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RINGKASAN 

 

Teknik Produksi Benih Padi (Oryza sativa L.) Dengan Sistem Jajar Legowo 

6:1 Di Kebun Benih Dewi Sri Bondowoso. Dian Murdianti Dewi, Nim 

A41200901, Tahun 2020, 69 hlm., Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, 

Ir. Sri Rahayu, MP (Dosen pembimbing) dan Sukaryadi (Pembimbing Lapang).  

 

Sistem tanam jajar legowo merupakan cara tanam padi sawah dengan pola 

beberapa barisan tanaman yang diselingi satu barisan kosong. Tanaman yang 

seharusnya ditanam pada barisan kosong (jalan) dipindahkan sebagai tanaman 

sisipan di dalam barisan. Pada prinsipnya sistem tanam jajar legowo adalah untuk 

meningkatkan populasi tanaman dengan cara mengatur jarak tanam. Sistem tanam 

ini juga memanipulasi tata letak tanaman, sehingga rumpun tanaman sebagian 

besar menjadi tanaman pinggir. Tanaman padi yang berada di pinggir akan 

mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, sehingga menghasilkan gabah 

lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik. 

Sistem tanam jajar legowo 6:1, yang merupakan sistem tanam dimana setiap 

enam baris tanaman diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak 40 cm 

dan 20 cm untuk jarak antar tanaman didalam barisan.  Penggunaan jarak tanam 

pada dasarnya adalah untuk memberikan kemungkinan pada tanaman agar tumbuh 

dengan baik tanpa mengalami banyak persaingan dalam hal penyerapan air, unsur 

hara, dan cahaya matahari. 

Kelebihan yang dimiliki oleh sistem tanam jajar legowo yaitu terdapat ruang 

terbuka yang lebih lebar diantara kelompok barisan tanaman yang akan 

memudahkan masuknya cahaya matahari ke setiap rumpun tanaman padi sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan 

produktivitas tanaman, dapat menambah jumlah anakan, dapat memperbaiki 

kualitas gabah dengan semakin banyaknya tanaman pinggir, serta dapat 

memudahkan dalam melakukan pemeliaraan pada tanaman baik itu penyiangan 

gulma, pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman. Berdasarkan hasil 

Praktek Kerja Lapang (PKL) yang telah dilaksanakan mahasiswa telah 
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mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru mengenai teknik penanaman padi 

(Oryza sativa L.) dengan sistem jajar legowo 6:1 di Kebun Benih Dewi Sri 

Bondowoso. Tahapan penanaman tanaman padi dengan sistem tanam jajar legowo 

6:1 yang dilakukan di Kebun Benih Dewi Sri yaitu pemilihan bibit yang sehat dan 

pertumbuhannya seragam, pengaturan jarak tanam antar baris tanaman dan jarak 

untuk barisan kosong (jalan) antar barisan tanaman dengan menggunakan alat 

kencoh, serta penanaman bibit dengan kedalaman ± 4-5cm dan setiap lubang 

tanam berisi 1-2 bibit. 

 

 


