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Ringkasan
Kegiatan penelitian ALG kami akan menghasilkan temuan tentang bahan penginduksi yang
efektif dalam menginduksi resistensi (priming) tanaman padi varietas Ciherang terhadap
hama wereng coklat (Niparvata lugens), penyakit blast (Pyricularia oryzae), virus tungro,
penyakit bakteri kresek (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) dan nematoda (Meloidogyne
graminicola).
Bahan penginduksi yang direncanakan adalah bahan penginduksi asal tumbuhan (nabati) dan
senyawa kimia organik. Walaupun priming dapat juga dilakukan menggunakan bahan
penginduksi berupa mikrob, namun dalam penelitian tahun pertama tidak diprogramkan
untuk dilakukan. Alasannya adalah bahwa pengisolasian mikrob membutuhkan waktu yang
lebih banyak lagi.
Prinsip dari penelitian ALG Tim kami adalah eksperimental. Pelaksanaan praktik penelitian
dimulai dari pembuatan atau penyiapan bahan dan alat, kemudian setelah bahan dan alat
lengkap, maka akan dilakukan percobaan dengan mengikuti ketentuan statistik, berupa
jumlah perlakuan, jumlah ulangan, dan tata letak percobaan. Selain itu, karena percobaan
akan merupakan percobaan rumah kaca, maka patogen dan hama yang akan diuji harus
terlebih dahulu pula dipersiapkan. Semuanya ini membutuhkan waktu.
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Prakata
Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ALG kami Tahun Anggaran 2016 yang berjudul
―Rekayasa Pembuatan Tanaman Padi Resisten Hama Dan Penyakit Untuk Pertanian
Berkelanjutan Melalui Penginduksian Dengan Berbagai Bahan Penginduksi” ini kami
nyatakan sebagai sebuah laporan ad-interim, karena isi laporannya baru sebatas apa yang
sudah kami lakukan, dan belum sebagaimana yang diprogramkan untuk terlaksana pada
Tahun Pertama Program ALG.
Salah satu alasan yang menjadi penyebabnya adalah eksekusi penetapan ALG, walaupun
berada di Tahun Anggaran 2016, perubahan pencairan anggaran menyebabkan tersendatnya
pelaksanaan penelitian.

Sementara itu, penelitian ALG kami merupakan penelitian

eksperimental atau percobaan yang membutuhkan persiapan yang cukup panjang dalam
melengkapi bahan-bahan percobaannya.
Pelaksanaan percobaan akan segera dapat dilakukan setelah semua bahan percobaan lengkap,
dan karena durasi percobaan maksimum hanya sampai enam bulan, maka target ALG Tahun
Kedua (2017) diperkirakan masih dapat tercapai.
Sehubungan dengan itu, kami memohon pengertian atas situasi yang tidak sesuai dengan
harapan kita semua, yang semata-mata disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas.
Atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk tetap meneruskan penelitian ALG ini,
kami mengucapkan terima kasih.

Jatinangor, 20 Desember 2016
Koordinator Peneliti,

Tarkus Suganda, Prof., Ir., M.Sc., Ph.D.
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Bab 1. Pendahuluan
Padi merupakan sumber bahan makanan pokok yang paling utama bagi penduduk
Indonesia. Berbagai jasad pengganggu (organisme pengganggu tanaman – OPT)
menjadi faktor pembatas tercapainya produksi optimum padi, terutama adalah hama
wereng (Nilaparvata lugens), penyakit blast (jamur Pyricularia oryzae), penyakit
kresek (bakteri Xanthomonas oryzae), nematoda parasit (Meloidogyne spp), dan
penyakit virus tungro. Kelimanya sangat merugikan dan menjadi salah satu ancaman
terhadap ketahanan (ketersediaan) dan kedaulatan (kemandirian) pangan nasional.
Pentingnya kelima jasad pengganggu tersebut menjadikan intensifnya penggunaan
pestisida sintetik pada pertanaman padi, sehingga sering petani melakukan
penyemprotan sebanyak 15-20 kali selama musim tanam.
Walaupun selama ini telah dilakukan pengendalian, rata-rata kehilangan hasil
pertanian di lapang mencapai 32,1% dan jika tidak dilakukan upaya pengendalian
rata-rata potensi kehilangan hasil mencapai 67,4% (Oehrke & Dehne, 2003). Di sisi
lain, pertanian dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk
dunia yang semakin meningkat dan diprediksi akan mencapai 9 milyar orang pada
tahun 2020 (Agrios, 2006). Oleh karena itu, mempertahankan dan meningkatkan
produksi padi, merupakan salah satu prioritas utama nasional maupun Jawa Barat
dalam memenuhi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Bagi pertanian Indonesia, OPT merupakan faktor utama yang bahkan lebih
mengancam produksi pertanian karena : (1) iklim tropis yang basah dan lembab
merupakan kondisi yang optimum bagi perkembangan OPT.

Sebagai contoh,

tanaman padi di daerah tropika terserang oleh 500-600 jenis penyakit, sementara di
daerah subtropis hanya oleh 54 jenis penyakit (Agrios, 2006);

(2). Kegiataan

pertanian dilaksanakan sepanjang tahun, artinya tanaman inang tersedia terus,
sehingga OPT dapat hidup sepanjang tahun; (3) Tingkat pendidikan petani masih
rendah, sementara peraturan pemerintah dalam penggunaan pestisida sangat lemah,
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