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Sistem Intensifikasi Padi/The System of Rice Intensification (SRI) adalah sistem pertanian padi yang 

menjanjikan karena mampu menurunkan biaya produksi—benih, pupuk, zat kimia, serta air—dan 

sekaligus meningkatkan panen dengan cara mendorong setiap rumpun padi mencapai potensi 

sepenuhnya. Meskipun demikian, pendekatan SRI memerlukan tahapan memindahkan bibit padi, 

pekerjaan  yang membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga petani sering tidak menyukainya. 

Artikel ini memperkenalkan alat-alat SRI yang tepatguna, yang mampu menghemat waktu maupun 

energi, sehingga teknik ini lebih mudah diterima oleh para petani (di Thailand). 

 
                             Pemotong rumput dan penyiang berputar buatan Phana-Ngam. 

Guru STM di hari kerja dan Petani di Akhir Pekan  
“Saya membuat alat ini bukan karena ingin menjualnya, tetapi karena saya ingin memecahkan 
sebuah masalah. Siapa saja yang dihadapkan pada satu masalah pasti selalu ingin menemukan jalan 
keluarnya. Saya dapat bertukar-pikiran dengan banyak orang—semakin banyak orang yang 
mencoba produk kami, semakin baik. Bukan hanya saya yang untung, tetapi mereka juga.”  

 Chunawat Phana-Ngam 
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Khun Chunawat Phana-Ngam foto bersama alat-alat SRI yang berhasil dikembangkannya. 

 

Sekarang ini, rata-rata petani di Thailand berusia lebih dari 40 tahun. Namun bukan berarti bahwa 

semua pemuda mengabaikan pertanian padi. Sebagai contoh, Chunawat Phana-Ngam adalah  

seorang guru sekolah kejuruan di hari kerja sekaligus seorang petani di akhir pekan. Phana-Ngam 

adalah putra dari Banpog, seorang petani di Ratchburee. Phana-Ngam ingin menanam padi organik 

untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman atau siapa saja yang berminat pada 

makanan sehat. Dia mencari teknik-teknik baru yang membuat budidaya padi menjadi lebih 

sederhana dan hemat-biaya. Dia telah mencoba berbagai cara: menebar benih di permukaan tanah, 

menanam benih langsung di tempatnya, memindahkan bibit dari tempat pembibitan, dan 

menumbuhkan benih di atas wadah plastik kemudian dipindahkan ke lahan. Menurut 

pengalamannya, yang paling tepat adalah memindahkan bibit. Menurut pengalamannya teknik SRI 

yang mengatur kondisi lahan basah dan kering secara bergantian untuk memberi rangsangan kepada 

padi, terbukti membantu mengurangi biaya sekaligus  meningkatkan panen.  

Selama dua siklus tanam terakhir, Phana-Ngam menggunakan pendekatan SRI untuk 

menanam padi varietas Jasmine di 12 dari 50 rai (2 dari 8 ha) sawahnya. Hasil yang diperolehnya 

adalah 65-70 keranjang per rai (1.625-1750 kg per acre). Dia juga menanam padi Riceberry, sebuah 

varietas yang populer dan sehat. Meskipun Phana-Ngam menanam padi ini di lokasi yang 

pengendalian airnya sulit, hasil panennya bagus. Dalam siklus tanam yang terbaru, pertaniannya 

dihancurkan oleh empat kali badai. Meskipun demikian, padi Jasmine yang ditanamnya tetap 

bertahan berdiri tegak, sedangkan bagian lahan yang ditanaminya dengan varietas ‘Supanburee 1’   



dengan cara disebar di permukaan tanah langsung diratakan oleh badai pertama. Para petani di 

sekitarnya terheran-heran melihat hal ini.  

 

Mengembangkan peralatan SRI  

Metode SRI membutuhkan pemindahan bibit padi dari tempat pembibitannya. Langkah ini 

sulit dan menuntut banyak tenaga.  SRI juga membutuhkan penyiangan yang intensif. [Ed: produksi 

padi dengan cara tradisional mengandalkan air yang terus menggenang untuk membunuh gulma, 

sedangkan SRI menggunakan periode basah dan kering bergantian sehingga membuka potensi bagi 

gulma untuk berkecambah dan tumbuh]. Phana-Ngam mengembangkan sebuah alat yang nyaman 

dipakai dan menyenangkan karena membuat tugas menyiangi menjadi lebih mudah. Alat yang 

dibuatnya tidak rumit dan mudah membuatnya. Di masa lalu dia menggunakan alat yang lebih rumit 

dan diimpor. Namun ternyata  alat itu sulit digunakan karena dirancang untuk kondisi yang berbeda. 

Phana-Ngam memodifikasi alat tersebut, membuatnya cocok dengan tanaman padi di Thailand. Dia 

memproduksi penyiang berputar dan sebuah pemotong rumput yang pas dengan jarak antar baris 

dalam SRI.  

“Saya mencontoh model alat pemotong rumput dari Jepang seharga 7,000 Baht ($230 dolar 

Amerika). Alat ini dibuat dari plastik fiber. Namun karena harganya mahal dan tidak cocok untuk 

kondisi medan di Thailand, saya mengambil prinsip-prinsipnya yang sangat berguna itu dan 

membuat rancangan sendiri. Untuk membuat alat ini, saya menggunakan besi. Saya memasang 

sebuah perisai yang terhubung dengan alat potongnya untuk melindungi rumpun padi dari 

kerusakan pada saat alat dijalankan untuk menyiangi gulma. Saya membuat pisau potong sederhana 

dengan memanaskan dan membelokkan bahan dari besi itu. Sampai selesai, pembuatan alat ini 

hanya membutuhkan biaya sebesar 300 Baht ($10 dolar Amerika), namun kinerjanya sama dengan 

mesin dari Jepang yang pernah saya gunakan itu. 

"Saya juga membuat mesin penyiang berputar untuk menyiangi gulma dan melonggarkan 

struktur tanah yang ada dalam jarak tanam barisan SRI. Saya menyiangi padi di hari ke lima belas 

(setelah tanam?). Penyiang berputar ini membenamkan gulma ke dalam tanah. Petani organik 

kemudian bisa menambahkan mikroorganisme untuk membantu mempercepat proses pembusukan 

.... Penyiang berputar ini dapat menyiangi lima kali lebih cepat daripada mencabuti gulma dengan 

tangan, yang menuntut petani membungkukkan badan dan kemungkinan dapat menyebabkan sakit 

punggung. Dengan menggunakan hanya lima mesin, dan membayar lima orang sebesar 300 Baht per 

hari, kita masih akan mempunyai banyak waktu dan tenaga yang tersisa," kata Phana-Ngam. 

Phana-Ngam juga menghasilkan alat penanda bergulir SRI bersama dengan murid-muridnya 

di sekolah kejuruan. “Jika kita tidak ingin memakai mesin tanam, maka kita harus menandai barisan 

tanamnya sendiri [supaya bisa menanam dalam garis lurus]. Sebagian orang menggunakan tali 

pancang untuk menarik garis, tetapi teknik ini sangat tidak nyaman. Beberapa orang menggunakan 

garu/penggaruk untuk menarik garis, tetapi agar dapat menandai dengan tepat, alat ini harus 

diguanakan dua kali—satu kali untuk masing-masing arah. Alat penanda bergulir yang saya 

kembangkan hanya perlu digunakan satu kali, karena menandai jarak horizontal dan vertikal secara 

bersamaan]. Kemudian Anda tinggal menanam bibit padi sesuai dengan bagian yang ditandai. 

Dengan demikian padi Anda akan tumbuh dalam baris lurus, sehingga mudah disiangi, baik dengan 

alat maupun dengan tangan." [Ed: jika barisan padi Anda bengkok/tidak lurus, maka saat Anda 

menggunakan alat penyiang dan melewati bagian yang bengkok tersebut maka rumpun padi di 

sepanjang bengkokan itu bisa rusak.] 

  



Sebagian besar alat untuk padi yang dibuat 

oleh Phana Ngam ini ringan dan mudah 

digunakan. Sebelumnya dia membuat alat-alat 

yang dihubungkan ke mesin yang lebih besar, 

seperti traktor sawah, tetapi ternyata mesin 

seperti ini tidak cocok untuk padi Thailand 

yang sawahnya berlumpur. Phana-Ngam 

harus mengubah cara berpikirnya, sehingga ia 

berbalik kembali ke alat-alat sederhana. 

 

"Proses ini seperti penelitian," kata Phana-

Ngam. "Saya ingin menemukan alat yang 

paling mudah untuk digunakan di sawah kami, 

karena setiap alat yang ada, terlalu berat. 

Saya telah menanamkan modal sebesar 

10.000 Baht ($333 dolar Amerika) untuk 

mesin pembajak, tetapi mesin itu tidak 

bekerja dengan baik. Ketika Anda membajak 

lumpur, alat itu terbenam karena beratnya, 

jadi saya berbalik kembali ke alat-alat yang 

normal, sederhana, dan ringan. Jika saya lelah, 

saya hanya perlu memindahkan alat ke 

samping dan beristirahat. Kami perlu lebih 

banyak bekerja bersama. Bekerja sendirian itu membosankan dan tidak menyenangkan, tetapi ketika 

Anda bekerja dengan teman-teman, Anda merasa pekerjaan selesai lebih cepat dan bekerja menjadi 

lebih menyenangkan. " 

 

Desain untuk Pengembangan 

Alat-alat awal yang dikembangkan oleh Phana-Ngam belum sempurna. Ketika dia atau petani lain 

menggunakan alat tersebut, muncul berbagai masalah. Hal ini tidak membuat Phana-Ngam cemas 

sebab ketika ada masalah muncul, Phana-Ngam menyesuaikan dan semakin mengembangkan alat 

tersebut. Phana-Ngam berkomentar, "Alat buatan saya tidak sempurna. Saya tidak membuat alat 

untuk dijual, tetapi untuk memecahkan masalah. Siapapun yang sedang menghadapi masalah selalu 

ingin menemukan jalan keluarnya. Saya dapat bertukar pikiran dengan banyak orang—semakin 

banyak orang yang mencoba produk kami, semakin baik. Bukan hanya saya untung, tetapi mereka 

juga. Saya tidak membuat alat-alat ini untuk bisnis, tetapi untuk pembangunan masyarakat. 

Sekarang teman-teman saya, para petani padi merasa senang.” 

 

[Di Thailand, semakin banyak orang mempunyai pekerjaan lain di siang hari dan bertani untuk 

memperoleh pendapatan tambahan]. Para "petani akhir pekan" ini menggunakan alat-alat Phana-

Ngam dan membantu memperbaiki titik–titik lemah dan masalah yang ada pada alat tersebut. 

Umpan balik ini mengantar pada desain alat baru yang lebih berpotensi daripada model yang lama. 

Alat-alat ini akan membantu para petani di Thailand berlatih menjalankan pertanian padi yang 

berkelanjutan. 

  

Alat penyiang SRI yang pas dengan barisa jarak tanam 
menurut SRI 



Sejumlah Gagasan bagi Petani Generasi Baru  

Petani padi di Thailand perlu tahu satu hal yang sudah diketahui oleh para petani akhir 

pekan tersebut, "Jangan bertanya, jangan menunggu, lakukan saja." Jangan meminta solusi dari 

negara, karena sering malahan mendatangkan masalah. Jangan menunggu, tapi segeralah bertindak. 

Petani mampu bertahan karena mereka mandiri. Phana-Ngam adalah contoh yang baik dalam 

menanam padi: pertama, padi ditanam untuk konsumsi sendiri dan sisanya dijual langsung ke 

konsumen. "Saya memiliki 50 rai (8 ha). Hasil padi dari 10 rai (1,6 ha), saya jual langsung kepada 

konsumen. Saya hanya menjual sebagian ke penggilingan padi. Saya mencoba memproduksi beras 

organik. Karena saya telah berhasil membangun basis pelanggan untuk beras saya, maka saya bisa 

melihat masa depan yang baru bagi diri saya sebagai petani. Menurut saya jika petani tetap menjual 

beras mereka ke penggilingan padi, maka suatu hari nanti tidak ada lagi petani padi. Di masa depan, 

yang mampu bertahan hanyalah petani yang mengembangkan praktik-praktik baru, yang mengelola 

pelanggan dan memasarkan sendiri kepada pelanggan, melakukan riset konsumen, menghasilkan 

produk berkualitas (daripada semata-mata memperhatikan kuantitas), dan yang menjual langsung 

kepada konsumen. 

 
 

“Saya ingin melihat petani mempunyai penggilingan beras berukuran skala kecil di rumah 

masing-masing. Penggilingan mini ini menggiling beras satu kali seminggu. Alat ini memang mungkin 

lebih tidak efisien dibandingkan yang besar, tetapi beras seperti apa yang kita makan setiap hari?  

Sekarang ini, kita tidak tahu kualitas beras yang kita makan. Jika Anda makan nasi dari beras saya, 

Anda tahu darimana beras itu berasal dan Anda tahu bahwa mutunya bagus. Anda bisa memesan 

beras yang sudah diproses (sudah tidak bersekam atau sudah digiling) atau Anda bisa membeli beras 

yang belum digiling dan menggilingnya sendiri di rumah Anda. Jika Anda menggilingnya sendiri, Anda 

akan memperoleh beras sekaligus sekamnya.   



Sekam beras bisa digunakan sebagai bahan bakar tungku. Dengan demikian sistem ini komplit: Anda 

mendapat beras bermutu untuk dimakan sedangkan saya dapat menghemat waktu karena bisa 

menjual beras kepada Anda tanpa harus membuang sekamnya terlebih dahulu.” 

Chunawat Phana Phana-Ngam mewakili para “petani baru” yang memandang peran mereka 

sebagai pihak yang memproduksi makanan bagi orang-orang Thailand. Mereka mempunyai berbagai 

gagasan untuk pemerintah. “Saya ingin menyaksikan bahwa barangsiapa yang menjadi gubernur 

akan benar-benar secara langsung mendukung para petani. Saya ingin melihat pemerintah 

membantu para petani menurunkan: biaya bertani padi; harga peralatan, perlengkapan dan mesin-

mesin; dan memberikan pengetahuan yang tepat, misalnya informasi tentang kualitas tanah.  

Salah satu faktor utama yang memengaruhi para petani padi adalah tanah. Jika tanahnya 

bagus, tanaman apa saja yang Anda tanam akan tumbuh dengan baik dan sehat, tetapi jika tanahnya 

jelek, apapun yang Anda tanam tidak akan tumbuh dengan baik. Bagaimana petani bisa 

meningkatkan mutu tanah; bagaimana mereka bisa mengurangi biaya? Kepada siapa petani dapat 

menjual berasnya? Pemerintah harus mendukung para petani dengan cara membantu mereka 

menurunkan biaya pertanian dalam wujud tindakan, bukan hanya dalam kebijakan.” 

Peralatan seperti yang dibuat oleh Phana-Ngam membantu para petani untuk bertani 

dengan sangat teliti dan penuh perhatian. Alat-alat ini secara langsung menguntungkan petani 

dengan cara menurunkan biaya dan masukan asupan tenaga kerja. Sementara itu konsumen 

menerima beras bermutu tinggi. Lingkungan juga diuntungkan karena alat-alat ini membantu para 

petani menurunkan kebergantungan mereka pada zat kimia dalam memproduksi padi.  

 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Khun Chunawat Phana Phana-Ngam: 

Alamat: 24 Moo 6, Hnongplahmor Sub-district, Banpong District, Ratburee 70110 

Tel: +66-82-652-5246 (dari luar Thailand) atau 082-652-5246 (dari Thailand)  


