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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan resume tentang 

Perbaikan Penyimpanan Benih Padi dan Segregasi untuk Kemajuan Pemuliaan yang 

merupakan tugas dari mata kuliah Ekofisiologi Produksi Benih. Terima kasih penulis 
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 Produksi dan proses penyimpanan benih memerlukan usaha dan pengetahuan 

yang cukup dalam menanganinya, karena mutu benih ditentukan oleh sifat benih dan 

penyimpanan seperti indeks kerusakan benih selama masa simpan yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan produksi selanjutnya. 

Dalam penulisan paper ini tentunya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, 

oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi 

perbaikan kualitas tulisan.  
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PENDAHULUAN 
 

Perkembangan Perbenihan Padi 

Secara khas Australia menanam varietas padi khusus, dikembangkan dan 
dikembangkan untuk kondisi pertumbuhan di Australia yang memiliki berbagai 
spesifikasi pasar. Sekarang ini terdapat 10 varietas padi yang diusahakan secara 
komersial di Australia, termasuk tipe pendek, sedang, panjang, wangi dan Arborio. 
Benih untuk varietas ini secara kontiniu telah dikembangkan dalam Skema Benih 
Murni, dimana seluruh program industri saling berkolaborasi antara SunRice, 
RRAPL dan NSWDPI. 
Varietas padi baru selalu dikembangkan oleh NSWDPI dan sekarang ini difokuskan 
pada hasil-hasil berikut : 

• Hasil Panen 
• Toleransi dingin 

• Efisiensi produksi air (lebih sedikit air yang digunakan untuk memproduksi 
per kilogram hasil) 

• Kualitas biji 

Pada Gambar 1, dilukiskan diagram produksi benih padi dan pihak yang 
berwenang. Rice Research Australia Pty. Ltd. (RRAPL) didirikan pada tahun 1989 
untuk mendukung fasilitas penelitian yang menguntungkan petani padi di NSW. Hal 
ini memberi ruang bagi peningkatan benih secara cepat yang mendapat izin dari 
program pemuliaan NSWDPI. Benih sisa yang memiliki izin dari program tersebut 
memasuki area percobaan untuk pertama kali ditunjukkan pada RRAPL yang 
bertujuan untuk memiliki benih yang cukup untuk dilepas segera sebagai varietas 
dengan penampilan yang memuaskan selama tiga tahun di seluruh area pengujian. 
Secara simultan dilakukan evaluasi area dan peningkatan benih di RRAPL yang dapat 
membuat varietas tersedia dalam 2-3 tahun lebih cepat dari kemungkinan yang ada. 

Pada pertengahan tahun 90-an penyimpanan biji, fasilitas penanganan dan 
pembersihan dibentuk  di RRAPL dengan dukungan RIRDC. Proyek ini bertujuan 
untuk memperluas, memodifikasi dan meningkatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya 
perbaikan untuk fasilitas SunRice dalam penanganan benih dan strukturnya juga 
dilakukan oleh RRAPL yang menjadi pusat untuk semua penyimpanan benih 
keturunan dan distribusi secara cepat. Peningkatan volume dalam penanganan benih 
dan yang lebih penting, peningkatan varietas yang ditangani, untuk perubahan sistem 
di masa mendatang. 

Pengenalan sistem pelacakan dan kontrol kualitas dapat juga menjadi usulan 
perbaikan penanganan benih. Pemberian label dan sistem pelacakan dapat digunakan 
dalam mencatat penyimpanan dan perkembangan data yang memberikan tingkat 
keamanan yang tinggi. Isu tentang perlunya perbaikan sistem perbenihan padi di New 
South Wales merupakan identifikasi yang jelas tentang benih seperti siapa 
pemulianya, dasarnya atau sertifikasi benihnya. 
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Perkembangan aturan untuk pertumbuhan, pemanenan, pengeringan, 
penyimpanan dan dokumen jalur benih padi termasuk bagian dalam proyek tersebut. 
Beberapa aturan telah dikembangkan untuk pertumbuhan dan penanganan, tetapi 
belum ada sistem untuk pengeringan, penyimpanan dan asuransi kualitas. 
 

 
Gambar 1. Diagram produksi benih padi oleh Rice Research Australia Pty. Ltd. yang mendukung 

fasilitas penelitian padi di NSW 
 

Sasaran 

 Secara prinsip sasarannya adalah dengan mendirikan gudang penyimpanan 
benih untuk seluruh varietas benih dalam produksi secara komersil dan meningkatkan 
teknik pengeringan, penyimpanan dan pembersihan secepatnya semua benih padi. Di 
pusat yang akan menangani pemuliaan dan pembentukan kultivar secara komersial 
merupakan bagian dari peningkatan program pemuliaan padi di NSW. 
Sasaran hasil yang ingin dicapai adalah : 

• Untuk menyimpan jumlah benih secara signifikan, baik yang sudah ada dan 
kultivar baru yang mempunyai kualitas atribut biji yang unik, untuk 
mendapatkan kecepatan produksi benih yang sesuai dengan pertumbuhan 
pasar. 

• Untuk mengurangi resiko perubahan genetik yang terjadi dalam jangka 
panjang dengan menyimpan jumlah biji yang cukup, yang akan digunakan 
setiap tahun untuk produksi benih oleh pemulia. 
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Untuk mengurangi resiko kontaminasi silang diantara kultivar selama fase 
permulaan pada skema pemurnian benih melalui pembangunan fasilitas yang lengkap 
secara terpisah dari setiap jenis padi yang diterima. 

 
Metodologi 

Selama tahap mendisain proyek ini seluruh perhatian dicurahkan untuk 
memaksimalkan segregasi (pemisahan), meminimalkan kontaminasi dan secara 
umum meningkatkan sistem penyimpanan secara dini kultivar benih padi. 

 
Gudang Benih  

Proyek ini meliputi pembangunan kontruksi gudang benih baru ( 42.6m x 
18.3m x 7.0m tinggi) untuk penyimpanan, pemeliharaan, kebersihan dan fasilitas 
pengeringan yang memberi segregasi kultivar secara efisien (Gambar 2). Gudang 
baru yang lebih besar dapat menyimpan 115 ton bin berlubang, 3 bin rak pengeringan 
( masing-masing kapasitas 16 ton), 20 ton ruangan sejuk, pembersih benih (induksi, 
westrup cleaner, silinder berlekuk dan meja gravitasi) dan kantor kecil untuk sistem 
komputer induk. 

 

 
 

Ruangan Sejuk 

Ruangan ini memiliki kelembaban baru, suhu dingin dan terkontrol, untuk 
penyimpanan jangka panjang dengan kuantitas kira-kira 16 ton kultivar benih 
komersial dan varietas tipe baru (benih yang stabil). 

Gambar 2. Gudang Benih Baru & Fasilitas Penyimpanan di RRAPL 
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Pada ruangan sejuk juga tersedia untuk penyimpanan kemasan kecil benih 
murni yang telah dikembangkan sebagai bagian dalam Proyek Perbaikan Padi, tetapi 
belum dilepas karena kurangnya permintaan pasar saat ini. 

Ruangan sejuk ini dipelihara pada suhu 4°C dan Kelembaban Relatif 50% 
untuk penyimpanan jangka panjang benih padi dengan vigor dan potensi 
pertumbuhan maksimum. Dengan demikian diharapkan benih padi dapat disimpan 
lebih dari 10 tahun pada kondisi tertentu dengan kehilangan viabilitas sekecil 
mungkin (Gambar 3). 

 

 
 
Monitoring dan Kontrol  

Untuk menjaga kualitas benih setelah dipanen, penyimpanan dan pembersihan 
di RRAPL, menyediakan sistem pengeringan diimplementasikan untuk menangani 
bermacam-macam ukuran biji yang telah dikirimkan. Pengeringan dengan kipas 
angin sudah diinstal pada ruang penyimpanan lebih besar dari 55 ton dan tersedia 
untuk 1 ton bin berlubang (perforated bin), tetapi monitoring atau pengontrolan sulit 
dilakukan dan memerlukan banyak tenaga kerja yang intensif serta waktu yang 
mendesak. Sistem monitoring secara komputer elektronik terbaru telah diperkenalkan 
untuk memudahkan monitoring dan mengontrol kipas angin. Kipas angin silo 
(ruangan) dikontrol secara otomatis menggunakan remot yang telah diinstal software 
CITEC SCADA oleh Rob Brookfield dari Sun Rice. Gambar 4 dan 5 adalah ruangan 
sejuk, tempat dimana stasiun cuaca otomatis dan saluran irigasi, yang semuanya dapat 
dimonitor dan dikontrol dengan menggunakan sistem SCADA. 

Bruer Chiswell (BruerTech) membantu dalam instalasi dan desain pada 
jaringan sistem monitoring wireless dan hardware. Jaringan wireless disediakan 

Gambar 3. Ruang Sejuk Penyimpanan – 0.5 ton bin plastik 
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sebagai penghubung antara kantor RRAPL dan Gudang Penyimpanan (jarak 1.5 km) 
dan akses melalui Web Browser (Gambar 6).  

 

 
 

Gambar 4. Software pada Ruang Sejuk Monitoring & 1 Ton Bin 

Gambar 5. Kontrol Aerasi Otomatis pada Silo Dengan komputer 
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Jaminan Kualitas (Quality Assurance = QA) 

Salah satu sistem produksi dan penyimpanan kualitas benih padi telah 
diimplementasikan pada program jaminan kualitas untuk mengikuti protokol dan 
jejak kemajuan yang diperlukan. Sistem labeling telah diperkenalkan untuk 
memberikan catatan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi standard 
QA. Berikut ini data yang dimuat dalam label : 

• Nama Lahan  
• Lokasi Produksi benih (GPS) 
• Silsilah 
• Generasi sebelumnya 
• Jumlah CT ( penandaan satelit mikro yang diperlukan untuk ID segregasi) 
• Catatan umum : lokasi penyimpanan, kadar air, varietas, kadar sampah, 

generasi benih dan bobot. 
Label ini juga berisi barcode untuk menyediakan stok pengambilan yang cepat 

saat itu dan pada akhir musim. Pemetaan GPS mengikuti RRAPL untuk mengikuti 
semua jejak area pemulia benih dari mulai penyemaian sampai panen. Perizinan ini 
untuk laporan terinci pada setiap barisan panjang benih yang telah diidentifikasi 
melalui referensi GPS dan pemeriksaan ulang untuk pemanenan dengan 
memasukkannya dalam sejumlah bin.  

Lampiran 2. Setelah dibersihkan, contoh yang mewakili bermacam-macam 
benih telah dikirim untuk diuji pada lokasi berikut : 

1. Charles Sturt University – Uji pemurnian dari biji-biji gulma  

Gambar 6. Beberapa LAN  & Alat Kontrol dalam Sistem Gudang Benih 
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2. NSWDPI (Cereal Chemistry – Yanco) – Uji Pemurnian Varietas  
3. SunRice Appraisals – Uji Perkecambahan Benih 

Tiga pengujian tersebut untuk pemeriksaan akhir kualitas benih. Kebanyakan 
benih yang telah lulus pada SunRice untuk distribusi benih pilihan petani, maka 
integritas dan kemurnian benih merupakan tingkat kualitas tertinggi. Pengujian biji 
gulma merupakan perkembangan baru dari proyek ini dan telah dikembangkan oleh 
CSU dan sekarang merupakan bagian komersialisasi lapangan pada CSU. Uji ini 
digunakan di seluruh Skema Pengujian Benih dan telah menjadi aset yang besar 
dalam identifikasi kontaminasi gulma yang mungkin terjadi. (Lampiran 3). 
 
Sistem Pelepasan dan Pencatatan 

Adrian Sharp dari Pelayanan Informasi-SunRice membantu dalam 
pengembangan program komputer yang diizinkan untuk pelepasan padi secara normal 
(sistem SunRice ) dengan beberapa rincian tambahan. Perizinan ini untuk mencatat 
informasi seperti keturunan, lokasi lahan dan silsilah. Label bin dengan tambahan 
informasi telah dirancang sebagai bagian dari sistem pelepasan untuk membantu 
dalam pemisahan dan identifikasi benih yang banyak jumlahnya. 

Sistem pelepasan mengikuti RRAPL dengan mencatat jejak asal seperti yang 
dibutuhkan pada skema tingkat teratas. 
 
Kemajuan lainnya 

Penambahan dan peningkatan perlengkapan pengiriman benih yang telah 
dipasang tersedia untuk pembersihan sederhana dan kemudahan pemeriksaan. 
Pembersihan dengan mudah merupakan satu dari prioritas tertinggi yang disarankan 
ketika fasilitas ini dirancang. Program pengujian benih telah ditambah sarana untuk 
memasang jembatan dengan mengizinkan penggunaan truk dalam pengiriman. 
Program ini dirancang identik 
untuk pengiriman lainnya dari 
SunRice dengan peralatan yang 
sama. Gambar 7.  

 
 
Lokasi saluran pembuangan 
(drainase) dan fungsional juga 
telah diperbaiki sebagai bagian 
dari proyek ini.  
 
.  
 

 

 

Gambar 7.  Kirsten Wheatley (RRAPL) Menguji Benih di 
Ruang Uji Benih  
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Kesimpulan 

Hasil dan kemajuan dari proyek ini telah menambah keuntungan dari sisi 
RRAPL. Sistem penelusuran jejak dan labeling memberi beberapa pertalian yang 
dapat digunakan dalam penerimaan padi oleh SunRice. Informasi keturunan dan 
lokasi berguna untuk SunRice. Maksud pernyataan diatas, pengujian biji gulma untuk 
kebanyakan benih telah disetujui oleh SunRice pada penggunaan skala komersial. 
Keuntungan pada tingkat tinggi untuk jaminan kualitas juga dapat digunakan sebagai 
keuntungan pemasaran dalam penjualan kemurnian tanaman selanjutnya. 

Benih pertanian lainnya berdasarkan komoditas dapat memakai sistem yang 
sama untuk penelusuran jejak dan identifikasi kemurnian. Ketersediaan benih murni 
untuk varietas padi sekarang ini tidak mempengaruhi permintaan tetapi memiliki 
pasar yang potensial, melengkapi ruang sejuk untuk penyimpanan yang pasti 
menguntungkan dari pada sistem sebelumnya. Secara nyata dapat menyimpan 
sekurang-kurangnya 2 tahun dengan kelipatannya untuk menghadapi reaksi 
pemasaran. 

 
Saran 

Hasil pada proyek ini terlihat besarnya kemajuan dalam kualitas produksi 
benih padi oleh Perusahaan Penelitian Padi Australia (Rice Research Australia Pty 
Ltd).  

Masih ada ruang bagi kemajuan selanjutnya sistem penelusuran jejak dan 
sistem pengeringan padi yang secara otomatis dan mudah. Penggunaan teknologi 
baru usaha tani secara seksama akan membantu kemajuan sistem penelusuran jejak. 
Juga penggunaan label elektronik ( seperti sistem identifikasi peternakan nasional 
(Livestock National Identification System – NLIS) akan berguna untuk penelusuran 
bin-bin melalui perpindahan dari lapangan ke penyimpanan. Penggunaan komputer 
model ADC (Adaptive Drying Control ) pada CSIRO untuk pengeringan padi akan 
menguntungkan pasar dalam pengeringan benih otomatis.  

Penambahan ruang penyimpanan dan tempat pengeringan akan bermanfaat 
untuk penyebaran benih selanjutnya diantara beberapa hal yang diwajibkan. 
Sederhananya sistem penanda untuk memudahkan identifikasi varietas yang sangat 
berguna pada seluruh tahapan produksi benih padi. 

SunRice telah mengembangkan sistem penghubung baru jaringan utama 
perusahaan untuk pengiriman. RRAPL bekerja sama dengan SunRice dalam 
membangun jaringan langsung untuk sistem ini dan selanjutnya memperbaiki 
efisiensi sistem pengiriman dan pencatatan data.  
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