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 Pengertian KATAM TERPADU 

 

“KATAM TERPADU” adalah Sistem informasi yang dikelola dan 

dikembangkan oleh Badan Litbang Kementrian Pertanian bekerja sama 

dengan Dirjen Tanaman Pangan, BMKG, BPS & LAPAN yang berisi tentang 

informasi perencanaan tanam komoditi ‘Pajale’, prediksi serangan OPT dan 

cekaman iklim, rekomendasi pupuk dan varietas, serta kondisi standing crop 

yang dapat diakses melalui SMS, aplikasi android, dan melalui website. 

 

 Jenis informasi yang diperoleh dari sistem Informasi KATAM TERPADU , 

antara lain: 

 Prediksi awal musim hujan atau musim kemarau,  

 Prediksi curah hujan pada musim yang akan dihadapi, 

 Prediksi sifat hujan pada musim yang akan dihadapi , 

 Prediksi awal periode tanam,  

 Pola tanam,  

 Potensi luas tanam,  

 Wilayah rawan banjir, kekeringan, dan terkena serangan OPT, 

 Rekomendari varietas dan kebutuhan benih, 

 Rekomendasi dan kebutuhan pupuk, 

 Mekanisasi pertanian  

 Potret pertumbuhan tanaman di lapang melalui CCTV 

 Sebaran fase pertumbuhan tanaman yang dianalisis melalui citra 

satelit (standing crop)  

 Kalender Tanam Rawa  

 Info tanam BPP 

 

 

 

 

Target Belajar: 

1. Peserta tahu pengertian KATAM 

TERPADU 

2. Peserta tahu jenis informasi yang 

diperoleh dari sistem informasi KATAM 

TERPADU 

3. Peserta tahu manfaat KATAM TERPADU 

4. Peserta mampu mengakses KATAM 

TERPADU melalui SMS, aplikasi android, 

dan melalui website. 

 

       



 Manfaat KATAM TERPADU 

 

Beberapa manfaat KATAM TERPADU, antara lain: 

1. Sebagai referensi dalam penentuan waktu tanam setiap musim (musim 

hujan dan musim kemarau). 

2. Sebagai pedoman dalam menentukan pola tanam dan sebagai referensi 

rekomendasi teknologi (varietas dan pupuk) pada skala kecamatan. 

3. Menduga potensi luas tanam untuk mendukung sistem perencanaan 

tanam dan produksi tanaman pangan. 

4. Mengurangi resiko penurunan dan kegagalan produksi serta kerugian 

petani akibat kekeringan, banjir dan serangan OPT. 

 

 Cara Mengakses KATAM TERPADU melalui SMS 

 

 Pastikan handphone telah aktif dan mempunyai pulsa yang cukup 

untuk mengirim sms.    

 Buka menu SMS, dan ketik: Tanya spasi nama kecamatan.       

Contoh: Tanya Masamba 

 Kirim isi SMS tersebut ke nomor SMS Center Katam Terpadu:  

082 123456 400 atau 082 123456 500. 

 Tunggu  1 - 5 menit tergantung kondisi jaringan dan antrian SMS di 

SMS server, SMS anda dibalas . 

 Akan diterima balasan SMS dan terdapat 53 informasi yang siap 

untuk dipilih sesuai dengan informasi yang diinginkan  

 Ketik nomor jenis informasi yang anda inginkan lalu kirim kembali ke 

nomor SMS Center  tersebut diatas 

 Anda akan menerima balasan SMS sesuai informasi yang anda pilih. 

 Untuk mengakses standing Crop (kondisi sebaran fase pertumbuhan 

tanaman padi/monitoring realisasi tanam melalui SMS, caranya ketik 

info spasi sc spasi nama kecamatan, kirim ke nomor SMS center 

tersebut di atas. 

    

Gambar Contoh Balasan SMS dari nomor SMS center KATAM TERPADU 

 

 



 Cara mengakses KATAM TERPADU melalui aplikasi android 

 

 Siapkan telpon pintar/smartphone atau tablet yang menggunakan 

system operasi android versi 2.3.6/Gingerbread ke atas. 

 Pastikan koneksi internet sudah tersambung dengan baik. 

 Pilihlah aplikasi Google Play. 

 Carilah aplikasi katam dengan kata kunci “katam” atau “kalender 

tanam”. 

 Pilih aplikasi “Kalender Tanam Versi Ringan” 

 Tekan tombol install/pasang. 

 Tunggu sebentar untuk download atau instalasi. 

 Tekan tombol Open/Buka. 

 Ketik kata kunci yang diinginkan dari tingkat nasional, provinsi, 

kabupaten dan kecamatan. 

 Pilih komoditas Padi Sawah, Jagung, atau Kedelai. 

 Untuk rekomendasi pupuk, dapat dipilih jenis pupuk yang ada, yaitu 

Tunggal, Phonska, Pelangi, Kujang atau 15-10-10. 

 Tekan tombol Katam untuk informasi kalender katam. 

 Tekan tombol pupuk untuk rekomendasi pupuk atau kebutuhan 

pupuk. 

 Tekan tombol Rawan untuk rekomendasi VUB sesuai dengan tingkat 

kerawanan. 

 

              
 

 Cara mengakses KATAM TERPADU melalui website 

 

 Buka browser/peramban yang ada di laptop dengan Mozilla atau 

Chrome 

 Masukkan alamat Katam Terpadu di kotak alamat internet 

peramban, yaitu: katam.litbang.pertanian.go.id  

 Tekan GO atau tekan tombol Enter. 

 Muncul halaman cover katam yang berwarna hijau. 

 Klik MASUK di gambar cover katam. 

 Jika kecepatan internet lambat, akan muncul halaman web katam  

terpadu versi ringan.  

 Masukkan nama administrasi, contoh Masamba 

 Tekan tombol Cari  

 Muncul menu KATAM TERPADU 

 Klik kiri di Menu Cetak Info-BPP  

 Muncul halaman PDF Info-BPP  

 Tekan tombol Print/Cetak untuk mencetak atau tekan tombol 

Download/Unduh untuk menyimpan file di harddisk/flash disk . 

 

 

               

 



MATA DIKLAT 

PENYIAPAN LAHAN BUDIDAYA PADI SAWAH 
(PENGOLAHAN TANAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentingnya kegiatan penyiapan lahan/Olah Tanah 

 

Lahan sawah petani  saat ini diduga kuat telah mengalami penurunan 

kualitas kesuburannya.  Hal ini dipicu oleh praktek budidaya padi sawah 

yang kurang memperhatikan ‘kesehatan tanah’, antara lain: penggunaan 

pupuk kimia secara terus menerus tanpa dibarengi penggunaan pupuk 

kompos/organik, pembakaran jerami, penggenangan lahan dalam waktu 

yang cukup lama serta pengolahan tanah secara sempurna yang terus 

dilakukan selama bertahun-tahun tanpa diselingi dengan penerapan Tanpa 

Olah Tanah (TOT).  

Dalam mendukung kehidupan tanaman,  tanah memiliki beberapa  

fungsi utama, yakni:  1) sebagai sumber hara dan media perakaran, 2) 

menyediakan air dan sebagai tempat penampungan air, dan 3) 

menyediakan udara untuk respirasi/pernapasan air. 

Terdapat 3 aspek terkait tanah yang mesti diperhatikan dalam 

pengelolaan tanah, yakni: 1) Aspek Sifat Fisik Tanah (meliputi tekstur, 

struktur dan warna tanah), 2) Aspek Kimia Tanah (terutama  pH tanah dan 

ketersediaan unsur-unsur hara), dan 3) Aspek Biologi Tanah (terkait 

keberadaan mikroorganisme dan cacing  tanah sebagai pengurai bahan 

organik didalam/diatas tanah). 

Tanah berstruktur halus (tekstur liat) sangat berpotensi menjadi tanah 

yang subur. Namun demikian karena jenis tanah berstruktur halus 

mempunyai daya kohesif (daya lekat) yang sangat tinggi, maka akan 

menjadi keras dan berbongkah-bongkah saat kekeringan. Pengolahan tanah 

jenis ini harus dilakukan pada saat kadar air tanah optimum. 

Sebaliknya tanah berpasir (berstruktur kasar)  lebih sulit dikelola 

karena tekstur dan struktur tanahnya sulit diolah. Tanah jenis ini kurang 

subur dan mudah kering. Tanah berpasir memerlukan proses granulasi, 

sehingga cara yang terbaik untuk mengatasinya adalah pemberian bahan 

organik seperti kompos dan pupuk kandang dalam jumlah yang banyak 

(minimal 2 ton/ha). 

 

Target Belajar: 

1. Peserta tahu pentingnya penyiapan 

lahan/Olah Tanah. 

2. Peserta tahu prinsip dasar Olah Tanah 

Sempurna (OTS), Olah Tanah Minimum 

(OTM) dan Tanpa Olah Tanah (TOT) 

dalam budidaya padi sawah. 

3. Peserta tahu  tahapan penyiapan Lahan 

/Olah Tanah Sempurna pada budidaya 

padi sawah. 

4. Peserta mampu mengoperasikan 

handtraktor roda 2. 

 



 Prinsip Dasar OTS (Olah Tanah Sempurna) dalam Budidaya Padi Sawah 

 

1. Dilakukan pada tanah sawah yang berstruktur halus (tekstur tanah 

liat), dicirikan dengan tanah berbongkah-bongkah dan keras saat 

kering dan mudah menjadi lumpur dalam kondisi basah. 

2. Dilakukan penggenangan lahan selama 2 -3 hari sebelum dibajak 

pertama. 

3. Pembajakan tanah kedua dilakukan untuk menghancurkan 

bongkahan tanah hasil pembajakan pertama. 

4. OTS berikutnya dilakukan setiap 4 MT 

 

 

 Prinsip Dasar OTM (Olah Tanah Minimum) dalam Budidaya Padi Sawah 

 

1. Dilakukan pada tanah sawah yang berstruktur kasar (tekstur 

lempung, dimana partikel pasir lebih dominan). 

2. Sangat dianjurkan penggunaan bahan organik seperti kompos dan 

pupuk kandang  

3. Pembajakan dilakukan hanya sekali, kemudian dilanjutkan dengan 

glebek. 

 

 Prinsip Dasar TOT (Tanpa Olah Tanah) dalam Budidaya Padi Sawah 

 

1. TOT dianjurkan dalam budidaya padi sawah yang sudah belasan 

tahun dilakukan OTS/OTM. 

2. Gulma di lahan sawah disemprot dengan herbisida pembunuh akar 

(non kontak). 

3. Lahan digenangi dengan air untuk pembusukan gulma selama 14 

hari 

 

 Tahapan penyiapan lahan (olah tanah sempurna)  

dalam budidaya padi sawah 

 

1. Lahan sawah digenangi air setinggi 2- 5 cm di atas permukaan tanah 

selama 2 hari sebelum pembajakan. 

2. Pembajakan tanah pertama sedalam 15 -20 cm menggunakan bajak 

traktor singkal, lalu tanah diistirahatkan (inkubasi) selama 3-4 hari. 

3. Perbaikan pematang (mopok) , dipastikan tidak terjadi rembesan air, 

pojok petakan yang belum terbajak dicangkul sedalam 20 cm , lahan 

digenangi  air selama 2 – 3 hari. 

4. Pembajakan tanah kedua untuk pelumpuran tanah dan 

pembenaman gulma. 

5. Perataan permukaan tanah dengan garu dan papan. 

 

 

 

                

                               

 



MATA DIKLAT 

TEKNOLOGI BENIH PADI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rekomendasi VARIETAS PADI Unggul berdasarkan cekaman Biotik 

Jenis Cekaman 

Biotik  

Rekomendasi Varietas  

Blas  Inpari 11, Inpari 12, Inpari 13,  
Inpari 14, Inpari 15, Inpari 16 , 
Inpari 17, Inpari 21, Inpari 22,  
Inpari 26, dan Inpari 27.  

Hawar Daun 
Bakteri  

Inpari 1, Inpari 6,  Inpari 11,  
Inpari 16  

Wereng Coklat  Inpari 13, Inpari 31, dan Inpari 33 

Tungro  Inpari 8 dan Inpari 9 

               Sumber : Balitbangtan Kementrian Pertanian  

 Rekomendasi VARIETAS PADI Unggul berdasarkan cekaman Abiotik 

Jenis Cekaman  

Abiotik  

Rekomendasi Varietas  

Rendaman  air  Inpari 29 dan Inpari 30  

Kekeringan  Silugonggo, Situ Bagendit, Inpari 1, 
Inpari 10, Inpari 18, Inpari 19, & 
Dodokan 

Air Asin  Margasari, Dendang, Lambur, 
Sungai Lalan, Indragiri, Air 
Tenggulang,  Banyuasin, Inpari 34, 
dan Inpari 35  

Sumber : Balitbangtan Kementrian Pertanian  

 

Target Belajar : 

1.  Peserta tahu rekomendasi VARIETAS 

PADI unggul berdasarkan cekaman biotik 

dan cekaman abiotik 

2. Peserta tahu kriteria benih padi bermutu 

3. Peserta tahu cara menguji daya kecambah  

benih padi. 

4. Peserta tahu cara seleksi benih padi  

dengan larutan garam. 

5. Peserta tahu cara melakukan seed 

treatment. 

            



 Kriteria Benih padi bermutu 

1.  Aspek Fisik : Tidak bercampur dengan gulma  &  biji tanaman lain, bernas 

dan ukurannya seragam. 

2.  Aspek Fisiologis : Daya kecambah > 80% 

3.  Aspek Genetik : tahan terhadap OPT tertentu 

4.  Warna label sesuai peruntukannya; 

  Label biru untuk produksi beras konsumsi. 

 Label ungu untuk dijadikan benih pada  1-2 MT berikutnya. 

 Label putih untuk dijadikan benih pada 2-3 MT berikutnya.  

 

 Cara menguji  daya kecambah benih padi 

 

1. Pilih benih secara acak, ambil 100 benih sebagai contoh benih yang akan 

ditanam, lalu rendam dalam air selama 24 jam. 

2. Letakan 100 benih di atas kertas kacu lembab, taruh kertas tadi dalam 

tempat tertutup, upayakan kertas tetap lembab. 

3. Setelah 3 - 5 hari, hitung yang berkecambah dan catat persentase 

perkecambahan. 

4. Benih dinilai bermutu bila mempunyai daya kecambah di atas 80 %. 

 

                                                             

 Seleksi benih dengan larutan garam 

 Tujuan pemilahan atau seleksi adalah untuk memisahkan benih padi yang 

betul betul bernas (berisi padat) dengan benih padi yang hampa/tidak 

bernas. 

Langkah kerjanya, yaitu:  

1. Buat larutan air dengan garam 250- 300 g garam/liter air    

atau  225 g ZA / 1 liter air dengan wadah ember. 

2. Masukan telur itik dalam larutan tersebut. Bila telur 

mengapung (terbaring mengapung) berarti air tersebut sudah 

mempunyai BJ lebih tinggi dari telur itik 

3. Masukan benih ke dalam larutan tersebut, 

4. Benih yang terapung dibuang, ambil benih yang tenggelam 

lalu dicuci bersih hingga tidak lagi terasa asin. 

 

 

                                        
 

 

Keterangan Gambar: 

Gambar 1 :   Ilustrasi posisi telur itik sebagai indikator 
Gambar 2 : Benih padi yang bernas tenggelam di dasar wadah, sedangkan yang 

hampa terapung di atas permukaan 
 

Gambar 1 Gambar 2 



 Seed treatment (Perlakuan benih) 

 

 Tujuan seed treatment adalah untuk ‘imunisasi’ benih padi-

melindungi sejak dini dari serangan  OPT di   persemaian   utamanya  

penggerek batang serta meningkatkan vigoritas benih. 

 Pilihan bahan yang digunakan, antara lain: 

1. Regent (bahan aktif fipronil) 

2. Gouco (produk PT Bayer) 

3. Produk PT FMC 

4. Dll  

 

 Langkah kerja seed treatment dengan bahan Regent : 

1. Tiriskan benih padi yang sudah direndam selama 12 jam. 

2. Siapkan Regent 12,5 CC per kg benih 

3. Campurkan larutan Regent ke benih padi secara merata  

4. Peram benih selama 48 jam  

 

 Langkah kerja seed treatment dengan bahan Gouco: 

1. Siapkan kantong plastik yang agak tebal sebagai wadah (bisa 

gunakan bekas kemasan benih padi dari SHS/Pertani)  

2. Masukkan Gouco sesuai dosis anjuran ke kantong plastik, sebar 

secara merata 

3. Masukkan benih padi ke wadah maksimal 4 kg  

4. Ulangi langkah kerja 2 & 3 sampai semua benih padi yang ada 

dilakukan perlakuan. 

 

 

 

 

 

MATA DIKLAT  

SISTEM DAN POLA TANAM PADI SAWAH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Belajar : 

1. Peserta tahu pengertian sistem tanam  

padi sawah. 

2. Peserta tahu prinsip dasar sistem tanam 

Tabela, Jarwo, SRI, dan Hazton. 

3. Peserta tahu kelebihan dan kelemahan 

masing-masing sistem tanam (Tabela, Jarwo, 

SRI, dan Hazton). 

4. Peserta tahu pengertian pola tanam  

padi sawah. 

5. Peserta mampu menyusun anjuran pola 

tanam padi sawah berdasarkan kondisi 

agroklimat spesifik lokasi. 

 



 Pengertian sistem tanam padi sawah 

 

Sistem tanam  adalah tata cara penanaman tanaman padi di lahan sawah 

yang memiliki ciri khas tertentu dan bertujuan untuk mengoptimalkan 

populasi tanaman padi dalam suatu luasan tertentu. 

 

 Prinsip dasar sistem tanam TABELA 

1. Benih ditabur di lahan dengan alat bantu pipa paralon yang didesain 

sedemikian rupa. 

2.   Lahan budidaya dikeringkan 12 jam sebelum pelaksanaan TABELA. 

3.  Pemasukan air di petakan pertama kalinya dilakukan saat umur                  

7 - 10  hari setelah TABELA.  

 

 Prinsip dasar sistem tanam Jajar Legowo (Jarwo) 

1. Terdapat lorong panjang bebas tanaman  

2. Barisan tanaman yang dihilangkan disisipkan kedalam sisi barisan 

terdekat 

3. Sisi barisan yang lain disisipkan tanaman baru 

4. Meningkatkan populasi tanaman hingga 30 - 60 % jika dibandingkan 

dengan sistem tegel TAPIN, dengan rincian sbb: 

 Sistem tegel jarak tanam 25 x 25 cm = 160.000 rumpun /ha  

 Sistem tegel jarak tanam 20 cm x 20 cm = 250.000 rumpun/ha  

 Legowo 2:1 (25 x 12,5 x 50) cm = 213.300 rumpun/ha 

 Legowo 4:1 (25 x 12,5 x 50) cm = 256.000 rumpun/ha 

 Legowo 4:1 (20 x 10 x 40) cm     = 400.000 rumpun/ha  

 Legowo 2:1 (20 x 10 x 40) cm     = 333.300 rumpun/ha 

 
 

 Prinsip dasar sistem tanam SRI 

 

1. Bibit yang digunakan umur 10 -12 HSS  

2. Jumlah bibit yang ditanam 1 bibit per lubang tanam 

3. Jarak tanam lebih lebar dari biasanya (minimal 30 X 30 cm) 

4. Banyak menggunakan bahan organik (pupuk kompos, pupuk kandang 

dan pestisida nabati) 

5. Hemat air dan benih (10-15 kg/ha). 

 

 

                      

 

 Prinsip dasar sistem tanam HAZTON 

1. Penggunaan bibit tua umur 25 -30 HSS 

2. Jumlah bibit 20 -30 bibit per lubang tanam (secara ombol) 

 

 
 

 



 Kelebihan dan Kelemahan sistem tanam TABELA 

 Kelebihan: 

1. Efisiensi biaya tanam 

2. Tanam bisa serempak dalam waktu yang lebih singkat 

3. Umur panen lebih cepat 7 – 14 hari dibanding cara tanam 

pindah 

4. Populasi tanaman mendekati optimum 

 Kelemahan: 

1. Cekaman gulma di awal pertumbuhan 

2. Ancaman tidak tumbuh saat musim hujan  

 

 Kelebihan dan kelemahan sistem tanam Jajar Legowo (Jarwo) 

 Kelebihan: 

1. Populasi tanaman meningkat berkisar 30 -60 % dibanding 

sistem tegel tapin, sehingga memungkinkan terjadi 

peningkatan produktivitas. 

2. Perawatan tanaman lebih mudah dan nyaman (penyiangan, 

pemupukan dan pengendalian OPT). 

 Kelemahan: 

1. Biaya tanam lebih mahal 

 

 Kelebihan dan Kelemahan sistem tanam SRI 

 Kelebihan: 

1. Efisiensi penggunaan benih  ( 10 -15 kg/ha) 

2. Jumlah anakan rata-rata 40 – 60 anakan per rumpun 

3. Hemat penggunaan air irigasi 

4. Beras yang dihasilkan bebas residu pestisida 

 Kelemahan: 

1. Cekaman gulma meningkat 

2. Pengendalian OPT mengandalkan pestisida nabati sehingga 

dirasa kurang efektif. 

 Kelebihan dan kelemahan sistem tanam HAZTON 

 Kelebihan: 

1. Bebas ancaman hama keong karena penggunaan bibit tua 

2. Hasil panen berpotensi meningkat 2 kali lipat (berdasarkan 

hasil uji coba di berbagai lokasi, hasil panen padi berkisar      

8 – 11 ton GKP per ha). 

 Kelemahan: 

1. Penggunaan benih 2 – 3 kali lipat ( 100 – 120 kg/ha) 

2. Butuh Lahan persemaian yang lebih luas (10 % ) 

 

 

 

 

   
 

 



 

 Pengertian Pola Tanam  

Pola tanam adalah pengaturan jenis tanaman dan waktu tanam  dalam satu 

tahun /dalam kurun waktu tertentu pada suatu lahan dengan tujuan untuk 

optimalisasi produktivitas lahan dan  memutus siklus hidup OPT. 

 

 Pola Tanam pada Lahan sawah 

 

Penerapan pola tanam pada lahan sawah mempertimbangkan berbagai 

aspek, antara lain:  

1) Aspek Teknis : kondisi kesuburan tanah/lahan, iklim, riwayat cekaman 

biotik dan abiotik, serta ketersediaan air irigasi. 

2) Aspek Sosial: Budaya/adat masyarakat setempat. 

3) Aspek Ekonomi: Kemampuan modal petani & peluang/prospek pasar. 

 

 Contoh pola tanam pada lahan sawah 

 

No. 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Padi Bero  Padi 

2 Padi Kacang hijau Bero  

3 Padi padi Bero Jagung 

4 Padi Padi Padi 

5  Padi Bero Kedelai  

 

         

MATA DIKLAT 

PENGELOLAAN HARA SPESIFIK LOKASI 
(PHSL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Belajar : 

1. Peserta tahu defenisi PHSL 

2. Peserta tahu Jenis hara makro dan mikro 

yang dibutuhkan oleh tanaman.  

3. Peserta tahu alat bantu penentuan dosis 

dan waktu pemupukan N, P dan K  serta 

terampil menggunakannya. 

4. Peserta mampu menggunakan soil tester 

untuk mengetahui pH tanah sawah. 

5. Peserta mampu menggunakan PuPS versi 

1.1 untuk penentuan rekomendasi 

pemupukan spesifik lokasi. 

 



 Defenisi PHSL 

 

Pengelolaan hara spesifik lokasi (PHSL) adalah upaya sistematis yang 

dilakukan untuk menyediakan hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk 

tumbuh dan berproduksi seoptimal mungkin dengan  memanfaatkan 

berbagai alat bantu, seperti Hasil analisis tanah, peta status hara, BWD 

(Bagan Warna Daun), PUTS (Perangkat Uji Tanah Sawah), PUTK (Perangkat 

Uji Tanah Kering), Soil Tester, dan software PuPS versi 1,1. 

 Jenis hara makro dan mikro 

 Hara Makro 

Hara makro adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman 

dalam jumlah yang lebih banyak, yakni: Karbon (C), Oksigen (O2), 

Hidrogen (H),  Nitrogen (N), Phosphor (P), Kalium (K), Sulfur (S), 

Magnesium (Mg), dan Kalsium (Ca). 

Unsur hara C, O2, H, N, P, dan K adalah unsur hara makro primer, 

sedangkan S, Mg, dan Ca adalah unsur hara makro sekunder. 

 

 Hara Mikro 

Hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam 

jumlah yang lebih sedikit, yakni:  Seng (Zn), Besi (Fe), Mangan (Mn), 

Tembaga (Cu), Boron (B), Molibdenum (Mo), Khlor (Cl) 

 

 Gejala Defisiensi (kahat) unsur hara makro 

 Gejala kahat Nitrogen (N): 

 Pertumbuhan tanaman lambat dan kelihatan kerdil 

 Rata-rata daun berwarna hijau muda kekuningan 

 Daun tua menguning, lalu kering 

 

 

 Gejala kahat Phosphor (P) 

 Perkembangan akar tanaman terhambat 

 Perkembangan biji/gabah tidak normal (kecil) 

 Daun berwarna hijau tua, tanaman kerdil. 

 

 Gejala Kahat Kalium (K) 

 Tanaman mudah rebah 

 Muncul warna kuning di pinggir dan diujung daun tua, 

akhirnya mengering dan rontok 

 Ukuran biji lebih kecil dari ukuran normalnya 

 Kematangan buah terhambat. 

 Gejala Defisiensi (kahat) unsur hara mikro 

Kekurangan unsur hara mikro sangat mungkin terjadi pada beberapa tipe 

tanah berikut:  

 Tanah berpasir, karena adanya proses pencucian 

 Tanah gambut 

 Tanah dengan PH  di atas 7 

 Tanah yang ditanami secara intensif, tetapi pupuk yang digunakan 

hanya terbatas yang mengandung unsur hara makro  

 

 Gejala kahat Zn: 

 Terlihat lebih awal pada daun muda, pucuk daun berwarna 

kuning muda sampai putih. 

 Pembentukan bakal buah terhambat, atau tanaman sama 

sekali tidak dapat berbuah. 

 Ukuran daun lebih kecil, sempit dan menebal. 

 

 



 Gejala kahat Mangan (Mn): 

 Pada tanah ber pH di atas 6,5, Mn tidak dapat terserap oleh 

tanaman. 

 Daun muda berwarna kuning, tulang daun masih berwarna 

hijau. 

 Gejala kahat Boron (B): 

 Pada apel warna buah pucat, kulit buah retak, rasanya 

seperti gabus. 

 Pada kubis daun menjadi lebih tipis,  dan muncul bercak 

kuning pada daun 

 Pada tanaman jagung, tongkol membengkok 

 

 Peranan unsur hara makro sekunder dalam pertumbuhan dan produksi padi 

 Peranan C, H, dan O2 

Unsur hara Karbon, Hidrogen, dan Oksigen adalah bahan dasar 

utama proses fotosintesis tanaaman padi. 

 

 Peranan Nitrogen (N) 

 Nitrogen diserap tanaman dalam bentuk ion nitrat (NO3
-) dan 

amonium (NH4
+). Sebagian besar N diserap dalam bentu ion 

nitrat yang terkandung di dalam larutan tanah dan mudah 

diserap oleh akar, dan sangat mudah tercuci oleh aliran air. 

N tidak tersedia dalam bentuk mineral alami seperti unsur 

hara lainnya. Sumber Nitrogen terbesar adalah udara yang 

sampai ke tanah melalui air hujan atau udara yang diikat oleh 

bakteri pengikat nitrogen (misalnya Rhizobium sp) yang 

terdapat pada bintil akar tanaman kacang-kacangan.  

Idealnya bakteri mampu menyediakan 50 – 70% kebutuhan 

nitrogen tanaaman. 

 

 

 Nitrogen dibutuhkan sepanjang  masa pertumbuhan dan 

produksi tanaman padi, mulai dari persemaian sampai umur 

65 HST 

 Nitrogen dibutuhkan untuk pembentukan zat hijau daun, 

pertumbuhan vegetatif dan masa generatif. 

 Peranan unsur Phosphor (P) 

 Ketersediaan Phosphor di dalam tanah ditentukan oleh 

berbagai faktor, tetapi yang paling penting adalah pH tanah. 

Pada tanah ber-pH rendah (asam), Phosphor akan bereaksi 

dengan ion besi dan alumunium yang sukar larut di dalam air 

sehingga tidak dapat digunakan oleh tanaman. 

 Pemupukan P dapat merangsang pertumbuhan awal bibit 

tanaman. 

 P meransang percepatan pemasakan buah, biji menjadi lebih 

bernas. 

 

 Peranan unsur Kalium (K) 

 Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+ . di dalam 

tanah ion tersebut bersifat sangat dinamis, sehingga mudah 

tercuci pada tanah berpasir dan tanah dengan pH rendah. 

 Membantu proses membuka dan menutupnya stomata 

(mulut daun) 

 Membantu tanaman padi tahan terhadap kekeringan 

 Memperbaiki ukuran dan rasa manis pada buah. 

 

 Alat bantu penentuan dosis dan waktu pemupukan tanaman padi sawah 

Inovasi yang dihasilkan oleh kementrian pertanian untuk menerapkan 

prinsip PHSL, antara lain BWD (Bagan Warna Daun), PUTS (Perangkat Uji 

Tanah sawah), Peta status hara  1: 50.000 di beberapa kabupaten, dan 

software  PuPS versi 1.1  



 

 

 

 

 

 

 

 

TANA LUWU 

WANUA MAPPATUO NAEWAI ALENA 

(Daerah Luwu adalah kampung yang memberi harapan  

kehidupan yang layak dan kampung yang mampu mandiri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU SAKU MATERI 
DIKLAT TEMATIK PADI BAGI APARATUR 

( ANGKATAN VI ) 

BP3K Masamba Kab. Luwu Utara,  

Tanggal 18 -24 Maret 2016 

 

 

Di Susun Oleh: 
RUSTAM, SP 

 

 

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) 
BATANGKALUKU 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


