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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kontribusi padi dari lahan rawa jauh lebih rendah dari potensinya, karena 

masyarakat petani sebagian besar hanya menanaminya setahun sekali (IP 100). 

Pilihan komoditas yang ditanam dan teknik budi daya sangat menentukan 

keberhasilan dalam pengembangan lahan rawa untuk pertanian. Komoditas dan 

teknik budi daya harus memperhatikan kesesuaian dan karakteristik tanah pada 

lahan rawa tersebut. Tanah rawa bersifat masam dengan pH 3,5-4,5. Juga 

diketahui status hara makro dan beberapa mikro (Cu, Zn, Mo, B) kurang tersedia 

atau rendah, mempunyai kadar Al, Fe, Mn yang tinggi, sehingga bersifat racun 

bagi tanaman dan menurunkan produktivitas (Sulaiman et. al., 2018).  

Saat ini kontribusi lahan rawa dalam pangsa produksi pangan nasional 

masih rendah, tidak sebanding dengan potensi luas lahan rawa yang mencapai 

34,12 juta hektar. Dari luasan tersebut yang berpotensi untuk pengembangan 

pertanian sekitar 14,18 juta hektar atau 41% dari total luas lahan rawa (Sulaiman 

et. al.., 2018). Selanjutnya Herlinda (2019) mangatakan bahwa pemilihan 

teknologi spesifik lokasi juga menentukan produktivitas yang akan diperoleh. 

Dalam pengelolaan lahan basah suboptimal/rawa lebak, diperlukan teknologi yang 

spesifik yang sesuai kondisi lahan lebak, mulai dari teknologi benih, persemaian, 

persiapan lahan, tanam, pemeliharaan tanaman, panen dan pascapanen. Salah satu 

teknologi tepat guna yang spesifik lokasi adalah pemilihan varietas yang tepat 

serta adaptif. 

Penanaman varietas padi yang  adaptif pada lahan sawah lebak adalah 

salah satu upaya penting yang perlu ditempuh sehingga  produktivitasnya lebih 

tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit utama dan mempunyai kualitas  beras 

yang baik (Balitbang  Pertanian, 2019). Varietas Ciherang, Cisokan dan 

Mekongga adalah varietas padi sawah yang memiliki tingkat adaptasi yang cukup 

tinggi, tahan terhadap genangan air, tahan terhadapa beberapa jenis penyakit dan 

hama. Padi varietas ini toleran terhadap  kemasaman tanah (pH tanah rendah), 

adanya pirit, tingginya kadar Al dan Fe (Kemendag, 2019).  

Pada 2020 produksi padi nasional sebesar 54,65 juta ton gabah kering 

giling mengalami kenaikan sebanyak 45,17 ribu ton atau 0,08 % (BPS, 2020). 

Sedangkan berdasarkan data BPS HSU (2020) terjadi penurunan produksi padi di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara selama beberapa tahun terakhir pada tahun. Pada 

tahun 2020 produksi padi mencapai 143.403 ton. Apabila dibandingkan dengan 

produksi padi tahun 2019 143.403 ton, mengalami penurunan sebanyak 3.024 ton  

atau sekitar 2% penurunan.  

Padi sawah ditanam dengan tanam pindah (tapin). Kenyataan bagi 

kebanyakan petani bahwa sistem persemaian yang diterapkan kurang 

memeperhatikan kapan umur bibit yang tepat untuk ditanam. Keberhasilan 

pengelolaan tanaman padi dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemampuan dalam 



2 
 

 
 

memamfaatkan sumber daya lingkungan yang salah satunya dapat dicapai dengan 

penggunaan umur bibit yang tepat (Widiatmika et. al.., 2017).  

Pada penelitian Khalim (2017), umur bibit 20 hari memberikan 

pertumbuhan dan hasil lebih tinggi terhadap jumlah anakan, luas daun, bobot 

kering bagian atas dan akar, indeks luas daun, jumlah anakan produktif dan bobot 

gabah/hektar. Hasil gabah/hektar pada perlakuan umur bibit 20 hari menghasilkan 

produksi tertinggi sebesar 10,62 ton/ha. Sedangkan menurut Putra (2018) 

perlakuan umur bibit 10 HSS menghasilkan jumlah anakan, Jumlah anakan 

produktif, bobot basah ubinan, bobot kering ubinan, serta hasil/ha nyata lebih 

tinggi dibandingkan perlakuan umur bibit yang lain. Perlakuan Umur bibit 25 

HSS dan 20 HSS menghasilkan tinggi tanaman yang nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Mengetahui varietas padi adaptif terbaik dan umur bibit semai padi terbaik 

dilahan rawa lebak dan interaksi terbaik antara keduanya 

1.3 Manfaat Penelitian 

Bagi mahasiswa, sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan serta 

pemahaman peserta PKM-R serta memberikan pengetahuan tentang varietas padi 

serta umur bibit yang tepat untuk budidaqya padi di lahan rawa lebak. Bagi 

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai menambah daftar kepustakaan tentang 

varietas padi serta umur bibit yang tepat pada saat penanaman pada lahan rawa 

lebak. 

1.4 Keutamaan Penelitian 

Penentuan varietas adaptif terbaik padi serta umur bibit terbaik saat 

ditanam sangat diperlukan bagi peneliti dan petani hal ini dikarenakan akan 

berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Selain itu penelitian 

ini sesuai yang ada yaitu penurunan produksi padi pada beberapa tahun terakhir. 

1.5 Temuan Yang Di Targetkan 

Varietas paling adaptif dari beberapa varietas yang biasanya digunakan 

masyarakat rawa lebak Kalimantan Selatan dan umur bibit yang paling tepat untuk 

setiap varietas. 

1.6 Kontribusi Penelitian 

Bagi ilmu pengetahuan menjadi salah satu teknologi tepat guna tentang 

pemilihan varietas adaptif dan umur bibit yang tepat. 

1.7 Luaran Penelitian 

Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa laporan kemajuan, laporan 

akhir dana artikel ilmiah tentang keragaan tiga varietas padi yang ditanam pada 

umur bibit yang berbeda dan teknologi tepat guna tentang budidaya padi 

menggunakan varietas adaptif rawa lebak pada berbagai umur semai/bibit.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Varietas padi adaptif lahan rawa lebak 

 Adaptasi varietas padi rawa cukup beragam dilahan rawa pasang surut 

maupun dilahan rawa lebak. Varietas padi ciherang, cisokan dan mekongga 

termasuk kedalam padi sawah lebak. Pertanian padi sawah lebak merupakan salah 

satu jenis pertanian yang dilakukan ditanah rawa. Penanaman hanya bisa 

dilakukan sekali dalam setahun pada saat air mulai surut setelah tergenang dalam 

beberapa waktu (Yunindyawati et. al., 2014). 

Penggunaan varietas unggul yang cocok dan adaptif merupakan salah satu 

komponen teknologi yang nyata kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas 

padi, cepat diadopsi petani karena murah dan penggunaannya lebih praktis 

(Saidah, 2015 dalam Kriswantoro et. al., 2018). 

Lahan rawa lebak merupakan lahan yang pada periode tertentu dapat 

berubah menjadi basah ataupun menjadi kering, namun lahan rawa lebak sangat 

didominasi oleh lahan basah. Perubahan basah- kering terhadap dasar tanah dapat 

memberikan pengaruh terhadap sifat kimia dan kesuburannya. Lapisan bawah 

sebagian berupa lapisan pirit (FeS2) jika berada pada keadaan aerob akan 

menghasilkan asam sulfat dan besi (III) yang berlebihan dan apabila besi yang 

berlebihan tersebut tereduksi akan bersifat racun bagi tanaman (Kementerian 

Pertanian,  2018). 

Varietas unggul yang mampu beradapatasi dengan lingkungan yang 

spesifik dapat memberikan hasil yang lebih optimal daripada varietas dengan 

adaptasi luas (Zein, 2012 dalam Kriswantoro et. al., 2018). Padi ciherang 

merupakan jenis padi hasil dari persilangan antara varietas unggul padi lokal yang 

bertujuan menghasilkan varietas padi unggulan, Dengan adanya padi jenis 

ciherang ini, dapat menjawab keraguan para petani terhadap mahalnya padi yang 

berjenis hibrida. 

 Varietas padi yang digunakan juga merupakan faktor penentu keberhasilan 

budidaya. Varietas yang digunakan harus varietas yang unggul bersertifikat dan 

sesuai dengan lahan yang akan digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

budidaya padi sawah penggunaan varietas Ciherang dengan Jumlah Bibit 6 batang 

per rumpun menghasilkan bobot gabah per petak tertinggi yaitu 8,14 ton/ha jika 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya yaitu hasil rata-rata per petak kurang dari 

8,14 ton/ha (Arnama, 2020) 

 Fluktuasi genangan yang sukar diprediksi merupakan kendala 

pengelolaan lahan lebak untuk pertanian. Usaha diversifikasi pertanian di lahan 

rawa lebak telah lama dilaksanakan, namun hasil yang diperoleh selama ini masih 

rendah. Selain karena kendala fisiko-kimia lahan, rendahnya hasil juga disebabkan 

oleh pemilihan dan penerapan teknologi yang masih belum mengacu pada kondisi 

spesifik lokasi dan sosial-budaya setempat. Petani tidak mudah mengganti varietas 
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yang biasa ditanam kecuali varietas tersebut memiliki pemasaran dan adaptif di 

lokasi mereka (Darsani, 2020) 

Keberhasilan budidaya padi di lahan rawa lebak ini sangat tergantung pada 

keramahan alam karena umumnya sering mengalami banjir. Banjir  di lahan rawa 

lebak, khususnya di kawasan Kalimantan sering bersifat mendadak, berbeda 

dengan di negara Thailand atau Vietnam  datangnya air secara bertahap sehingga 

kenaikan genangan dapat diikuti petumbuhan padi yang memanjang (elongate).  

Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya padi di lahan rawa 

lebak adalah penetapan waktu tanam (Badan Litbang Pertanian, 2017). 

 Keunggulan lahan rawa lebak apabila diberikan sentuhan teknologi 

pengelolaan lahan dan tanaman terpadu akan mampu menjawab tantangan 

kebutuhan pangan yang semakin besar, peningkatan pendapatan petani. Lahan 

rawa lebak termasuk dalam lahan potensial dan prospektif untuk 

pengembangannya di masa depan. Pengelolaan lahan rawa lebak secara garis 

besar meliputi : (1) pola tanam dan teknologi budidaya, (2) aspek pendukung dan 

(3) sumber daya manusia (Syahputra, 2020). 

Usaha pertanian di lahan rawa lebak menghadapi berbagai kendala 

diantaranya kendala biofisik lahan. Masalah biofisik berkaitan dengan kondisi 

rejim air yang fluktuatif dan kadangkala sulit diduga termasuk kebanjiran pada 

musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau (Gribaldi, 2016 dalam 

Pujiharti, 2017). Adakalanya penurunan air terasa lambat, tetapi penurunan dapat 

terjadi dengan sangat cepat.  Keterlambatan tanam juga mempunyai resiko akan 

panen saat air datang. Oleh karena itu diperlukan varietas yang adaptif dan 

berumur pendek sehingga dapat panen sebelum air datang (Balitbang Pertanian, 

2017). 

 Salah satu varietas yang paling banyak ditanam saat ini adalah Varietas 

Ciherang. Varietas ini memiliki keunggulan  mampu beradaptasi dikondisi alam 

yang kurang menguntungkan dan memiliki umur yang lebih singkat (Dinas 

Ketahanan Pangan dan Hortikulltura, 2017). Petani tidak mudah mengganti 

varietas yang biasa ditanam kecuali varietas tersebut memiliki pemasaran dan 

adaptif di lokasi mereka. Keragaan tipe tanaman berkaitan dengan daya 

adaptasinya di lahan rawa lebak seperti kebanjiran dan kekeringan (Darsani, 

2020). 

Kemasaman tanah pada rawa lebak berkisar pada ph 3,5-4,5 yang 

umumnya dipengaruhi oleh organik dan tingkat kedalaman pirit, oksidasi, sifat 

kimia tanah lainnya yang menjadi permasalahan di lahan rawa lebak adalah 

meningkatnya kelarutan al fe, asam-asam organik, dan diringi oleh kahat hara P, 

Cu dan Zn (Hatta, 2018). 

2.2 Umur bibit padi 

Umur pindah bibit tanaman padi harus tepat untuk mengantisipasi 

perkembangan akar yang secara umum berhenti pada umur 42 hari sesudah semai, 

sementara jumlah anakan produktif akan mencapai maksimal pada umur 49-50 
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hari sesudah semai (Anggraini, 2013). Umur bibit optimum untuk dipindah tanam 

sangatlah penting dalam hubungannya dengan perkembangan tanaman dan hasil. 

Penanaman bibit muda memiliki beberapa keunggulan, antara lain 

tanaman dapat tumbuh lebih baik dengan jumlah anakan cenderung lebih banyak 

dan perakaran bibit berumur kurang dari 15 hari lebih cepat beradaptasi dan cepat 

pulih dari cekaman akibat dipindahkan dari persemaian ke lahan pertanaman. 

Secara umum, sistem tanam dan umur bibit pada tanaman padi sawah diketahui 

berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun hasil padi sawah. Walaupun 

demikian, umur bibit dan sistem tanam yang optimum masih belum diketahui 

dengan tepat (Anggraini, 2013). 

 Perlakuan Kombinasi jarak tanam dan umur bibit berpengaruh terhadap 

jumlah anakan per rumpun, jumlah malai per rumpun, akan tetapi tidak 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman per rumpun, panjang malai per rumpun, 

bobot 1000 butir per petak, bobot GKP per petak dan bobot GKG per petak 

(Alfandi, 2016). 

Tanaman padi dengan perlakuan umur bibit 7 dan 14 hari mampu 

meningkatkan jumlah malai per rumpun sebesar 21,50 dan 20,50 (39,53% dan 

36,59%), bobot gabah per rumpun 28,53 dan 28,13 (19,52% dan 18,38), produksi 

GKG ton ha-1 6,80 dan 6,72 (19,41% dan 18,45%) bila dibandingkan umur bibit 

21 dan 28 hari. Penggunaan umur bibit tua yaitu 21 dan 28 hari masih dapat 

dilakukan namun menurunkan hasil tanaman padi bila dibandingkan umur bibit 

muda 7 dan 14 hari (Anggraini, 2013). 

Keberhasilan pengelolaan padi dipengaruhi oleh ketersediaan dan 

kemampuan tanaman dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan, salah 

satunya dapat dicapai melalui penggunaan umur bibit yang tepat (Marlina et. al., 

2017). 

Umur bibit memberikan pengaruh yang nyata terhadap variable tinggi 

tanaman dengan rata-rata tertinggi pada 50 HST yakni 48,73. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh interaksi yang nyata terhadap tinggi 

tanaman dengan rerata tertinggi yaitu 53,09 cm pada 50 HST dan variabel jumlah 

malai per rumpun dengan rerata tertinggi 6,89 (Mufikha, 2016). 

Umur bibit padi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah anakan 

dan tinggi tanaman. Umur berbunga sejak pindah tanam dipengaruhi oleh umur 

bibit yang digunakan, tetapi jika dihitung sejak benih disemai tidak ada perbedaan 

umur berbunga.  disarankan menggunakan bibit berumur 15 hari, karena pada 

umur bibit yang lebih tua berpeluang terganggunya perakaran saat pindah tanam 

(Marlina et. al. , 2017) 

Berdasarkan penelitian perbedaan umur bibit berpengaruh terhadap tinggi 

tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, dan anakan produktif. Perbedaan umur 

bibit juga berpengaruh terhadap jumlah malai per rumpuanan, jumlah gabah per 

malai, dan berat 1000 butir gabah berisi dana hasil produksi tertinggi diperoleh 

pada umur bibit 14 hari (Widiatmika et. al., 2017).  
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan bentuk riset empirik yang 

menggunakan metode gabungan dalam pelaksanaannya yaitu secara online untuk 

mendapatkan data-data sekunder, penelitian laboratorium dan lapangan untuk 

mendapat data primer, serta digital untuk mengalisis data primer yang didapatkan. 

Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah persiapkan 

proposal penelitian, persiapan alat dan bahan, pelaksaanan penelitian,rancangan 

percobaan, teknik pengumpulan data, analisis data, laporan kemajuan, laporan 

akhir dan artikel ilmiah. 

3.1 Tahapan Penelitian 

3.1.1. Pembuatan proposal 

 Mempersiapkan proposal, konsultasi dan menggumpulkan literature-

literatur ilmiah terhadap permasalahan dan potensi penelitian. Dengan luaran 

proposal yang telah selesai, diterima dan siap diajukan dalam PKM. 

3.1.2 Pelaksanaan penelitian 

 Tahapan ini dimulai dari pengolahan lahan, perendaman benih, 

penyemaian, penanaman, pemeliharaan sampai pemanenann. Dengan luaran dan 

indikator terlaksananya penelitian dan didapatkan data-data lapangan yang siap 

dianalisis (setelah diuji dengan uji homogenitas Bartllet). 

3.1.3 Analisis data dan penyimpulan hasil 

 Melakukan analisis terhadap data-data lapangan yang sudah homogen 

dengan uji F pada tabel  5% dan 1 % dan uji DMRT pada taraf 5 %. Luaran tahap 

ini Tabel Annova dengan KK < 20 %, dan tabel DMRT untuk mendapatkan 

perlakuan terbaik.  

3.1.4 Pembuatan laporan akhir dan artikel ilmiah 

 Penarikan kesimpulan dari penelitian didapatkan setelah memperoleh 

hasul uji F sehingga diketahui pengaruh perlakuan terhadap peubah pengamatan, 

dan mendapatkan perlakuan terbaik setelah dilakukan uji DMRT pada peubah 

yang berpengaruh. Luaran yang dihasilkan dalam bentuk laopran akhir yang siap 

diunggah, dan artikel ilmiah yang siap disubmit ke jurnal nasional terakreditasi. 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Tempat dan waktu 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Muara Tapus Kecamataan 

Amuntai Tengah dan dilaksankan dari bulan Maret sampai  Juni 2021. 

3.2.2 Bahan dan alat 

 Bahan dan alat yang diperlukan selama penelitian ini adalah lahan, 3 

varietas padi, cangkul, parang, papan, paku, gergaji, neraca digital pestisida 

nabati, alat tulis, meteran, plang penelitian, ember, neraca dan kamera 

3.2.3 Rancangan Percobaan 

 Penelitian  ini merupakan percobaan yang dilaksanakan dilapangan dengan 

mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Perlakuan yang diteliti adalah 
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varietas padi (V) dan umur bibit (B). Perlakuan pertama adalah varietas padi (V) 

dengan tiga taraf yaitu : v1 = Ciherang, v2 = Cisokan, dan v3 = Mekongga. 

Perlakuan kedua adalah umur bibit (B) dengan lima taraf yaitu : b1 = 10 hari, b2 = 

15 hari, b3 = 20 hari, b4 = 25 hari, dan b5 = 30 hari. 

Terdapat 15 perlakuan dengan ulangan sebanyak 2 kali maka didapat 30 

petak satuan percobaan. Setiap satuan petak percobaan terdiri dari 16 tanaman 

dengan 4 sampel yang diamati. Jadi total tanaman yang ada pada satuan percobaan 

adalah 480 tanaman sedangkan tanaman diamati adalah 120 sampel. 

3.3.4 Pelaksanan  

 Pengolahan lahan diawali dengan pembersihan lahan dari rerumputan dan 

gulma, baru dilakukan pembuatan petak dengan jumlah petakan sebanyak 30 

petakan. Ukuran tiap petak 100 cm x 100 cm 

 Perendaman benih dilakukan dengan tujuan mematahkan masa dormansi 

benih. Benih direndam selama 2-3 hari. 

 Penyemaian dilakukan jika benih padi mulai megeluarkan akar tanaman 

atau ketika sudah bearkecambah. Lama masa penyemaian tergantung dari taraf 

perlakuan. 

Penananan akan dilakukan ketika umur bibit sudah sesuai dengan 

perlakuan yang diinginkan dan ditanam menggunakan tugal. 

 Pemeliharaan meliputi penyiangan gulma, penyulaman, pengendalian dari 

hama dan penyakit. 

 Pemanenan akan dilakukan ketika malai sudah menunduk atau ketika 

sudah memenuhi kriteria pemanenan 

3.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengukuran variabel-

variabel pengamatan dilapangan. Untuk variabel pengamatan tinngi tanaman dan 

jumlah anakan akan diamati pada umur  21, 28, 35 dan 42 hari setelah tanam 

pindah. Untuk variabel pengamatan umur berbunga akan dihitung sejak tanam 

pindah. Jumlah malai per rumpun akan diamati sesudah muncul bunga dan 

sebelum memasuki masa panen. Berat bulir per malai akan dihitung sesudah 

dilakukan pemanenan dengan satuan gram. 

3.4 Analisis data 

 Data yang diperoleh dari setiap perlakuan diuji kehomogenannya dengan 

ragam Bartlet. Apabila data homogen maka dilanjutkan dengan uji F Pada taraf 

nyata 5% dan 1% untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Jika F hitung  F tabel 

5% berarti perlakuan berpengaruh nyata, jika F hitung  F tabel 1% berarti 

peerlakuan berpengaruh sangat nyata. Setelah perlakuan berpengaruh dilanjutkan 

dengan uji beda nilai tengah menggunakan uji DMRT pada taraf nyata 5% untuk 

menentukan perlakuan terbaik. 
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BAB 4 Biaya dan Jadwal Kegiatan 

4.1 Rekapitulasi Anggaran Biaya 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Biaya PKM-RE 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan yang diperlukan (20%) 3.100.000 

2 Peralatan Habis Pakai (40%) 3.380.000 

3 Perjalanan (20%) 3.250.000 

4 Lain-Lain  250.000 

5 Jumlah 9.980.000,- 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Tabel 4.2 Jadwal kegiatan PKM-RE 

No Jenis Kegiatan 

  

    Person 

Penangg

ung-

Jawab 

Bulan ke 

1 

Bulan ke 

2 

Bulan ke   

3 

Bulan ke 

4 

1 Pembutan 

proposal 

                Ketua 

1 Persiapan alat 

dan bahan 

                Anggota 

1 

2 Pengolahan 

lahan 

                Anggota 

1 

3 Perendaman 

benih padi 

                Anggota 

2 

4 Analisis tanah                 Anggota 

2 

5 Penyemaian 

bibit padi 

                Ketua 

6 Penanaman                 Anggota 

1 

7 Pengamatan 

dan 

pemeliharaan 

                Anggota 

2 

8 Panen                 Anggota 

1 

9 Analisis data                 Ketua 

10 Pembuatan 

laporan 

                Ketua 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 

 

Biodata ketua 

 

  



13 
 

 
 

Biodata Anggota I 
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Biodata Anggota II 
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Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Nurul Istiqomah, SP,.MP   

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Agroteknologi 

4 NIP/NIDN 198112172005012001/0017128101 

5 Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 17 Desember 1981 

6 Alamat E-mail qoqom_81@yahoo.co.id 

7 Nomor Telepon/HP 0852 4820 0287 

B. Riwayat Pendidikan 

Gelar Akademik Sarjana S-2/Magister S3/Doktor 

Nama Institusi ULM Banjarmasin ULM Banjarmasin - 

Jurusan/Prodi Agronomi Agronomi - 

Tahun 

Masuk/Lulus 
1999-2004 2006-2008 

- 

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT 

C.1 Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan 
SK

S 

1 Tek. Budidaya Tanaman Semusim Wajib 3 

2 Nutrisi Tanaman Wajib 3 

3 Perbanyakan Tanaman Wajib 3 

4 Ekologi Tanaman Wajib 3 

C.2. Penelitian 

No Judul Penelitian Penyandang Dana Tahun 

1 Aplikasi Pupuk Organik Cair 

Terhadap Pertumbuhan dan Hasil  

Tanaman Jagung Manais 

Mandiri 2016 

2 Kandungan Unsur Hara Kompos 

Eceng Gondok yang Dikomposkan 

dengan Berbagai Macam PGPR 

Mandiri 2018 

3 Penggunaan Bokashi Kayambang 

pada Budidaya Ubi Alabio dengan 

Pengolahan Lahan  

LPPM STIPER 

Amuntai 

2019 

4 Pengaruh Pemberian Berbagai Dosis 

Pupuk Kandang Kotoran Itik 

terhadap Pertumbuhan dan Hasil Dua 

Varietas Tanaman Mentimun 

(Cucumis sativus L.) pada Lahan 

Rawa Lebak. 

LPPM STIPER 

Amuntai 

2020 

C.3 Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat 

mailto:qoqom_81@yahoo.co.id
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Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

 

 Jenis Pengeluaran Volume 
Harga Satuan 

(Rp) 
Nilai (Rp) 

1. Perlengkapan    

 Cangkul 3 100.000 300.000 

 Parang 3 50.000 150.000 

 Tugal 3 25.000 75.000 

 Sprayer Elektrik 1 500.000 550.000 

 Meteran 1 60.000 80.000 

 Gunting 3 10.000 30.000 

 Ember 3 15.000 45.000 

 Palu 2 25.000 50.000 

 Paku ¼ kg 20.000 20.000 

 Papan 2 50.000 100.000 

 Gergaji 2 50.000 100.000 

 Neraca digital 1 500.000 500.000 

 Kouta Internet 4 bulan 200.000 800.000 

 Flashdisk 3 100.000 300.000 

SUB TOTAL (Rp) 3.100.000 

2. Bahan Habis Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

 Benih Padi 3 Kemasan 150.000 450.000 

 Sewa lahan 4 bulan 200.000 800.000 

 Analisis Tanah  1 paket 500.000 500.000 

 Bahan Pestisida 3 paket 150.000 450.000 

 Pupuk Kandang 10 Karung 20.000 200.000 

 Spanduk penelitian 1 buah 50.000 50.0000 

 ATK 3 paket 50.000 150.000 

 Masker dan hand 

sanitizer) 

3 paket 250.000 250.000 

 Pembersihan lahan 1 500.000 500.000 

 Kantung plastik 1 pak 10.000 10.000 

 Kertas label 1 pak 20.000 20.000 

SUB TOTAL (Rp) 3.380.000 

3. Perjalanan Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

 Keperluan 

pembelian bahan  

3 Kali 50.000 450.000 
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 Analisis tanah dan 

akomodasi 

1 (orang) 500.000 500.000 

 Transportasi selama 

penelitian dan 

akomodasi 

Ketua 24 

kali 

50.000 1.200.000 

 

Anggota 1 

16 kali 

50.000 800.000 

Anggota 2 

16 kali 

50.000 800.000 

SUB TOTAL (Rp) 3.250.00 

4. Lain-lain Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

 Laporan kemajuan 3  50.000 150.000 

 Materai 10 buah 10.000 100.000 

SUB TOTAL (Rp) 250.000 

TOTAL (Rp) 9.980.000 ,- 

(Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) 

] 
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Lampiran 4. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 

No 
Nama / 

NPM 

Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian 

Tugas 

1. Hatna/ 

2017.01.0

007 

Agroteknologi Pertanian 20 Jam/ 

minggu 

Survei 

Lokasi, 

Persiapan 

usulan dan 

laporan PKM 

RE, 

penyemaian 

bbit padi,  

analisis data 

serta 

bersama- 

sama  

melakukan 

budidaya 

sampai panen 

2.  Agroteknologi Pertanian 15 Jam/ 

Minggu 

Menyiapkan 

alat dan 

bahan, 

pengolahan 

lahan, 

penanaman 

dan 

pemanenan 

serta 

bersama- 

sama  

melakukan 

budidaya 

sampai panen 

3.  Agroteknologi Pertanian 12 Jam/ 

minggu 

Perendaman 

benih padi, 

melakukan 

analisis 

tanah, 

pengamatan 

dan 

pemeliharaan 

serta 

bersama- 

sama  

melakukan 

budidaya 

sampai panen 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

 


