Ubikayu: Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices/Gap)*
Suwarto dan Iskandar Lubis
A. Pemilihan Lokasi Penanaman
Kegiatan ini bertujuan untuk menanam singkong pada lokasi yang tepat sesuai syarat tumbuhnya.
Syarat tumbuh yang perlu diperhatikan adalah:
1. Iklim; singkong bisa dikembangkan di daerah tropis yang terletak antara 0-30o LU hingga 0-30o
LS. Curah hujan ideal selama pertumbuhan adalah 85 - 200 mm/bulan sebaran harus merata.
Suhu berkisar 15 – 35 oC dengan suhun optimum 27-34oC. Intensitas cahaya matahari langsung,
minimal 8 jam per hari. Lahan tidak ternaungi.
2. Media Tanah; memiliki tekstur tanah yang gembur, mengandung cukup kandungan unsur hara,
pH tanah 4,0 – 8,0 dengan pH optimum 5,8. Jenis tanah yang dapat ditanami singkong adalah
andosol, dan latosol. Memiliki ketersediaan air yang cukup. Kemiringan tanah kurang dari 8%.
3. Ketinggian; memiliki ketinggian antara 10-1500 m dpl dengan ketinggian optimum antara 10700 m dpl (diatas permukaan laut).
B. Pengetahuan terhadap pertumbuhan dan perkembangan singkong
Penerapan standar budidaya yang baik (GAP) diperlukan pengetahuan memadai tentang
pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang diusahakan. Pertumbuhan dan perkembangan
singkong terkait dengan kebutuhan air dan kebutuhan hara makro (nitrogen, fosfor, dan kalium),
serta teknis pengendalian gulma. Singkong mempunyai dua fase pertumbuhan, yaitu:
1. Fase pertumbuhan pertama, terjadi pada umur dari saat tanam sampai 8 minggu setelah
tanam. Pada fase ini terjadi pertumbuhan batang, daun, akar-akar kecil dan akar tebal
2. Fase pertumbuhan kedua; terjadi pada umur 8 – 72 minggu setelah tanam, ditandai dengan
pertumbuhan batang dan daun secara cepat, dan dimulai terjadinya pembentukan umbi
sampai pada pembesaran umbi.
C. Penyiapan Bahan Tanam/Benih
Bahan tanam/benih singkong umumnya menggunakan stek batang. Benih yang digunakan harus
dari varietas unggul dan bermutu, diantaranya untuk singkong industri adalah varietas UJ-5, Adira2, atau Malang 4. Stek hendaknya diusahakan agar memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Batang bahan stek berasal dari tanaman yang telah cukup umur, minimal 6 bulan setelah tanam,
dan bebas dari serangan hama penyakit.
2. Stek diambil dari batang bagian tengah, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, dan masih dalam
keadaan segar.
3. Batang bahan stek berukuran diameter minimal 3 cm, dengan panjang 20 – 25 cm (8 – 12 mata).
4. Pemotongan stek sebaiknya dilaksanakan di tempat yang teduh.
Penyiapan bahan tanam akan memerlukan 10 hari orang kerja (HOK)per hektar untuk memotong
batang menjadi stek per hektar. Pembuatan stek harus dilakukan dengan hati-hati untuk
menghindari kerusakan mata tunas (Gambar 1). Penyiapan bibit, dalam bentuk batang tanpa
dipotong, bila penanaman secara mekanisasi memerlukan tenaga kerja 2 HOK/ha.
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Gambar 1. Pengaturan batang, pemotongan stek dan pengaturan stek
D. Penyiapan Lahan
Kegiatan penyiapan lahan adalah untuk mendapatkan media tumbuh yang gembur, subur dan tata
kelola air yang baik. Penyiapan lahan dilakukan dengan kegiatan pengolahan tanah dan pemberian
amelioran.
1. Pengolahan Tanah; untuk mendapatkan media yang gembur, tanah perlu dibalik, dibelah,
digemburkan, diratakan, dan bila perlu dengan pembuatan bedengan. Pengolahan tanah dapat
dilakukan secara sederhana/manual dengan bantuan bajak dan cangkul, atau dengan
mekanisasi. Secara mekanisasi dapat dilakukan dengan tahapan bajak singkal/bajak piring 1-2
kali (ploughing), penggaruan (harrowing atau rotavating), dan pembuatan guludan
(furrowing). Furrowing tidak diperlukan lagi apabila penanaman dilakukan secara mekanisasi
dengan cassava planter yang prosesnya sekaligus membuat guludan dan menanam stek. Jarak
antar pusat/punggung guludan disesuaikan dengan jarak tanam singkong, yaitu 1 m. Lebar
dasar guludan 60 cm dan lebar saluran antar guludan adalah 40 cm; tinggi guludan minimal 40
cm seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil akhir pengolahan tanah dengan guludan yang siap ditanam stek
Pengolahan tanah harus menjadi perhatian utama dan mengikuti standar yang baik. Dengan
pengolahan tanah yang sesuai standar terutama dalam pengguludan (furrowing) akan
mendukung pembentukan dan pertumbuhan maksimal dibandingkan tanpa pengguludan
(Gambar 3).

Gambar 3. Pembentukan dan pertumbuhan umbi tanpa pengguludan (kiri) dan dengan
pengguludan (kanan)
2. Pemberian Amelioran, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan
bahan pembenah kesuburan tanah (amelioran). Bahan amelioran diantaranya adalah berupa
pupuk kandang, jerami, arang/abu hasil pembakaran tidak sempurna, kapur pertanian, dan
zeolite. Agar lebih efektif pemberian amelioran sebaiknya ditebarkan di pusat punggung
guludan bersamaan dengan pembuatan guludan (furrowing) apabila tidak menggunakan
cassava planter. Apabila menggunakan cassava planter, amelioran ditebarkan secara merata
dalam alur di kiri atau kanan barisan tanaman bersama pupuk ke-1 pada 0 - 7 hari setelah stek
di tanam dengan cassava fertilizer. Pupuk kandang dapat diberikan dengan dosis 5 – 10 ton/ha
atau 0,5 – 1,0 kg/meter guludan. Kapur pertanian dapat diberikan dengan dosis 1 – 2 ton/ha
atau 0,1 – 0,2 kg/meter guludan (tergantung dari pH tanah) yang pemberiannya dicampur
bersamaan dengan pupuk kandang. Zeolit dapat diberikan dengan dosis 500 – 750 kg/ha.
Pemberian pupuk organik, dolomit, dilakukan dengan pupuk pertama, yaitu sebelum 0 – 7 hari
setelah tanam dengan fertilizer aplicator.

3. Penanaman Legume Cover crop (LCC), ditanam secara mekanis dengan bersamaan dengan
pemupukan pertama, yang benihnya diletakan di dalam alur disamping alur pupuk. Kebutuhan
LCC adalah 6 kg/ha.
E. Penanaman
Untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi singkong yang maksimal, penanaman harus
dilakukan pada waktu tanam, jarak tanam, dan cara tanam yang benar.
1. Waktu Tanam; waktu tanam singkong harus memperhatikan kecukupan kebutuhan air selama
pertumbuhan sehingga pada lahan yang tidak tersedia air irigasi harus disesuaikan dengan
curah hujan dan sebarannya. Singkong harus dihindarkan dari kekurangan air minimal selama
4 bulan setelah tanam. Agar terhindar dari kekeringan maka singkong ditanam ketika curah
hujan minimal 100 mm/bulan dan selama pertumbuhan dengan curah hujan 85 – 200
mm/bulan.
Lokasi rencana pengembangan singkong memiliki unsur-unsur iklim yang mencirikan
kekhasan wilayah tersebut. Rata-rata temperatur udaranya adalah 26-27oC, tingkat kelembaban
nisbinya berkisar antara 83-88%, dan rata-rata nilai curah hujannya adalah 2.350 mm/tahun.
Menurut Sistem Klasifikasi Schimid & Ferguson, tipe iklim di lokasi adalah tipe B, yaitu tipe
iklim hutan hujan tropika (tropical rain forest). Rata-rata jumlah bulan kering adalah 14,4%
dengan curah hujan <= 60 mm, sedangkan rata-rata bulan nasah sebesar 33.3% dengan keadaan
curah hujan minimal 100 mm, sehingga lokai ini termasuk memiliki curah hujan yang tinggi.
Dengan demikian singkong bisa ditanam di semua bulan dalam satu tahun.
2. Jarak Tanam; jarak tanam singkong perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi
kompetisi antartanaman. Jarak tanam singkong yang direkomendasikan adalah yang
menghasilkan populasi sekitar 10.000 tanaman/ha. Populasi tersebut diperoleh dengan jarak
tanam pesegi 1,0 m x 1,0 m.
3. Cara Tanam; secara manual penanaman singkong dilakukan dengan memasukkan pangkal stek
8 - 10 cm secara tegak (vertical) tepat di pusat guludan dengan jarak antar stek 1,0 m. Secara
mekanis dapat menggunakan cassava planter yang diatur dengan jarak tanam dan proses
penanaman seperti halnya pada penanaman manual. Apabila penanaman secara manual maka
akan memerlukan 8 hari orang kerja (HOK) per hektar. Apabila penanaman secara mekanis
maka akan diperlukan operator mesin cassava planter (3 orang per unit mesin) untuk 3 hektar
per hari atau 1 HOK/ha.
F. Pemeliharaan Tanaman
1.

Pemupukkan; untuk menambah hara di dalam tanah yang tersedia bagi tanaman perlu
dilakukan pemupukkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukkan adalah jenis, dosis,
waktu dan cara pemupukan. Pupuk yang umum dan perlu diberikan adalah pupuk makro
sumber nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) yaitu Urea, TSP, dan KCl. Dosis pupuk
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokasi, tetapi sebagai pedoman umum bisa
menggunakan 300 kg Urea (45%N), 150 kg TSP (46%P2O5) dan 200 KCl (60% K2O), dan 200
kg NPK.
Pemupukkan ke-1 diberikan pada 0 – 7 hari setelah tanam dengan 2/3 dosis urea dan 1 dosis
TSP. Pemupukkan ke-2 diberikan pada saat tanaman berumur 1 bulan setelah tanam dengan

1/3 dosis Urea dan 1 dosis KCL. Pemupukkan ke-3 diberikan pada saat tanaman berumur 6
bulan dengan 1 dosis NPK (15-15-15). Pupuk ditempatkan di alur pupuk di samping kiri atau
kanan barisan tanaman. Secara mekanis pupuk pada saat tanam dapat diberikan sekaligus
dengan implemen bersamaan dengan penebaran pupuk kandang dan dolomit. Pada saat umur
4 MST, pupuk diberikan sekaligus dengan implement cultivator untuk pembumbunan.
Tabel 1. Rincian dosis, waktu dan teknis aplikasi pupuk
Waktu

Teknis aplikasi

Urea
(45% N)

0 – 7 HST
1-1,5BST
6 BST

Mekanisasi
Mekanisasi
Manual

200
100
0

0 – 7 HST
1-1,5BST
6 BST

Mekanisasi
Mekanisasi
Manual

200
10
0

TSP
KCL
(46% P2O5) (60% K2O)
Dosis (kg/ha)
150
0
0
200
0
0
Dosis (g/tanaman)
15
0
0
20,0
0
0

NPK
(15-15-15)
0
0
200
0
0
20,0

Pemupukan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan secara mekanisasi, sedangkan pemupukkan ke-3
secara manual. Pada pemupukan secara mekanisasi diperlukan tenaga kerja 0,2 HOK per
hektar untuk menyiapkan pupuk. Pada demupukkan secara manual akan membutuhkan 5 HOK
per hektar.
2.

Pengendalaian Gulma; gulma akan berkompetisi dengan tanaman singkong dalam
mendapatkan air dan hara dari tanah. Oleh karena itu harus dikendalikan keberadaannya
selama pertumbuhan singkong. Dari saat tanam sampai umur 8 minggu setelah tanam (fase
pertumbuhan pertama), lahan pertanaman singkong harus dalam kondisi bersih dari gulma.
Pengendalian gulma dapat dilakukan sebelum tanam stek (setelah tanah diolah dengan
rotavator) dengan menyemprotkan herbisida pre emergence dan pada 4 minggu setelah tanam
dengan herbisia kontak/sistemik yang bersifat selektif secara mekanis. Pada penyemprotan
gulma secara mekanis diperlukan tenaga kerja manusia untuk menyiapkan larutan herbisida
0,1 HOK per hektar. Apabila penyemprotan dilakukan secara manual diperlukan 4 HOK per
Hektar.
Pengendalian gulma harus dilakukan secara tepat, menggunakan herbisida selektif dan
diarahkan pada gulma tanpa mengenai tanaman yang masih muda. Apabila tidak tepat dapat
menyebabkan kerusakan tanaman akibat penyemprotan herbisida seperti pada Gambar 4.
Untuk mencegah hal tersebut, sebaran penyemprotan herbisisda harus diatur (Gambar 5).

Gambar 4. Kerusakan tanaman akibat penyemprotan herbisida yang tidak tepat

Gambar 5. Pengaturan arah penyemprotan herbisida pada tanaman singkong
3.

Penunasan; dari stek yang ditanam setelah berumur 2 – 4 minggu dapat tumbuh lebih dari dua
tunas calon batang. Untuk memperoleh pertumbuhan dan produksi yang maksimal maka pada
tiap tanaman dipertahankan paling banyak 2 batang. Tunas calon batang selebihnya harus
dibuang dengan cara melakukan penunasan. Apabila batang berlebih (seperti pada Gambar 6)
dan terlambat dibuang maka pertumbuhan umbi menjadi kecil. Pembuangan batang atau
penunasan tidak boleh terlambat, harus dilakukan paling lambat pada umur 4 minggu setelah
tanam, ketika tanaman tumbuh seperti Gambar 7. Pelaksanaannya secara manual dan
diperlukan 2 HOK per hektar.

Gambar 6. Tanaman singkong dengan batang banyak (harus dibuang dan disisakan 2 batang)

Gambar 7. Pertumbuhan singkong yang tepat untuk dilakukan penunasan
4.

Pengendalian Hama Penyakit; hama utama pada tanaman singkong diantaranya: Tungau/kutu
merah (Tetranychus bimaculatus), Kutu sisik hitam (Parasaissetia nigra), dan Kutu sisik putih
(Anoidomytilus albus); Penyakit utama adalah bakteri B. manihotis dan X. manihotis
menyerang daun muda, P. solanacearum (menyerang perakaran); penyakit lain adalah
cendawan karat daun (Cercospora sp.), stem destroyer (Glomerell sp.), dan roots rot
(Fusarium sp.), Mosaic virus (daun mengeriting). Gambar 8 adalah serangan lalat pucuk pada
tanaman muda yang menyebabkan pertumbuhan kerdil; serangan lebih berat pada musim
hujan. Gambar 9 adalah penyakit utama yang disebabkan oleh bakteri; serangan pada daun
terutama di musim hujan. Penyakit lain adalah busuk umbi (root rot) yang serangannya tinggi
ketika tanah kelebihan air akibat drainase yang buruk (Gambar 10).
Pengendalian adalah dengan sanitasi lingkungan tanaman, menggunakan varietas tahan
penyakit tersebut, dan menyemprotkan fungisida bersifat kontak dan/atau sistemik sesuai
keperluan.

Gambar 8. Serangan lalat pucuk (shoot fly) pada tanaman muda

Gambar 9. Serangan Xanthomonas manihotis pada daun singkong.

Gambar 10. Umbi busuk (roots rot) oleh serangan Fusarium sp. akibat drainase buruk
G. Panen dan Pascapanen
1. Singkong untuk industri tepung tapioca hendaknya dipanen pada waktu kandungan patinya telah
mencapai maksimal, yaitu pada umur 10 – 12 bulan setelah tanam.
2. Beberapa cara panen singkong adalah:
a. Panen manual, dengan memotong 2/3 batang beserta daun terlebih dauhulu, kemudian
mencabut/membongkar dari dalam tanah, memisahkan umbi dari pangkal batang,
membersihkannya dari kotoran tanah yang melekat, dan mengupulkannya untuk diangkut.

Pada saat pemotongan dari pangkal batang, bila memungkinkan diusahakan seminimal
mungkin melukai umbi untuk mencegah/menghambat laju kerusakan umbi. Tenaga kerja
yang diperlukan untuk panen manual 40 – 50 HOK per hektar.
b. Panen semimekanis, umbi singkong dibongkar dari guludan dengan subsoiler, dibersihkan
dan ditampung di tray; selanjutnya dikumpulkan di tempat pengumpulah umbi (TPU)
untuk dipotong umbinya dari pangkal batang secara manual (Gambar 11). Tenaga yang
diperlukan untuk pemotongan umbi dari pangkal batang di TPU adalah 10 HOK per hektar.

Gambar 11. Panen secara mekanis pada singkong
3. Umbi singkong yang terkumpul di TPU harus segera diangkut menggunakan truk menuju pabrik
pengolahan tapioka. Umbi yang dipanen sebaiknya dapat diolah dalam waktu 24 jam setelah panen.
Infrastruktur jalan harus mendapatkan perhatian utama agar tidak menghambat transportasi
(Gambar 12).
Umbi setelah dipanen dan terhambat untuk diolah akan mengalami penurunan kualitas dari hari ke
hari seperti pada Gambar 13 yang dapat menurunkan kapasitas pabrik pengolahan dan rendemen.

Gambar 12. Pengangkutan umbi singkong ke pabrik (kondisi jalan bisa menjadi penghambat)
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Gambar 13. Penampilan daging umbi singkong 1 hari (a), 2 hari (b), 3 hari (c), 4 hari (d) dan 5 hari (e)
setelah panen

