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maupun di lapangan. Selain itu, membahas
penyakit tanaman kedelai baik yang telah
dikenal di Indonesia maupun yang belum
dikenal di pertanaman kedelai Indonesia,
yang menyebabkan kerugian terhadap
produksi kedelai. Setiap penyakit dibahas
lengkap disertai gambar atau foto yang telah
tersedia, dibahas dari penyebabnya,
Pertanian Postmodern PT Penerbit IPB Press
gejalanya, faktor yang berpengaruh, dan
"Para petani bingung karena benih kacang kedelai
upaya pengelolaannya secara terpadu. Buku
yang ditanam raib dari sawah. Seseorang mengatakan
Kompendium ini belum pernah ada dalam
kalau melihat hantu yang mencurinya. Mungkinkah
bahasa Indonesia, sedangkan cakupan
hantu mencuri benih kedelai? CIPO menyelidiki
penyakit tanaman kedelai yang berbahasa
kasus ini dan mencurigai sekelompok pemuda.
Indonesia kurang lengkap. Diharapkan
Apakah kecurigaiannya beralasan?" Keilmuan:
Membahas asal usul tahu.
kehadiran buku ini dapat melengkapi
Adaptasi Kedelai Budidaya Jenuh Air untuk pemahaman tentang penyakit tanaman
Produktivitas Tinggi di Lahan Pasangkedelai dan juga membantu memecahkannya
Surut PT Penerbit IPB Press
di lapangan.
Buku Kompendium Penyakit-Penyakit
Majalah Trubus Edisi Oktober 2018 CRC
Press
Tanaman Kedelai ini hadir bertepatan
Buku ini berisikan dan ditujukan bagi para
dengan keinginan pemerintah Indonesia
dosen, peneliti, mahasiswa S-1, S-2 dan S-3
untuk menargetkan Indonesia mencapai
maupun pengusaha yang akan mempelajari,
swasembada kedelai 2018. Keberhasilan
meneliti, menerapkan, dan mengembangkan
pengelolaan kedelai ditentukan oleh
kedelai di lahan pasang-surut di luar Jawa. Di
kemampuan untuk mengenali penyebab
dalam buku ini dipelajari mekanisme adaptasi
penyakit tanaman kedelai. Buku
kedelai pada budidaya jenuh air sejak dari
Kompendium Penyakit-Penyakit Tanaman perubahan fisiologi, anatomi, morfologi,
Kedelai berisi semua jenis penyakit
pertumbuhan, perkembangan, dan
tanaman kedelai, baik disebabkan oleh
peningkatan produktivitas kedelai
jamur, bakteri, virus, nematoda, maupun
dibandingkan budidaya kering. Di dalam buku
kahat hara, yang muncul di pesemaian
ini juga dikemukakan cara pengelolaan dalam
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suatu kawasan kedelai budidaya jenuh air di
lahan pasang-surut.

baik untuk jenis-jenis
pendatang, baik yang memasuki
Cinnamon and Cassia Penebar
Indonesia dengan sendirinya,
Swadaya Grup
maupun yang didatangkan untuk
Kehidupan manusia sangat
tujuan ekonomi. Dari lima
tergantung pada tanaman, baik tanaman pangan utama Indonesia
untuk pangan, obat-obatan,
(padi, jagung, ketela pohon,
kesehatan lingkungan, dan
ketela rambat, dan kedelai),
keindahannya. Selama beribu
hanya padi yang merupakan
tahun sejarah keberadaan
jenis asli Indonesia. Lalu apa
tanaman di muka bumi ini,
yang terjadi dengan jenismanusia berhasil mengubah
jenis tanaman asli Indonesia
sejumlah jenis tumbuhlainnya? Sebagai bagian dari
tumbuhan menjadi tanaman
wilayah Malesia, yang
budidaya dan mengelolanya
Indonesia merupakan bagian
dalam sistem pertanian.
terbesarnya, Indonesia adalah
Dengan pemanfaatan api,
pusat penyebaran jenis buahpengembangan sistem
buahan seperti rambutan,
pertanian, dan penggunaan
manggis, dan durian. Indonesia
energi fosil, populasi
juga merupakan pusat
manusia menjadi berlipat
penyebaran ubi-ubian seperti
ganda. Pada tahun 2012,
talas, uwi, dan gembili. Tidak
jumlah tersebut telah
kalah pentingnya untuk dicatat
mencapai tujuh miliar, yang
Indonesia adalah tempat jeniskebutuhan dasarnya tetap
jenis pohon pangan seperti
bertumpu pada tanaman.
sagu. Sudah sampai di mana
Pertanyaannya, sampai kapan
kita menangani kekayaan ini
manusia dapat berkembang di
sehingga bermanfaat untuk
bumi yang sumber lahan untuk rakyat Indonesia? Buku
kebutuhan dasarnya sangat
‘Perjalanan Panjang Tanaman
terbatas itu? Dalam hal
Indonesia’ ini memaparkan
pertanian, Indonesia
jenis-jenis tanaman yang
merupakan salah satu negara
sekarang terdapat di
yang ideal untuk
persawahan, di kebun-kebun
pengembangannya. Secara
sayur, di pekarangan, dan di
alami, Indonesia memiliki
perkebunan. Jumlah rakyat
ribuan jenis tumbuh-tumbuhan Indonesia pada tahun 2011
yang berpotensi untuk
telah mencapai hampir 240 juta
memenuhi kebutuhan dasar
jiwa. Tanaman-tanaman ini
rakyatnya. Selain itu,
merupakan modal Indonesia
lingkungan alam Indonesia
menghadapi masa depannya
menawarkan tempat tumbuh yang Bercocok Tanam Kedelai Di Papua
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Media Sains Indonesia
perlindungan tanaman palawija
Palawija berasal dari bahasa
secara ramah lingkungan yang
Sansekerta 'phaladwija' yang
menekankan pada tata cara
mempunyai arti tanaman kedua.
pengendalian dengan memanfaatkan
Berdasarkan hal tersebut maka
potensi alam dan tidak melibatkan
palawija bermakna hasil panen
bahan kimia yang menjadi sumber
tanaman setelah padi. Petani di
pencemaran lingkungan. Diharapkan
Indonesia seringkali memanfaatkan buku ini dapat meningkatkan
lahan bera dengan melakukan rotasi pemahaman pembaca tentang
tanam menggunakan tanaman
praktek budidaya tanaman yang
palawija terutama kacang-kacangan. tidak membahayakan kesehatan dan
Manfaat yang dapat diperoleh dari
lingkungan.
501 INOVASI IPB DALAM 1226 INOVASI
sistem tersebut adalah:
meningkatkan nutrisi tanah karena INDONESIA - Seri Pangan - Yayasan Kita
Menulis
tanaman kacang-kacangan
Buku ini mengisahkan petualangan hidup
mempunyai kemampuan
seorang Sigit Hendrawan Samsu yang
menyuburkan tanah,
pantang menyerah. Perjalanan hidupnya
mengoptimalkan penggunaan lahan, ibarat pohon yang bermula dari benih,
meningkatkan keanekaragaman hasil mengakar, lalu tumbuh membesar dengan
panen serta menambah pendapatan rimbunan hijau dedaunan serta buah yang
ranum di antara beribu-ribu cabang dan
petani. Saat ini telah banyak
ranting. Seperti pohon yang bertahan
teknologi praktis yang diterapkan
dalam segala cuaca, Sigit Samsu berteguh
untuk meningkatkan produktivitas
hati dalam jatuh-bangun kehidupannya
tanaman palawija. Namun demikian, dengan terus memegang erat komitmen
pertumbuhan tanaman palawija tetap dan kepercayaan. Dalam berbagai aktivitas
yang dijalaninya, mulai dari pegiat
mengalami kendala karena adanya
pertanian, pecinta kuda, penerbang,
serangan Organisme Pengganggu
sampai pebisnis, Sigit Samsu
Tanaman yang berasal dari
menunjukkan bahwa hidup dalam segala
kelompok serangga hama dan
perjuangannya harus selalu disyukuri
penyakit (terutama kelompok
dengan cara berbagi kepada semakin
cendawan dan virus). Banyak sekali banyak orang.
Peningkatan Produksi, manfaat
alternatif pengendalian yang telah
Sustainability Biodiversitas Tanaman
ditawarkan untuk menjawab
Indonesia Volume I Media Nusa
permasalahan yang timbul karena
Creative (MNC Publishing)
adanya gangguan hama dan penyakit
Kesungguhan Polbangtan Malang dalam
yang menyerang tanaman palawija.
upaya untuk mencetak generasi muda
Namun sayangnya, kebanyakan cara penerus pembangunan pertanian
tersebut hanya mengandalkan
dilakukan secara simultan dan
pengendalian berbasis penggunaan progresif. Kurun waktu tahun 2018
bahan kimiawi untuk menekan
merupakan salah satu milestone
keberadaan OPT. Buku ini
karena adanya transformasi
membahas tentang teknologi
kelembagaan yang semula bernama
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Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian dibandingkan dengan usaha tani
(STPP) Malang menjadi Politeknik
lainnya. Rendahnya pendapatan
Pembangunan Pertanian (Polbangtan
petani kedelai di Papua disebabkan
Malang). Melalui Surat Menristekdikti harga jual yang rendah. Adapun
nomor 309/M/11/2017 tanggal 30
faktor penyebab rendahnya
Nopember 2017 tentang Rekomendasi
pendapatan petani kedelai di Papua
Perubahan Bentuk STPP menjadi
disebabkan kualitas dan
Politeknik Pembangunan Pertanian,
produktivitasnya yang rendah.
maka berbagai kegiatan dilakukan
seluruh komponen Polbangtan Malang Budidaya Tanaman Pangan Yayasan
untuk memuluskan perubahan tersebut. Obor Indonesia
Buku ini berisi informasi penting
Launching Statement Transformasi
yang berhubungan dengan tanaman
Polbangtan oleh Bapak Menteri
kacang-kacangan mulai dari
Pertanian tanggal 18 Agustus 2018
merupakan pemicu percepatan
taksonomi jenis tanaman, cara
perubahan pendidikan pertanian
budidaya, pengaruh iklim dan jenis
menjadi lebih baik lagi. Buku ini
tanah, dan yang paling banyak
tersusun dalam 4 tema yang masingdibahas adalah tentang jenis
masing disajikan secara kronologis,
penyakitnya sesuai dengan judul
berdasarkan publikasi yang dilakukan
bukunya. Buku ini juga
oleh mitra terbaik Polbangtan Malang,
mengemukakan tentang nama-nama
TIMES Indonesia. Tema tersebut
penyakit, gejala, penyebab, dan
adalah pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, serta pengendaliannya secara praktis.
dukungan terhadap program strategis. Indonesian Journal of Crop Science
Penerbitan buku yang berisi kumpulan Universitas Brawijaya Press
Buku ini ditulis berdasarkan
publikasi tentang aktivitas institusi
pengalaman penulis mengajar dan
dalam menapaki proses transformasi
membimbing penelitian mahasiswa
ini, tidak lain agar generasi penerus
pascasarjana, Sekolah Pascasarjana
dapat mengetahui jejak langkah yang
IPB yang mendalami bidang ilmu benih,
dilalui Polbangtan Malang dalam
menjalani sebuah perubahan. Semoga maupun mahasiswa strata S-1 program
studi Pemuliaan Tanaman & Teknologi
bermanfaat
Soybean Research and Development in Benih, Departemen Budidaya Pertanian
(sejak tahun 2005 bernama
Indonesia Yayasan Kita Menulis
Departemen Agronomi dan
Proceedings of a symposium on
Hortikultura), Fakultas Pertanian IPB.
Indonesian research of foodcrops.
Ilmu dan teknologi benih: teori dan Pengayaan materi diperoleh dari
berbagai hasil penelitian yang penulis
hasil penelitian Gramedia
lakukan bersama-sama dengan
Widiasarana Indonesia
mahasiswa IPB, baik dari skripsi S-1,
Buku ini membahas tentang
tesis S-2, maupun disertasi S-3 dengan
rendahnya minat petani di Papua
sumber dana penelitian yang beragam.

dalam mengembangkan usaha tani
kedelai. Hal ini disebabkan rendah
pendapatan petani kedelai

Potensi Pengembangan Kedelai di
Indonesia PT Penerbit IPB Press
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Pernahkah anda mendengar rintihan perusak benih di lumbung atau
benih di dalam lumbung
gudang penyimpanan. Semua topik
penyimpanan?Coba bayangkan
menarik ini telah dijabarkan dalam
bagaimana rasanya jika anda
bahasa yang mudah dipahami oleh
menjadi sebutir benih yang
pelajar, mahasiswa dan praktisi yang
terkurung di dalam karung plastik.
tertarik untuk meningkatkan
Pasti seribu rasa bercampur aduk
pengetahuannya dalam mempelajari
bagaikan memakan permen nanomasalah penyimpanan benih.
nano. Sesak, pengap, ditambah nyeri Selamat membaca.
RINTIHAN BENIH DALAM DEKAPAN
mendera karena luka gigitan
serangga nakal yang merusak kulit LUMBUNG PENYIMPANAN
benih simpanan tersebut. Biji yang Perpustakaan Balittra
dihasilkan oleh tumbuhan merupakan Beragam Penemuan Varietas Kedelai
Mengurangi Ketergantungan Impor
hasil nyata dari suksesnya proses
Dasar-Dasar Komunikasi untuk
pembuahan. Nasib biji tersebut
Penyuluhan Pertanian Penerbit
sangat tergantung pada keputusan
LeutikaPrio
petani sebagai pelaku utama di
Indonesia tidak bisa dikatakan Indonesia
jika hanya dilihat dan dinilai dengan cara
lahan. Biji dapat dikonsumsi oleh
yang sepenggal-sepenggal. Karena,
keluarganya, dijual atau
Indonesia adalah sebuah kesatuan jiwa,
dikembalikan ke lahan pada saat
raga, moril, dan spiritualisme penghuninya
musim tanam berikutnya. Bagaimana dari Sabang sampai Merauke yang
pendapat anda melihat benih kacang terbungkus rapi dalam bingkai yang utuh:
hijau yang banyak lubangnya karena ke-INDONESIA-an.? Inilah ide-ide
kebangsaan anak-anak zaman. Berbagai
dimakan serangga?Menurut
tulisan pendek, diuntai dalam 11 bidang
pendapat anda, apakah benih yang
telah rusak seperti itu dapat tumbuh yang cair. Mulai dari bahasa hingga
bagaimana teknologi kita dikembangkan
menjadi tanaman
kelak. Masing-masing penulis dengan
sempurna?serangga apa saja yang
cara, gaya, dan penekanan menulis yang
menyerang komoditi pertanian yang berbeda menggambarkan dengan
sederhana dan mengungkapkan realitas
berada di dalam lumbung
dan impiannya tentang Indonesia. Untaian
penyimpanan? Semua pertanyaan
dan informasi yang berkaitan dengan pemikiran anak-anak zaman ini memberi
warna di tengah kemandegan para
faktor yang mempengaruhi
pemimpin negara tentang kebangsaan. Idepertumbuhan tanaman, teknik
ide sederhana menjadi sebuah cara yang
pengeringan benih, penyimpanan dan menarik untuk menemukan di mana
Indonesia di mata dan hati generasi setiap
pengemasan benih, jenis komoditi
lintasan zaman, dan di mana Indonesia
dan serangga perusaknya dikupas
tuntas dalam buku ajar ini. Pembaca diletakkan dalam alam pergaulan
masyarakat sehari-hari.?Indonesia tidak
akan diperkenalkan dengan berbagai bisa dikatakan Indonesia jika hanya dilihat
macam Organisme Pengganggu
dan dinilai dengan cara yang sepenggalTanaman (OPT) khususnya yang
sepenggal. Karena, Indonesia adalah
sebuah kesatuan jiwa, raga, moril, dan
berasal dari kelompok serangga
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spiritualisme penghuninya dari Sabang
Fungsinya, Klasifikasi Benih Ortodok
sampai Merauke yang terbungkus rapi
Dan Rekalsitran) Bab 2 Biologi
dalam bingkai yang utuh: ke-INDONESIABenih 2 ( Proses Perkecambahan
an.? Inilah ide-ide kebangsaan anak-anak
Dan Dormansi Biji ) Bab 3 Penyakit
zaman. Berbagai tulisan pendek, diuntai
Potensial Benih (Terbawa Benih Dan
dalam 11 bidang yang cair. Mulai dari
Pada Praktik Budidaya) Bab 4
bahasa hingga bagaimana teknologi kita
dikembangkan kelak. Masing-masing
Pengendalian Hama Dan Penyakit
penulis dengan cara, gaya, dan penekanan Potensial Benih Bab 5 Pengemasan
menulis yang berbeda menggambarkan
Dan Penyimpanan Benih Bab 6
dengan sederhana dan mengungkapkan
realitas dan impiannya tentang Indonesia. Kemunduran Mutu Benih Dan
Priming Benih Bab 7 Hama Potensial
Untaian pemikiran anak-anak zaman ini
Benih Dalam Penyimpanan Bab 8
memberi warna di tengah kemandegan
para pemimpin negara tentang kebangsaan. Penyakit Potensial Benih Dalam
Ide-ide sederhana menjadi sebuah cara
Penyimpanan Bab 9 Pengendalian
yang menarik untuk menemukan di mana
Hama Dan Penyakit Potensial Benih
Indonesia di mata dan hati generasi setiap
Dalam Penyimpanan
lintasan zaman, dan di mana Indonesia
Aplikasi Policy Analysis pada
diletakkan dalam alam pergaulan
masyarakat sehari-hari. [Mizan, Bentang, Pertanian Indonesia PT Penerbit IPB
Press
Pemuda, Inspirasi, Nasionalisme,
Tanaman pangan merupakan komoditi
Indonesia, Kompasiana]

Teknologi Perlindungan Tanaman
Palawija Secara Ramah Lingkungan
Gramedia Pustaka Utama
Buku dengan judul Teknologi
Produksi Benih ini ditujukan bagi
mahasiswa, dosen dan peneliti yang
ingin mempelajari tentang kajian
ilmu dan teknologi benih mulai
konsep dasar hingga produksi benih.
Buku ini dikembangkan dari
berbagai sumber seperti jurnal
penelitian, ulasan/review jurnal,
prosiding dan buku yang relevan.
Buku ini dipersiapkan untuk
mendukung matakuliah Dasar-dasar
Teknologi Benih, Pengolahan Benih
dan Produksi Benih. Pembahasan
materi berkaitan dengan konsep
bemih, produksi benih, hama dan
penyakit benih serta mutu benih.
Buku ini membahas: Bab 1 Biologi
Benih 1 (Struktur Benih Dan

pertanian yang sangat penting dan
strategis. Peningkatan produktivitas
dan produksi tanaman pangan terus
diupayakan pemerintah dan semua
pihak yang terlibat. Perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
bidang budidaya tanaman pangan telah
pesat dan perlu didiseminasikan secara
luas.

Teknologi Produksi Benih Inara
Publisher (KELOMPOK PENERBIT
INTRANS PUBLISHING)
Kondisi pandemi Covid 19 memaksa
manusia untuk terus berpikir kreatif
agar mampu bertahan hidup. Demi
memenuhi pangan, tiang ekonomi
yang dimiliki sebuah keluarga harus
tetap stabil. Akan tetapi, kebutuhan
pangan ternyara dapat
disubstitusikan melalui beragam
cara, walaupun keadaan ekonomi
merosot. Untuk menjawab
kebutuhan tersebut, negara harus
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berperan untuk mewujudkannya.
cinnamon, Chinese cassia,
Melalui pertanian kedelai, kebutuhan Indonesian cassia, Indian cassia,
pangan Indonesia dapat berpotensi camphor, and also the important
menjadi lebih baik. Pasalnya,
related and useful spices of
terdapat beberapa wilayah Indonesia Cinnamomum. The introdu
Budidaya Tanaman Semusim dan
memiliki tanah yang sangat baik
Tahunan Yayasan Pustaka Obor
untuk ditanami kedelai. Wilayah
Indonesia
tersebut adalah Jawa, Sumatera,
Kepopuleran kedelai sebagai salah satu
Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali,
dan Nusa Tenggara Barat. Buku ini tanaman pangan Indonesia memang
tidak bisa diragukan. Sayangnya,
memaparkan dengan baik terkait
kebutuhan yang semakin meningkat
biologi kedelai. Pemaparan tersebut
tersebut tidak diimbangi dengan jumlah
dapat memperjelas informasi penting produksi yang memadai. Ditambah
soal tanaman dan memberikan
dengan masih banyaknya orang yang
penjelasan terkait proses
beranggapan bahwa kedelai yang
penanaman kedelai. Semoga buku ini berasal dari daerah subtropis tidak
bisa mendorong semua pihak agar
mungkin mencapai produksi yang
menaruh perhatian lebih pada
tinggi jika ditanam di daerah tropis,
kedelai serta menambah lahan tanam seperti di Indonesia. Padahal, kini ada
sejumlah varietas kedelai yang bisa
kedelai di Indonesia.
Kinerja penelitian tanaman pangan:
Kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan
kacang tunggak Trubus
Buku ini mengulas hasil penelitian
pengendalian penyakit rebah semai
(damping-off) yang disebabkan oleh
Sclerotium roflsii pada kedelai dengan
menggunakan agens hayati Streptomyces
dan Glomus (AM) baik dalam skala
laboratorium maupun lapangan, dengan
hasil yang cukup menggembirakan
sehingga dapat menjadi rujukan untuk
penelitian pengembangan.

berproduksi tinggi. Kedelai tropika
tersebut kini sudah dikembangkan di
sejumlah daerah dan terbukti
produktivitasnya di atas rata-rata.
Buku ini mengungkap teknik budi daya
kedelai tropika, varietas-varietas
unggul adaptif, serta proses panen dan
pascapanen yang benar. Tak kalah
pentingnya, disajikan juga strategi jitu
mendongkrak produksi kedelai.
PENEBAR SWADAYA

Potensi Mikroba sebagai Agens
Hayati bagi Pengendalian Penyakit
Rebah Semai (Sclerotium Rolfsii)
pada kedelai Universitas Brawijaya
Press
Cinnamon and Cassia, the "Spices of
Life", together constitute one of the
most widely used group of spices. A
comprehensive volume, Cinnamon
and Cassia: Genus Cinnamomum
explores in detail Srilankan
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