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Padi Adan adalah salah satu komoditas unggulan Krayan karena memiliki nilai ekonomis yang
tinggi, selain karena rasanya yang enak dan pulen juga karena padi Adan dibudidayakan
secara organik sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi.

Nilai ekonomis yang tinggi tersebut belum didukung dengan produksi yang cukup baik, hal ini
karena umur dari padi adan kurang lebih 6 bulan sehingga hanya bisa 1 kali dalam 1 tahun
untuk tanam dan juga pola tanam yang dipakai masih tanam secara acak sehingga kurang
optimal dalam tingkat produktivitasnya.

Untuk meningkatkan produktivitas tersebut BPTP Balitbangtan Kaltim hadir dengan inovasi pola
tanam jajar legowo 2:1 yang diintegrasikan dengan kerbau krayan untuk tanam padi Adan di
Krayan.

Agar masyarakat tani di Krayan menerapkan pola tanam jajar legowo tersebut, selasa 4
September 2018, bertempat di lahan kelompok tani Usaha jati desa Long Api Kecamatan
Krayan Induk BPTP Balitbangtan Kaltim bersama BPP Krayan mengadakan Bimbingan Teknis
sekaligus tanam bersama pola tanam jajar legowo 2:1 untuk padi adan.

Acara tersebut dihadiri anggota kelompok tani Usaha Jati, KTNA, PPL lingkup Krayan, Camat,
Kepala Desa, P4S, Koramil. Ir. Nurbani yang merupakan Penanggung Jawab Kegiatan
Dukungan Inovasi Pertanian di Wilayah Perbatasan (DIP-WP) mengharapkan agar masyarakat
tidak ragu lagi untuk menerapkan pola tanam jajar legowo ini agar produktivitas padi adan bisa
meningkat.
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“Berdasar catatan yang telah dilakukan pada tanam sebelumya pola tanam jajar legowo mampu
meningkatkan produkti 600 – 800 kg/ha. Dengan luas baku yang kurang lebih 3.466 ha maka
jika dilakukan tanam dengan jajar legowo tentu akan sangat berdampak pada tingkat produksi
padi adan di Krayan ini”, ujar Nurbani.

Kepala BPP Krayan (Charles), sangat mengharapkan masyarakat menerapkan cara tanam jajar
legowo ini dalam budidaya padi adan ini karena telah terbukti nyata membawa peningkatan
yang signifikan terhadap hasil panen.

Pada kesempatan yang sama, Camat Krayan Induk (Helmi) menyampaikan ucapan terima
kasih kepada BPTP Balitbangtan kalimantan Timur yang selama beberapa tahun ini melakukan
bimbingan dan pendampingan di sektor Pertanian untuk masyarakat Tani Krayan. Khusus
untuk padi Adan, Helmi mengungkapkan pengalamannya bahwa tidak saja meningkatkan 30-40
% bahkan sampai 70% jika dilakukan tanam dengan jajar legowo 2:1.
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Diakhir acara Helmi mengharapkan BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur dengan dukungan
Pemerintah Daerah agar tetap melakukan pendampingan untuk peningkatan produktivitas dan
kualitas padi adan yang organik tersebut sehingga bisa mengangkat dan meningkatkan
pendapatan masyarakat tani di Krayan.
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