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EDITORIAL

Tim Gugus untuk Rempah

U

Serap Gabah Tanpa Terkecuali

S

aya bersama Dirut Perum Bulog mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau
lokasi panen sekaligus berdialog dengan petani di Desa Wanasari, Kabupaten
Indramayu, Rabu (21/04/2021).
Presiden Jokowi mengaku bangga dengan produksi padi masa panen raya
awal 2021. Apalagi kini harga gabah petani sudah tidak anjlok lagi. Adanya gerakan
serap gabah petani, harga gabah di tingkat petani kini minimal sesuai Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) Rp 4.200/kg.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi pun bangga terhadap produktivitas rata-rata padi
mencapai 7-8 ton/ha. ”Saya sangat senang sekali terutama harga gabah sudah bagus
karena waktu itu saya dengar harganya jatuh, sedih juga kita karena alasannya mau
impor. Yang mau impor siapa? Tapi memang ada rencana dari salah satu kementerian
untuk antisipasi karena pandemi covid 19 dan berbagai bencana, tapi situasi panen
padi dalam negeri aman sehingga tidak diperlukan impor,” kata Presiden Jokowi.
Sesuai arahan Presiden, kita akan serap gabah petani tanpa terkecuali. Kadar air
jangan jadi alasan. Kalau ada yang seperti ini akan kita tindak.
Alhamdulillah, menurut pengakuan petani di Indramayu, harga gabah sudah naik
menjadi Rp 4.200, dan kita akan terus pertahankan ini.
Selain itu, saya juga sudah perintahkan seluruh jajaran Kementerian Pertanian
untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan menindak tegas terhadap oknumoknum yang mempermainkan pupuk bersubsidi.
Pesan saya kepada Bupati dan Kepala Dinas Pertanian, kalau ada yang bermainmain dengan pupuk subsidi harus langsung dilakukan tindakan. Pupuk subsidi tidak
boleh dijual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).
Berbagai upaya terus kita lakukan untuk meningkatkan produksi beras guna
menciptakan ketahanan pangan nasional. Alhamdulillah saat ini kita telah mampu
menghasilkan produksi dan produktivitas hasil pertanian sesuai target, bahkan surplus.
Bersamaan dengan itu, kita juga terus melakukan ikhtiar untuk menjaga dan
menstabilkan harga gabah melalui HPP sesuai dengan Permendag 24/2020, yaitu Rp
4.200 per kilogram (kg).
Saya berharap kita dapat bersama-sama mengatasi persoalan dinamika harga gabah
ini agar kembali dalam range yang normal.
Saya juga akan terus memonitor jika ada persoalan di tingkat kabupaten. Apabila
ada gejolak harga segera dikomunikasikan ke saya, dan laporkan kepada satgas jika
ada permainan harga.
Kita terus memprioritas penanganan panen yang baik, sehingga produksi padi yang
dicapai optimal atau tidak mengalami losses (kehilangan) yang besar. Terkait luasan
panen padi yang over tapi terkendala tenaga kerja, segera disalurkan bantuan mesin
panen padi (combine harvester) sehingga tidak terjadi penundaan panen dan gabah
yang dihasilkan bernilai jual tinggi.
Kita tak hanya memikirkan saat budidaya saja, tetapi juga pasca panennya. Sehingga,
nilai tambahnya bisa lebih tinggi. Mengelola pertanian, harus terintegrasi.n
Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Menteri Pertanian bisa melalui SMS
ke : 087881605773 atau email ke : sintani@cbn.net.id. Jangan lupa sertakan nama dan alamat anda

ntuk mempercepat upaya mengembalikan kejayaan rempah
Nusantara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membuat Tim
Gugus Percepatan. “Tim ini bersifat sementara untuk membantu
mempercepat langkah kita menuju kejayaan kembali rempah
Nusantara,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jakarta (Jumat, 23/04/2021).
Pernyataan Menteri Pertanian itu mengingatkan kita pada era kejayaan
rempah nusantara. Pada era itu, rempah Nusantara pernah mengguncang
sejarah dunia pada saat Eropa mengawali era modern. Dengan hanya sebuah
wilayah seluas 240 KM2 yakni Pulau Maluku, mampu membuat negara-negara
Eropa berebut kekuasaan untuk mendapatkan kekayaan dari rempah di Maluku.
Rempah Nusantara dalam sejarahnya pernah memberikan keuntungan
yang besar dalam perdagangan produk ini ke Eropa. Harga rempah nusantara
waktu itu 900 kali lipat dari harga rempah di Maluku. Sebuah kapal Inggris yang
memuat rempah dari Indonesia dicatat dalam sejarah, nilai rempah dalam kapal
itu separuh dari kekayaan Inggris waktu itu.
Untuk mengembalikan kejayaan rempah Nusantara, tokoh pentingnya
adalah petani. Oleh karena itu, upaya mengembalikan kejayaan rempah
Nusantara adalah dengan menghadirkan korporasi petani atau cluster
perkebunan rempah sekaligus untuk optimalisasi ekspornya.
Kalau dilihat data, produktivitas rempah Indonesia masih rendah.
Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki kebun lada seluas 190 juta ha, kebun
pala 243 ribu ha, kebun cengkeh 570 ribu ha, kebun kayu manis 88 ribu ha.
Produksi yang dihasilkan dari luas kebun itu, lada sebesar 87 ribu ton, 40 ribu
ton pala, 140 ribu ton cengkeh dan 73 ribu kayu manis. Produktivitas kebun
lada Indonesia baru 07 ton per ha, pala 0,5 ton per ha, cengkeh 0,4 ton per ha,
dan kayu manis 1,3 ton per ha.
Maka strategi yang ditempuh untuk menyiapkan rempah Indonesia merebut
pasar dunia adalah meningkatkan produksi dan produktivitas rempah nusantara.
Selain membuat cluster atau korporasi petani rempah, juga diperlukan investasi,
pemenuhan kualitas rempah sesuai dengan standar ekspor, pendampingan dan
pembinaan mutu produk, juga kerjasama promosi dan pemasaran.
Langkah-langkah konkrit untuk memampukan petani dalam penerapan
GAP, GHP, GMP di lapangan diperlukan agar produk rempah Indonesia
berkualitas dan bisa lebih berdaya saing di pasar global.
Dewan komoditas, yakni Dewan Rempah Nusantara perlu melibatkan lebih
massif di sini. Saat ini Dewan Komoditas ini belum bisa banyak berbuat untuk
kejayaan kembali rempah Nusantara. Ada contoh dari India, Dewan Rempahnya
sudah mampu berperan aktif mengembangkan dan mempromosikan rempah
India di pasar global. Sementara Dewan Rempah Nusantara masih sebatas
mensinergikan antar kelembagaan untuk memperkuat upaya membangkitkan
kejayaan rempah nusantara kembali.
Kita berharap pemikiran dan langkah untuk membangkitkan kembali
rempah Nusantara bisa lebih dioperasionalkan di tingkat lapangan. Ada
kesadaran dari Pemerintah Daerah yang memiliki sentra-sentra rempah untuk
bisa bergotong royong membangun kembali kejayaan rempah Nusantara,
dengan melibatkan stake holder lainnya seperti investror dan lembaga litbang
baik milik pemerintah, BUMN maupun swasta.

Panen di Indramayu, Jokowi senang harga gabah petani naik.
- Semoga petani juga senang.
*****
DPD RI akan harmonisasikan UU SP3K dan UU Otonomi Daerah.
- Kalau harmonis kan penyuluh jadi tenang.
*****
Penggunaan pupuk di petani ternyata melebihi takaran.
- Pupuk over dosis, tanah jadi korban.
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MIMBAR PENYULUHAN 3
Mengenal Varietas Unggul Lada: Petailing 1 dan 2
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Indonesia terkenal sebagai salah satu Negara penghasil Lada
di dunia. Lada juga dikenal sebagai komoditas andalan yang
memberikan devisa. Volume ekspor Lada cukup tinggi.

P

roduksi Lada Indonesia
mencapai 82,17 ribu ton
pada tahun 2016. Negaranegara penghasil lada di
Asia Tenggara adalah: Indonesia,
Vietnam dan Malaysia. Indonesia
merupakan negara yang memiliki
luas tanam terbesar dengan jumlah,
yakni 74,61 persen.
Namun
untuk
tingkat
produktivitas negara Kamboja
memilki tingkat produktivitas
tertinggi dibandingkan negara
lain yaitu sebesar 6,193 Kg/Ha.
Selanjutnya disusul negara lainnya
yaitu Thailand (3,271 Kg/Ha),
Vietnam (3,182 Kg/Ha), Malaysia
(2,221 Kg/Ha), Philipina (1,758 Kg/
Ha), Indonesia (474 Kg/Ha).
Untuk itu perlu dilakukan upaya
untuk meningkatkan produktivitas
dan produksi Lada Indonesia,
misalnya dengan penggunaan bibit
unggul.
Pada sisi lain ada tantangan
pengembangan lada Indonesia,
yakni: (1) luas areal yang
mengalami
penurunan
antar
waktu; (2) faktor klimatologi
yang menyebabkan terjadinya
kekeringan
dibeberapa
sentra
pengembangan lada; (3) penyakit
busuk pangkal batang; (4) serangan
hama penggerek batang; (5) serta
penyakit kuning; (6) produktivitas
rendah. Untuk masalah teknis
dapat memperhatikan cata-cara
penanganan
hama
penyakit
tanaman Lada, namun perlu
diupayakan
meningkatkan
produktivitas ditingkat petani yang
masih belum maksimal.
Upaya
peningkatan
produktivitas kurang optimal
bila petani perkebunan rakyat
belum
menggunakan
benih
unggul.
Penggunaan
benih
unggul menjadi salah satu upaya
mengantisipasi dan menemukan

solusi rendahnya produktivitas.
Untuk meningkatkan produksi
Lada dengan menggunakan benih
unggul. Di sisi lain Badan Litbang
Pertanian telah melepas varietas
unggul dengan daya adaptasi
tinggi dengan agroekosistem yang
dapat berbeda-beda.
Banyak petani yang belum
mengetahui varietas baru ini
dan
belum
menggunakannya
disebabkan
keterbatasan
mendapatkan dan mengakses
informasi.
Informasi
varietas
unggul baru perlu diketahui
tidak hanya oleh petani akan
tetapi penyuluh pertanian untuk
mendiseminasikan
inovasi
teknologi ini. Berikut ini beberapa
varietas unggul lada yang dapat
digunakan oleh petani untuk
kemudian disesuaikan dengan
lokasi tempat tinggalnya.
Varietas unggul Petailing 1
Varietas ini memiliki keung
gulan yaitu produktivitasnya yang
tinggi dibandingkan varietasvarietas lainnya. Produksi varietas
Petailing 1 adalah 4.480 ton/ha
dengan kadar minyak 3,68 persen.
Sifat ketahanan terhadap penyakit
rentan terhadap busuk pangkal
batang dan medium terhadap
penyakit kuning. Daya adaptasi
terhadap cekaman air kurang dan
kelebihan air sedang.
Adapun
deskripsi
varietas
unggul baru Petailing 1 sebagai
berikut, yaitu; ukuran daunnya
lebih besar. Varietas Petailing 1
memiliki panjang tangkai 20,7
mm, bentuk tangkai daun berurat
beralur, bentuk daun bulat telur
hingga belah ketupat, ratio panjang
1,64 mm, pertulangan daun bersirip
genap dengan anak tulang daun 6.
Warna daun hijau tua. Ujung daun
meruncing. Warna batang ungu
kehijauan. Panjang ruas batang 68,2

Ihya Almawat, menghidupkan tanah yang
tidak berprodoktif (rusak). Manusia harus disiplin
cara perlakuannya. Manusia harus memahami
keseimbangan bahan-bahan penyusun tanah yang
akan diberikan sesuai ukurannya dan peruntukkan
tanaman. Ihya Almawat langkah awal manusia
untuk dalam melakukan usaha budidaya di
pertanian, kebun, tambak untuk mencapai target
produksi yang rahmatan Al-Amin.
Ihya Almawat salah satu langkah upaya untuk
membangun instrumen transportasi peredaran
Gas dan Air. Ihya Almawat salah satu langkah
membangun bahan-bahan instrument tanah

mm dengan percabangan sympo
dial. Panjang ruas cabang 48 mm.
Varieras Petailing 1 dengan
sulur gantung dan akar lekat
berjumlah banyak. Daya lekat akar
kuat. Petailing 1 memiiliki rata-rata
tandan per cabang 13,4 sekunder
dengan panjang tandan 87 mm.
Sifat pembungaannya musiman
dengan umur mulai berbunga 10
bulanan. Adapun bentuk buah
bulat dengan warna buah muda
hijau dan ketika masak berwarna
merah jingga. Waktu berbunga
hingga buah masak 9 bulan. Ratarata buah per tandan 60,3 dan
persen
tase buah berbunga 61,8
persen.
Varietas Unggul Petailing 2
Varietas ini memiliki keung
gulan
yaitu
produktivitasnya
cukup
tinggi
dibandingkan
varietas-varietas lainnya. Produksi
varietas Petailing 2 adalah 4.120
ton/ha dengan kadar minyak 4,61
persen. Sifat ketahanan terhadap
penyakit medium-rentan terhadap
busuk pangkal batang dan rentan
terhadap penyakit kuning. Daya
adaptasi terhadap cekaman air
tinggi dan kelebihan air sedang.
Adapun
deskripsi
varietas
unggul baru Petailing 2 sebagai

yamg akan berperan sebagai reaktor dalam tanah
yang berfungsi dalam membentuk suatu nutrisi
dibutuhkan tanaman. Ihya Almawat. Ialah satu
langkah meningkatkan hasil produksi tanaman yg
rahmatan Alamin. (Adman Lubis)
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarra
katuh, Selamat Pagi, Sahabatku, Hikmah Puasa
Ramadhan adalah melatih untuk Hidup Sederhana.
Karena waktu berpuasa terjadi pada saat terbit
fajar dan terbenamnya matahari, maka kita hanya
diperbolehkan untuk makan dan minum diantara
waktu berbuka dan makan sahur. Hal ini tentunya

berikut, yaitu; ukuran daunnya
lebih lebar. Varietas Petailing 2
memiliki panjang tangkai 20,6
mm, bentuk tangkai daun berurat
beralur, bentuk daun bulat telur,
ratio panjang 1,55 cm, pertulangan
daun bersirip ganjil dengan anak
tulang daun 6. Warna daun hijau
tua dan ujung daun meruncing.
Warna batang ungu kehijauan.
Panjang ruas batang 76 mm dengan
percabangan sympodial. Panjang
ruas cabang 67,8 mm.
Varieras Petailing 2 dengan sulur
gantung sedikit hingga sedang dan
akar lekat berjumlah banyak. Daya
lekat akar lemah hingga sedang.
Petailing 2 memiiliki rata-rata
tandan per cabang 11,5 sekunder
dengan panjang tandan 110 mm.
Sifat pembungaannya musiman
dengan umur mulai berbunga 11
bulanan. Adapun bentuk buah bulat
dengan warna buah muda hijau
dan ketika masak berwarna merah
jingga. Waktu berbunga hingga
buah masak 8 bulan. Rata-rata buah
per tandan 80 dan persentase buah
berbunga 61,1 persen.
Semoga dengan varietas unggul
yang telah dilepas dapat secepatnya
digunakan oleh petani.
Penyusun: Miskat Ramdhani,
penyuluh BBP2TP

akan membuat kita berhemat, karena pada dasarnya
saat kita kenyang kita tidak akan terfikir untuk
membeli makanan atau minuman.
Hikmah Puasa Ramadhan juga menjadi ajang
Refleksi Diri. Puasa saat bulan Ramadhan bisa
kita jadikan sebagai bahan perefleksian diri kita
agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dengan
harapan segala kebaikan yang kita lakukan pada
bulan Ramadhan dapat kita lakukan secara terus
menerus di luar bulan Ramadhan. Tetap Semangat
Insya Allah We Can. Gunakan masker, Jaga Jarak &
Cuci Tangan. (Hamzah Junaid)
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Si Pedas Kembali Stabil

Konsumen Senang, Petani Tetap Tersenyum
Harga cabai di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi sempat membuat pedas kalangan ibu rumah
tangga. Namun kini harga si pedas di pasaran berangsur
turun. Cabai rawit yang tadinya menyentuh harga Rp 100
ribu/kg di tingkat petani, kini kembali di angka Rp 25-30
ribu/kg.

B

ahkan untuk membuat
komoditas tersebut kembali
normal, pemerintah sempat
menggelontorkan
cabai
sebanyak 195 ton ke pasar induk di
wilayah tersebut. Cabai sebanyak
30 truk itu digelontorkan ke empat
pasar utama yakni, Pasar Induk
Kramat Jati, Cibitung, Tanah Tinggi
dan Cikopo.
”Alhamdulillah,
sekarang
harga cabai, khususnya cabai rawit
sudah turun, bahkan stabil karena
produksi mulai naik. Di tingkat
petani harganya antara Rp 25- 30
ribu/kg. Sedangkan di pasar antara
Rp 35-40 ribu/kg. Ini karena daerah
mulai banyak panen,” kata Dirjen
Hortikultura, Prihasto Setyanto di
Jakarta, Jumat (23/4).
Beberapa sentra cabai yang
telah panen yakni, Blitar, Kediri,
Banyuwangi, Garut (cabai besar)
dan Tuban. Bahkan sebagian besar
sentra cabai di Jawa Timur memang
sudah mulai panen.
Menurut Anton, sapaan akrab
Dirjen Hortikultura, kenaikan
harga cabai yang terjadi beberapa
waktu lalu, karena memang belum
memasuki masa panen di daerah
sentra. Selain itu, karena pengaruh
curah hujan tinggi, sehingga
banyak tanaman yang gagal panen.
“Siapapun tahu, petani juga
tahu, kalau hujan banyak cabai
yang tidak bagus. Sampai saat
ini belum ada teknologinya.
Bahkan curah hujan tinggi sampai
sekarang,” tuturnya.
Faktor lain yang membuat harga
cabai naik, menurut Anton, pada
Agustus-September 2020 harga cabai
sangat murah hanya Rp 5000-6000/
kg. Dampaknya saat itu, banyak
petani cabai yang enggan merawat
tanamannya dan di beberapa daerah

pada musim hujan petani beralih
menanam padi. Akibatnya pasokan
cabai pada tahun 2021 berkurang dan
harga pun naik.
Harga cabai rawit di Pasar
Induk Kramat Jati dalam dua pekan
terpantau mengalami penurunan.
Sempat menyentuh angka Rp 100
ribu/kg kini turun. Per 23 April
2020, harga cabai merah keriting
Rp 20 ribu/kg, cabai merah besar
Rp 33 ribu/kg, cabai rawit merah
Rp 32 ribu/kg dan cabai rawit hijau
Rp 28 ribu/kg.
Penurunan harga cabai ini
menurut Prihasto, karena cabai
yang ditanam pada akhir tahun
2020 sudah mulai panen. “Inshaa
Allah dengan tren demikian, saya
yakin harga cabai cukup aman
sampai Lebaran nanti,” katanya.
Apalagi pihaknya, terus melaku
kan koordinasi dengan petani di
lapangan, bekerjasama dengan
champion cabai, asosiasi cabai dan
paguyuban petani cabai untuk
mengendalikan pasokan dan harga,
khususnya di Jabodetabek.
Meski harga cabai di tingkat
petani juga turun, Prihasto yakin,
tidak akan merugikan petani. Sebab
kalkulasi usaha budidaya cabai
break even point (BEP) sebesar
Rp 12 ribu/kg. Jika harga cabai di
tingkat petani Rp 15 ribu/kg, maka
petani masih untung cukup besar.
“Artinya kalau harga cabai di
petani sekarang 25-30 ribu/kg dan
di konsumen Rp 40 ribu/kg, masih
bagus untuk petani dan tidak berat
bagi konsumen,” tuturnya. Bahkan
menurut Prihasto di balik lonjakan
harga cabai yang terjadi beberapa
waktu lalu ada hikmah tersendiri.
Kalangan petani cabai justru
mengantongi untung besar.
Ke depan untuk menjaga

stabilisasi harga cabai, Ditjen
Hortikultura
mengembangkan
pung cabai. Program ini di
kam
utamakan pada wilayah yang
selama ini defisit cabai, khususnya
di luar Pulau Jawa.
Dalam program itu, Prihasto
mengatakan, pemerintah mem
berikan bantuan benih dan sarana
produksi lainya. Setiap kampung
cabe luas pertanamannya sekitar
10 ha. “Pada tahun 2021 ini, kita
programkan 20-30 kampung cabai.
Utamanya di daerah defisit. Dengan
program ini, mereka bisa memenuhi
kebutuhannya sendiri,” ujarnya.
Cabai Olahan
Dalam kesempatan ber
beda,
Kasubdit / Koor
dinator Peng
olahan Hasil Horti
kultura, Ditjen
Hortikultura, Diah Ismayaningrum
mengatakan, untuk mengatasi
gejolak harga cabai, pemerintah
membuat program pengembangan
kawasan atau kampung komoditas,
termasuk cabai.

Di kawasan tersebut nantinya
dari mulai perbenihan, tata kelola
produksi ramah lingkungan, hiliri
sasi bahan baku industri dan upaya
mendukung ekspor. “Memang
rang adalah
tantangan kita seka
aspek
mutu
pro
duksi
dan
supply, aspek minim sentuhan
teknologi dan masa simpan yang
sangat terbatas,” katanya.
Karena itu, pemerintah men
dorong upaya peningkatan nilai

tambah dan daya saing. Untuk
peningkatan nilai tambah, pihaknya
membuat grade cabai a, b dan
c. Produk yang masuk dalam grede
a dan b diarahkan untuk penjualan
dalam bentuk segar. Sedangkan
grade c didorong untuk masuk
industri olahan. “Ke depan kita
berharap bisa swasembada cabai
olahan,” kata Diah.
Langkah operasional mencapai
swasembada cabai olahan yakni,
mendorong penyediaan bibit cabai
lebih banyak di dalam negeri;
peningkatan luas penanaman
kawasan cabai; kemitraan dengan
perusahaan dan industri peng
olahan; sosialisasi dan edukasi ke
masyarakat dalam meningkatkan
konsumsi cabai olahan dan sinergi
antara
kementerian/lembaga
dalam mendukung kebijakan pe
ngembangan cabai olahan.
Untuk itu kata Diah, pihaknya
mempersiapkan hilirisasi produk
olahan
untuk
mendukung
diversifikasi dari cabai segar ke
olahan. Produk cabai olahan yang
dikembangkan yakni, minyak
cabai, sambal, saos cabai, cabai
kering dan bon cabai.
Pemerintah lanjutnya, juga me
nyiapkan bantuan sarana peng
olahan untuk pelaku usaha,
seperti blender, perajangan, oven
dan sarana lainnya. “Kita sudah
bekerjasama
seperti
dengan
BB Mektan untuk membuat alat
olahan dan packing.  Selain
itu
juga
kerjasama
dengan
pemasaran
untuk
branding
dan promosi dan informasi
harga. Untuk ekspor kita kerjasama
dengan Barantan,” tuturnya.
Bagi pelaku usaha yang ingin
bergerak dalam olahan cabai,
pemerintah siap memberian ban
tuan sarana dan alat sesuai dengan
kebutuhan. “Jika perlunya untuk
olahan cabai bubuk, kita bantu
alatnya. Jadi alat yang kita berikan
sesuai kebutuhan dan pasarnya,”
katanya.

Bagaimana bisa mendapatkan
bantuan sarana tersebut? Diah
mengatakan, pelaku usaha atau
petani bisa mengajukan melalui
dinas pertanian di wilayahnya
masing-masing. “Program bantuan
alat ini untuk membantu saat harga
cabai murah. Tiap tahun bantuan
itu kami berikan dari Aceh sampai
Papua,” ujarnya.
nYul/Ditjen Hortikultura
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Maria Magdalena

Bantu UKM dengan Kemasan
Murah Meriah dan Unik
Kemasan adalah salah satu hal yang memiliki peranan
sangat penting dalam menunjang sebuah produk agar
mudah dipasarkan. Selain itu, dengan kemasan yang baik,
suatu produk bisa dipertahankan mutu dan keamanan
produknya, serta meningkatkan daya tarik produk.

S

ebuah produk memang
erat
kaitan
dengan
nya
kemasan (packaging). Tanpa
kemasan, hasil produksi
tidak dapat disebut produk.
Karena itu, kemasan harus dibuat
semenarik mungkin, agar dapat
meningkatkan penjualan produk.
Selain menarik, kemasan juga
harus dapat menjaga kualitas
produk saat sampai di tangan kon
sumen. Namun biasanya tidak
mudah menciptakan kemasan dan
produk yang mampu diterima
pasar. Masalah seperti ini seringkali
dihadapi peng
usaha usaha kecil
dan menengah (UKM).
Melihat peluang ini, pemilik
usaha D&D Pack, Maria Magda
lena yang biasa disapa Lena
pun memulai usahanya sebagai
pengusaha makanan. Pada tahun
2008 lalu ia mencoba membuat
terobosan dengan kemasan unik
untuk produk makanannya. Hasil
kemasannya banyak dilirik orang.
”Sejak Januari 2008 lalu saya
sering membantu UKM, dalam
menembus pasar moderen. Lalu
banyak yang bilang packaging
produk saya bagus. Banyak
usaha kecil, yang bertanya,” kata
Lena saat Bimtek “Teknologi
Pengemasan Olahan Hortikultura
Dalam Meningkatkan Daya Saing
Produk”, Kamis (22/4).
Sejak itu, Lena pun bertekad
mengembangkan usaha produksi

B

kemasan skala kecil untuk meme
nuhi permintaan UKM. Memulai
dengan modal Rp 12 juta untuk
membeli 3 mesin pembuat kemasan.
Saat ini permintaan produk
kemasannya mulai menyebar di
seluruh Indonesia.
Selain sebagai mitra binaannya,
UKM tersebut umumnya bergerak
bidang produk makanan telah men
jadi pelanggan setianya. Bebe
rapa
produk yang telah dihasilkan seperti
stand-up pouch, alumunium foil,
paper bag, plastic vakum, packaging
machine, label dan lain-lain.
UMKM Terjebak
Lena melihat selama ini UKM
di Indonesia sering kali mengalami
kendala dalam kemasan. Bahkan
berdasarkan
pengalamannya,
banyak UKM terjebak dengan
pemikiran bahwa produk UKM
tidak harus bagus kemasannya,
sedang
kan kemasan bagus hanya
milik industri besar.
”Mereka
UKM
mikirnya
pabrikan saja yang kemasannya
bagus. Ternyata home industry
juga bisa bagus. Padahal dengan
kemasan bagus bisa menambah nilai
jual,” tuturnya. Sementara lanjut
Lena, selama ini UKM kesulitan
mendapat kemasan bagus dengan
jumlah kecil. Maklum biasanya
pabrikan kemasan hanya melayani
pembuatan kemasan partai besar.
Selain itu, kata dia, masih ada

paradigma
di pengusaha UKM bahwa
kemasan bagus akan menambah
beban produksi. Padahal saat
ini kemasan sangat menentukan
keberhasilan sebuah produk di
pasar. “Contohnya saja produk
impor terlihat sebagai barang
mahal dan bagus, hanya gara-gara
dikemas secara rapih dan modern,”
ungkapnya.
Menurut Lena, komposisi biaya
produksi dari kemasan setidaknya
30 persen masih dianggap wajar
dan layak dipertimbangkan. Saat
ini, ia menjual kemasan termurah
untuk ukuran sachet antara Rp
250-1.600/sachet.
Sedangkan
produk kemasan termahal adalah
jenis komposit yang dijual Rp 8
ribu/kemasan.
“Saya berani menjamin produk
kemasannya lebih murah dari
harga pabrik besar dengan selisih
sampai Rp 200/sachet,” katanya

seraya
menambahkan
jumlah
pesanan sachet minimal 20.000
lembar. “Ini sangat membantu
UKM yang membutuhkan kemasan
dengan jumlah pembelian dengan
partai kecil,” tuturnya.
Bagi UKM yang telah memiliki
kemampuan
produksi
tinggi,
Lena menyarankan proses penu
tupan (perekat) kemasan harus
menggunakan mesin otomatis.
Harga sekitar Rp 4,8 juta/buah.
Sedangkan UKM yang produksinya
masih
rendah
disarankan
menggunakan penutup kemasan
manual seharga Rp 350.000.
Beberapa alat-alat tersebut ia juga
sediakan
bagi
mitra-mitranya
untuk dijual.
Dengan dibantu 25 orang
karyawan, setiap bulannya Lena
mampu
membukukan
omset
hingga ratusan juta per bulan.
Ber
bagai kemasan dari produk
makanan, minuman, obat-obatan,
kosmetik, produk kaleng dan lainlain.
“Setiap produk adalah isi dan
kemasan,
sehingga
kemasan
bukan berarti sampah dan beban
biaya penjualan, melainkan satu
kesatuan dengan isinya yang dapat
mengangkat citra dan nilai tambah
produk, serta dapat melindungi
produk dengan baik,” pesan
Magdalena kepada pelaku usaha
UKM.n Echa/Yul

Manfaat Kemasan Produk

1. Menjaga produk pangan agar tetap bersih, terlindung dari kotoran
dan kontaminasi.
2. Menjaga produk dari kerusakan fisik (remuk, pecah, penyok),
perubahan kadar air (mlempem) dan pengaruh sinar.
3. Memudahkan dalam membuka/menutup.
4. Memudahkan dalam penyimpanan.
5. Memudahkan dalam penanganan, pengangkutan dan distribusi.
6. Menyeragamkan bentuk, ukuran dan berat produk.
7. Memberikan tampilan yang menarik untuk menambah nilai jual.
8. Memberikan informasi tentang produk melalui label kemasan.

Tips Pilih Kemasan yang Cocok

anyak pelaku usaha UKM
yang kadang bingung
memilih kemasan yang
cocok dengan produk
yang dihasilkan. Apalagi jika pro
duk
nya mudah rusak ter
konta
minasi bakteri, sinar mata
hari
maupun bau, seperti komoditas
hortikultura.
Pemilik usaha D&D Pack,
Maria Magdalena mengatakan,
dari segi teknologi pengolahan
yang perlu diperhatikan adalah
pemilihan jenis kemasan yang
sesuai untuk setiap produk
agar bisa tahan lebih lama.
Untuk menambah daya simpan
produk hortikultura yang akan

dijual segar, bisa dilakukan proses
pendinginan atau pembekuan
(freezing), baik dengan divacum
ataupun tidak.
Kemasan untuk mendukung
cara ini adalah dengan bahan nylon.
Bahan ini tahan terhadap suhu
beku dan melindungi produk dari
berbagai kontaminasi. “Kemasan
nylon juga bisa dipakai untuk
produk cair atau setengah padat
seperti pasta bawang, sampai,
bumbu halus, dan sebagainya,”
ujarnya.
Untuk keperluan ini, biasanya
bisa
menggunakan
kemasan
berbentuk standing pouch yang
praktis dan menarik. Untuk

produk olahan hortikultura, seperti
aneka keripik dan kue kering, bisa
menggunakan kemasan kantong
maupun standing pouch dengan
bahan metalize atau aluminium foil
yang praktis dan menarik.
Untuk
ketahanan
produk,
Lena menyarankan, pengemasan
dengan cara mengisi produk
maksimal 70 persen dari kapasitas
kemasan. Kemudian kembungkan
kemasan sebelum diseal/ditutup,
sehingga udara tertahan di dalam
kemasan yang berfungsi sebagai
penahan benturan. “Dapat juga
menggunakan kemasan Composite
Can yang lebih kuat,” ujarnya.
Produk olahan lain seperti

biskuit, kue dan bolu dapat
menggunakan kemasan toples
atau box (dus). Kemasan
divariasikan
bentuk
dan
ukuran, sehingga lebih menarik
untuk
dilihat
dan
dapat
melindungi produk dengan
baik. Untuk produk bubuk,
Lena
menyarankan,
bisa
menggunakan kemasan toples
yang lebih kecil. Kemasan botol
dapat dipakai untuk olahan
minuman, saos, ekstrak buah.
Nah, bagi yang membutuhkan
kemasan bisa pesan ke Maria
Magdalena D & D Pack. Jl.
Cengkareng Indah Blok GD 12,
Kapuk, Cengkareng.nEcha/Yul
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Ekky Milenial Hidroponik

Hanya Modal Uang Celengan

Jika biasanya anak-anak SMA demen nongkrong dan ngopi
menghabiskan duit jajan. Tapi tidak dengan Pemuda Dusun
Wonokambang, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan,
Kabupaten Kendal Jawa Tengah bernama Septarizky
Nazarudin Lutfi, yang akrab disapa Eky. Dirinya justru
terpikirkan untuk berwirausaha dengan hidroponik
dihargai sama dengan hasil panen
berwirausaha sendiri,” tuturnya.
memakai uang celengan yang dikumpulkannya.
Dirinya masih ingat, di tahun konvensional. “Lalu, saya mulai

C

alon Duta Petani Milenial
(DPM) Kemen
terian Pe
tanian tahun 2021 ini
memulai usaha dengan
200 lubang tanam atau sekitar
lima pipa paralon yang dibuat di
samping rumahnya, bermodalkan
uang tabungan/celengan. Kini
bisnis sayuran hidroponiknya terus
berkembang.
Dalam satu kali siklus produksi,
Ia menyemai 1.000 bibit dan panen
15 – 20 kg selada per hari dengan
harga Rp 24 ribu/kg. Populasi
lubang tanam yang dikelola saat
ini men
capai 5.000 lubang tanam
dengan pembagian tanam 4.000
khusus selada dan 1.000 sayursayuran.
“ Alhamdulillah dengan menjaga
kualitas, mulai dari packing, rasa,
jenis selada, sekarang sudah ada
sekitar 20 lebih stand kebab dan
burger, warung dan cafe yang
menjadi langganan,” kata Ekky.
Jika ada kelebihan stok, Ekky

langsung mengirim ke Pasar
Pekalongan. Namun akhir-akhir
ini justru dirinya kekurangan
stok. Untuk mengatasinya, Ekky
menggandeng mitra yang beberapa
bulan terakhir ini diajari membuat
hidroponik juga untuk membantu
pasokan jika ada kekurangan.
Dirinya mengaku sejak awal
usaha
nya tak pernah berjualan
langsung ke pasar, melainkan lang
sung drop ke konsumen dengan
promo gratis antar, berapapun
jumlah pesanannya.
Ekky
bercerita,
keinginan
berwirausaha muncul didorong
rasa tanggung jawab terhadap
keluarga, sebagai anak sulung
dari tiga bersaudara. “Bapak
sudah meninggal saat saya SMP.
Jadi saat itu saya penuh dengan
kegundahan, kesedihan. Terlebih
karena saya anak pertama jadi
dimana pikiran saya pada saat
itu sekitar tahun 2018 tepatnya
saya kelas 12 SMK, pengen sekali

PUPUK ORGANIK CAIR
BIAYA
HEMAT RLIPAT
BE
PANEN NDA
GA

2018 hidroponik belum sepopuler
sekarang, bahkan untuk mencari
vendor pupuk cukup sulit. Untuk
mendapat informasi mengenai
hidroponik dirinya memperoleh
hasil berselancar di internet.
Ia bercerita, sejak kecil dirinya
memang sering bertanam dengan
kakeknya
disamping
rumah.
Bahkan Ekky juga suka mencari
informasi soal pertanian dari
youtube. “Sampai suatu saat saya
ingat ada satu chanel yang gencar
post video tentang hidroponik.
Kaget saya ternyata bisa tanaman
pakai air,” kisahnya.
Diawal usahanya Ekky memang
hanya fokus pada informasi
mengenai budidaya hidroponik,
belum sampai cara memasarkan.
Namun setelah menguasai ilmunya
mulailah menanam sayuran sawi
dan caysim (manis).
Ekky mengaku belum paham
cara memasarkan hasil panen hidro
ponik. Saat itu sayur hidroponik

AGRI TIPS

Hidroponik Segar,
Perhatikan EC Nutrisi

TEKNOLOGI FERMENTASI
BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:

 Memperbaiki sifat biologis,
fisik dan kimia tanah.
 Meningkatkan produksi tanaman
dan menjaga kestabilan produksi
 Memfermentasikan
bahan organik tanah dan
mempercepat dekomposisi.
 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas hasil pertanian
yang berwawasan lingkungan.
 Meningkatkan keragaman
mikroba yang menguntungkan
di dalam tanah.
 Meningkatkan ketersediaan nutrisi
dan senyawa organik dalam tanah.
 Meningkatkan Fixasi
Nitrogen/Bintil akar.
 Dapat mengurangi kebutuhan
pupuk kimia dan pestisida.
 Dapat digunakan untuk semua
jenis tanaman dan tanah.
 Pembuatan pestisida organik
 Pembuatan kompos bokashi.

Diproduksi dan Dipasarkan
PT. SONGGOLANGIT PERSADA

L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011
Kadar Hara Pupuk
C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;
N = 0,07 % ; P2O5 = 3,22 ppm;
K2O = 7675,0 ppm; Ca = 1676,25;
Mg = 597,0 ppm; B < 20 ppm;
Cu < 0,01 ppm; Mn = 3,29 ppm;
Fe = 5,54 ppm; Zn = 1,90 ppm;
Mikroba:
Lactobacillus =8,7 x 105 sel/ml;
Pelarut Fosfat =7,5 x 106 sel/ml;
Yeast/Khamir =8,5 x 106 sel/ml;

KANTOR PEMASARAN :
JAKARTA & SUMATERA : Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766
E-mail : agoes_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com
JAWA TENGAH
: Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjateng@em4-indonesia.com
JAWA TIMUR
: Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail: slpjatim@em4-indonesia.com
BALI
: Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com

We b : w w w. e m 4 - i n d o n e s i a . c o m
Email : bokashiok@yahoo.com

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING

berpikir ke pemasaran dan mulai
menambah lubang tanam jadi 1.000
lubang tanam. Saya mulai survei ke
pasar sebenarnya tanaman apa sih
yang nggak segampang ditanam di
tanah konvensional,“ ungkapnya.
Usaha
kerasnya
tersebut
mem
buah
kan hasil, Ia melihat
peluang dari komoditas selada.
Ekky kembali melakukan survei
mulai dari catering, usaha ayam
geprek, ayam bakar, hingga ke
burger dan kebab. Akhirnya, Ekky
menemukan harga tinggi selada
konvensional sekitar Rp 16 ribu/
kg. “Harga selada yang ditanam
konvensional lumayan tinggi. Saya
berpikir apalagi hasil hidroponik,”
ucapnya.
Dengan menambah 1.000 lubang
tanam, mulailah Ia menanam
selada. Saat panen pertama lang
sung habis diborong catering. Ekky
lalu mulai merambah ke kebab,
burger dan ayam geprek.
nRegi PPMKP/Gesha

P

ernah
Anda
membeli
sayuran hidroponik yang
terlihat segar, tapi ketika
dikonsumsi justru hambar?
Itu salah satu tanda rendahnya
EC nutrisi yang diberikan pada
sayuran saat pertanamannya.
Pendiri Komunitas Panen Hydro,
Herry
Lukianto
menuturkan
untuk mendapatkan rasa sayuran
hidroponik yang greget dan segar
hingga ke tangan konsumen, Anda
harus memperhatikan Electrical
Conductivity (EC) atau kepekatan
nutrisi yang digunakan untuk
masing-masing sayuran.
Rasa sayuran yang kurang
menggigit ini disebabkan oleh
rendahnya EC nutrisi yang diguna
kan. Jika berlebihan sayuran
juga akan mengalami kerusakan

bahkan kematian tanaman.
Berapakah EC yang cocok
digunakan untuk sayuran? Biasa
nya sekitar EC = 1,5 sampai EC =
2,5. Namun semua tergantung
pada media yang digunakan dan
metode hidroponiknya.
Jika
Anda
menggunakan
media tanam arang sekam atau
cocopeat untuk menanam sayuran,
gunakanlah EC rendah sekitar 1,5
karena nantinya akan terjadi aku
mulasi akibat diberikan nutrisi
setiap hari akhirnya men
capai
angka EC yang tinggi yaitu 2,5.
Berbeda halnya jika Anda
menggunakan sistem hidroponik
dengan air seperti NFT, DFT, DWC,
DB, Raft, tidak terjadi akumulasi
nutrisi. Kondisi semacam ini
anda perlu memberikan nutrisi
dengan EC yang tinggi, karena
nutrisi akan langsung terserap
ke akar melalui larutan untuk
memperoleh sayuran yang berasa
menggigit.
Karenanya, Anda perlu menge
cek setiap pagi menyesuaikan
kadar nutrisi yang telah ditentu
kan untuk mendapatkan sayuran
yang merasa enak dan segar.
nNattasya/Gesha
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Aplikasi Pupuk Berbasis Teknologi
dan Ramah Lingkungan
Pupuk menjadi sarana produksi pertanian yang tidak bisa
lepas dari kebutuhan petani. Bahkan untuk membantu
petani agar kebutuhan pupuk bisa tepat jumlah, mutu,
waktu, harga dan sasaran, pemerintah memberikan subsidi.

J

umlah anggaran untuk subsidi
pupuk nilainya pun tidak
kecil. Tahun ini mencapai Rp
32 triliun untuk kebutuhan
pupuk subsidi sebanyak 8,9 juta ton.
Hitungan Kementerian Pertanian
sebenarnya total kebutuhan pupuk
untuk petani mencapai 24,3 juta ton
dengan nilai Rp 63 triliun.
“Dengan pemberian subsidi,
kita harapkan bisa menyediakan
keter
jaminan pada masyarakat,
khususnya petani,” kata Dirjen
Pra
sarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian, Sarwo
Edhy saat Forum Grup Diskusi (FGD)
Aplikasi Rasionalisasi Aplikasi
Pupuk yang diselenggarakan Tabloid
Sinar Tani di Jakarta, Rabu (21/4).
Sayangnya
memang
di
lapangan, petani justru kerap
menghamburkan pupuk, peng
gunaannya pun berlebihan jauh
di atas rekomendasi pemerintah.
Dalam jangka panjang kini mulai
terasa dampak negatifnya, unsur
hara lahan pertanian mulai
menu
run dan produktivitas padi
melandai.
Guna
mengatasi
persoalan
tersebut, pemerintah dalam bebe
rapa tahun terakhir men
dorong
penggunaan pupuk organik. Bah
kan menjadi bagian pupuk yang
mendapat subsidi dari pemerintah.
Diharapkan aplikasi pupuk organik
akan mengembalikan unsur hara
tanah yang mulai rusak.
Selain memberikan subsidi
pupuk organik, untuk mendorong

P

pertanian
ramah
lingkungan,
Kemen
terian
Pertanian
tahun
ini memberikan bantuan 1.155
Unit Pengolahan Pupuk Organik
(UPPO). Program ini sudah
hampir berjalan lima tahun yang
tujuannya
menuju
pertanian
ramah lingkungan. “Kita bagikan
ke kelompok tani yang sesuai hasil
verifikasi dan validasi,” katanya.
Komponen UPPO terdiri dari,
rumah kompos dan dilengkapi
bak fermentasi, kandang komunal,
ternak sapi/kerbau sebanyak 9 ekor
sapi terdiri 2 jantan dan 7 betina,
alat pengolah pupuk organik
(APPO) dan kendaraan roda 3.
Anggaran sebesar Rp 200 juta
per unit UPPO yang diberikan
dalam dua tahap melalui transfer
ke kelompok tani. Tahap pertama
sebesar 70 persen dari total
anggaran dan sisanya 30 persen
setelah bangunan fisik selesai.
Rekomendasi Pemupukan
Untuk mengurangi penggunaan
pupuk yang berlebihan, sebenar
nya Badan Penelitian dan Pengem
bangan Pertanian (Balit
bangtan)
telah mengeluarkan rekomendasi
teknologi pemupukan. Melihat
kondisi lahan pertanian yang
kian jenuh dan tinggi kadar P
dan K, Balitbangtan telah mere
komendasikan paket teknologi
pemupukan, mulai dari lahan
sawah, lahan kering hingga lahan
gambut dan sulfat masam.
BBSDLP juga telah melakukan

penelitian kondisi unsur hara yang
ada di 23 provinsi sentra pertanian
padi, jagung dan kedelai pada
tahun 2017. Dari 23 provinsi status
P sedang sampai tinggi seluas
79 persen dan K sedang hingga
tinggi seluas 80 persen, dengan
luasan Sawah 7,5 juta hektar. ”Kita
kemudian susun rekomendasi
pemupukan
per
kecamatan
berdasarkan unsur hara yang
ada per kecamatan,” kata Kepala
BBSDLP, Dr. Husnain, M.P.
Bahkan tahun 2020, BBSDLP
juga telah mengeluarkan Buku
Rekomendasi Pupuk N, P, dan K,
spesifik lokasi untuk tanaman
padi, jagung dan kedelai pada
lahan sawah per kecamatan.
Buku ini menjadi acuan bagi
pemerintah pusat dan daerah
dalam
menetapkan
kebijakan
pupuk bersubsidi. Untuk petani
dan penyuluh, bisa menjadi acuan
dalam menyusun eRDKK.
Acuan rekomendasi pemupuk
an untuk tanaman padi sawah,
jagung dan kedelai tersebut me
rupakan perbaikan Keputusan

Menteri Pertanian No. 01/Kpts/
SR.130/1/2006. Kemudian diper
barui lagi menjadi Peraturan
Menteri Pertanian No.40/Permen
tan/OT.140/4/2007 dengan me
masukkan data terbaru.
Peneliti Senior BBSDLP, Prof Irsal
Las menambahkan, hasil penelitian
tahun 2006, ternyata sebagian besar
24-40 persen petani menggunakan
pupuk sesuai kesepakatan atau
kebiasaan teman-teman petani
itu sendiri. Sedangkan yang
mengikuti rekomendasi penyuluh
atau kelompok tani hanya 24-27
persen. Bahkan pemupukan yang
menyesuaikan Bagan Warna Daun
(BWD) hanya 13 persen.
Karena itu, Prof Irsal me
nuturkan perlu mendorong pe
manfaatan tools seperti smart soil
sensor kepada petugas lapangan
atau penyuluh. Dengan alat
tersebut dapat diketahui unsur
hara dan memberikan pemupukan
sesuai rekomendasi. “Formula
pupuk seyogyanya memang harus
bersifat spesifik lokasi,” ujar Irsal.
nTim Sinta/Yul

Solusi dari Plat Merah dan Plat Hitam

eran perusahaan mem
bantu petani menerapkan
pupuk terlihat dari apa
yang dilakukan PT Pupuk
Indonesia Tbk. Perusahaan plat
merah itu menawarkan solusi
dengan program Agro Solution.
Dalam program, perusahaan mem
berikan pendampingan intensif
kepada petani dan budidaya
pertanian berkelanjutan, serta me
libatkan rantai pasok.
Senior Project Manager Agro
Solution PT Pupuk Indonesia,
Supriyoto mengatakan, pihaknya
kini turun langsung mendekatkan
diri dan memberikan solusi
serta servis terbaik pada petani.
Agro Solution adalah program
holistik peningkatan kesejah
teraan petani. “Kami memberikan
pendampingan dan pengawalan
untuk membantu petani men

dapatkan hasil optimal menjadi
kata kuncinya,” katanya.
Menurutnya,
program
ini
dilakukan dengan enam langkah
implementasi
Agro
Solution.
Pertama, pengelolaan tanah dan
tanaman yang produktif dengan
memperhatikan kelestarian ling
kungan hidup. Kedua, pen
dam
pingan yang intensif.
Ketiga, lanjut Supriyoto, pola
budidaya pertanian presisi berbasis
teknologi digital (digital farming)
didukung dengan penggunaan alat
dan mesin untuk meningkatkan
produktivitas lahan secara kualitas
maupun kuantitas. Keempat, akses
permodalan dan perlindungan
risiko berupa asuransi pertanian
bagi petani.
Kelima, pengembangan sosial
masyarakat petani dan bisnis
inklusif. Terakhir, menciptakan

kemitraan pertanian pasar guna
meningkatkan ketersediaan pangan
sesuai kebutuhan pasar, mening
katkan nilai tambah hasil panen,
ketersediaan jaringan distribusi
serta ketersediaan off taker.
Jika dari plat merah menawarkan
Agrosolution, maka perusahaan
plat hitam PT. Mitra Sejahtera
Membangun
Bangsa
(MSMB)
menawarkan teknologi 4.0 untuk
membantu petani mengaplikasikan
pupuk dengan benar. Ignatius
Putra Andika, Expert System
PT. MSMB mengakui, salah satu
permasalahan
petani
dalam
berusaha tani adalah penggunaan
pupuk yang tepat.
Untuk itu, pihaknya memberi
kan solusi dengan aplikasi android
berbasis teknologi pertanian yakni
RiTx Bertani. Aplikasi ini membantu
pencatatan kegiatan pertanian

tergantung kondisi, kebutuhan
tanaman dan lingkungan.
“Aplikasi ini terkoneksi sensor
dengan proses sensor mengambil
data dari lahan, kemudian data
masuk ke database, setelah itu
data ditampilkan ke dalam
aplikasi,” kata Putra. Saat ini ada
sebanyak 118 sensor di seluruh
Indonesia. Bahkan kini lebih dari
12.108 orang petani telah terdaftar
dalam aplikasi RiTx ini.
Kecanggihan
aplikasi
ini
adalah fitur RiTx sudah lengkap
untuk kebutuhan petani dari
hulu hingga ke hilir, yaitu fitur
pemupukan, monitoring lahan,
informasi lahan, juga fitur hama
dan penyakit. Kelengkapan fitur
lainnya yaitu komoditi, prediksi
panen, harga pangan, baca artikel,
forum, dan RiTx poin.
nTim Sinta/Yul
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Hemat Pupuk,
Ikuti Rekomendasi Teknologi

K

Kepala BB SDLP, Dr. Husnain

ondisi lahan pertanian di
Indonesia sebagian telah
rusak, bahkan sudah
sampai titik kritis. Kondisi
itu terjadi karena penggunaan
pupuk anorganik yang berlebihan.
Untuk mengurangi penggunaan
pupuk yang berlebihan, petani
harus taat rekomendasi.
Kepala Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Sumber Daya
Lahan Pertanian (BBSDLP), Dr.
Husnain mengatakan, pemborosan
menggunakan pupuk bersubsidi
menyebabkan tanah menjadi jenuh,
serta kurang optimal menghasilkan.
Karena itu pemupukan berimbang
harus dilakukan. Bukan hanya
pemberian NPK, SP36 dan KCL,
tetapi juga bahan organik.
”Rendahnya produktivitas padi
di negara kita sebenarnya per
masalahan klasik, yaitu terkait
teknologi pemupukan dan keseim
bangan hara tanah. Pemu
puk
an
yang diberikan secara tidak pas,
akan menyebabkan pupuknya
hilang di permukaan air, tanah
atau tercuci,” urainya.
Rekomendasi Teknologi
Badan Penelitian dan Pengem
bangan
Pertanian
(Balitbang
Pertanian) telah memberikan reko
men
dasi per
baikan dan aplikasi
pemupukan yang bisa diikuti

petani. Mulai dari peta status hara
seluruh Indonesia, rekomendasi
tekno
logi pemupukan berimbang
untuk lahan sawah dengan paket
tekno
loginya, teknologi pemu
pukan berimbang di lahan kering,
rekomendasi pemupukan untuk
lahan gambut hingga smart soil
sensor.
”Smart
Soil
Sensor
men
jadi terobos
an teknologi advance
meng
gunakan near infra red
(NIR) dengan panjang gelombang
1300-2600 nm, yang digunakan
untuk mengukur sifat kimia
dan fisika tanah dan dilengkapi
dengan rekomendasi pemupukan,”
ungkapnya.
Di tahun 2020, BBSDLP juga telah
mengeluarkan Buku Rekomendasi
Pupuk N,P, dan K, spesifik lokasi
untuk tanaman padi, jagung dan
kedelai pada lahan sawah per
kecamatan. Buku ini menjadi acuan
bagi pemerintah pusat dan daerah
dalam
menetapkan
kebijakan
pupuk bersubsidi. Untuk petani
dan penyuluh, bisa menjadi acuan
dalam menyusun eRDKK.
Acuan rekomendasi pemupukan
untuk tanaman padi sawah, jagung
dan kedelai tersebut merupakan
perbaikan dari Keputusan Menteri
Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006
dan diperbarui menjadi Peraturan
Menteri
Pertanian
No.40/
Permentan/OT.140/4/2007 dengan
memasukkan data terbaru.
BBSDLP kini tengah memper
baharui buku rekomendasi tersebut
peta status hara tanah skala
operasional (1:50.000) pada lahan
sawah intensifikasi. Sebelumnya
peta status hara tanah yang
digunakan skala 1:250.000 pada
lahan sawah intensifikasi.
“Setelah peta status hara ini
clear, akan kami turunkan menjadi
rekomendasi per kecamatan untuk

tahun 2021. Kami harapkan bisa
dikeluarkan sebagai Permentan
Rekomendasi Pemupukan,” tutur
Husnain.
Teknologi Pemupukan
Melihat kondisi lahan pertanian
yang kian jenuh dan tinggi
kadar P dan K, Balitbangtan juga
telah memiliki paket teknologi
pemupukan untuk di berbagai
kondisi lahan, mulai dari lahan
sawah, lahan kering hingga lahan
gambut dan sulfat masam. Paket
teknologi ini bisa diaplikasikan
penyuluh dan petani di sentra
pertanian.
Untuk lahan sawah intensif
maupun bukaan baru, dosis pupuk
tunggal N,P,K direkomendasikan
berdasarkan Bagan Warna Daun
(BWD) dan Perangkat Uji Tanah
Sawah (PUTS). Sedangkan untuk
pupuk majemuk, dengan formulasi
15-10-12 sebanyak 250-350 kg/ha.
Khusus lahan bukaan baru,
penggunaan
dolomit
sangat
direkomendasikan pada lahan
sawah bukaan baru. Adapun
jumlah dolomit yang digunakan
adalah 1 ton/ha. Secara umum,
lahan bukaan baru dari lahan
masam dan marginal kondisi
tingkat keasaman tanah sekitar
pH 4,0-5,0. Sedangkan umumnya
tanaman membutuhkan kondisi

keasaman yang ideal pada pH
6,0-6,5, sehingga dolomit sangat
dibutuhkan.
Untuk unsur organik, lahan
sawah intensif maupun bukaan
baru menggunakan pupuk organik
dari jerami, kohe, sisa tanaman
maupun limbah organik. Adapun
dosis yang dibutuhkan adalah
2 ton/ha. Sedangkan pupuk
hayati, petani bisa menggunakan
Ag r i m e t h / Bi o n ut r i e n / S m a r t /
Buirhiz sebanyak 200-500 gram/
ha. Untuk pengomposan bisa
menggunakan dekomposer Mdec/
Bioagrodeco sebanyak 5 kg/hektar.
Penggunaan
air
pun
berpengaruh
penting
dalam
proses pemupukan. Untuk lahan
intensif, gunakan air macak-macak
sedangkan untuk bukaan lahan
baru bisa menggunakan pengairan
berselang atau pencucian.
Umumnya
pemberian
air
yang dipraktekkan petani pada
padi sawah irigasi adalah dengan
digenangi terus menerus, sehingga
sangat boros. Penggunaan air
berkisar antara 11.000-14.000 meter
kubik/ha pada musim kemarau
(MK) dan 8.000-10.000 meter
kubik/ha pada musim hujan (MH).
“Selain tidak efisien, cara ini juga
berpotensi mengurangi efisiensi
serapan hara nitrogen (N) pada
pupuk,” kata Husnain.nGsh/Yul

Mengejutkan, Petani Gunakan Pupuk karena Kebiasaan

A
Irsal Las

da hasil yang cukup
mengejutkan dari pe
ne
litian Balai Besar
Penelitian dan Pengem
bangan Sumber Daya Lahan
Pertanian (SDLP). Ternyata se
bagian besar petani justru meng
gunakan pupuk sesuai kese
pakatan/kebiasaan teman-teman

petani itu sendiri.
Menurut Peneliti Senior BB
Litbang SDLP, Prof. Irsal Las,
sekitar 25-40 persen petani
menggunakan
pupuk
karena
mengikuti petani lainnya atau
kebiasaan setempat. Sedangkan
yang
mengikuti
rekomendasi
penyuluh atau kelompok taninya
hanya 24-27 persen. Sementara
yang sesuai bacaan Bagan Warna
Daun (BWD) 13 persen. “Padahal
dengan penggunaan BWD, pupuk
N bisa efisien hingga 30 persen,”
katanya.
Irsal Las mengungkapkan,
hingga tahun 2000, Kementerian
Pertanian telah memberikan reko
mendasi aplikasi pupuk secara
umum. Namun, semakin lama
justru peningkatan hasil yang
didapatkan
semakin
lamban.
Karena itu, harus dengan pen

dekatan
spesifik
lokasi
per
kecamatan dengan melihat unsur
hara yang ada di daerah pertanian
tersebut.
Dari hasil penelitian BBSDLP
di 23 Provinsi untuk mengetahui
status
hara
masing-masing
kecamatan, hasilnya cukup menge
jut
kan. Di tahun 2017, dari 23
provinsi, lahan berstatus P sedang
sampai tinggi seluas 79 persen dan
K sedang hingga tinggi seluas 80
persen, dengan luasan sawah 7,5
juta ha.
“Pemupukan dengan P dan K
secara terus-menerus pada tiga dasa
warsa terakhir ini menyebabkan
sebagian besar lahan sawah di Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Lombok dan Bali berstatus hara P
dan K tinggi,” tuturnya.
Penggunaan pupuk P dan
K terus-menerus menyebabkan

ketidakseimbangan hara tanah.
Disinyalir kondisi itu meng
akibatkan
pelandaian
pro
duktivitas (leveling off) padi
sawah. Sebab, kadar hara P dan
K yang tinggi menyebabkan
ketersediaan hara mikro seperti
Zn dan Cu tertekan.
Hasil penelitian pada lahan
sawah intensifikasi baik di
Jawa maupun di luar Jawa juga
menunjukkan sebagian besar
tanaman padi sudah tidak tanggap
terhadap pemupukan P dan K.
Karena itu, Balitbang Pertanian
terus
mendorong
penyuluh,
petugas lapang dan peneliti di Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) terjun ke lapangan untuk
sosialisasi rekomendasi teknologi
pemupukan
yang
efisien,
sekaligus menjaga kondisi tanah
setempat.nGsh/Yul
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Program Agro Solution PT Pupuk Indonesia

Dengan Pupuk Non Subsidi Petani Tetap Untung
PT Pupuk Indonesia hingga kini giat melaksanakan satu
program inovatif “Agro Solution“. Melalui program ini
petani mendapat mendampingan untuk bisa meraih hasil
produksi yang optimal sehingga pendapatannya dapat
meningkat. Terbukti juga , meskipun menggunakan
pupuk non subsidi petani tetap mampu meraih untung dari
kegiatan usaha tani yang dijalankannya.

“W

a l a u p u n
pupuk
non
s u b s i d i
harganya
mahal, tetapi dengan meningkatnya
pro
duktivitas pertanaman serta
didukung pelayanan yang lebih
baik maka lewat kegiatan Agro
Solution income petani bisa
meningkat,” kata Senior Project
Manager Agrosolution PT Pupuk
Indonesia, Supriyoto , di acara FGD
yang digelar Tabloid Sinar Tani.
Supriyoto mengemukakan,
program Agro Solution yang
digagas Pupuk Indonesia Group
adalah satu bentuk kegiatan
pendampingan intensif kepada
petani dan budidaya pertanian
berkelanjutan serta melibatkan
rantai pasok juga didukung
teknologi berbasis triple bottom-line
3P (People, Planet,Profit). Program
ini diharapkan bisa menjadi solusi
atas berbagai permasalahan yang
selama ini dihadapi petani terkait
kegiatan usaha taninya.
Agro Solution dilaksanakan
melalui
pendekatan
holistik
berisi enam pilar yakni pertama,
pengelolaan budidaya tanaman

berkelanjutan (Planet).Kedua, infor
masi dan pendampingan budidaya
pertanian (people). Ketiga, digital
farming dan mekanisasi pertanian
(profit). Keempat, akses permodalan
dan perlindungan risiko pertanian
(profit). Kelima, pengembangan
sosial masyarakat petani dan
bisnis inklusif (people). Keenam,
menciptakan kemitraan pertanianpasar (profit).
Dengan pendekatan tersebut
tercipta satu model Agro Soution
yang merupakan satu kesatuan dari
sejumlah pemangku kepentingan
meliputi petani dan pertanian,
project leader, lembaga keuangan,
agro input, teknologi pertanian
,pemerintah daerah, offtaker dan
pihak penyelenggara asuransi.
“ Intinya ,ada delapan stakeholder
yang kami libatkan , diantaranya
BASF Indonesia untuk mendukung
kegiatan pendampingan petani
dalam pengaplikasian pestisida
, sedangkan untuk penyerapan
hasil produksi kami menggandeng
koperasi-koperasi dan pihak Bulog
setempat,” jelas Supriyoto.
Ia menekankan, dengan model
yang demikian tertata, diharapkan

melalui program Agro Solution
bisa dicapai kenaikan produktivitas
pertanian, kenaikan pendapatan
petani, adopsi praktek pertanian
unggul serta penggunaan agro
input komersial.
Pilot Project
Pilot
project
Agrosolution
Pupuk Indonesia Group , menurut
Supriyoto, terus akan berjalan meski
dalam kondisi pandemi covid-19.
Terdata hingga 1 April 2021 total
luasan pilot project telah mencapai
14.113 ha terluas dilaksanakan
Pupuk Kalimantan Timur (4.674 ha)
disusul PT Petrokimia Gresik (4.508
ha), Pupuk Sriwidjaja Palembang
(3.519 ha) dan Pupuk Kujang
Cikampek (1.412 ha).
Keragaan kegiatan pilot project
unggulan tanaman padi yang
dilaksanakan di wilayah Sukamandi
menunjukkan perkembangan yang
menggembirakan.
Sebagaimana
dilaporkan pihak PT Pupuk Kujang
, telah dilaksanakan intensifikasi
lahan sawah PT Sang Hyang Seri
(SHS) seluas 1.000 ha di Sukamandi
dan hasilnya tercapai kenaikan
produktivitas dari 5,6 ton menjadi
8,08 ton Gabah Kering Panen (GKP)
per ha. Peningkatan keuntungan
petani sebesar Rp 16 juta per
ha (meningkat 75%) dibarengi
dengan
kenaikan
kualitas
gabah yang dipanen. Pening
katan produktivitas juga dicapai
di kegiatan pilot project padi di
daerah Banyuwangi (naik 76%) dan

Supriyoto
di Jember (naik 52,92%).
Sejauh ini komoditas yang
dibudi
dayakan dalam program
Agro Solution mayoritas adalah
padi. Namun pihaknya juga
mengembangkan tanaman cabai,
jagung dan beberapa jenis tanaman
hortikultura
lainnya.
Untuk
komoditas perkebunan disamping
komoditas kelapa sawit, juga kakao,
kopi , tebu , tembakau dan lada.
Supriyoto menegaskan bahwa
disamping mampu menaikan
produktivitas pertanian , apli
kasi IT di lapangan sangat
mendukung tercapainya efisiensi
dan efektivitas pemupukan pro
gram kemitraan Agro Solution.
“Karenanya kami berharap Agro
Solution mendapat dukungan dari
segenap stakehoder dan menjadi
program skala nasional yang dapat
memberikan kontribusi maksimal
bagi ketahanan pangan sekaligus
meningkatkan
kesejahteraan
petani Indonesia,” tuturnya.
nIqbal/ Ika

Agro Solution Raih Penghargaan Inovasi Terbaik

P

erforma yang baik dari
Program Agro Solution PT
Pupuk Indonesia (Persero)
ternyata
mendapat
apresiasi yang tinggi dari sejumlah
elemen masyarakat . Program ini
telah dinobatkan sebagai peraih
penghargaan “The Best Innovation
in Social Business Model” dalam
ajang “iNews Maker Award 2021”.
Program inovatif pertanian ini
dinilai paling banyak memberikan
kontribusi terhadap pemulihan
ekonomi di tengah pandemi
Covid-19 oleh para juri di ajang
bertema “Outsmart The Pandemic
: Fostering Innovation and Agility
to Survive The Uncertainty”.
Penyerahan penghargaan telah
dilaksanakan di Jakarta pada
tanggal 7 April 2021.
Direktur Utama PT Pupuk
Indonesia
(Persero),
Bakir
Pasaman menjelaskan, program

Agro Soution diluncurkan pada
5 November 2020 di Kabupaten
Jember Jawa Timur. Sejauh ini telah
banyak success story yang dicapai
oleh program ini.
Kegiatan pilot project program
Agro Solution telah mencatatkan
hasil positif di beberapa kabupaten
di Jawa Timur seperti di daerah
Banyuwangi , Jember, Ponorogo,
Magetan, Madiun dan Tuban.
Di wilayah-wilayah tersebut
program Agro Solution telah
dilaksanakan di luasan 2.815 ha
dan melibatkan 2.078 orang petani.
Khusus untuk wilayah Jawa Timur
Tim Agro Solution dari Petrokimia
Gresik yang turun langsung
sebagai koordinator kegiatan.
Di wilayah itu terdata telah
terjadi peningkatan panen gabah
kering rata-rata sebesar 55,8 persen
dan jagung pipilan kering sebesar
45 persen. Keuntungan petani pun

turut terdongkrak yakni dari panen
gabah kering sebesar 91 persen dan
jagung kering sebesar 60 persen.
“Program ini merupakan lang
kah nyata perusahaan dalam
mendukung ketahanan pangan
dan meningkatkan kesejahteraan
petani,” kata Bakir .
Target 2021
Meski masih dalam kondisi
pandemi Covid-19 , menurut Bakir
Pasaman, di tahun 2021 program
ini akan terus berlanjut mengingat
banyak hasil positif yang telah
dicapai. Pada 2021 ditargetkan Agro
Solution bisa dilaksanakan di lahan
seluas 50.000 ha.
Target tersebut dibagi kepada
lima anggota holding, yaitu
Petrokimia Gresik (16.000 ha),
Pupuk Kalimantan Timur (12.000
ha), Pupuk Kujang (10.000 ha),
Sriwidjaja Palembang (8.000 ha) dan

Pupuk Iskandar Muda (4.000 ha).
Disamping tercapainya pening
katan produktivitas pertanian
dan pendapatran petani, hal
positif yang disoroti Dirut Pupuk
Indonesia adalah bahwa program
ini bisa menunjukkan bahwa
meskipun usaha tani dilaksanakan
menggunakan pupuk non subsidi
petani tetap bisa mendapatkan
keuntungan.
Ia menilai, faktor utama keber
hasilan program Agro Solution
adalah karena adanya pen
dampingan atau kawalan tekno
logi. “Dengan adanya peningkatan
produktivitas secara signifikan
serta akses permodalan dan
pasar yang dipermudah maka
pen
dapatan petani meningkat
. Dengan demikian petani tak
perlu lagi tergantung pada pupuk
bersubsidi,” tuturnya.
nIqbal/Ika
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PERUBAHAN IKLIM,
dengan RiXt Tak Perlu Lagi Takut Bertani

Pergeseran atau perubahan musim maupun cuaca adalah hal
yang biasa dan bisa dipalajari, namun hal ini bisa menjadi
masalah yang rumit bagi petani. Sebuah aplikasi pintar
telah dikembangkan untuk membantu petani mengatasi
perubahan iklim dalam bertani.

D

osen FakultasTeknologi
Pertanian
Universitas
Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta DR Bayu
Dwi Apri Nugroho berhasil
mengembangkan aplikasi smart
Farming 4.0 yang diberi nama
“RiXt Bertani” yang praktis dan
aplikatif untuk petani di bidang
cuaca, lahan dan pemupukan
tanaman secara persisi.
Lewat aplikasi sensor cuaca dan
tanah itu, startup yang didirikan
Bayu Nugroho dapat membantu
petani menghadapi perubahan
iklim dalam pengelolaan tanaman.
Ia pun meraih Hermes Startup
Award
senilai
10.000
euro
pada tahun 2020. Hadiahnya
dianugerahkan tahun ini di Jerman.
“Kalau alatnya kalah canggih
dengan yang dibuat dari Israel,
namun aplikasi yang kita buat
ini unggul karena aplikatif,” jelas
Bayu Dwi Nugroho kepada Sinar
Tani, Selasa (20/04/2021). Malaysia,
India lanjut Bayu tertarik untuk
membeli aplikasi yang dibuatnya.
Sensor ditanam di lahan per
tanian untuk mengambil data real
time di lokasi sawah. Sensor ini
berperan sebagai alat pengumpul
data, mulai dari data cuaca, hujan,
suhu, kelembaban, kekuatan angin
dan arah mata angin.
Dari data tersebut, Bayu
mengembangkan algoritma yang
dapat membantu menerjemahkan
data menjadi informasi yang
mudah dipahami oleh petani.
”Hasil algoritma tadi dikaitkan

dengan pertumbuhan komoditas
yang sedang ditanam oleh petani,”
ungkap Dosen yang juga pendiri
startup
PT.
Mitra
Sejahtera
Membangun Bangsa (MSMB) itu.
Petani
bisa
secara
bebas
mengunduh aplikasi yang di
kembangkan dosen UGM ini. Agar
aplikasi ini bisa berfungsi maks
imal maka petani perlu memasang
sensor di lahan sawahnya.
“Selain itu, kami wawancara
petani tentang kebiasaan mereka
budidaya
tanamannya,
me
mupuknya, jenis dan dosisnya, cara
menangani hama dan penyakit.
Data hasil wawancara ini kita
masukkan ke sistem aplikasi dan
digabung dengan data sensor, maka
keluar notifikasi dan rekomendasi
untuk petani,” katanya.
Perubahan Iklim
Sampai Gagal Panen
Latar belakang Bayu mengem
bangkan aplikasi ini adalah adanya
fenomena perubahan iklim. “Sesuai
bidang saya, dimana saat S3 saya
mendalami dampak perubahan
iklim terhadap pertanian di
Indonesia.
Data
penelitian
menunjukkan bahwa dalam kurun
waktu 20 tahun dari tahun 1980 2010 menunjukkan bahwa banyak
terjadi permasalahan di pertanian
yaitu gagal panen atau puso dan
penurunan produktivitas panen
akibat dari ketidakpastian iklim,”
ungkapnya.
Permasalahan ini menjadi sangat
rumit saat kita tanyakan ke petani,

sebagian besar petani menyebutkan
bahwa ketidakpastian iklim ini
akibat salah mongso salah musim.
Pergeseran-pergeseran
musim
maupun cuaca adalah hal yang
biasa dan bisa dipalajari.
Kondisi hujan, perbedaan lokasi
2 km saja bisa berbeda. Hal ini
yang sering dikeluhkan petani,
karena kadang prediksi-prediksi
atau informasi-informasi cuaca
tersebut kurang akurat, karena
level informasinya masih kota atau
kecamatan. Sementara petani perlu
data akurat di tingkat lahannya.
Perlu dipasang suatu alat atau
sensor yang bisa memberikan
informasi kondisi di lahan petani
secara realtime dan akurat.
Informasi-informasi
mengenai
cuaca seperti curah hujan, suhu,
kelembaban, arah dan kecepatan
angin harus secara riil dan akurat
dari lahan yakni sensor untuk
mengukur parameter pH, kondisi
air dalam tanah, tingkat kesuburan
tanah dan suhu tanah.
Drone
Selain sensor cuaca dan tanah,
dalam pertanian cerdas atau smart

farming lanjut Bayu juga diperlukan
suatu alat untuk monitoring,
pemetaan dan juga otomatisasi
di pemupukan, sehingga perlu
dipadukan sensor cuaca dan tanah
tadi dengan drone.
Drone yang digunakan ada dua,
yaitu drone surveillance dan spayer.
Drone
surveillance
berfungsi
untuk memetakan kondisi lahan
dan mendeteksi kondisi lahan di
tiap petak. Drone survaillance ini
terbang 3-4 kali selama musim
tanam untuk mendeteksi apakah
tanaman tumbuh sesuai fasenya atau terjadi kerusakan atau
tanaman terkena serangan hama/
penyakit tanaman.
Dengan gambar lahan dan
tanaman dari drone, perbankan
atau asuransi pertanian bisa
memberikan
kompensasi
kerusakan tanaman ke petani.
Sedangkan drone sprayer ini
berjalan setelah ada rekomendasi
dari sensor yang terpasang di lahan,
kapan akan jalan, tergantung dari
prediksi dari algoritma prediksi
cuaca dan jadwal kebiasaan petani
dalam melakukan penyemprotan.
nAhmad Soim

Kontrol Pertanian Melalui HP, Hemat Pupuk 50 Persen

P

ujiono, Ketua Kelompok
Tani Karya Bhakti 1
Dusun
Pakan
Desa
Purworejo Kec. Ngantang
Kab. Malang adalah salah satu
petani yang telah menerapkan
pemu
pukan dengan Teknologi
Smart Farming 4.0.
Saat ini di seluruh Indonesia
lebih dari 12.108 orang petani
telah terdaftar dalam aplikasi
smart farming 4.0 RiTx ini. “Sudah
ada 118 sensor yang ditanam di
lahan pertanian di Indonesia
yang terhubung dengan RiTx,”
kata Ignatius Putra Andika –
Expert System PT MSMB dalam
Focus Discussion Group (FGD)

bertema “Rasionalisasi Aplikasi
Pupuk Dengan Teknologi Ramah
Ling
kungan dan 4.0” yang di
selenggarakan Sinar Tani, Rabu
(21/4).
“Semenjak menggunakan RiTX
Bertani, saya mendapatkan infor
masi tentang nutrisi di lahan
saya. Saya jadi bisa menghemat
penggunaan pupuk sampai 50%.
Saya jadi lebih untung dan me
ningkatkan produktivitas,” kata
Pujiono.
Melalui aplikasi ini, Pujiono juga
mendapatkan informasi mengenai
arah angin dan prediksi cuaca
untuk keesokan harinya. “Jadi,
saya bisa mempersiapkan langkah

selanjutnya yang harus saya ambil,”
katanya.
Semenjak bergabung Juni 2019,
Pujiono aktif memperbarui akti
vitasnya diaplikasi RiTx Bertani
sampai hari ini. Dengan aplikasi
RiTx Bertani akunya sangat mem
bantu mengontrol lahannya setiap
saat. Bahkan, ia mampu me
ning
katkan produktivitas lahannya.
Putra manambahkan aplikasi
RiTx Bertani mampu memberikan
solusi terbaik yang dapat diterapkan
petani dalam menunjang kegiatan
dan meningkatkan produktivitas
lahannya. Kegiatan pertanian
yang dilakukan pun menjadi lebih
presisi dan menguntungkan.

RiTx Bertani terhubung dengan
sensor yang dapat memberikan
informasi secara langsung. Infor
masi yang disediakan meliputi
pemupukan, hama mau
pun pe
nyakit, perkiraan cuaca, tips ber
tani dan forum bertanya secara
gratis.
Fitur RiTx pun sudah lengkap
untuk kebutuhan petani dari
hulu hingga ke hilir, yaitu fitur
pemupukan, monitoring lahan,
informasi lahan, juga fitur hama
dan penyakit. Kelengkapan fitur
lainnya yaitu commodity, prediksi
panen, harga pangan, baca artikel,
forum, dan RiTx poin.
nEcha/Indri/Som
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Penghijauan Perlu Konsistensi
Oleh: Memed Gunawan
Ungkapan ‘Belajarlah ke negeri Cina’ pastilah ada
maksudnya. Bukan tidak mungkin ini merupakan
pengakuan bahwa negara Cina mempunyai
pengalaman sejarah panjang yang menorehkan
berbagai keberhasilan yang mengagumkan dalam
bidang budaya dan pengetahuan sehingga perlu
dipelajari.
Pada era moderen, selain berkembangcepatnya ilmu
pengetahuan di negeri ini, yang tak kalah pentingnya
adalah keberhasilannya dalam penghijauan gurun
pasir. Cina mempunyai gurun pasir yang sangat luas.
Dengan program dan pelaksanaan yang konsisten,
gurun pasir di daratan negeri itu, diklaim sudah mulai
dihijaukan dengan tanaman yang diberi zat yang dapat
mengikat air dan nutrisi sehingga tanaman dapat
tumbuh tanpa pemeliharaan intensif. Gurun di China
luasnya telah menyusut selama beberapa dekade
terakhir berkat upaya penghijauan yang konsisten.
(Siti Zulaikhanet).
Selain di Cina, keberhasilan penghijauan di Arab
Saudi pantas diacungi jempol. Program penghijauan
yang disebut Green Riyadh menjadi salah satu
inisiatif penghijauan kota terbesar di dunia yang
keberhasilannya terbilang cepat (Antara). Profesor
Tanaman Hias, Kebun dan Area Hijau di King Saud
University, Fahad Al-Mana, mengatakan bahwa spesies
pohon asli yang digunakan untuk proyek ini termasuk
Ziziphus Spina-Christi, Acacia Gerrardii dan Prosopis
Cineraria, umumnya dikenal sebagai pohon ghaf.
Menurut Al-Mana, pohon ghaf dapat bertahan
hidup dalam kondisi gurun yang keras, dan akan
tumbuh tanpa perawatan pertanian intensif. “Sebagian
besar spesies pohon yang digunakan dalam penanaman
proyek Green Riyadh berasal dari lingkungan lokal
yang berkembang baik dengan layanan dan perawatan
pertanian yang rendah,” katanya seperti dikutip dari
laman Arab News, Selasa (4/8/2020). Semua tumbuhan
yang ditanam di sana dapat tumbuh dengan baik
hingga membesar, hanya dalam jangka waktu tiga
tahun.
Di Lesotho berbeda. Penanaman pohon yang
menggerakkan sejumlah besar tentara, anak sekolah,
para politisi dan para ekspatriat pada tahun 2008 itu
sangat seremonial. Belum diketahui hasilnya karena
belum ada informasi terbaru.
Tapi kalau soal penghijauan lahan gersang, jangan
dilupakan Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul
patut bangga dan perlu jadi contoh. Melihat Gunung
Kidul saat ini yang hijau dan teduh, generasi tua tidak
akan lupa kondisi sekitar 50 tahun lalu. Gunungkidul
era 1960–1970-an terkenal kering, gersang, tandus dan
gundul. Luas lahan kritis di luar kawasan hutan saat
itu diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 hektar.
Penghijauan di kawasaan ini merupakan proses panjang
penuh tantangan sehingga dibutuhkan komitmen dan
kerja keras untuk mewujudkannya.
Penghijauan memerlukan kerja keras yang konsisten.
Penghijauan memberikan kesejukan dan kesempatan
lebih besar untuk kegiatan produktif di sektor pertanian.
Melihat kasus-kasus keberhasilan penghijauan di atas,
sudah sepantasnya upaya pemulihan dan penghijauan
lahan yang rusak dilakukan segera dan secara konsisten,
agar tidak terlanjur menjadi beban berat di masa
depan. Walaupun warna hijau punya berbagai cerita.
Kalau balon, warna hijau itu suka meletus, sementara
juga dipercaya kalau gurun di tanah Arab jadi hijau, itu
pertanda kiamat sudah dekat. Wallahualam. (dikutip
dari berbagai sumber).

Pengembangan Sapi Perah
Model Kerjasama Multipihak
Oleh: Ir. Mardianis.MM - Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen PKH
Direktorat Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan terus melaksanakan
program pengembangan sapi perah untuk
mendukung
peningkatan
ketersediaan
susu secara nasional. Kali ini, Kementan
mengandeng pemerintah daerah Kabupanten
GOWA Sulawesi Selatan dan PT. Cisarua
Mountain Dairy (Cimory).
Kerjasama diperlukan karena masyarakat
memerlukan teknologi dan permodalan serta
memanajemen usaha peternakan sapi perah.
Peternak sapi perah sebagai bagian dari
masyarakat pedesaan perlu ditransformasikan
ke dalam sistem usaha sapi perah yang
responsif
terhadap
pasar.
Dukungan
subsistem hulu berupa ketersediaan pakan
yang memadai dari aspek kuantitas maupun
kualitasnya, serta subsistem hilir berupa pasar
IPS dengan harga susu yang menggairahkan
usaha peternak diperlukan peternak.
Dalam model Kerjasama ini, Pemkab Gowa
bertanggungjawab dalam biaya pembuatan
medium scale kandang inkubator dengan
menggunakan APBD, sedangkan pihak
Kementan RI bertindak sebagai penyuplai
sapi perah secara hibah. Sementara pihak
PT. Cimory bertanggungjawab sebagai offtaker atau pembeli hasil susu sapi perah.
Untuk tahap awal
dalam Kerjasama di
Gowa, PT CIMORY membutuhkan lahan 3
hingga 5 hektar untuk kandang, fasilitas dan
pemerahan. Kebutuhan lahan hijauan untuk
pakan ternak 20 hektar dan pemasarannya
membutuhkan 5 hektar untuk pembangunan
cafe dan resto.
Percepatan dan terobosan untuk pening
katkan produksi susu nasional perlu
terus diupayakan.
Pola pengembangan
model
Cimory
yang
menyinergikan
antara
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Daerah, Perusahaan swasta, Peternak serta
stakeholders lainnya bisa dijadikan model.
tuh
an susu di Indonesia mencapai 4,3
Kebu
juta ton per tahun. Produksi susu nasional
belum sampai 1 juta ton per tahunnya. Artinya,
kontribusi susu dalam negeri terhadap kebu
tuhan susu nasional baru sekitar 22%, sehingga
diperlukan impor susu , mencapai 78%.
Diperlukan peningkatan produksi susu
dalam negeri untuk mengurangi keter
gantungan impor susu. Target pemenuhan
kebutuhan susu segar dalam negeri dapat
berkontribusi
sebesar
60%
terhadap
kebutuhan susu secara nasional. Diperkirakan
memerlukan populasi sapi perah sebesar 1,3
juta ekor. Saat ini populasi sapi perah masih
berada pada kisaran mendekati 600 ribu ekor.
Pengembangan populasi sapi perah di
Kabupaten Gowa dapat dijadikan rototype
pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa.
Modelnya adalah usaha peternakan sapi perah

yang terintegrasi mulai dari produsen sampai
dengan pasar, dari hulu sampai dengan hilir.
Kementan dan Pemerintah Kabupaten Gowa
dalam Kerjasama ini memulai pengembangan
peternakan sapi perah dalam skala medium
(medium scale) sebagai langkah awal untuk
memenuhi kebutuhan supply susu segar ke unit
pengolahan susu yang akan dilakukan oleh PT
Cimory.
PT Cimory Bogor memiliki budidaya sapi
perah medium scale dengan kepemilikan 500
ekor sapi perah dan plasma dari 26 kooperasi
yang memiliki jumlah sapi perah kurang lebih
2.600 ekor. Dengan populasi tesebut, bisa meng
hasilkan 30 sampai 40 ton susu segar per hari.
MoU terkait pengembangan dan peningkatan
produksi susu segar di Gowa telah dilaksanakan
pada tanggal 1 Maret 2021. Dinas Peternakan
Gowa, akan membentuk 10 kelompok ternak yang
didalamnya beranggotakan 10-15 orang. Anggota
dalam kelompok tersebut akan diprioritaskan
bagi masyarakat Desa Tonasa. Mereka akan
dilatih cara penanganan sapi perah di Batu raden
sehingga kelompok peternak ini dapat menagani
sapi perah sampai dengan penaganan susu segar.
Nantinya setiap kelompok yang diwakili 2 orang
akan kita kirim untuk belajar selama 2 minggu
di Batu Raden atau Cimory agar nantinya setelah
kembali bisa diaplikasikan di Kabupaten Gowa,”
Ada 3 lokasi yang disiapkan untuk investasi
Cimory di Kabupaten Gowa. Pertama ada di
Kelurahan Patapang. Rencana lahan lainnya
adalah rencana lahan pembangunan kebun
raya Malino dan lahan bekas pabrik Markisa
di Kecamatan Tombolopao. Ketiga lahan yang
diusulkan ini semuanya sudah dikoordinasikan
dengan BPKH, kemudian BKSDA dan awal
Maret ini sudah dilakukan tata batas oleh BPKH
sehingga lahan-lahan yang disebutkan akan
menjadi prioritas utama dalam penyelesaian tata
batas,
Dalam Kerjasama ini termasuk di dalamnya
pengembangan market wisatanya
Upaya
ini sekaligus dapat memulihkan ekonomi
masyarakat, karena dengan adanya program ini
bisa membuka lapangan pekerjaan yang otomatis
akan mengurangi jumlah pengangguran. Di masa
pandemi banyak masyarakat kita terdampak
PHK.
Universitas Makassar siap mendukung
program Kementerian Pertanian (Kementan) dan
pemerintah daerah dalam bidang peternakan
dan pengembangan sapi perah ini.
Program peningkatan jumlah sapi perah
model Kerjasama multipihak ini diharapkan
dapat: mendukung pemenuhan kebutuhan susu
segar untuk kebutuhan industry, dapat membuka
lapangan kerja baru, baik yang terdampak oleh
pemutusan hubungan kerja akibat pandemi
yang berkepanjangan, dan dapat meningkatkan
status gizi masyarakat.
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Ini Alasan Mengapa Pupuk Subsidi Masih Diperlukan

Sarwo Edhy

Pupuk menjadi sarana produksi pertanian yang tidak bisa
lepas dari kebutuhan petani. Guna membantu petani agar
kebutuhan pupuk bisa tepat jumlah, mutu, waktu, harga
dan sasaran, pemerintah memberikan subsidi.

J

umlah anggaran untuk subsidi
pupuk nilainya pun tidak kecil.
Tahun ini mencapai Rp 32 triliun
untuk kebutuhan pupuk subsidi
sebanyak 8,9 juta ton. Hitungan
Kementerian Pertanian sebenarnya
total kebutuhan pupuk untuk petani
mencapai 24,3 juta ton dengan nilai Rp
63 triliun.
Bahkan pupuk subsidi yang
nilainya cukup besar mendorong
anggota Komisi IV DPR RI membentuk
Panitia Kerja (Panja) membahas
persoalan tersebut. Namun demikian,
pemerintah terutama Kementerian
Pertanian menilai, keberadaan pupuk
subsidi masih diperlukan petani.
“Dengan
pemberian
subsidi,
kita harapkan bisa menyediakan
keterjaminan
pada
masyarakat,
khususnya petani,” kata Dirjen
Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy
saat Forum Grup Diskusi (FGD)
Aplikasi Rasionalisasi Aplikasi Pupuk
yang diselenggarakan Tabloid Sinar
Tani di Jakarta, Rabu (21/4).
Sarwo mengganggap saat ini
petani masih memerlukan pupuk
subsidi. Dari hasil kajian peran
pupuk subsidi sangat diperlukan
untuk meningkatkan produktivitas.
hasil kajian Badan Litbang Pertanian,
ternyata pengurangan pupuk subsidi
berdampak
terhadap
penurunan
produksi padi petani.
Pengurangan pupuk subsidi 25
persen akan menurunkan produktivitas
sekitar 0,14 ton/ha, pengurangan
pupuk subsidi 50 persen menurunkan
produktivitas 0,54 ton/ha, sedangkan
pengurangan pupuk subsidi 25 persen
akan menurunkan 1,22 ton/ha.
Ada
beberapa
pertimbangan
mengapa pemerintah masih mem
berikan subsidi pupuk. Pertama, petani
dapat memperoleh pupuk dengan
harga terjangkau, sesuai UU No. 19
Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk
perlindungan pemerintah kepada
petani.
Kedua, subsidi menjamin keter

sediaan pupuk sampai ke pelosok.
Ketiga, dengan adanya subsidi,
kualitas pupuk yang dipasok lebih
terjamin, karena memenuhi standar
dan spesifikasi yang dipersyaratkan
(kualitas sesuai Standar Nasional
Indonesia).
Keempat, subsidi pupuk mening
katkan minat petani untuk tetap bertani
secara berkesinambungan. Apalagi
pemerintah juga menetapkan harga
eceran tertinggi (HET) pupuk. Kelima,
subsidi pupuk berperan menjaga
dan
meningkatkan
produktivitas
pertanian.
Namun demikian Sarwo juga
mengakui, perbedaan harga pupuk
subsidi dengan non subsidi hampir
Rp 3.000/kg memberikan daya tarik
bagi oknum untuk menyalahgunakan
penggunaan pupuk subsidi. Kondisi ini
kadang membuat kelangkaan pupuk
subsidi di lapangan. “Kelangkaan
pupuk subsidi disebabkan juga karena
usulan petani tidak sebanding atau
tidak sesuai dengan yang pemerintah
sediakan,” katanya.
Keberlanjutan Subsidi
Melihat
hitungan
kebutuhan
pupuk, menurut Sarwo, sebenarnya
kebutuhan pupuk subsidi sesuai
e-RDKK mencapai 24,3 juta ton
dengan nilai Rp 63,038 triliun. Namun
anggaran yang pemerintah sediakan
hanya Rp 25,23 triliun untuk alokasi
9,04 juta ton atau 37,2 persen dari
volume pupuk subsidi yang tercatat
dalam e-RDKK.
Jika seluruh kebutuhan pupuk
subsidi
disediakan,
maka
ada
kekurangan anggaran sebesar Rp 37,76
triliun. “Di satu sisi permintaan pupuk
subsidi banyak, tapi di sisi lain ada
keterbatasan keuangan pemerintah.
Hal ini harus ada solusi, bagaimana?”
kata Sarwo.
Kementerian
Pertanian
pun
menawarkan tiga solusi agar pupuk
bersubsidi
tetap
bisa
berlanjut
untuk membantu petani. Pertama,
mengurangi alokasi luas lahan yang

berhak petani terima. Jika selama ini
petani yang berhak menerima pupuk
subsidi dengan luasan maksimal 2 ha
(petani tanaman pangan), maka ke
depan maksimal petani yang memiliki
luasan 1 ha.
“Ini memang bertentangan dengan
UU No. 19/2013 yang mengamanatkan
perlindungan petani dengan luasan
sampai 2 ha. Tapi ini solusi agar
petani bisa menerima pupuk subsidi,”
tuturnya.
Usulan kedua menurut Sarwo,
yang Kementerian Pertanian tawarkan
adalah pupuk subsidi difokuskan

untuk jenis Urea dan NPK. Sebab,
kenyataan di lapangan memang yang
paling banyak petani butuhkan adalah
pupuk Urea dan NPK. “Ketiga adalah
dengan membatasi komoditas yakni
hanya padi, jagung dan kedelai. Ini
yang kami usulkan dan masih dalam
kajian komisi 4,” ujarnya.
Namun demikian, pemerintah juga
tetap mengupayakan agar ketersediaan
pupuk sesuai e-RDKK sebanyak 24,3
juta ton bisa tercukupi. Pada tahun 2021
ini, beberapa cara dilakukan. Pertama,
penurunan HPP sekitar 5 persen akan
terdapat efisiensi Rp 2,457 triliun.
Kedua, perubahan formula NPK dari
15: 15 : 15 menjadi 15: 10 : 12, akan efisien
sebanyak Rp 2,27 triliun. Berdasarkan
hasil kajian Badan Litbang Pertanian,
status hara P dan K lahan sawah
antara sedang-tinggi, sehingga perlu
pengurangan dua kandungan tersebut.
Ketiga, kenaikkan Harga Eceran
Tertinggi (HET) sebesar Rp 300-450/
kg akan terdapat efisiensi sebanyak Rp
2,57 triliun. Urea naik Rp 450/kg, SP36 naik Rp 400/kg dan ZA dan organik
naik Rp 300/kg. “Dengan cara itu
didapatkan Rp 7,3 triliun atau sejumlah
7,2 juta ton,” katanya.
nYul/Ditjen PSP

Ada Kekurangan, Bisa Direalokasi

K

ementerian Pertanian membuka kesempatan untuk realokasi
pupuk subsidi jika ada daerah yang kekurangan. Hal ini guna
membantu jangan sampai di suatu daerah ada kelangkaan
pupuk.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, dalam
proses bisnis pupuk subsidi, jika ada kabupaten yang kekurangan dan
daerah lain surplus, maka bisa dilakukan realokasi. Realokasi bisa antar
desa atau kecamatan, bisa juga antar kabupaten atau provinsi.
“Jika realokasi antar desa atau kecamatan, maka bisa dilakukan melalui
SK Dinas Pertanian Kabupaten. Namun jika realokasi antar kabupaten,
dengan SK Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan realokasi antar provinsi
nanti ditetapkan Ditjen PSP,” tuturnya.
Sarwo menegaskan, dalam distribusi pupuk subsidi pemerintah
melakukan supervisi dan monitoring, baik di tingkat provinsi dan
kabupaten. KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi untuk
mengantisipasi pelanggaran. “Jika ada pelanggaran bisa dilaporkan ke
pihak berwajib,” tegasnya.
Pemerintah kata Sarwo juga memberikan kemudahan dalam penyaluran
pupuk subsidi ke petani. Bagi petani yang sudah tercatat dalam e-RDKK
dan belum memiliki kartu tani, bisa melakukan transaksi secara manual
di kios pupuk. Begitu juga jika petani sudah memiliki kartu tani, tapi kios
pupuk belum ada alat gesek, maka bisa transaksi manual juga.
Dikatakan, petani yang mendapatkan kartu tani berdasarkan data e-RDKK.
Syarat yang harus dipenuhi petani adalah memiliki KTP, memiliki lahan yang
dibuktikan dari surat AJB atau surat tanah, bisa juga dengan PBB. “Yang
penting petani dapat menunjukkan data kepemilikan lahan,” ujarnya.
Nantinya data RDKK tersebut dihimpun Ketua Kelompok Tani yang
akan diverifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), selanjutnya ke Dinas
Pertanian Kabupaten, kemudian ke Dinas Pertanian Provinsi, lalu ke
Pusat (Kementerian Pertanian). “Dari data itu Menteri Pertanian akan
menetapkan alokasi pupuk subsidi ke tingkat provinsi sesuai usulan
tersebut tanpa dikurangi sedikitpun,” ujarnya.
Nantinya Kepala Dinas Provinsi menetapkan untuk alokasi per
kabupaten. Sedangkan Kepala Dinas Kabupaten menetapkan alokasi kuota
di tingkat kecamatan dan desa. “Untuk penyalurannya dilakukan Pupuk
Indonesia hingga ke lini IV. Subsidi anggarannya langsung dari Menteri
Keuangan ke PT. Pupuk Indonesia,” kata Sarwo. nYul/Ditjen PSP
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Panen di Indramayu,
Jokowi Minta Petani Dibantu Alsintan

Panen di Indramayu, Presiden Jokowi mengaku bangga
dengan produksi padi masa panen raya awal 2021. Apalagi
kini harga gabah petani sudah tidak anjlok lagi dan
produktivitas padi petani juga cukup tinggi. Presiden juga
meminta petani dibantu alat mesin pertanian.

A

danya gerakan serap gabah
petani, harga gabah di
tingkat petani kini minimal
sesuai Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) Rp 4.200/kg. Tak
hanya itu, Presiden Jokowi pun bangga
terhadap produktivitas rata-rata padi
mencapai 7-8 ton/ha.
”Saya sangat senang sekali terutama
harga gabah sudah bagus karena
waktu itu saya dengar harganya jatuh,
sedih juga kita karena alasannya mau
impor. Yang mau impor siapa? Tapi
memang ada rencana dari salah satu
kementerian untuk antisipasi karena
pandemi covid 19 dan berbagai
bencana, tapi situasi panen padi dalam
negeri aman sehingga tidak diperlukan
impor,” kata Jokowi.
Meninjau
panen
raya
padi
sekaligus berdialog dengan petani di
Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua,
Kabupaten Indramayu, Rabu (21/4),
Jokowi didampingi Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo dan Dirut Perum

Bulog, Budi Waseso.
Saat berdialog dengan petani,
Jokowi mendapat langsung informasi
dari petani bahwa harga gabah saat ini
sudah bagus yakni minimal Rp 4.200/
kg. Sebelumnya jatuh yakni hanya
Rp 3.400-3.500/kg. Produktivitas padi
petani Indramayu mencapai 7-8 ton/ha.
”Ini hasilnya bagus, produktivitas
rata-ratanya
tinggi.
Kemudian
informasi dari petani soal panen kalau
bersamaan, mengatur panennya susah,
sehingga butuh combine harvester. Pak
Mentan kirim 2 unit combine, pompa
air dan traktor ke sini, minggu ini saya
cek,” tutur Jokowi.
Jokowi mengatakan, sekarang beras
menjadi rebutan seluruh dunia. Tapi,
untungnya, Indonesia tidak impor
tahun ini, bahkan tahun depan, karena
stok beras di Bulog cukup. Untuk itu,
irigasi terus kita bangun dan perbaiki
sekaligus bisa mengatur air masuk dan
stopnya kapan sehingga ketika panen
airnya tidak melimpah,” tambahnya.

Siaga Dini Hadapi Musim Kemarau

M

emasuki musim kemarau yang diprediksi puncaknya pada
Agustus 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
(SYL) meminta pemerintah daerah mengantisipasi sejak dini.
Diantaranya dengan menggelar gerakan percepatan tanam dan
mengoptimalkan penyerapan gabah petani.
Permintaan tersebut disampaikan SYL saat menggelar rapat koordinasi
dengan seluruh dinas pertanian se Indonesia, perbankan dan stake holder
via daring di Agriculture War Room Kementan, Selasa Pagi (20/4). “Curah
hujan masih tinggi, jadi bisa kita manfaatkan air yang ada, kita harus kejar
target,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi juga meminta
di semua daerah untuk mulai kejar Musim Tanam II di bulan April September.
“Mohon lahan-lahan yang sudah dipanen segera lakukan percepatan tanam
lagi supaya bisa capai target,” katanya.
Pada periode Januari-Juni 2021 Kementan menargetkan luas panen 6,07
juta ha dan produksi beras sekitar 17,81 juta ton. Jika target itu tercapai
pertengahan tahun 2021 kita akan surplus 10 juta ton beras. Target musim
tanam kedua, luas panen Juli – Desember 2021 sebesar 4,55 juta ha dengan
produksi beras setara 13,61 juta ton beras. Total surplus tahun 2021 sebesar
9,16 juta ton.
“Dengan adanya surplus ini diharapkan seluruh pihak stake holder
(Kostraling), BULOG, dan perbankan bisa berperan aktif untuk mendukung
penyerapan gabah yang ada,” kata Suwandi.
Pemerintah Pusat pun telah bergerak membentuk tim Gerakan Serap
gabah Petani (GSGP) bersama Kostraling, RNI, Bank Himbara, TNI, Dinas
Pertanian dengan ditandai komitmen kerja sama serap gabah yang sampai
saat ini telah realisasi 918.628 ton GKG dan 80.600 ton beras.
nYul/Ditjen PSP

Tindak Tegas
Sementara itu, Menteri Pertanian
Syahrul
Yasin
(Mentan
SYL)
menegaskan komitmennya bersama
mitra yakni Bulog, PT. Pertani dan
Komando
Strategi
Penggilingan
(Kostraling) untuk menyerap semua
gabah petani sesuai HPP yakni Rp
4.200/kg. Bahkan, akan menindak
dengan keras jika ada pihak yang tak
mau menyerap gabah petani karena
alasan kadar air.
”Sesuai arahan Presiden Jokowi
kita akan serap gabah petani disini
(Indramayu,- red), tanpa terkecuali
melihat kadar air. Ada keluhan
kadar air jangan sampai ini hanya
alasan. Kalau ada yang seperti ini
kita tindak. Petani tadi mengatakan
bahwa gabah sudah naik harga
Rp 4.200, kemarin sempat turun
tapi sekarang sudah naik, kita
pertahankan ini,” ucapnya.
Selain serap gabah, SYL pun
berkomitmen
untuk
menjamin
ketersediaan pupuk bersubsidi dan
menindak tegas oknum-oknum yang
mempermainkan pupuk bersubsidi.
Penyaluran pupuk bersubsidi harus
tepat waktu dan sesuai tata kelola yang
dikendalikan oleh sistem.
”Bupati dan Pak Kadis kalau ada
yang bermain-main dengan pupuk
langsung lakukan tindakan. Tidak
boleh menjual pupuk itu di atas
HET [Harga Eceran Tertinggi] dan
Alhamdulillah di dusun ini pupuk
tidak pernah bersoal begitu tadi
disampaikan tapi kadang-kadang agak
terlambat. Tapi ini terus kita perbaiki,”
tegasnya.
Lebih lanjut SYL menuturkan
pihaknya
terus
memprioritas
penanganan
panen
yang
baik,
sehingga produksi padi yang dicapai
optimal atau tidak mengalami losses
(kehilangan) yang besar. Untuk itu,
terkait luasan panen padi yang over

tapi terkendala tenaga kerja.
“Segera disalurkan bantuan mesin
panen padi (combine harvester)
sehingga tidak terjadi penundaan
panen dan gabah yang dihasilkan
bernilai jual tinggi,” kata SYL. Apalagi
lanjutnya, panen cukup besar, tapi
tenaga kerjanya kurang, akhirnya
panen tertunda dan terkendala.
“Sesuai perintah Presiden kepada
saya, kami kasih combine harvester
yang bagus. Kita juga salurkan bantuan
pompa dan traktor. Minimal jumat
minggu depan sudah sampai di sini,”
tuturnya.
Indramayu No. 1
Perlu
diketahui,
Indramayu
merupakan produsen beras nomor satu
di Indonesia dengan luas baku sawah
122.920 hektar (ha) dan produktivitas
padi saat ini 6,07 ton/ha. Di tahun 2020,
luas panen padi Indramayu seluas
226.626 ha dengan produksi mencapai
1,37 juta ton gabah kering giling
(GKG), setara 783.233 ton beras dan
mengalami surplus sebesar 578.547 ton
beras.
Potensi luas panen padi seIndramayu pada April 2021 ini sebesar
55.953 ha dengan estimasi produksi
346.158 ton GKG dan potensi luas
panen padi Mei 14.109 hektar dengan
estimasi produksi 76.276 ton GKG.
Harga rata-rata gabah kering panen
Indramayu saat ini Rp 4.200/kg.
Stok gabah/beras di Bulog 46.630
ton dari kapasitas gudang Indramayu
sekitar 70.000 ton. Serap gabah Bulog
sampai dengan 20 April 10.377 ton
beras atau setara 18.088 ton GKG dari
target 35 ribu ton GKG.
Sementara
itu,
stok
pupuk
bersubsidi Indramayu 19.737 ton.
Alokasinya 92.095 ton dan sampai
dengan 13 April sudah terealisasi
sebanyak 37.465 ton atau 40,7 persen
dari alokasi. nYul/Ditjen PSP
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Pemerintah Masifkan
Gerdal OPT Padat Karya Ramah Lingkungan

Gangguan serangan OPT (Organisme Pengganggu
Tumbuhan) menjadi rutinitas yang tak bisa dihindari
petani. Jika tidak ditangani secara dini, maka dikhawatirkan
mengganggu produksi padi nasional. Langkah yang ditempuh
Kementerian Pertanian melalui Gerakan Pengendalian
(Gerdal) padat karya di beberapa provinsi Indonesia.

“T

ujuan gerdal padat
karya ini adalah selain
mengawal produksi
juga
membantu
petani untuk mengendalikan OPT di
lahan mereka, khususnya tanaman
padi,” ujar Direktur Perlindungan
Tanaman Pangan, Mohammad
Takdir Mulyadi mengawali kegiatan
gerdal padat karya OPT di Desa
Klumpit, Keca
matan Karanggede,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah,

beberapa waktu lalu.
Takdir mengungkapkan, gerdal
padat karya memang sedang
dilakukan dibeberapa sentra padi
yang ada di Indonesia. Diantaranya,
Kabupaten Boyolali dan Semarang,
Jawa Tengah. Dengan didampingi
Petugas Balai Proteksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi
Jawa Tengah, Takdir melakukan
gerdal di dua lokasi berbeda.
Pertama di lahan Kelompok

Tani (Poktan) Sumber Rejeki 1 Desa
Klumpit, Kecamatan Karanggede,
Kabupaten Boyolali. Pada kegiatan
ini difokuskan pengendalian pada
penyakit blas (patah leher).
Usai pengendalian, tim bergerak
ke lokasi kedua. Di lokasi kedua
poktan Sumber Rejeki, Desa
Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabu
paten Semarang dengan fokus
pengendalian hama walang sangit
dan
belalang.
“Alhamdulilah
gerdal kali ini berjalan lancar dan
yang terpenting pengendaliannya
mengutamakan bahan-bahan yang
ramah lingkungan, seperti APH,”
ucap Takdir.
Hal ini karena tingkat serangan
hama yang masih rendah. Takdir
berpesan agar petani dapat lebih
intens untuk mengamati pertanam
an. Jika menemui hama, maka bisa
lapor pada petugas POPT setempat
untuk dilakukan tindakan.

Penggunaan APH
Pencegahan
serangan
OPT
dengan
memanfaatkan
APH
menurut Koordinator POPT, Toni,
dapat dibuat sendiri oleh petani.
Bahan-bahan juga mudah didapat
dan murah harganya, sehingga
tidak membebani petani.
sitas
Toni mengatakan, inten
serangan penyakit blas di Desa
Klumpit masih rendah, sehingga
gerdal dilakukan secara preventif
dengan APH (Agens Pengendali
Hayati) berbahan Geobacillus sp.
dan Streptomyces sp.

Lain halnya di lokasi yang
kedua, Yulianto, POPT Kec. Suruh
mengungkapkan, serangan hama
walang sangit dan belalang popu
lasinya masih dibawah ambang
pengendalian. POPT menggunakan
cara preventif dengan APH
cendawan antagonis Beauveria
bassiana. “Cara APH ini lebih
efektif, selain mudah dan murah,
cara ini lebih ramah lingkungan
dan tidak berbahaya bagi manusia,”
katanya.
Untuk pendukung penggunaan
APH di daerah, khususnya
Provinsi Jawa Tengah, BPTPH
Provinsi Jateng memiliki LPHP
(Laboratorium Pengamatan Hama
dan Penyakit). “Kami memiliki
6 LPHP di Semarang, Pati,
Banyumas, Pemalang, Sukoharjo
dan Temanggung,” ucap Kepala
Balai Proteksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura Jawa Tengah,
Herawati Prarastyani.
LPHP ini yang secara rutin
mengembangkan
dan
mem
perbanyak APH seperti Beauveria
bassiana,
Metarhizium
sp.,
Paenybacillus sp. dan lainnya dan
banyak diaplikasikan oleh petani.
Dengan banyaknya stok APH
di daerah, Herawati berharap
petani dapat lebih mengutamakan
penggunaan APH dibandingkan
menggunakan obat-obat kimia.
Pasalnya sudah banyak dampak
negatif akibat penggunaan bahan
kimia secara berlebihan, khususnya
bagi manusia.nYul/Ditjen PSP

Jadwal Tanam, Minimalisir Kerugian Petani Akibat Banjir

B

anjir yang menerjang Kecamatan
Sebangau Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah beberawa
waktu lalu berdampak pada lahan
pertanian dan perkebunan. Diketahui,
puluhan hektar lahan rusak akibat
banjir.
Kepala Pengelola Balai Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP3K) Kalampangan Kota Palangka
Raya Kalimantan Tengah, Lelaini
mengungkapkan,
curah
hujan
yang tinggi di Kalimantan Tengah
menyebabkan
beberapa
lahan
pertanian di Kalimantan Tengah
tergenang oleh banjir.
”Banjir yang menggenangi lahan
pertanian di Kecamatan Sebangau
karena adanya luapan air dari sungai
Kahayan. Hal ini akibat jebolnya
drainase yang sudah tidak mampu
menampung air akibat curah hujan
yang sangat tinggi,” kata Lelaini.
Mayoritas penduduk Kecamatan
Sebagau yang bekerja sebagai petani

mengeluhkan permasalahan ini. Sebab,
lahan pertanian yang terkena banjir
rusak parah menyebabkan petani
mengalami kerugian besar. Lahan
pertanian tersebut dibudidayakan
tanaman horltikultura seperti bawang
merah, cabai, tomat, sawi, kol, labu
siam, timun dan jagung.
Menurut Lelaini, untuk mengatasi
fenomena yang terjadi
ini harus
ditangani secara komprehensif, kon

sisten, perlahan tapi pasti dengan
konsep konservasi. ”Ini menjadi
tanggung jawab semua pihak, baik
pemerintah
maupun
masyarakat.
Kami berusaha dalam jangka pendek
hanya bisa menjadwalkan dengan
menyesuaikan waktu tanam,” tuturnya.
Jadwal Tanam
Lahan pertanian yang rusak akibat
banjir terjadi di beberapa lokasi seperti

Kalampangan, Bereng Bengkel dan
Danau Tundai. Karena itu Lelaini
berharap,
dengan
penjadwalan
waktu akan meminimalisir kerugian
petani. Saat ini menurutnya, petugas
penyuluh lapangan sudah turun
untuk pengecekan. “Berbagai jenis
tanaman ada di lahan tersebut dan
lahan yang rusak cukup luas,”
katanya.
Dewi
Ratnasari,
Penyuluh
Pertanian BPTP Kalteng menam
bahkan, salah satu cara mengatasi
permasalah tersebut adalah mem
perbaiki saluran drainase air yang
mungkin tersumbat akibat tumpukan
sampah. Selain itu manfaatkan
kompos hasil dari pembusukan
dedaunan yang berfungsi membantu
tanah lebih banyak menyerap air
hujan. “Dapat juga membenamkan
pipa saluran air berukuran besar. Hal
ini untuk membantu mengalirkan air
hujan ke saluran luar lahan,” ujarnya.
n Dewi R/Yul/Ditjen PSP
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Harmonisasi UU Otonomi Daerah dan UU SP3K

Pemerintah bersama DPD RI kini tengah membahas
kemung
kinan revisi UU No. 16/2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Pasalnya, sejak lahirnya UU No. 23/2014 mengenai Otonomi
Daerah, ternyata keberadaan penyuluh pertanian di daerah
terombang-ambing.

A

palagi kemudian peme
rintah
membubarkan
kelembagaan Badan Koor
dinasi Penyuluh di tingkat
Provinsi (Bakorluh) hingga tingkat
Kecamatan
(Balai
Penyu
luhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan/
BP3K). Akhirnya, tupoksi penyuluhan
diserahkan ke Dinas Pertanian
Provinsi hingga Kabupaten.
Kajian
Badan
Penyuluhan
dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian (BPPSDMP),
dari 34 provinsi hanya 10 Provinsi
yang memberikan bagian Bidang
Penyuluhan dalam Dinas Pangan
dan Pertanian Provinsi se-Indonesia.
Kondisi ini membawa dampak
pada penyelenggaraan penyuluhan
menjadi kurang efektif, baik di
tingkat
provinsi,
kabupaten,
kecamatan hingga desa.
Padahal selama ini penyuluhan
pertanian dianggap sebagai garda
terdepan pembangunan pertanian.
Bahkan selama Covid-19, peran
penyuluh menjadi jembatan peme
rintah kepada petani sangat terasa
dampaknya.
Melalui
kegiatan
penyuluhan, petani ditingkatkan
kemam
puannya
agar
mampu
mengelola usahatani secara pro
duktif, efisien dan menguntungkan.
Bahkan meningkatkan kesejahteraan
petani dan keluarganya.
Sekretaris Jenderal Kementerian

Pertanian,
Momon
Rusmono
mengakui, dampak dari No. UU
23/2014 sangat terasa bagi sistem
penyuluhan pertanian menjadi
tidak efektif di daerah. Padahal
untuk mencapai tujuan pertanian
yaitu kedaulatan pangan dan
kesejahteraan petani, tidak bisa
dipisahkan
dengan
militansi
penyuluh kepada petani.
Saat acara Ngobrol Asyik Penyu
luhan Pertanian: ”Tantangan dan
Perspektif Implementasi Sistem
Penyuluhan Pertanian Berdasarkan
UU 16/2006 di Era UU 23/2014,
Selasa (20/4), Momon mengatakan,
jika dicermati dalam UU Otda sebe
narnya tetap mendukung eksistensi
penyuluhan pertanian di daerah.
Contohnya di Pasal 15 ayat 2
dan 3 menjelaskan, mekanisme
pembentukan urusan pemerintahan
sebagai
pembagian
urusan
pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi serta Daerah kabupaten/
kota. Karena itu, menurut Momon,
perlu dibuat penyelarasan sistem
penyuluhan dalam kerangka UU
Otda untuk penguatan penyuluhan
di daerah.
Kajian DPD RI
Kepala
Badan
dan Pengembangan
Manusia Pertanian

Penyuluhan
Sumberdaya
(BPPSDMP),

Selama bertahun-tahun bekerja sebagai peneliti, penulis merekam
banyak data dan berbagai kejadian yang dilihat dan dirasakan di
sekitar pedesaan dan pertanian. Catatan itu memberikan gagasan
kepada penulis untuk menggambarkan kembali
dalam bentuk
tulisan Novel yang bisa dibaca juga oleh selain peneliti.

Paimin Pulang Kampung

OJEG JALAN BARU
Paimin memindahkan ransel yang
menggantung di sebelah bahu ke pung
gungnya. Lalu mancal naik ke motor
ojeg yang dikemudikan Samad. Suara
motor menggerung keras memekak
kan telinga ketika Samad memainkan
gas. Asap mengepul dari knalpotnya
yang keropos hampir copot, tapi orang
di sekitar itu tidak peduli. Orang di

warung sate yang sedang makan hanya
menoleh, tidak memberikan reaksi apaapa. Padahal Paimin merasa terganggu
setengah mati.
“Ini sudah bikin polusi berat.”
“Knalpotnya hampir copot tuh,
Kang,” Paimin setengah teriak.
“Ah kajeun teuing. Dibetulin mah
mahal, gak bisa dibayar dengan
penghasilan dari ngojeg. Kamu gak

Dedi Nursyamsi mengharapkan,
hal serupa untuk keberlanjutan
dan efektifitas penyuluhan. Saat ini
UU No. 16/2006 menjadi landasan
penyuluhan pertanian, kondisi
penyuluhan sangat ideal.
Terlihat ada berbagai lembaga
penyuluhan mulai dari Bakornasluh,
di provinsi ada Bakorluh, Bapeluh
dan BP3K di tingkat kecamatan
semuanya aktif dengan aktivitas
penyuluhan yang luar biasa.
Karena itu, Kementerian Pertanian
mendukung UU No. 16/2006 direvisi
agar selaras dengan UU No. 23/2014.
Ketua
Komisi
Penyuluhan
Pertanian Nasional (KPPN) yang juga
Guru Besar Universitas Lampung,
Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin PhD
menuturkan, pihaknya bersama
Perhiptani dan DPD RI tengah
menyusun naskah akademik untuk
mengusulkan revisi UU No. 16/2006
agar selaras dengan UU Otda.
“Kepastian kelembagaan penyu
luh
an pertanian di daerah seting
kat Eselon 3, tertuang dalam Draft

Perpres baru Penyuluhan Pertanian
yang kini sudah ada di Sekretariat
Negara (Setneg),” tambahnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina
Perhimpunan Penyuluh Pertanian
Indonesia (Perhiptani),
Mulyono
Machmur mengatakan, dalam UU
No. 16/2006 terdapat poin penting
dalam sistem penyuluhan pertanian
yakni membangun kelembagaan
penyuluhan di daerah. Namun, tidak
sejalan dengan lahirnya UU No.
23/2014 tentang Pemerintah Daerah
(Pemda) yang tidak diperkenankan
adanya badan koordinasi dalam
satuan kerja Pemda.
“Kita harus meninjau kembali isi
UU 16/2006 atau adanya peraturan
pemerintah dan atau Peraturan
Presiden yang menjadi acuan
penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian di lapangan,” kata
Mulyono. Jika DPD RI berhasil
mewujudkan revisi UU SP3K akan
menjadi harapan besar bagi sistem
penyuluhan pertanian Indonesia,
tambahnya.nGsh/Yul

terganggu, kan? Gak, kan?” Samad
teriak lebih keras.
“Ha ha… Bagaimana Kang Samad
tahu kalau aku gak terganggu.
Kupingku sudah pekak begini, dan
ngomong juga harus teriak-teriak, nih.”
“Hey, kamu sudah bisa melawan
sekarang, ya. Gak takut lagi sama aku,
ha ha …..”
“Masih takut. Sampai tua aku masih
takut. Punya ajian apa sih, Kang?”
“Ha ha ha…. Kamu ini. Memang
kamu saja yang penakut. Aku tidak
pernah berkelahi dan punya musuh.
Kalau berangasan sih, itu karena nasib
sial aja, mukaku ditakdirkan seperti ini
ha ha ha……..,” dia ketawa lagi.
“Ajianku kan cuma Gusti Alloh.
Kamu tahu, kita ngaji sama-sama di
tajug haji Buhori. Cuma kamu gak
pernah khatam. Pemalas. Apalagi kamu
terus pindah ke Jakarta.”
“Ngomong-ngomong, berapa lama
kamu gak ke desa ini, Paimin?”
“Sempat ke sini sebelum kakek
dan nenek meninggal. Tapi sesudah
aku tidak pernah pulang kampung.
Itu kan hampir 30 tahun yang lalu.
Aku pergi ke Jakarta diantar kakek,
sekolah di sana dan sesudah itu terus
pindah-pindah berpetualang sampai
ke Medan, Lampung dan Makassar.”
“Lalu ngapain kamu kembali kesini.
Gak ada lagi rumah nenek Salmah dan
kakekmu itu. Sudah dijual. Sekarang
jadi toko serba ada. Kan lokasinya
sangat bagus untuk toko. Laku sekali,
banyak orang belanja di sana.”

“Ya, aku dengar rumah itu sudah
dijual oleh uwak Jurnalis, kakak
ibuku. Tapi almarhum ibuku gak
kebagian warisannya.”
“Sayang sekali kalau dirubah
jadi toko, ya. Rumah itu sangat antik
dan bersejarah menurutku. Bahan
bangunannya kelas satu.”
“Ah itu kan pikiran orang tukang
mengkhayal yang bodoh. Di desa,
rumah seperti itu tidak menghasilkan
apa-apa. Cuma enak buat mata orang
seperti kamu, gak enak buat perut.
Belum tentu pendapat mata kamu
sama dengan pendapat mata orang
kampung. Sekarang toko itu banyak
menghasilkan duit buat pemiliknya.
Banyak orang bekerja di sana dan
memberikan penghasilan kepada
mereka. Banyak orang tertolong
karena tidak usah jauh-jauh belanja
ke pasar. Siapa bilang toko itu tidak
berguna? Kamu sudah sekolah
mengapa jadi bodoh begini?” kata
Samad panjang lebar.
“Betul juga, Kang. Mungkin karena
aku pernah tinggal di rumah itu jadi
punya kenangan. Makanya aku rada
emosional,” jawab Paimin yang kaget
dengan pemikiran kawannya ini.
“Sekarang di toko itu dijual
hamburger. Banyak anak-anak yang
suka. Heran. Buatku enakan goreng
singkong. Baru cium baunya saja
aku ingin muntah. Apalagi itu yang
kuning-kuning dipijit dari botol
plastik itu, mirip iihh…”(13)
Bersambung
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Bagi kebanyakan
petani usaha
tani hanya merupakan kegiatan yang
turun menurun dan tidak memiliki
nilai ekonomis tinggi. Pemikiran
seperti ini disebabkan karena tinggi
nya ongkos produksi, seperti harga
pupuk anorganik dan pestisida kimia,
ditambah dengan rendahnya hasil
produksi dan murahnya harga gabah
yang dijual sehingga para petani kurang
menekuni bertaninya. Inilah salah
satu sebab mengapa petani putus asa
dengan kondisi pertanian dan bahkan
hasil bertani tak bisa mereka nikmati
sendiri.
Pasalnya sebelum padi itu panen,
para petani sudah menjual padinya

kepada tengkulak dengan harga sangatsangat murah karena para petani tak
punya pilihan mengingat kebutuhan
hidup sangat mendesak. Bahkan mereka
rela menjual lahan sawahnya, dan
bersedia menjadi penggarap saja.
Seperti yang diungkap Ketua LSM
dan Pusat Pelatihan Pertanian dan
Pedesaan Swadaya (P4S) Rejo Mulyo
Karto Harjo Madiun Jawa Timur, Kunto
Setyono BE, SE bahwa mayoritas petani
di Indonesia hanya memiliki lahan ratarata dibawah 0,5 Ha.
Karena itulah Kunto Setyono,
mendirikan wadah untuk memberikan
edukasi kepada petani yang tujuannya
sebagai
upaya
memasyarakatkan
pertanian ramah lingkungan berbasis
organik di kota dan Kabupaten
Madium.’Kami memberikan pelatihan
pertanian organik dengan teknologi
EM-4 (Effektif Mikroorganism) yang
dipadukan dengan system SRI (Sistem
of Rice Intencification)
Seperti yang diterapkan Sukiran,
Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Rukun
Tani Kedung rejo, Balerejo Madiun,
menerapkan organik murni di atas lahan
0,5 Ha. Sedang lahan 3 ha nya masih
menggunakan semi organik,’’Padi jenis
Ciherang dan Mentik Susu Wangi yang
kami hasilkan sangat enak dan sangat

diminati masyarakat,’’katanya
Keberhasilan Sukiran yang saat
ini menjadi perangkat desa, tentu saja
mendapat respon positif dari anggota
kelompoknya yang berjumlah 125
orang. ‘’Baru-baru ini kelompok tani
kami, mengadakan berbagai pelatihan
membuat bokashi padat dan bokashi
cair’’jelasnya.
Sementara itu, Iswanto, Ketua
Gapoktan Tani Makmur dari Desa
Bangsopatro, mengakui aplikasi tekno
logi EM4 dapat mengurangi penggunaan
pupuk kimia hingga 85 persen, ‘’Jadi
saya hanya menggunakan pupuk kimia
hanya 15 persen selebihnya organik, dan
hasil yang saya peroleh bisa mencapai 7
ton/ha.
Menurut Iswanto, pertanian organik
lebih murah dibandingkan dengan
kimia. Dengan memanfaatkan limbah
yang ada seperti jerami, daun-daun
hijau,kotoran sapi, limbah kedelai dan

lain-lain semuanya dapat digunakan
sebagai pupuk.
Hal ini juga diamini oleh, Pono
Ketua Gapoktan yang ada di Desa Kuwu
Balerejo Madiun ini, bahwa pupuk
bokashi yang digunakan kelompok
taninya sangat berkualitas. Tanamannya
dinilai lebih baik daripada hanya
menggunakan pupuk kimia. Bahkan
bisa lebih menjaga keseimbangan
kandungan tanah. ‘’Tanah lebih subur
saat dibajak dan lebih gembur,’’jelasnya.
Menurut seperti dikatakan Kunto
Setyono, minat petani memanfaatkan
pupuk organik semakin meningkat.
Salah satu penyebabnya. saat ini lahan
pertanian di wilayah Balerejo sudah
cukup krisis. Lantaran terlalu banyak
diberi pupuk kimia. Maka untuk
mennjaga keseimbangan unsur hara
di dalam tanah dan tidak ada cara lain
selain memanfaatkan pupuk berbahan
alami.(A)
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