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Menuju Masa Depan Pertanian Padi yang Lebih Baik  

Sistem Intensifikasi padi/System of Rice Intensification (SRI) menjadi populer di Thailand. Baik petani 

padi yang masih baru maupun yang sudah berpengalaman sangat antusias untuk meningkatkan 

sistem bertanam padi dan bukan hanya sekedar berfokus menginginkan hasil yang tinggi. 

Wilayah Thailand tengah bagian atas, terutama di Nakorn Sawan, merupakan tanah datar dan subur, 

yang membentang di sepanjang sungai. Kondisi daerah ini sangat baik untuk menanam padi, 

terutama untuk memproduksi benih padi. Sebagian besar benih padi yang digunakan di Thailand 

tengah berasal dari daerah ini. 

Tren SRI di Thailand Masa Kini: Meningkatnya Popularitas dan Penggunaan SRI Secara Komersial  

Jika SRI diterapkan pada lahan seluas 1-5 rai (0,16-0,8 Acre), maka pekerjaan cukup ditangani oleh 

anggota keluarga atau dikerjakan bersama para tetangga, suatu praktek yang umum dijumpai. 

Namun, bagi para petani yang memproduksi benih padi galur murni atau benih komersial SRI, rincian 

pekerjaannya sangat banyak. Jika petani tidak memiliki keterampilan yang memadai maka mereka 

mungkin tidak akan mampu menghasilkan  benih murni berkualitas tinggi sehingga mereka akan rugi 

dalam hal waktu dan kesempatan yang hilang. 
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Khun Wanpen Channarod [Ed: Khun Wanpen Channarod juga disebut dalam refleksi 

Boonsong] adalah petani perempuan dari Thamai, Chomsaeng Nakorn Sawan. Dia menanam padi di 

lahan seluas enam belas rai (7,2 acre), memproduksi bibit padi rumpun tunggal maupun rumpun 

banyak yang siap tanam. Selain menggunakan metode SRI untuk menghasilkan benih-benih ini, dia 

juga membuat alat roler penanda jarak tanam yang sekarang digunakan untuk produksi komersial di 

provinsi Nakorn Sawan dan sekitarnya. [Ed: Alat roler penanda jarak tanam ini memudahkan petani 

untuk menanam padi dalam barisan yang lebih lurus, meningkatkan efisiensi penggunaan tanah dan 

mengurangi kerusakan pada tanaman ketika plot tersebut disiangi dengan alat penyiang.] 

"Saya sudah mengunakan cara SRI selama bertahun-tahun ketika suatu hari perusahaan 

meminta kesediaan saya menanam padi SRI untuk benih pada lahan seluas 60 rai (24 acre)," kata 

Khun Wanpen, "syaratnya adalah tanaman padi harus ditanam dalam barisan dan jarak tanam di 

sepanjang baris-baris tersebut harus benar-benar sama. Awalnya, saya tidak mau menerima kontrak 

tersebut. Saya pikir bagaimana caranya menanam bibit SRI dalam barisan yang sama. Saya sulit 

makan dan sulit tidur, saya memikirkannya siang dan malam. Akhirnya, saya menemukan sebuah 

rancangan. Saudara laki-laki saya seorang teknisi, dialah yang kemudian membuatnya dan langsung  

mencobanya di lahan. Kontrak tersebut menuntut saya menanam padi di lahan seluas 60 rai (24 

acre) jadi saya tahu alat ini akan menghasilkan perbedaan besar sekaligus menjadi pengalaman yang 

sangat berharga."  

 

Alat-alat yang lebih berat bisa sangat sulit ditangani di lahan padi karena mudah terbenam di lumpur  

Membuat Barisan yang Teratur Rapi di Lahan SRI  

Berbagai uji coba diperlukan dalam usaha menciptakan purwarupa/prototipe pertama. Dari awal, 

Khun Wanpen terus memodifikasi alat ini dalam usahanya untuk mengatasi masalah-masalah yang 

muncul, membuatnya lebih baik, dan meningkatkan kecepatan serta kemudahan penggunaannya. 

Pada saat yang sama, dia masih tetap memenuhi tanggung-jawabnya untuk menyelesaikan 

pekerjaan sesuai kontrak-kerjanya dengan pelanggannya. 

  Setelah kontrak pertama, dia terus menggunakan alat roler penanda berdampingan dengan 

teknik tali tradisional untuk menentukan jarak tanam. [Ed: Secara tradisional, jarak tanam sistem SRI 

diatur dengan membentangkan tali panjang melintang di sawah. Pada tali-tali ini diikatkan simpul-

simpul yang menandai di mana bibit padi harus ditanam.] Roler penanda jarak tanam ini perlu 

dimodifikasi karena struktur logamnya yang berputar ternyata tidak cukup kuat.   



Dia kemudian berusaha menggantinya dengan bahan PVC. Setelah PVC ditambahkan pada model 

tersebut, Khun Wanpen kemudian mencoba membuat sebuah lubang pada palang yang melintang 

sehingga orang yang menggunakan alat ini dapat melihat lebih jelas di mana tanda di terakan di atas 

lumpur. Namun alat itu masih terlalu berat dan mudah terbenam ke dalam lumpur. Untuk membuat 

alat itu lancar berputar diperlukan banyak energi sehingga membuang-buang banyak waktu dan 

tenaga. Akhirnya dikembangkan model terakhir dengan struktur palang yang terbuat dari baja. 

 

Alat roler penanda jarak tanam karya Wanpen memerlukan beberapa perubahan sebelum sampai pada rancangan 
akhirnya. Alat ini ideal untuk pertanian SRI karena mampu menerakan dengan jelas jarak tanam di lahan padi yang 
berlumpur, menandai di titik mana padi harus ditanam.  

Model Pengembangan Roler Penanda Jarak Tanam oleh Wanpen  

Roler penanda jarak tanam milik Wanpen ini dikembangkan berdasarkan pengalaman-

pengalamannya. Ketika muncul sebuah masalah, Wanpen mengubah dan mengembangkan alat ini 

sesuai dengan masalah dan varietas padinya. 

Alat yang dibuat Wanpen ini dirancang agar ringan, mudah dikendalikan dan nyaman untuk 

digunakan. Pegangannya dirancang sedemikian rupa agar alat tersebut mudah ditarik. Alat ini 

menerakan garis sejajar, paralel dan tegak lurus untuk menandai lokasi penanaman, 

mengoptimalkan ruang antara baris-baris sehingga padi mudah diatur dalam barisan-barisan tanpa 

harus menggunakan terlalu banyak energi. 

"Saya memikirkan dan mengembangkan roler penanda jarak tanam SRI untuk memudahkan 

pekerjaan saya; untuk membuatnya lebih baik, cepat dan mudah; dan untuk memenuhi pesanan 

yang diminta oleh pelanggan saya." 

Wanpen Channarod, petani Nakorn Sawan  

  



Mengukur Jarak Sesuai Spesies Padi dan Cara Penyiapan Tanah  

Wanpen menanam  padi SRI untuk dijual sehingga dia perlu mempunyai beberapa alat roler penanda 

jarak tanam dengan ukuran roda yang berbeda-beda. Roler mana yang dia gunakan bergantung pada 

kebiasaan cara menyiapkan tanah sesuai varietas padi yang akan ditanamnya. Alat roler penanda 

jarak tanam miliknya menerakan jarak tanam 30x30 cm, 16x30 cm, dan 25x25 cm, sesuai yang 

dibutuhkan. [Ed: secara tradisional padi SRI ditanam dengan jarak tanam 25x25 cm atau lebih]. 

Setelah jarak tanam ditandai menggunakan alat ini, bibit padi bisa ditanam. Lahan tidak 

boleh terlalu basah, atau tanda yang diterakan akan mudah terhapus sebelum bibit padi diluncurkan 

ke tanah yang sudah disiapkan [Ed: Meluncurkan padi adalah salah satu cara menanam padi--lihat 

artikel terkait hal ini]. Setelah dua minggu, bibit padi akan tertanam kuat dan bertumbuh di barisan 

yang teratur rapi.  

Padi yang Ditanam Berbaris 

Memudahkan Pengendalian 

Gulma  

Menanam dalam 

barisan yang rapi juga akan 

membantu pengendalian 

gulma, satu hal yang penting 

dalam budidaya padi. Dalam 

cara pertanian padi 

tradisional pengendalian 

gulma sulit dilakukan. Jika 

seorang petani berjalan 

masuk ke lahan padi sawah 

tradisional, mereka bisa 

merusak rumpun padi. 

Karena SRI ditanam dalam 

barisan jarak tanam 

yang konsisten dan 

rapi maka petani 

dapat menyiangi 

gulma dengan 

tingkat kerusakan 

yang sangat sedikit 

pada tanaman padi. 

 

 

 

 

 

  

Saat jarak tanam sudah ditandai menggunakan alat penanda berputar maka 
bibit padi bisa langsung ditanam.  

Alat penanda jarak tanam berputar memudahkan petani menanam dengan jarak tanam 

yang seragam. Dengan demikian mereka dapat lebih mudah menyiangi lahan sawah tanpa 

merusak tanaman padinya.  



Dua Petani Perkasa: ibu dan anak perempuan yang bekerjasama  

Meskipun Khun Wanpen memiliki satu tim untuk menanam padi SRI komersialnya, putrinya Pijarinee 

Ruksri (Aae), yang baru saja lulus universitas, juga memproduksi bibit padi untuk ibunya. 

Jejaring petani akhir pekan [Ed: "Jejaring petani akhir pekan" adalah sebuah konsep yang 

disebutkan dalam artikel Inovasi Alat-alat SRI, yaitu para petani Thailand yang mempunyai pekerjaan 

lain penuh waktu (pekerjaan pokok) tetapi mereka tetap bertani sebagai sambilan] juga telah 

menciptakan dan mengembangkan “pemilah benih padi tunggal,” sebuah alat yang terbuat dari 

akrilik dengan lapisan ganda. Lapisan atasnya memiliki 434 lubang yang sesuai dengan ukuran benih 

padi. Lapisan bawahnya memiliki lubang serupa, tetapi disusun tumpang tindih dengan lubang-

lubang yang ada di lapisan atas. Benih padi disebarkan di lapisan atas dan digoncang dalam posisi 

horizontal sehingga benih padi jatuh ke dalam lubang-lubang. Loyang akrilik, dengan lubang-lubang 

yang sejajar, ditempatkan di atas sebuah loyang pembibitan yang sudah disiapkan. Lubang-lubang 

yang belum terisi benih (masih kosong) bisa ditanami secara manual. Teknik ini memungkinkan 

loyang benih berfungsi dengan mudah dan efisien (satu menit per loyang.)  

 

Wanpen menggunakan lahan di sekitar rumahnya sebagai tempat pembibitan padi. Sebagian 

dari bibit yang dihasilkannya (baik dari benih yang dibawa oleh pelanggan atau dari benih miliknya 

sendiri) dijual kepada petani. Sebagian lagi digunakan sebagai pengganti di lahan-lahan setelah 

penanaman padi angkatan pertama. Sekarang ini, spesies padi favorit pelanggannya adalah: 

Riceberry, Hormnin, Hormsukothai, Hormlanna, dan Gorkhor 49.  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Wanpen Channarod: 
Alamat: 24 Moo 4 Thamai, Chomseang Nakornswan 60120 
Tel: + 66-84-753-4007 (di luar negara Thailand) atau 084-753-4007 (di dalam negara Thailand). 


