
RINGKASAN 
Tanaman ubikayu (Manihot esculenta crantz) merupakan tanaman yang 
mempunyai berbagai macam pemanfaatan, dapat tumbuh pada berbagai kondisi 
agroekologi, bahkan pada kondisi agroekologi yang marginal, dan mudah 
dibudidayakan. Oleh karena itu sangat tepat kesimpulan utama Simposium tiga tahunan 
ke 14 Internasional Society for Tuber and Root Crops (ISTRC) yang diselenggarakan di 
Trivandurm, India, pada bulan Nopember 2006 menyatakan bahwa tanaman ubi-ubian, 
terutama ubikayu, adalah tanaman masa depan. 
Pemerintah Indonesia telah memilih tanaman ubikayu sebagai salah satu 
tanaman utama yang perlu dikembangkan dalam rangka diversivikasi pangan untuk 
meningkatkan ketahanan pangan. Disamping itu dengan peraturan pemerintah 
No.5/2006, telah menetapkan tanaman ubikayu sebagai tanaman penghsil energi untuk 
menggantikan bahan bakar minyak. Untuk itu pemerintah Indonesia mentargetkan 
bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menghasilkan 60 juta ton, dari produksi saat ini 
20-25 juta ton. 
Salah satu kendala dalam budidaya tanaman ubikayu karena sebagian besar 
tanaman ubikayu tumbuh pada lahan marjinal dan bahkan telah terdegradasi. 
Kedalaman efektif tanah sangat dangkal, kandungan bahan organik tanah rendah dan 
mengakibatkan rendahnya kesuburan tanah, baik kesuburan fisik, kimiawi maupun 
biologis. Dengan demikian strategi untuk mendapatkan produktivitas tinggi dan 
berkelelanjutan pada tanah terdegradasi adalah peningkatan kandungan bahan 
organik. Permasalahan utama dalam pengelolaan bahan organik tanah adalah dosis 
yang diberikan harus tinggi, dan di dalam tanah, pelapukan bahan organik berjalan 
sangat cepat. Dengan demikian pemberian bahan organik harus diberikan secara 
berulang setiap musim. Pada fihak lain, ketersediaan dan akses petani ubikayu 
terhadap bahan organik sangat terbatas. Dengan demikian, adanya bahan organik 
tahan dekomposisi semacam ”biochar” akan sangat berharga sebagai sumber bahan 
organik untuk pertanian. 
Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa penggunaan biochar dalam 
sistim tumpangsari berbasis tanaman ubikayu memberikan hasil yang positif. Jika 
biochar memang tahan dekomposisi, maka pada masa tanam kedua dan selanjutnya 
pengaruh positif biochar diharapkan masih dapat dipertahankan. Dengan demikian 
penelitian yang dibahas dalam laporan ini bertujuan untuk: (1) Mempelajari pengaruh 
susulan (residual) biochar terhadap pertumbuhan dan tanaman pada sistim 
tumpangsari berbasis tanaman ubikayu, (2) mempelajari kecepatan perombakan bahan 
organik tanah, khususnya biochar dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah. 
Dengan dicapainya tujuan tersebut, maka diharapkan hasil penelitian dapat digunakan 
untuk membantu petani dalam penyusunan teknologi budidaya tanaman ubikayu yang 
mampu memberi hasil tinggi secara berkelanjutan. Teknologi yang dikembangkan 
didasarkan pada pengelolaan bahan organik tanah, dengan masukan bahan organik 
yang tahan dekomposisi. 
Untuk keperluan tersebut dilakukan penelitian di kebun percobaan Universitas 
Brawijaya di Jatikerto. Tanah percobaan mempunyai kedalam efektif tanah kurang dari 
30 cm, kandungan bahan organik dan kandungan unsur N dan P rendah. Percobaan ini 
merupakan kelanjutan percobaan tahun pertama (2009/2010), tanaman ubikayu 
ditanam bersama tanaman jagung dan tanaman kacang tanah pada bulan September 


