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KATA PENGANTAR
Peran sektor pertanian adalah vital dalam menyediakan kebutuhan pangan. Pada
sisi inilah keberlanjutan produksi membutuhkan teknologi yang mampu meningkatkan
produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan. Penguasaan teknologi merupakan
prasyarat (pre-requisite) dalam meraih kemakmuran (prosperity) yang merupakan
investasi (capital) dominan dalam pembangunan ekonomi. Kekayaan sumber daya alam
bukan lagi penentu utama keberhasilan ekonomi melainkan penguasaan teknologi akan
mampu menjadi peran utama dalam memberdayakan segala potensi lokal yang ada.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya membangun pengetahuan (knowledge-based society)
dalam mendorong terciptanya teknologi (Zuhal, 2006) di tingkat petani. Untuk itu peran
TTG sangat baik dalam membangun pertanian. Teknologi adalah suatu inovasi yang
mampu menggugah sehingga terjadi perubahan untuk memberikan dampak pada
peningkatan nilai tambah dan efisiensi terhadap suatu objek. Dalam meramu / merakit
teknologi-teknologi pertanian yang mengakar di wilayah maka pendekatan partisipatif
adalah sangat penting (Jazairy, 1999) agar teknologi yang dihasilkan di tingkat petani
dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan (Oka, 2000). Pendekatan partisipatif
dideskripsikan sebagai pendekatan dan metoda yang mendorong petani mengambil
bagian atau bersama-sama turut serta meningkatkan dan menganalisis kondisi kehidupan
mereka sendiri agar dapat membuat rencana dan tindakan yang dibutuhkan (Sudaryanto
dan Basuno 2000). Terkait dengan aspek penerapan teknologi di tingkat petani, maka
beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas menunjukkan
pada pendekatan sistem usahatani terpadu dan integratif antar komoditas dapat
meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pendapatan petani. Konsep ini juga akan
mendukung konsep sistem agribisbis perdesaan dimana setiap subsistem akan mampu
saling bersinergi secara tuntas. Dengan mengaplikasikan sistem holistik maka para petani
diharapkan akan mampu mandiri dalam pengembangan komoditi yang ramah lingkungan.
Dalam upaya mencapai target yang dicanangkan tersebut, maka diperlukan langkahlangkah perbaikan pada setiap subsistem agribisnisnya mulai dari pembelajaran
pembuatan input-input pertanian, teknik budidaya yang benar, penanganan pasca panen
serta pengembangan kelembagaan penunjang seperti pasar maupun kelembagaan
permodalan.
Sementara dalamkonsep Model Pengembangan Pertanian Berbasis Inovasi maka
titik ungkit aktivitas dimulai dari pengembangan laboratorium agribisnis lapangan
bersama dengan petani. Prinsip yang digunakan adalah “build, operate and transfer
(BOT)” yang mengandung arti bahwa model inovasi yang didesiminasikan merupakan
suatu model percontohan dalam skala luas di tingkat grass root. Model-model yang
dikembangkan mengacu kepada pengembangan model agribisnis dan kelembagaannya di
tingkat petani, merevitalisasi kelembagaan ekonomi di bidang pertanian serta
mempercepat penyampaian inovasi teknologi. Kegiatan Pengembangan Pertanian
Berbasis Inovasi diarahkan pada upaya diseminasi paket teknologi integrasi ternak dan
tanaman yang berwawasan agribisnis mendukung program daerah dimana teknologi ini
diharapkan
mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan partisipasi dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal dan mengarah pada pertanian
ramah lingkungan maupun menuju pertanian organik.
Model Pengembangan Pertanian Berbasis Inovasi
yang merupakan model
pengembangan pertanian dengan wawasan sistem yang holisitik dimana pada setiap
subsistem diharapkan dapat mendukung subsistem lainnya agar efisiensi dapat
ditingkatkan. Diseminasi teknologi di bawah program Pengembangan Pertanian Berbasis
Inovasi diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pengguna teknologi
diperdesaan dengan menerapkan paket-paket teknologi ternak dan tanaman yang
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dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian dalam mendukung program pengembangan
perdesaan. Tujuan dari Pengembangan Pertanian Berbasis Inovasi
ini adalah untuk
memberikan percontohan teknologi pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas,
nilai tambah dan pendapatan petani serta effisiensi usaha tani sehingga akan mampu
memberdayakan tumbuhnya agroindustri perdesaan (AIP) serta membangun sistem
usaha tani intensifikasi dan diversifikasi (SUID).
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan
selesainya penyusunan bake Bunga Rampai ini akhirnya dapat bermanfaat buat
peneliti/penyuluh/pengguna lainnya sehingga inovasi teknologi pertanian dapat dilakukan
oleh para pengguna yaitu para petani. Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan
kepada pemakalah, penyunting serta berbagai pihak yang telah membantu dalam
penyusunan bake Bunga Rampai ini. Semoga bake Bunga Rampai ini dapat bermanfaat
bagi pengguna yaitu para petani kita di daerah perdesaan.
Bogor, 15 September 2015
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FORMULASI PENGGUNAAN EKSTRAK BUAH PEPAYA DALAM PEMBUATAN SABUN
MANDI MENDUKUNG M_P3Mi DI KECAMATAN PAYANGAN GIANYAR
1

2

Fawzan Sigma Aurum , M.A. Widyaningsih dan I Ketut Kariada

3

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Bali
e-mail : fawzansigma@gmail.com
ABSTRAK
Buah pepaya (Carica papaya L.) adalah salah satu contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan
pelembab kulit. Buah pepaya mengandung berbagai jenis enzim, vitamin dan mineral. Pepaya kaya akan vitamin A,
B1 dan C yang sangat penting untuk menangkal radikal bebas. Selain vitamin, pepaya juga mengandung mineral
seperti kalsium, forfor, kalium, zat besi, karbohidrat, protein dan lemak. Kandungan gula dalam pepaya masak antara
lain sukrosa, glukosa dan fruktosa. Berdasarkan kandungannya, dicoba untuk melakukan pembuatan sabun pepaya
menggunakan ekstrak buah pepaya yang dibuat menjadi sabun mandi. Sabun Pepaya adalah sabun herbal alami
yang mengandung ekstrak buah papaya (Carica papaya). Pepaya bermanfaat menstabilkan, melembabkan dan
meremajakan kulit. Pepaya kaya akan vitamin C dan anti-oksidan. Pepaya mengandung alpha-hydroxy acids (AHA)
alami dan mengandung enzim papain, yaitu enzim yang sangat membantu mengangkat sel kulit mati. Sabun pepaya
memiliki senyawa anti-oksidan dan kaya vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Sabun pepaya juga
mengandung enzim papain yang mampu mengelupas sel kulit mati yang bandel dari lapisan teratas kulit. Ekstrak
yang didapatkan dengan cara yang benar tidak akan mengurangi kandungan vitamin, mineral, dan enzim papain
yang terdapat dalam buah pepaya. Bahkan berbagai vitamin, mineral, serta enzim tersebut akan lebih cepat diserap
oleh kulit saat telah diubah menjadi ekstrak. Sabun pepaya bisa digunakan pada wajah maupun seluruh anggota
tubuh, serta tidak ada batasan penggunaan.

Kata kunci : Ekstrak buah pepaya (Carica Papaya L.), sabun, Gianyar
PENDAHULUAN
Pepaya, dalam bahasa latinnnya Carica papaya, termasuk dalam famili Caricaceae adalah
tanaman buah tropis yang berasal dari Amerika Selatan (Mexico). Buah pepaya banyak dibudidayakan di
Indonesia dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Buah pepaya menjadi salah satu makanan
favorit masyarakat Indonesia sebagai kudapan pencuci mulut. Rasanya yang manis dan segar
menjadikan pepaya sebagai makanan kegemaran segala usia karena teksturnya yang lembut. Buah
pepaya mengandung vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu buah ini juga
mengandung serat tinggi sehingga baik bagi pencernaan. Selain untuk dimakan, buah pepaya juga sejak
lama sudah digunakan untuk bahan kecantikan. Banyak produk kecantikan yang menggunakan buah
pepaya sebagai bahan dasar produk sabun wajah, sabun mandi, masker, hingga lulur badan. Bagi wanita
kecantikan menjadi hal sangat penting sehiungga diperlukan perawatan yang maksimal agar kecantikan
tersebut tetap terjaga. Salah satunya dengan menggunakan buah pepaya sebagai bahan alami
kecantikan.
Pepaya menstabilkan, melembabkan dan meremajakan kulit. Pepaya kaya akan vitamin C dan
anti-oksidan. Pepaya mengandung alpha-hydroxy acids (AHA) alami dan mengandung enzim papain,
yaitu enzim yang sangat membantu mengangkat sel kulit mati. Salah satu aktivitas m-P3MI adalah
mendiseminasikan penanganan pasca panen produk-produk pertanian yang dapat diolah terutama
dengan basis bahan baku lokal seperti tersedianya bahan-bahan pepaya yang dapat dijadikan sabun
herbal.
Produksi buah pepaya yang melimpah di Dusun Penyabangan, Kec Payangan, Kab Gianyar
membuat komoditas ini terkadang mengalami over produksi sehingga menyebabkan banyak produk yang
terbuang. Karena itu Kelompok Wanita Tani (KWT) Alam Lestari di dusun tersebut melakukan
pengolahan pascapanen untuk komoditas pepaya yang terbuang.
Gianyar merupakan salah satu lokasi wisata yang cukup menarik bagi wisatawan yang
berkunjung ke Bali. Salah satu yang sangat diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke Gianyar adalah
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pergi ke Spa atau perawatan tubuh dengan kosmetika herbal. Sabun natural merupakan produk yang
sangat laku untuk kosmetika kecantikan herbal ini.

MANFAAT SABUN PEPAYA
Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa pepaya juga bisa diolah menjadi sabun. Sabun
pepaya memiliki senyawa anti-oksidan dan kaya vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Sabun
pepaya juga mengandung enzim papain yang mampu mengelupas sel kulit mati yang bandel dari lapisan
teratas kulit.
Menurut berbagai penelitian yang dilakukan, sabun pepaya yang mengandung ekstrak buah
pepaya memberikan manfaat yang sama seperti buah pepaya itu sendiri. Ekstrak yang didapatkan
dengan cara yang benar tidak akan mengurangi kandungan vitamin, mineral, dan enzim papain yang
terdapat dalam buah pepaya. Bahkan berbagai vitamin, mineral, serta enzim tersebut akan lebih cepat
diserap oleh kulit saat telah diubah menjadi ekstrak.
Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi, terdiri dari dua komponen
utama yaitu asam lemak dengan rantai karbon C16 dan sodium atau potasium. Sabun merupaka n
pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara kalium atau natrium dengan asam lemak dari minyak
nabati ataulemak hewani (Hernani, et al. 2010) . Sabun yang dibuat dengan NaOH dikenal dengan
sabun keras (hard soap), sedangkan sabun yang dibuat dengan KOH dikenal dengan sabun lunak (soft
soap). Pada kegiatan MP3MI ini dilakukan dengan membuat sabun hard soap (Qisti, 2009).
Sabun merupakan senyawa garam dari asam-asam lemak tinggi, seperti natrium stearat,
C17H35COO Na +. Aksi pencucian dari sabun banyak dihasilkan dari kekuatan pengemulsian dan
kemampuan menurunkan tegangan permukaan dari air. Konsep ini dapat di pahami dengan mengingat
kedua sifat dari anion sabun (Barel, André O., et al. 2009).
Sabun dibuat dengan dua cara yaitu proses saponifikasi dan proses netralisasi minyak. Proses
saponifikasi minyak akan memperoleh produk sampingan yaitu gliserol, sedangkan proses netralisasi
tidak akan memperoleh gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali,
sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali (Qisti, 2009).
Sabun konvensional yang dibuat dari lemak dan minyak alami dengan garam alkali serta sabun
deterjen saat ini yang dibuat dari bahan sintetik, biasanya mengandung surfaktan, pelumas, antioksidan,
deodorant, warna, parfum, pengontrol pH, dan bahan tambahan khusus (Langingi, Raymon., et al. 2012).
Untuk menghindari rasa kering pada kulit diperlukan bahan yang tidak saja meminyaki kulit tetapi juga
berfungsi untuk membentuk sabun yang lunak, misal: asam lemak bebas, fatty alcohol, gliserol, lanolin,
paraffin lunak, cocoa butter, dan minyak almond, olive oil, bahan sintetik ester asam sulfosuksinat, asam
lemak isotionat, asam lemak etanolamid, polimer JR, dan carbon resin (polimer akrilat) (Barel, André O.,
et al. 2009). Pada kegiatan ini menggunakan olive oil atau minyak zaitun.
TEKNOLOGI OLAHAN SABUN HERBAL DARI EKSTRAK BUAH PEPAYA
Pada kegiatan diseminasi teknologi pascapanen pembuatan sabun pepaya natural ini diikuti oleh
seluruh anggota KWT Alam Lestari sebanyak 25 orang. Pada saat kegiatan anggota dibagi menjadi
empat kelompok. Pembagian kelompok ini dilakukan berdasar perlakuan penambahan larutan NaOH
atau larutan lye pada proses pembuatan sabun. Penambahan larutan NaOH ini mempengaruhi
kekentalan larutan sabun dan waktu trace ketika sabun dibuat.
Pemanfaatan pepaya sebagai bahan sabun adalah dapat memutihkan kulit terutama karena
kandungan papain nya. Papain adalah enzim yang terdapat di dalam pepaya mentah dalam jumlah yang
cukup besar mempunyai peran sebagai pencerah kulit, tetapi tidak dapat menghentikan produksi
melanin yang dapat mengakibatkan warna kulit menjadi gelap (Appleby, Maia. 2014).
Diseminasi teknologi pembuatan sabun pepaya natural dilakukan di KWT Alam Lestari Dusun
Penginyahan, Payangan, Kab. Gianyar Bali. Kegiatan dilakukan pada bulan Mei s.d. Juli 2014. Bahan
dan Alat dipergunakan adalah larutan lye (air + NaOH), minyak sawit, minyak zaitun, jus pepaya, minyak
pewangi esensial, Masker sederhana, sarung tangan karet, Timbangan dapur, Sendok stainless steel,
Gayung, Kain lap, Plastik gulungan kecil, Blender kue, Ember kecil, Plastik wrap.
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Formula Pembuatan sabun pepaya natural adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Formula Pembuatan Sabun Pepaya Natural
P)*

NaOH
%

Minyak Sawit

Jus Pepaya

VCO

Zaitun

P1
P2
P3
P0

20
25
30
15

30
30
30
30

50
50
50
50

15
15
15
15

20
20
20
20

Cara pembuatan sabun pepaya natural
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengolahan sabun berbasis pepaya ditimbang (Sesuai
formula)
Air dan kaustik soda (larutan lye) dilarutkan terlebih dahulu
Larutan lye dituangkan ke dalam minyak, diaduk sampai mencapai trace, Catatan
:
yang
dimaksud dengan “trace” adalah kondisi di mana larutan sabun mengental akibat pangadukan
(bentuknya menyerupai mayones atau fla). Cara untuk mengetahui apakah proses saponifikasi
sudah terjadi : dengan menggunakan sendok, ambil sedikit sabun. Bila sabun yang menempel pada
sendok langsung mengering atau tidak menetes maka reaksi saponifikasi sudah terjadi.
Setelah diberi pewarna dan pewangi, maka sabun siap untuk dituangkan ke dalam cetakan
selanjutnya tutup dengan kain atau handuk tebal dan didiamkan selama 24-48 jam untuk
menetralkan alkali
Setelah itu sabun dikeluarkan dari cetakan, dipotong-potong sesuai selera dan diamkan selama 4-6
minggu (curing process)
Setelah curing process selesai, sabun siap untuk digunakan atau dikemas dalam kemasan-kemasan
dan siap untuk dipasarkan

Petunjuk membuat larutan alkali/larutan lye (air + NaOH) :
1.

Gunakan baju lengan panjang, kaca mata pelindung, masker dan sarung tangan karet. Prinsip
kehati-hatian sangat diperlukan karena cairan ini bisa mengakibatkan kebutaan apabila terkena
mata, atau mengakibatkan rasa terbakar apabila kulit. Sediakan pula cairan cuka, hal ini untuk
mengantisipasi apabila kulit terkena cairan alkali.
2. Lakukan diruang terbuka atau tempat yang mempunyai udara bebas. Jangan menghirup udara yang
keluar dari larutan ini.
3. Selalu memasukkan NaOH ke dalam air (dengan pelan) dan bukan sebaliknya. Jika dilakukan
sebaliknya, akan mengakibatkan letupan yang sangat berbahaya bagi kulit dan mata.

Gambar 2. Anggota KWT melakukan penimbangan NaOH
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Enzim Papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah papaya, baik dalam
buah, batang maupun daunnya. Sebagai enzim yang berkemampuan sebagai memecahkan molekul
protein, dewasa ini papain menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik
di kehidupan rumah tangga maupun industry ( Turk, B. 1996).

Gambar 3. Anggota KWT Alam Lestari sedang melakukan penghancuran buah pepaya

Enzim Papain digunakan dalam industri pengolahan daging. Daging dari hewan tua pun dapat
menjadi lunak jika diberi Enzim papain. Enzim papain juga digunakan sebagai bahan penghancur sisa
atau buangan hasil industri pengalengan ikan menjadi bubur ikan atau konsentrat protein hewani.

Gambar 4. Hasil Sabun yang Telah Trace (kiri) hasil sabun yang telah beku siap curing (kanan)

Pada industri penyamakan kulit, Enzim papain sering digunakan untuk melembutkan kulit. Dan
juga enzim papain berperan penting dalam industri bir. Enzim papain juga dapat digunakan sebagai
bahan krim pembersih kulit, terutama muka. Dan masih banyak manfaat enzim papain lainnya
(Schechter, I., & Berger, A. 1967).
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Gambar 5. Sabun dalam proses pembentukan (kiri) ; Sabun siap pakai (kanan)

KESIMPULAN
Pepaya kaya akan Aneka vitamin yang terkandung dalam buah pepaya seperti vitamin A, C, B
kompleks, dan vitamin E selain dibutuhkan oleh tubuh, juga sangat bermanfaat untuk perawatan kulit.
yang dapat berfungsi sebagai pembersih kulit karena pepaya mengelupaskan sel kulit mati dengan halus.
Ekstrak buah Pepaya dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan sabun.
Sabun pepaya yang mengandung ekstrak buah pepaya memberikan manfaat yang sama
seperti mengkonsumsi buah pepaya itu sendiri.
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HASIL KAJIAN PREVALENSI INFEKSI PARASIT GASTROINTESTINAL
DAN DAMPAK PEMBERIAN PAKAN TAMBAHAN PADA USAHATANI PEMBIBITAN
KELINCI (Studi Kasus Kegiatan MP3MI Desa Riang Gede Kabupaten Tabanan Bali)
I Made Rai Yasa1, Ni Luh Gede Budiari2 dan I Made Sugianyar3
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By. Pass. Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar
E mail : rai_yasa@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan di lokasi kegiatan Model Pembangunan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (MP3MI) Desa
Riang Gede, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Bali. Penelitian dirancang dengan rancangan acak kelompok
dengan tiga perlakuan pakan. P1 untuk kelompok induk kelinci yang diberikan pakan tambahan seperti cara petani,
yakni 50 gram dedak padi dicampur dengan 150 gram ampas tahu, P2 untuk kelompok induk yang diberikan pakan
tambahan 50 gram polard dikombinasikan dengan 50 gram dedak padi; dan P3 yang diberikan pakan polard 100
gram/induk/hari. Tiap-tiap perlakuan menggunakan 15 ekor induk kelinci sebagai ulangan, sehingga jumlah induk
yang diteliti sebanyak 45 ekor. Sebelum diberikan pakan tambahan, seluruh induk diperiksa fesesnya untuk
mengetahui prevalensi infeksi parasit gastrointestinal (cacing dan protozoa). Selanjutnya seluruh induk diinjeksi
ivermectin untuk memberantas parasit cacing dan diinjeksi preparat sulfa untuk memberantas parasit protozoa.
Parameter yang diamati meliputi : 1) prevalensi infeksi cacing dan protozoa, 2) bobot lahir, 3) bobot sapih, 4) jumlah
anak yang dapat disapih, dan 5) nilai jual jual anak. Data dianalisis dengan sidik ragam dilanjutkan dengan Uji
Duncan. Selain analisis statistik, juga dilakukan analisis finansial untuk mengetahui potensi terjadinya peningkatan
pendapatanya. Hasil penelitian menunjukkan, 3,33% induk kelinci terinfeksi oleh parasit cacing dan 46,7%
diantaranya terinfeksi protozoa Eimeria sp, kuman penyebab koksidiosis. Hasil introduksi pakan menunjukkan,
teknologi pakan yang diintroduksikan tidak meningkatkan jumlah anak sekelahiran, namun dapat meningkatkan
jumlah anak yang dapat disapih. Jumlah anak sekelahiran untuk ke tiga perlakuan berkisar antara 6,3 ekor – 6,4
ekor, namun jumlah anak yang dapat disapih berturut-turut untuk P1, P2, dan P3 adalah 82,9% 91,8%, dan 94%
dengan bobot sapih berturut-turut 48,8 gram, 52,4 gram dan 56,4 gram /ekor. Secara ekonomis, keuntungan yang
diperoleh berturut-turut Rp. 700.125, Rp. 2.114.625 dan Rp. 2.193.000,- dengan R/C rasio 1,11, 1,37, dan 1,38.

Kata kunci: Parasit gastrointestinal, pakan tambahan, pembibitan kelinci
PENDAHULUAN
Kelinci merupakan salah satu ternak yang memiliki kualitas daging yang lebih baik
dibandingkan sapi, ayam, kalkun, domba, dan babi karena mengandung kadar protein tinggi namun
mengandung kadar lemak yang rendah (Lestari, 2004). Di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan terdapat populasi kelinci yang cukup banyak , yakni sekitar 587 ekor. Dari seluruh
populasi tersebut, 275 ekor merupakan kelinci induk, 35 pejantan, 16 calon induk, dan 252 ekor anak.
Bangsa (breed) kelinci yang dipelihara di desa ini tidak jelas, apakah Rex, New Zealand White, Angora,
Dwarft, atau lainnya. Tujuan utama pemeliharaan kelinci di desa ini adalah kelinci pembibitan. Anak
kelinci yang dihasilkan dijual untuk pakan reptil di kebun binatang dan untuk kelinci mainan (hias). Umur
kelinci yang dipasarkan berkisar antara 3 minggu sampai 5 minggu dengan harga rata-rata Rp. 15.000
per ekor. Permasalahan utama yang dihadapi peternak di daerah ini adalah kematian anak kelinci pada
masa pra sapih yang mencapai 40%-50%. Kasus kematian umumnya terjadi pada peternak kelinci yang
hanya memberikan pakan hijauan (rumput lapangan dan limbah sayur hijau) untuk induk kelincinya.
Pengobatan yang diberikan tidak efektif mencegah kematian yang terjadi (Yasa, et al. 2012). Ada
indikasi kasus kematian ini diduga disebabkan rendahnya produksi susu induk kelinci; karena pada
peternak yang memberikan pakan tambahan berupa dedak sebanyak 100 gram/ekor/hari dan ampas
tahu sekitar 150 gram/ekor/hari pada induk yang sedang menyusui, angka kematiannya relatif lebih
rendah (10 – 20%).
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Pada ternak sapi Bali, menurut Sarini et al. (1988) pemberian konsentrat 60 % pada campuran
pakan induk dapat meningkatkan produksi susu sebesar 45,46 %. Selain peningkatan produksi, terjadi
peningkatan kualitas air susu, dengan peningkatan kadar lemak dan protein masing-masing 36,33 % dan
10,64 %. Sebagai dampaknya, pertumbuhan pedet sapi meningkat (Sukarini, 2000).
Kelinci membutuhkan pakan yang mengandung Protein 16 - 20%, Lemak 5 - 10%, Pati : 40 50%, Serat kasar : 10 - 20%, Abu 5%, dan Vit. A : 9.000 IU Menurut Hunt dan Harrington (1974) dalam
Smith dan Mangkoewidjojo (1988),. Kebutuhan gizi pakan kelinci ini hampir mendekati kandungan gizi
polard atau dedak gandum. Pollard mengandung bahan kering 90,10%, Protein kasar (PK) 17,98%
(Susanti dan Marhaeniyanto, 2007). Hampir sama dengan laporan tersebut, Siregar (1994) melaporkan
bahwa Pollard mengandung 17,0% PK; 8,8% serat kasar (SK); 5,1% lemak kasar (LK); 45,0% bahan
ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan 24,1% abu. Selain mengandung protein yang cukup tinggi, pollard
juga mengandung Mangan (Mn) dan kaya akan vitamin B1 dan B kompleks, penting untuk pertumbuhan
ternak (Leche dan Groenendyk, 1978 dalam Wulandari, 2000). Berbeda dengan polard, Ampas tahu juga
mengandung gizi yang baik, seperti Protein 23,55 %, Lemak 5,54%, Karbohidrat 26,92%, Serat kasar:
16,53%, Abu: 17,03%, namun, kandungan airnya yang sangat banyak maka harus habis sebelum 3-4
jam, supaya gizinya tidak rusak. Petani pada saat penelitian dilaksanakan, tidak ada satu petani pun
memberikan polard untuk ternaknya. Petani kebanyakan memberikan ampas tahu dikombinasikan
dengan dedak padi untuk pakan penguat. Terkait dengan potensi dan permasalahan tersebut, dilakukan
pengkajian dengan harapan diperoleh pakan alternatif yang lebih ekonomis dan dapat meningkatkan
keuntungan usaha pembibitan kelinci.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Provinsi
Bali yang merupakan salah satu lokasi kegiatan Model Pembangunan Pertanian Perdesaan Melalui
Inovasi (MP3MI). Uji coba pakan dirancang ke dalam rancangan acak kelompok dengan tiga perlakuan
pakan. P1 untuk kelompok induk kelinci yang diberikan pakan tambahan seperti cara petani, berupa 50
gram dedak padi dicampur dengan 150 gram ampas tahu segar, P2 untuk kelompok induk yang
diberikan pakan tambahan berupa 50 gram polard dikombinasikan dengan 50 gram dedak padi; dan P3
untuk kelompok kelinci yang diberikan pakan tambahan polar 100 gram/induk/hari. Tiap-tiap perlakuan
menggunakan 15 ekor induk kelinci sebagai ulangan, sehingga jumlah induk yang diteliti secara
keseluruhan berjumlah 45 ekor. Sebelum dilakukan introduksi teknologi pakan, seluruh induk diperiksa
fesesnya untuk mengetahui prevalensi infeksi parasit cacing maupun protozoanya. Selanjutnya seluruh
induk diinjeksi ivermectin untuk memberantas parasit cacing dan diinjeksi preparat sulfa untuk
memberantas parasit protozoa penyebab koksidiosis. Pemeriksaan feses dilakukan di Laboratorium
Parasitologi Balai Besar Veteriner Denpasar. Parameter yang diamati meliputi : 1) prevalensi infeksi
cacing dan protozoa, 2) bobot lahir, 3) bobot sapih, 4) jumlah anak yang dapat disapih, 5) nilai jual jual
anak, dan 6) jumlah anak sekelahiran. Data dianalisis dengan sidik ragam dilanjutkan dengan Uji
Duncan. Selain analisis statistik, juga dilakukan analisis finansial usahatani untuk mengetahui dampak
inovasi pakan terhadap peningkatan atau pun penurunan pendapatan. Analisis finansial usahatani
meliputi R/C rasio, Titik Impas Produksi, dan Titik Impas harga.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Prevalensi Infeksi Parasit Cacing dan Protozoa Pada Induk Kelinci
Parameter ini diamati untuk memudahkan dalam penanganan kesehatan induk sebelum
dilakukan kajian pakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan kondisi induk dari aspek
kesehatan, khususnya menurunkan dampak negatif parasit terhadap kinerja produksi dan reproduksinya.
Hasil pemeriksaan parasit menunjukkan, hanya 3,33% induk kelinci terinfeksi oleh parasit cacing. Cacing
yang menginfeksi adalah cacing Strongyloides sp, dengan jumlah telur cacing per gram feses mencapai
40 butir. Cacing Trichostrongylides sp biasanya hidup di usus halus. Pada infeksi yang sudah parah,
akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan kelinci, bahkan dapat menurunkan bobot badan kelinci.
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Pada penelitian ini, seluruh induk diinjeksi ivermectin, dengan harapan untuk memberantas cacing
sekaligus parasit eksternal (kutu, tungau atau lainnya) yang berpotensi menyerang induk kelinci. ).
Ivermectin adalah endektosid yang selain efektif memberantas cacing, juga terhadap parasit eksternal
(artropoda) (McKellar and Benchaoui, 1996, dalam Lifschitz et al. (2000).
Hasil pemeriksaan juga menunjukkan, 46,7% dari seluruh induk yang diteliti, terinfeksi protozoa
Eimeria sp. Jumlah oosit dari Eimeria sp yang menginfeksi berkisar antara 40 butir sampai dengan 8.000
butir per gram feses. Eimeria sp merupakan salah satu kendala yang umum yang dihadapi peternak
dalam beternak kelinci. Protozoa ini menyebabkan penyakit k o k sid io s is ya n g mortalitasnya cukup
tinggi 15-35% terutama 28 hari pasca lepas sapih (Iskandar, 1991). Pa d a k elin c i te rd a pa t du a
b e n tu k koksidiosis yaitu bentuk hati dan koksidiosis usus Peeter et al., (1988) dalam Iskandar (2001).
Terkait dengan permasalahan infeksi oleh mikroba ini, seluruh induk diberikan anti koksi untuk mencegah
dampak negatif yang mungkin timbul yang akan mempengaruhi hasil kajian inovasi pakan.
Dampak Kajian Pemberian Pakan Tambahan Terhadap Kinerja Reproduksi Kelinci
Hasil pengkajian menunjukkan, teknologi pakan yang diintroduksikan tidak meningkatkan jumlah
anak sekelahiran, namun dapat meningkatkan jumlah anak yang dapat disapih. Jumlah anak
sekelahiran untuk ke tiga perlakuan berkisar antara 6,3 ekor – 6,4 ekor, namun jumlah anak yang dapat
disapih berturut-turut untuk P1, P2, dan P3 adalah 82,9% 91,8%, dan 94% (Tabel 1).
Tabel 1. Kinerja reproduksi usaha pembibitan kelinci pada tiga perlakuan pakan di Desa Riang Gede Kecamatan
Penebel 2013
Perlaku Bobot induk
Jumlah anak
Jumlah anak
Penurunan
Jumlah anak yang dapat
an
rata-rata (kg)
sekelahiran
yang mati pra
tingkat kematian
disapih
(ekor)
sapih (ekor)
anak ( %)
(ekor)

(%)

P1
2.350
6,4a
1,09
5,27
82,9
P2
2.250
6,4a
0,67
52,2
5,75
91,8
P3
2.467
6,3a
0,38
64,9
5,95
94,0
Keterangan :
 P1 untuk teknologi pakan versi petani (50 gram dedak dan 150 gram ampas tahu segar),
 P2 untuk kelompok induk yang diberikan pakan tambahan berupa 50 gram polar dikombinasikan dengan 50
gram dedak padi.
 P3 untuk kelompok kelinci yang diberikan pakan tambahan polar 100 gram/induk/hari;

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kematian anak yang mencapai 17,14% tersebut cukup
tinggi. Dengan perhitungan dari 15 ekor induk tersebut rata-rata melahirkan 6,4 ekor anak per kelahiran;
masing-masing induk melahirkan 6 kali dalam satu tahun, maka akan dihasilkan 576 ekor anak. Dengan
tingkat kematian mencapai 17,14%, maka jumlah anak yang mati mencapai sekitar 98,7 ekor. Ini tentu
lebih tinggi dibandingkan P2 dan P3 yang tingkat kematiannya berturut-turut 8,2% dan 6% atau dengan
jumlah anak yang mati berturut-turut 47,2 ekor dan 34,6 ekor. Jumlah anak yang mati akan tentu lebih
banyak lagi apabila jumlah induk yang dipelihara lebih banyak.
Bobot lahir adalah bobot anak sapi pada saat dilahirkan atau paling lambat 24 jam sejak
dilahirkan. Sedangkan bobot sapih adalah bobot sejak anak tersebut dipisahkan dari induknya. Hasil
penelitian menunjukan, anak kelinci yang dilahirkan dari P2 dan P3 lebih berat dibandingkan P1 (Tabel
2). Kondisi ini kemungkinan sama dengan pada ternak lain seperti sapi. Menurut Sarini et al. (1988)
bahwa pemberian konsentrat 60 % pada campuran pakan induk sapi Bali dapat meningkatkan produksi
susu sebesar 45,46 %. Selain peningkatan produksi, terjadi peningkatan kualitas air susu, dalam hal ini
peningkatan kadar lemak dan protein masing-masing 36,33 % dan 10,64 %. Hal ini disebabkan oleh
karena perbaikan mutu pakan dapat meningkatkan fungsi sel-sel kelenjar ambing, sehingga
meningkatkan produksi susu dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan anaknya (Sukarini, 2000).
Mastika et al. (2009) melaporkan bahwa pemberian konsentrat dapat meningkatkan produksi susu,
sangat membantu ketersediaan gizi untuk pedet yang baru lahir sehingga bisa hidup normal. Berbeda
dengan bobot lahir, bobot sapi untuk anak kelinci ke tiga perlakuan hampir sama, diduga disebabkan oleh
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jumlah anak P2 dan P3 yang lebih banyak dibandingkan P1, sehingga anak-anak kelinci P1 tingkat
persaingan dalam memperoleh susu induk tidak sekeras P2 dan P3.
Tabel 2. Kinerja produksi usaha pembibitan kelinci pada tiga perlakuan pakan di Desa Riang Gede Kecamatan
Penebel 2013
Perlak
Bobot induk
Jumlah anak Jumlah
Bobot lahir
Peningkatan bobot
Bobot sapih
uan
sekelahiran
anak yang
(g)
lahir (%)
(gram)
(ekor)
dapat
disapih
(ekor)
P1
2.350
6,4
5,27a
48,8a
278,0a
P2
2.250
6,4
5,75b
52,4b
6,7
269,6a
P3
2.467
6,3
5,95b
56,4bc
13,4
267,7a
Keterangan :
 P1 untuk teknologi pakan versi petani (50 gram dedak dan 150 gram ampas tahu segar),
 P2 untuk kelompok induk yang diberikan pakan tambahan berupa 50 gram polar dikombinasikan dengan 50
gram dedak padi.
 P3 untuk kelompok kelinci yang diberikan pakan tambahan polar 100 gram/induk/hari;
 Huruf yang berbeda ke arah kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) atau sangat nyata
(P<0,01)

Dampak Inovasi Pakan Terhadap Pendapatan Usahatani
Salah satu penentu keberlanjutan suatu usahatani adalah adanya potensi keberlanjutan dari
aspek ekonomi. Secara ekonomi dapat dikatakan berpotensi berkelanjutan apabila suatu teknologi yang
diintroduksikan memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan cara-cara sebelumnya.
Hasil analisis menunjukkan, substitusi penggunaan ampas tahu dengan polard secara ekonomi
memberikan peningkatan keuntungan usahatani. Peningkatan keuntungan yang diperoleh pada P1, P2,
dan P3 berturut-turut Rp. 700.125, Rp. 2.114.625 dan Rp. 2.193.000,- atau meningkat 202% untuk P2
dan 213% untuk P3 dibandingkan P1; dengan R/C rasio berturut-turut untuk P1, P2, dan P3 adalah 1,11,
1,37, dan 1,38 (Tabel 3). Akan tetapi, berdasarkan keuntungan riil, yaitu biaya tenaga kerja sebagai
sumber pendapatan petani, maka keuntungan usahatani meningkat masing-masing 41% dan 43%.
Hasil analisis juga menunjukkan, untuk mencapai titik impas harga (TIH) untuk menutupi seluruh
biaya yang dikeluarkan, maka anak kelinci untuk P1, P2, dan P3 minimal harus terjual dengan harga
berturut-turut Rp. 11.878,-; Rp. 10.459,- dan Rp. 10.814,- sedangkan untuk mencapai titik impas produksi
(TIP), kelompok P1, P2, dan P3 paling tidak harus menghasilkan anak sebanyak 428 ekor, 377 ekor, dan
389 ekor. Berdasarkan hasil analisis ini, teknologi P2 dan P3 yang diintroduksikan lebih menguntungkan
dibandingkan P1 sehingga layak dikembangkan.
Tabel 3. Analisis usahatani pembibitan kelinci pada tiga perlakuan pakan di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel
2013
No
Uraian
Perlakuan
I

Input

1

Bibit (15 induk @ Rp. 75.000/ekor) (Rp)

2

Tenaga Kerja
Mencari, memberi pakan hijauan dan membersihkan
kandang (1 jam/hari); 45,625 HOK, Rp. 60.000/HOK (Rp)

3

Pakan
Ampas tahu (0,15 kg/hari x 365 hari x Rp. 2.000/kgx 15
ekor) (Rp)
Dedak 0,05 kg/hari, Rp. 2.500/kg) (Rp)

P1

10

Obat-obatan anti koksi dan anti cacing dan parasit
eksternal) (15 ekor x Rp. 5000,-) (Rp)

P3

1.125.000

1.125.000

1.125.000

2.737.500

2.737.500

2.737.500

1.642.500
684.375

Polard (0,1 kg/hari, Rp. 3200/kg) (Rp)
4

P2

75.000
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684.375
876.000

1.752.000

75.000

75.000

5

Penyusutan kandang (Rp. 150.000,- per tahun) (Rp)
Jumlah (Rp)

II

Output

1

Menjual kelinci ( 6 kali beranak, 5,27 ekor/beranak untuk
P1, 5,75 ekor untuk P2, dan 5,95 ekor untuk P3 , Rp.
15.000/ekor, 15 induk). (Rp)

2

Keuntungan usahatani (Rp)

150.000

150.000

150.000

6.414.375

5.647.875

5.839.500

7.114.500

7.762.500

8.032.500

700.125

2.114.625

2.193.000

202,0

213,2

3.437.625

4.852.125

4.930.500

41,1

43,4

1,11

1,37

1,38

427,63
4,75

376,53
4,18

389,30
4,33

11.878

10.459

10.814

9.418

13.293

13.508

Peningkatan keuntungan usahatani (%)
3

Keuntungan riil (menggunakan tenaga kerja keluarga)
(Rp)
Peningkatan pendapatan (%)

4

R/C Rasio

5

6

Titik Impas Produksi untuk 15 ekor induk (ekor/tahun)
Titik Impas Produksi (ekor/induk/ siklus melahirkan)
(ekor)
Titik Impas Harga (Rp/ekor)

7

Potensi pendapatan harian (Rp/hari)

Keterangan :




P1 untuk teknologi pakan versi petani (50 gram dedak dan 150 gram ampas tahu segar),
P2 untuk kelompok induk yang diberikan pakan tambahan berupa 50 gram polar dikombinasikan dengan 50
gram dedak padi.
P3 untuk kelompok kelinci yang diberikan pakan tambahan polar 100 gram/induk/hari;

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil pemeriksaan parasit menunjukkan, 3,33% induk kelinci terinfeksi oleh parasit cacing dan
46,7% diantaranya terinfeksi protozoa Eimeria sp, kuman penyebab koksidiosis. Pemberian pakan
tambahan pada induk kelinci berupa polard atau dedak gandum sebanyak 100 gram/ekor/hari dapat
meningkatkan jumlah anak yang dapat disapih dari 82,9% menjadi 94% dan keuntungan usahatani
sampai dengan 213% yaitu dari Rp. 700.125 menjadi Rp. 2.193.000,- dibandingkan pemberian pakan
tambahan berupa 50 gram dedak padi dikombinasikan dengan 150 gram ampas tahu segar.
Memperhatikan hasil pemeriksaan parasit menunjukkan, induk kelinci di Desa Riang Gede terinfeksi
oleh parasit cacing dan protozoa yang berpotensi menularkan ke anaknya. Oleh karena itu perlu
dilakukan pemberian antiparasit secara kontinyu. Memperhatikan dampak positif kajian yang
dilaksanakan dari aspek teknis dan ekonomis, inovasi teknologi yang telah dihasilkan ini perlu
diseminasikan untuk meningkatkan pendapatan petani kelinci.
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HUBUNGAN PENYEDIAAN DAN PERBANYAKAN BENIH PADI MELALUI PENINGKATAN
KEMAMPUAN KELOMPOK PENANGKAR DENGAN PENDEKATAN PTT
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ABSTRAK
Varietas unggul merupakan salah satu komponen teknologi yang handal dan cukup besar sumbangannya dalam
meningkatkan produksi padi nasional dalam kaitannya dengan ketahanan pangan maupun peningkatan pendapatan
petani. Varietas unggul padi yang dihasilkan sudah cukup banyak, namun sering benihnya tidak tersedia di tingkat
petani. Melalui kegiatan hubungan penyediaan dan perbanyakan benih padi melalui peningkatan kemampuan
kelompok penangkar dengan pendekatan PTT diharapkan dapat memecahkan permasalahan kelangkaan
ketersediaan benih unggul bermutu yang selalu terjadi setiap tahunnya di Bali pada saat tanam dari segi kualitas
maupun kuantitas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan
dan perbanyakan benih padi. Benih padi yang akan diproduksi melalui kegiatan ini meliputi Ciherang ES, Cigeulis
SS, Inpari 6 SS, Inpari 7 SS, Inpari 13 SS, Inpari 18 SS, Inpari 19 SS, Inpari 20 SS, Inpari 23 SS dan Inpari 24 SS.
Data yang dikumpulkan untuk mengetahui hubungan antara penyediaan dengan perbanyakan benih diantaranya
adalah : distribusi benih, produksi benih, luas penanaman, harga jual benih dan jumlah penangkar dari tahun 2008
sampai tahun 2014. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptip dan Uji F taraf 5%. Bila dari uji F
terdapat perbedaan nyata dilanjutkan dengan uji korelasi. Untuk menentukan keeratan hubungan antara masingmasing variabel dilanjutkan dengan uji regresi. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa terjadi hubungan/korelasi yang
sangat erat (r = 0,996**) antara distribusi benih dengan produksi benih. Peningkatan Kemampuan kelompok
penangkar dalam memproduksi benih padi terlihat pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan meningkat tajam pada
tahun 2012 yaitu sebesar 19.688 kg, 65.038 kg, 61.961 kg, 89.546 kg, dan 201.438 kg. Kemampuan kelompok
penangkar dalam memproduksi benih padi sangat dibatasi oleh kemampuan modal/pembiayaan terutama untuk
pembelian calon benih kering sawah (CBKS).

Kata Kunci: Benih padi, pengelolaan tanaman terpadu
PENDAHULUAN
Benih merupakan salah satu sarana produksi yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan
usaha tani karena kualitas benih yang baik akan mampu menunjang peningkatan produktivitas, produksi
dan mutu hasil. Hal ini sejalan dengan pencanangan salah satu gema revitalisasi Kementan yaitu
revitalisasi perbenihan dan pembibitan. Ketersediaan dan pemanfaatan benih berkualitas sangat
diperlukan guna mendukung program ketahanan pangan dalam pembangunan pertanian. Nugraha
(2004) menyatakan bahwa benih tidak semata-mata sebagai bahan tanam, tetapi juga mencerminkan
sarana pembawa teknologi (delivery system) yang mengandung potensi genetik untuk meningkatkan
produksi tanaman.
Dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi melalui penerapan inovasi
teknologi diantaranya dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dan penggunaan varietas
unggul ternyata mampu meningkatkan produktivitas padi 16-37% da efisieni input produksi. PTT
merupakan suatu pendekatan agar sumber daya tanaman (tanah, air, tanaman) dapat dikelola dengan
sebaik-baiknya scara terpadu dengan memanfaatkan teknologi terbaik dengan: (1) memperhatikan
keterkaitan yang saling mendukung antar komponen teknologi; (2) kesesuaian teknologi dengan
lingkungan fisik setempat, dan (3) bersifat partisipatif yang berarti petani berperan serta menguji dan
memilih teknologi yang sesuai dengan keadaan setempat. PTT tidak lagi dikenal rekomendasi paket
teknologi untuk diterapkan secara nasional, tetapi secara bertahap petani dapat memilih kemponen
teknologi yang paling sesuai dengan keadaan setempat maupun kemampuan petani serta efisieni biaya
produksi diutamakan dan suatu teknologi saling menunjang dengan teknologi lain (Zaini et at. 2002;
Anonim 2008).
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Program perbenihan tidak saja menyangkut penerapan teknologi dalam kegiatan
perbanyakannya, namun juga meliputi jaminan kualitas, ketersediaan dan sistem distribusinya. Adri
(2010) menyatakan bahwa keberhasilan penyediaan benih berkualitas tidak terlepas dari empat
subsistem perbenihan yaitu: 1) penelitian, pemuliaan dan pelepasan varietas; 2) produksi dan distribusi;
3) pengawasan mutu dan sertifikasi benih; 4) sarana dan prasarana penunjang berupa kelembagaan dan
infrastruktur.
Penelitian dan penemuan suatu varietas unggul baru (VUB) merupakan langkah awal dari
subsistem perbenihan disusul dengan kegiatan produksi benih penjenis (Breeder Seed/BS) dan
turunannya yaitu benih dasar/BD dan benih pokok (BP), yang biasa disebut benih sumber. Penggunaan
benih sumber adalah persyaratan untuk memproduksi benih komersial atau benih sebar/BR (Kamarudin,
2012).
Di sisi lain, keunggulan suatu varietas baru dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan
produksi dan mutu beras bila tersedia benih dalam jumlah cukup untuk ditanam oleh petani (Nugraha
dkk. 2007). Ruskandar dkk (2008) melaporkan, pembangunan pertanian dengan target mencapai
swasembada beras dimulai dengan membenahi perbenihan padi pada tahun 1969 melalui kegiatan
proyek “seed year campaign”. Balai benih dengan kebun-kebunnya yang ada di kabupaten/kecamatan
direhabilitasi dan mulai tahun 1971 terjadi perubahan mendasar di bidang perbenihan. Orientasi dari
benih yang dihasilkan sendiri diubah menjadi benih dibeli petani. Oleh karena itu, sistem perbenihan yang
tanggunh (produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan) sangat diperlukan untuk mendukung
upaya peningkatan penyediaan benih padi dan peningkatan produksi beras nasional.
Peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian semakin penting sejalan dengan laju
pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan dampak dari anomali iklim global yang kurang bersahabat,
maka program peningkatan produksi pangan nasional melalui penerapan inovasi teknologi merupakan
langkah penting dalam upaya penyediaan pangan. Penggunaan varietas unggul merupakan salah satu
komponen inovasi teknologi yang sangat penting artinya dalam upaya meningkatkan produktivitas
tanaman padi (Darman dan Maesti, 2007), namun ketersediaan benih dengan kondisi enam tepat
(varietas, jumlah, mutu, waktu, tempat dan harga) masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
petani/pengguna lainnya.
Ketersediaan benih berkualitas yang diperlukan petani merupakan hal strategis yang perlu
dicermati oleh pemangku kepentingan termasuk pengambil kebijakan guna mendukung keberhasilan
budi daya tanaman. Mengingat pentingnya fungsi benih dalam ketahanan pangan, maka penggunaan
varietas unggul yang sesuai dengan agroklimat dan preferensi konsumen serta sistem produksi benih
bermutu secara berkelanjutan menjadi semakin penting.
Sistem pengadaan dan distribusi benih bermutu meliputi berbagai aspek kegiatan yang saling
terkait dan berjenjang mulai dari tingkat nasional sampai ke petani pengguna yang mengadopsi benih
bermutu. Sistem pengadaan dan distribusi benih bermutu memerlukan langkah yang berkelanjutan mulai
dari aspek penelitian dan pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, produksi dan
distribusi benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta petani pengguna benih. Hal ini terkait
dengan peranan kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM) baik yang melibatkan instansi
pemerintah maupun swasta.
Peranan kelembagaan pertanian dipandang penting dalam akselerasi pembangunan pertanian
karena di dalamnya tercermin kebijakan pemerintah dan program yang mendukung organisasi petani.
Untuk menghasilkan inovasi pertanian spesefik lokasi yang lebih mendekat pada kebutuhan petani dan
berbasis pada keunggulan sumberdaya lokal, maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan
pernyediaan dan perbanyakan benih unggul guna membantu memenuhi ketersediaan benih unggul
bermutu secara berkelanjutan. Keberadaan kelembagaan produsen/ penangkar benih di Bali yang relatif
masih sedikit serta produksi benih yang dihasilkan masih rendah dibandingkan potensi luas tanam yang
tersedia, sehingga pegembangan penangkar benih melalui pemberdayaan kelompok tani (subak) yang
ada di Bali menjadi sangat penting. Karena itu sistem perbenihan nasional perlu direvitalisasi sesuai
dengan dinamika dan perkembangan tuntutan konsumen (Hidayat, 2006; Departemen Pertanian, 2006).
Oleh karena itu dukungan program penyediaan dan perbanyakan benih unggul sangat dibutuhkan guna
membantu memenuhi ketersediaan benih unggul bermutu secara berkelanjutan. Tujuan pengkajian
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan dan perbanyakan benih
dalam produksi benih sumber padi.
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METODE PENELITIAN
Kegiatan penyediaan dan perbanyakan benih padi merupakan kegiatan produksi benih sumber
yang dilaksaakan oleh Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPTP Bali bekerjasama dengan beberapa
kelompok tani penangkar di kabupaten/kota di Bali dari tahun 2008 sampai 2014. Kelompok tani
penangkar ditentukan secara sengaja/purvosif antara lain disajikan pada Tabel 1 dengan pertimbangan
bahwa kelompok tani tersebut sudah pernah melakukan kegiatan produksi benih (sebagai produsen
benih), memiliki modal yang cukup, sarana prasarana pendukung, sumberdaya manusia yang cukup,
serta manajemen pengelolaan yang baik. Kegiatan ini mengacu mengacu pada pedoman umum produksi
benih sumber dan petunjuk teknis unit pengelolaan benih sumber (Badan Litbang Pertanian 2007 dan
2013). Adapun benih sumber yang digunakan dalam kegiatan ini disajikan pada Tabel 1 dan 2
Tabel 1. Beberapa kelompok tani penangkar pada kegiatan hubungan peyediaan dan perbanyakan benih padi
melalaui peningkatan kemampuan kelompok penangkar dengan pendekatan PTT. Bali 2008 – 2014.
Kabupaten/Kota
No.
Kelompok Penangkar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KUAT Subak Guama
Subak Kumpul
Subak Delod Sema
Subak Kusamba
Subak Jagaraga
Subak Babakan Pohsanten
Gede Agus Viana

Desa Selanbawak, Kec. Marga, Kab. Tabanan
Desa Bone, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar
Desa Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung
Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung
Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Kec. Busungbiu, Buleleng

Tabel 2. Beberapa benih sumber padi yang digunakan pada kegiatan hubungan peyediaan dan perbanyakan benih
padi melalaui peningkatan kemampuan kelompok penangkar dengan pendekatan PTT. Bali 2008 –
2014.
No.
Klpk
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Penangkar
Var
Kls
Var
kls
Var
Kls
Var
Kls
Var
Kls
Var
Kls
Var
Kls
1.

KUAT
Subak
Guama

CH

FS/
SS

CH

SS

CH

BS

CH

FS

CH

BS

CIG

BS

CH

FS

CIG

FS/
SS
BS

CIG

SS

CH

SS

CIG

FS

CH

SS

CH

FS

CIG

SS

Tukad
Balian
Cibogo

FS

CIG

BS

FS

CIG

SS

Inp6

BS

CH

SS

SS

CIG

SS

Inp
10
Inp
13

FS

BS

Inp7

SS

-

SS

BS

Inp7

FS

Inp6

BS

SS

Inp
13
Inp
13
Inp
18
Inp
19
Inp
20
Inp
23
Inp
24
CH

Inp
13
Inp
13
Inp
14
Inp
16
Inp
20
Inp
20
Inp
24

BS

-

Inp
13
Inp
13
Inp7

FS

CIG

-

-

-

-

Tukad
Balian
Cibogo
-

2.

Subak
Kumpul

CH

4.

Sb.
Babakan
Poh
Santen
Sb.

-

SS
-

3.

FS

-

CIG

SS

FS
FS
BS
BS

-

-

-

-

-

-

CIG
CH
-

SS

-

-

-

-

-

-

-

Inp

SS

-

-

-

Inp6
-

-

Inp

-

BS

-

CH

SS

FS
BS
SS
BS
SS
SS

-

-

-

-

FS

BS
SS
SS

FS

CIG

SS

CIG

CH

FS

BS

SS

-

-

-

-

CH

-

-

-

-

CIG
Inp6
Inp1

-

-

-
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BS
SS
SS

Kusamba
5.
6.

7.

Gede
Agus
Viana
Sb.
Jagaraga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
Inp
10

FS

-

-

CIG

FS

-

-

-

CH

FS

CH

SS

-

Inp
13

SS

Inp
13
CH

SS

Subak
Delod
Sema

Inp
13

19
Inp
24

FS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SS

-

-

Inp
13

BS

SS

-

-

Inp
20
Inp
24

BS

Keterangan: Var = Varietas; CH = Ciherang; CIG = Cigeulis; Inp = Inpari

Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan PTT yaitu penggunaan varietas unggul, benih
bermutu, bibit umur muda dengan 2-3 bibit/lubang tanam, sistem tanam jajar legowo 2:1, pemupukan
berimbang, pengendalian secara PHT dan penggunan pupuk organik.
Bibit padi berumur 15-18 hari setelah sebar ditanam sebanyak 2-3 bibit/lubang tanam dengan
sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam 25 cm x 12,5 cm x 50 cm (dua baris tanaman padi
dipisahkan oleh ruang kosong selebar 50 cm). Pemupukan menggunakan pupuk Urea, phonska, dan
pupuk organik dari kotoran sapi dengan dosis masing-masing 200 kg/ha, 200 kg/ha dan 2 ton/ha.
Setengah dosis pupuk Urea dan Phonska diberikan pada saat tanaman berumur 10-15 hari setelah
tanam (hst). Sisa setengah dosis pupuk Urea dan phonska diberikan pada saat tanaman padi berumur
35-40 hst. Sedangkan pemupukan organik dari kotoran sapi dilakukan bersamaan dengan pada saat
pengolahan tanah dengan dosis 2 ton/ha. Proses sertifikasi, panen dan pasca panen mengacu pada
pedoman umum produksi benih sumber dan petunjuk teknis unit pegelolaan benih sumber (Badan
Litbang Pertanian 2007 dan 2013).
Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan untuk mengetahui hubungan antara penyediaan dengan perbanyakan
benih padi diantaranya adalah : jumlah penangkar, luas penanaman, produksi benih, distribusi benih dan
harga jual benih dari tahun 2008 s/d tahun 2014. Data yang terkumpul selanjutnya ditabulasi dan
dianalisis dengan uji korelasi dan regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Varietas
Keragaan varietas dan produksi benih yang dikembangkan dari kegiatan penyediaan dan
perbanyakan benih dari tahun ke tahun (2008 – 2014) mengalami peningkatan baik dari jenis varietas
dan volume produksi disaajikan pada Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa dari kegiatan penyediaan dan
perbanyakan benih tahun 2008 sampai tahun 2010 dikembangkan sebanyak 4 jenis varietas unggul baru
(VUB) padi dengan jenis, kelas dan luasan yang berbeda yaitu Ciherang SS dan ES, Cigeulis SS, Tukad
Baian FS dan Cigobo SS dengan produksi benih masing-masing adalah 4689 kg, 12845 kg, 984 kg, 771
kg, dan 398 kg. Pada tahun 2008 dan tahun 2009 varietas unggul baru (VUB) yang dikembangkan masih
meliputi Ciherang, Cigeulis, Tukad Balian, dan Cibogo. Pada tahun 2010, selain VUB Ciherang dan
Cigeulis juga dikembangkan VUB Inpari seperti Inpari 1 dan Inpari 6 dengan keunggulan yang spesifik
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SS

seperti rasa nasi pulen, tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri dengan potensi hasil lebih tinggi
dibanding dengan varietas Ciherang yaitu 10 ton/ha dan 12 ton/ha dibanding 8,5 ton/ha (Badan Litbang
Pertanian, 2012). Diduga bahwa kelompok tani/pengguna lainnya menunjunjukkan mulai berminat untuk
mengembangkan VUB seperti Inpari. Hal ini lebih lanjut ditunjukkan pada tahun 2011 dimana dalam
kegiatan ini telah dikembangkan beberapa VUB selain Ciherang dan Cigeulis seperti Inpari 10 dan Inpari
13. Selanjutnya pada tahun 2012, selain varietas Ciherang dan Cigeulis dikembangkan VUB Inpari 6,
Inpari 7 dan Inpari 13 dengan produksi benih masing-masing yaitu 4590 kg Ciherang FS, 41813 kg
Ciherang SS, 36021 kg Ciherang ES, 58035 kg Cigeulis ES, 3510 kg Inpari 6 FS, 4685 kg Inpari 7 FS,
580 kg Inpari 7 SS, 5119 kg Inpari 13 FS, 47085 kg Inpari 13 ES. Pada tahun 2013 dan tahun 2014
terjadi peningkatan jumlah VUB yang dikembangkan dalam kegiatan ini dibanding dengan kegiatan tahun
2008 – 2012. Pada tahun 2013 dikembangkan sebanyak 8 (delapan) VUB selain VUB Ciherang dan
Cigeulis yaitu Inpari 6, Inpari 7, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 23, Inpari 24 dengan
produksi benih masing-masing sebanyak 37939 kg Ciherang SS, 4790 kg Cigeulis ES, 226 Inpari 6 FS,
216 kg Inpari 7 ES, 228 kg dan 216 kg Inpari 13 FS dan ES, 775 kg Inpari 18 SS, 840 kg dan 1750 kg
Inpari 19 SS dan ES, 1580 kg Inpari 20 SS, 190 kg Inpari 23 FS, 750 kg dan 2300 kg Inpari 24 FS dan
SS. Sedangkan pada tahun 2014 dikembangkan sebanyak 6 (enam) VUB selain VUB Ciherang dan
Cigeulis yaitu Inpari 13, Inpari 14, Inpari 16, Inpari 19, Inpari 20, dan Inpari 24 dengan produksi benih
masing-masing sebanyak 19130 kg dan 2000 kg Ciherang SS dan ES, 2000 kg dan 8060 kg Cigeulis FS
dan ES, 2680 kg dan 1530 kg Inpari 13 FS dan SS, 1590 kg Inpari 14 FS, 2330 kg Inpari 16 ES, 1950 kg
Inpari 19 ES, 3790 kg dan 1520 kg Inpari 20 FS dan ES, 3250 kg dan 980 kg Inpari 24 SS dan ES.
Pengembangan VUB padi oleh kelompok penangkar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
seperti disajikan pada Tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 yang tadinya
hanya mengembangkan 4 (empat) VUB lama seperti Ciherang, Cigeulis, Tukad Balian, dan Cibogo.
Kemudian pada tahun 2010 kelompok penangkar mulai berminat mengembangkan VUB padi selain
Ciherang dan Cigeulis seperti Inpari 1 dan Inpari 6 kemudian disusul dikembangkan Inpari 10 dan Inpari
13 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kelompok penangkar mulai mengembangkan VUB Inpari 7 selain
mengembangkan varietas sebelumnya seperti Inpari 6 dan Inpari 13. Pada tahun 2013 kelompok
penangkar kembali mengembankan lebih banyak VUB padi selain Inpari 6, Inpari 7 dan Inpari 13 yaitu
Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 23 dan Inpari 24. Diduga bahwa VUB padi seperti Inpari yang
dikembangkan oleh kelompok penangkar mulai diminati oleh kelompok tani/pengguna lainya yang
memiliki mobilitas yang tinggi terhadap varietas tertentu dalam usahatani padi mendukung meningkatkan
produktivitas, produksi dan mutu hasil. Hal ini terlihat dari data sebaran varietas yang ditunjukkan dari
tahun ke tahun yang tersaji pada Tabel 3. Ini tidak terlepas dari dukungan BPTP Bali terhadap kelompok
penangkar selaku institusi pusat yang ada di daerah dalam pendapingan dan pengawalan teknologi serta
dukungan sarana dan prasarana untuk mempercepat diseminasi teknologi VUB ketingkat kelompok
tani/pengguna lainnya.
Produksi Benih
Produksi benih yang dihasilkan oleh kelompok penangkar dari kegiatan ini berfluktuasi dari tahun
ke tahun seperti disajikan pada Tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2008 produksi benih yang dihasilkan
klompok penangkar sebanyak 19.688 kg. Kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi
65.038 kg. Dan pada tahun 2010 produksi benih dari kelompok penangkar sebesar 61.961 kg,
mengalami penurunan produksi sebanyak 3.077 kg dibanding produksi tahun 2009. Pada tahun 2011
sampai tahun 2012 kemampuan kelompok penangkar dalam produksi benih kembali mengalami
peniningkat yaitu sebanyak 81.500 kg pada tahun 2011 dan meningkat tajam sebanyak 201.348 kg pada
tahun 2012. Dan pada tahun berikutnya 2013 dan 2014 kemampuan kelompok penangkar dalam
meproduksi benih kembali menurun yang ditunjukkan oleh penurunan produksi benih yaitu sebesar
51.800 kg pada tahun 2013 dan 50.810 kg pada tahun 2014. Dalam hal ini diduga bahwa dukungan
terhadap kelompok penangkar baik dari segi pendampingan dan pengawalan teknologi terutama dari
penyediaan benih sumber sangat dibutuhkan Adri (2010) menyatakan bahwa keberhasilan penyediaan
benih berkualitas tidak terlepas dari empat subsistem perbenihan yaitu: 1) penelitian, pemuliaan dan
pelepasan varietas; 2) produksi dan distribusi; 3) pengawasan mutu dan sertifikasi benih; 4) sarana dan
prasarana penunjang berupa kelembagaan dan infrastruktur.
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Dari kegiatan ini diharapkan selain dapat memenuhi keragaman kebutuhan akan benih varietas
tertentu bagi kelompok tani/pengguna lainnya yang memiliki mobilitas tinggi tentang kebutuhan suatu
varietas tertentu sehingga benih yang dibutuhkan sesuai dengan enam tepat yaitu tepat jenis, mutu,
jumlah, waktu, lokasi, dan harga. Disamping itu diharapkan kelompok tani/pengguna lainnya dapat
mengenal dan mengembangan VUB Inpari lebih luas untuk penerapan pergiliran varietas dalam upaya
meningkatkan produksi, produkstivitas dan mutu hasil serta memutus siklus perkembangan hama dan
penyakit.
Tabel 3. Keragaan varietas yang dikembangkan pada kegiatan hubungan penyediaan dan perbanyakan benih padi
melalui peningkatan kemampuan kelompok penangkar dengan pendekatan PTT. Bali tahun 2008 –
2014.
Tahun
Varietas
Kelas Benih
Luas (ha)
Produksi (kg)
Distribusi (kg)
2008
Ciherang
SS
1,2
4689
4689
Ciherang
ES
3,33
12845
12845
Cigeulis
SS
0,15
984
984
Tukad Balian
FS
0,18
771
771
Cibogo
SS
0,14
398
398
5
19688
19688
2009
Ciherang
SS
1
3630
3630
Ciherang
ES
5
26425
26425
Cigeulis
ES
8
32985
32985
Tukad Balian
SS
0,4
1077
1077
Cibogo
ES
0,23
921
921
14,7
65038
65038
2010
Ciherang
ES
7,78
36915
36915
Cigeulis
ES
1,13
5158
5158
Inpari 1
ES
0,2
1064
1064
Inpari 6
ES
4,99
18824
18824
14,1
61961
61961
2011
Ciherang
SS
2,85
12265
12265
Cigeulis
SS
7,05
35744
35744
Inpari 10
FS
0,25
1416
1416
Inpari 10
SS
3,75
18440
18440
Inpari 13
SS
2
12720
12720
Inpari 13
ES
2,2
8961
8961
14,05
89546
89546
2012
Ciherang
FS
0,53
4590
4590
Ciherang
SS
16
41813
41813
Ciherang
ES
8
36021
36021
Cigeulis
ES
15
58035
58035
Inpari 6
FS
07
3510
3510
Inpari 7
FS
0,7
4685
4585
Inpari 7
SS
0,3
580
580
Inpari 13
FS
0,6
5119
0
Inpari 13
ES
18,47
47085
23070
60,3
201438
172204
2013
Ciherang
SS
19,1
37939
37939
Cigeulis
FS
1
4790
4790
Inpari 6
FS
1
226
226
Inpari 7
ES
1
216
216
Inpari 13
FS
1
228
228
Inpari 13
ES
1
216
216
Inpari 18
SS
0,41
775
775
Inpari 19
SS
0,3
840
840
Inpari 19
ES
2
1750
1750
Inpari 20
SS
0,4
1580
1580
Inpari 23
FS
0,25
190
0
Inpari 24
FS
0,16
750
750
Inpari 24
SS
2
2300
2300
29,72
51800
51610
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2014

Ciherang
Ciherang
Cigeulis
Cigeulis
Inpari 13
Inpari 13
Inpari 14
Inpari 16
Inpari 20
Inpari 20
Inpari 19
Inpari 24
Inpari 24

SS
ES
FS
ES
FS
SS
FS
ES
FS
ES
ES
SS
ES

4
1
1
5
1
0,5
1
1
0,9
1
2
2
1
21,4

19130
2000
2000
8060
2680
1530
1590
2330
3790
1520
1950
3250
980
50810

19130
2000
2000
8060
2680
1530
1590
2330
3790
1520
1950
3250
980
50810

Dari analisis korelasi antar variabel (jumlah penangkar, luas tanam, produksi benih, distribusi
benih dan harga benih/kg) bahwa terjadi hubungan/korelasi yang sangat erat (r = 0,996**) antara
distribusi benih dengan produksi benih. Ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi benih diikuti oleh
peningkatan distribusi benih. Artinya bahwa 99% benih yang dihasilkan oleh kelompok penangkar
terdistribusi (Tabel 4). Kecenderungan peningkatan distribusi hanya sampai batas tertentu yaitu pada
tahun 2012 dan selanjutnya menurun pada tahun 2013 sampai tahun 2014 (Gambar 1A). Produksi benih
yang dihasilkan oleh kelompok penangkar cenderung mengalami peningkatan dengan produksi puncak
terjadi pada tahun 2012 dan selanjutnya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun
2
2014 dengan koefisien regresi (R = 0,4395) terlihat pada Gambar 1B. Sedangkan antara produksi benih
dan distribusi benih tidak terjadi hubungan/korelasi (r = 0,195776 dan r = 0,226366) dengan luas tanam
walaupun luas tanam dalam kegiatan perbanyakan benih oleh kelompok penangkar cenderung
mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2014 dengan nilai R2 = 0,8523 (Gambar 1C).
Artinya peningkatan luas tanam dalam perbanyakan benih oleh kelompok penangkar tidak serta
merta meningkatkan calon benih kering sawah (CBKS) yang mampu dibeli dari kelompok tani dapat
diproses menjadi benih. Diduga bahwa produksi benih yang dihasilkan oleh kelompok penangkar bukan
karena akibat peningkatan luas tanam, tetapi lebih disebabkan oleh seberapa banyak calon benih kering
sawah (CBKS) yang mampu dibeli kelompok penangkar dari kelompok tani dapat diproses menjadi
benih. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan modal/pembiayaan dari kelompok penangkar dalam
upaya untuk mebeli CBKS dari kelompok tani. Semakin banyak CBKS yang mampu dibeli kelompok
penangkar dari kelompok tani, maka semakin banyak pula benih yang dihasilkan oleh kelompok
penangkar, begitu sebaliknya.
Sebaliknya antara produksi benih dan distribusi benih terjadi hubungan erat tetapi tidak nyata (r =
0,738819 dan r = 0,766109) dengan jumlah penangkar. Sementara dari tahun 2008 sampai 2014 jumlah
2
penangkar yang dibina melalui kegiatan ini cenderung mengalami peningkatan (R = 0,6987) sampai
pada batas tertentu (Gambar 1D). Artinya jumlah penangkar tidaklah menentukan sampai batas tertentu
dalam produksi benih dan distribusi benih. Peningkatan jumlah penangkar yang dibina dalam
perbanyakan benih tidak serta merta meningkatkan produksi dan distribusi benih. Diduga bahwa produksi
dan distribusi benih yang dihasilkan bukan karena akibat peningkatan jumlah kelompok penangkar, tetapi
lebih disebabkan oleh seberapa banyak calon benih kering sawah (CBKS) yang mampu dibeli oleh
kelompok penangkar dari kelompok tani dapat diproses menjadi benih. Hal ini sangat terkait dengan
kemampuan modal/pembiayaan dari kelompok penangkar dalam upaya untuk mebeli CBKS dari
kelompok tani. Semakin banyak CBKS yang mampu dibeli kelompok penangkar dari kelompok tani, maka
semakin banyak pula benih yang dihasilkan oleh kelompok penangkar, begitu sebaliknya.
Harga benih yang ditawarkan kelompok penangkar (produsen benih) kepada konsumen
2
cenderung meningkat setiap tahunnya (R = 0,8855) disajikan pada Gambar 1E. Sedangkan harga benih
yang ditawarkan kelompok penangkar kepada konsumen tidak berkorelasi (r = 0,444109). Diduga bahwa
besaran harga benih yang ditawarkan kelompok penangkar kepada konsumen tidak berbeda dan terkait
dengan biaya produksi benih yang dikeluarkan oleh produsen benih.
Tabel 4. Korelasi antar variabel dari kegiatan hubungan penyedian dan perbanyakan benih padi melalui peningkatan
kemampuan kelompok penangkar dengan pendekatan PTT. Bali tahun 2008 - 2014.
Variabel
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Variabel

Distribusi

Distribusi
Produksi
Luas tanam
Harga benih/kg
Jumlah penangkar

0,996364
0,226366
0,426893
0,766109

Produksi
0,195776
0,436754
0,738819

Luas tanam

Harga benih/kg

0,791612
0,334847

0,444109

Jumlah
penangkar
-

Gambar 1. Regresi produksi benih, distribusi benih, luas tanam dan jumlah penangkar (kelompok) pada kajian
hubungan penyedian dan perbanyakan benih padi melalui peningkatan kemampuan kelompok penangkar dengan
pendekatan PTT. Bali tahun 2008 - 2014.

A

B

D
C
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KESIMPULAN
Pembinaan kelompok penangkar yang dilakukan oleh UPBS BPTP Bali dari tahun ke tahun
melalui kegiatan penyediaan dan perbanyakan benih padi dengan pendekatan PTT mampu
meningkatkan kemampuan kelompok penangkar dalam memproduksi benih padi. Peningkatan
Kemampuan kelompok penangkar dalam memproduksi benih padi terlihat pada tahun 2008, 2009, 2010,
2011, dan meningkat tajam pada tahun 2012 yaitu sebesar 19.688 kg 65.038 kg, 61.961 kg, 89.546 kg,
dan 201.438 kg. Kemampuan kelompok penangkar dalam memproduksi benih padi sangat dibatasi oleh
kemampuan modal/pembiayaan terutama untuk pembelian calon benih kering sawah (CBKS).
Terjadi hubungan/korelasi yang sangat erat (r = 0,996**) antara distribusi benih dengan produksi
benih. Ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi benih diikuti oleh peningkatan distribusi benih.
Dalam hal ini 99% benih yang dihasilkan oleh kelompok penangkar terdistribusi ke berbagai
kabupaten/kota di Bali oleh kelompok tani dan pengguna lainnya. Peningkatan jumlah penangkar yang
dibina dalam perbanyakan benih tidak serta merta meningkatkan produksi dan distribusi benih yang
dihasilkan oleh kelompok penangkar, tetapi lebih disebabkan oleh seberapa banyak calon benih kering
sawah (CBKS) yang mampu dibeli oleh kelompok penangkar dari kelompok tani dapat diproses menjadi
benih. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan modal/pembiayaan dari kelompok penangkar dalam
upaya untuk mebeli CBKS dari kelompok tani.
Pembinaan kelompok penangkar oleh UPBS BPP Bali dapat mempercepat pengembangan dan
penyearluasan VUB ketingkat kelompok tani/pegguna lainnya. Terlaksananya penyediaan benih bermutu
bagi petani/pengguna lainnya secara cepat dan tepat serta berkelanjutan.
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IMPLEMENTASI KONSEP 4F MENUJU PANGAN YANG AMAN DAN SEHAT BERBASIS INTEGRASI
SAPI DAN PADI (Kasus Subak Wangaya Betan, Tabanan, Bali)
I Wayan Alit Artha Wiguna
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498,
Email:bptp_bali@yahoo.com
PENDAHULUAN
Implementasi revolusi hijau di Indonesia yang dilakukan sekitar tahun 1967-an, selain
memberikan dampak yang menguntungkan, terutama kecukupan pangan bagi bangsa Indonesia, juga
memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembangunan pertanian secara umum. Gerakan
revolusi hijau menyebabkan petani sangat tergantung dengan bahan kimia anorganik dalam produksi
pertanian. Pupuk, pestisida, herbisida, insektisida anorganik, yang dibutuhkan petani semakin banyak
sejalan dengan semakin tergantungnya petani dengan bahan-bahan kimia. Kondisi tersebut
menyebabkan produk pertanian yang dihasilkan menjadi sangat tidak sehat, karena banyak mengandung
residu bahan kimia beracun dan berbahaya. Selain produk pertanian yang dihasilkan kurang sehat, juga
implementasi revolusi hijau menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya pertanian. Pencemaran
tanah dan air oleh bahan kimia dan bahan radio aktive, kerusakan sumberdaya tanaman, menyebabkan
produk pertanian yang dihasilkan menjadi kurang sehat.
Sejalan dengan semakin banyaknya kasus keracunan pangan, karena residu bahan kimia
beracun, menyebabkan pemerintah dan masyarakat Indonesia mulai mengembangkan pembangunan
pertanian berkelanjutan. Indonesia dengan penduduk lebih dari 230 juta jiwa, membutuhkan pangan yang
sangat besar. Untuk itu, selain menjaga stabilitas pangan dari segi kuantitas, maka pemerintah dan
masyarakat Indonesia juga ingin menjaga stabilitas pangan dari aspek kualitas. Oleh karena itu
pemerintah Indonesia mengembangkan program ketahanan dan keamanan pangan. Terkait dengan
program ketahanan pangan, maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah
mengembangkan produk pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organic sebagai salah satu green
product pertanian.
Provinsi Bali, sebagai salah satu provinsi dari 33 povinsi di Indonesia, telah memiliki program
yang sangat mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan yang disebut dengan program “Clean
and Green Go Organic” (Anon, 2011a). Melalui implementasi program tersebut, diharapkan pertanian di
Bali, mampu menghasilkan produk pertanian yang ramah lingkungan, sehat dan berkelanjutan. Terkait
dengan pelaksanaan program tersebut, maka implementasi konsep 4F (Food, Fertlizer, Feed and Fuel),
merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di kawasan subak Wangaya Betan, Kabupaten Tabanan,
Bali. Implementasi konsep 4F, merupakan salah satu cara dalam menghasilkan produk pertanian ramah
lingkungan (green products). Upaya tersebut juga merupakan salah satu implementasi metode Green
Productivity (GP), yang sesungguhnya telah dilakukan oleh subak1 sejak ribuan tahun yang lalu, melalui
implementasi philopshopy Tri Hita Karana2. Karena GP adalah sebuah strategi untuk meningkatkan
produktivitas dan melestarikan lingkungan untuk pembangunan sosial ekonomi. Program GP merupakan
penerapan teknik tepat guna, penggunaan teknologi dan sistem manajemen agar dapat dihasilkan
barang dan jasa yang ramah lingkungan (Anono, 2011b).
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SUBAK SEBUAH MEDIA MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN
Sistem subak di Bali tidak dapat dipisahkan dari sistem usatani masyarakat Bali, karena hampir
semua aktivitas pertanian yang di lakukan petani berkaitan dengan sistem subak. Sejak revolusi hijau
dikembangkan dalam sistem pertanian di Indonesia, maka pemanfaatan subak dalam pembangunan
pertanian di Bali semakin intensif. Intensifikasi umumnya sejalan dengan sistem pertanian modern yang
sarat dengan bahan-bahan kimia anorganik. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah
dalam pengembangan sistem usahatani di tingkat lapangan, karena serangan hama penyakit tanaman.
Serangan hama penyakit tanaman, yang sering menyebabkan kegagalan usahatani, sulit dihindari petani.
Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampak penggunaan bahan kimia yang semakin banyak,
seperti pupuk dan pestisida. Antisipasi terhadap kondisi tersebut adalah dengan memanfaatkan bahan
kimia yang lebih banyak, yang pada akhirnya memunculkan serangan hama penyakit dan kerugian yang
lebih besar.
Menurunnya produktivitas lahan dan meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman
(OPT) umumnya diatasi dengan meningkatkan dosis pupuk dan pestisida. Upaya tersebut berarti
memerangi pengaruh bahan kimia berlebihan dengan penggunaan bahan kimia yang lebih banyak lagi
(Capra, 2000). Penggunaan pestisida justru tidak mampu lagi membunuh OPT, karena OPT telah kebal
terhadap bahan kimia. Dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia tidak saja merugikan secara
ekonomis, tetapi sangat mencemari lingkungan. Oka (1998) menyatakan, bahwa penggunaan pestisida
telah mencemari lingkungan perairan, tanah, udara, produk-produk pertanian dan mengancam kesehatan
manusia. Selain itu penggunaan pestisida juga telah terbukti membunuh sejumlah musuh alami
(predator) OPT, meracuni mahluk hidup lainnya yang bukan sasaran penggunaan pestisida, serta
munculnya kasus-kasus keracunan dan kematian pemakai pestisida. Reijntjes et al. (1999) menyatakan
hal yang senada, bahwa pestisida tidak hanya membunuh organisme penyebab kerusakan tanaman,
tetapi juga organisme yang berguna, seperti (predator) serta meracuni manusia.
Kini pemerintah dan masyarakat mulai sadar, bahwa penggunaan pupuk organik yang berasal
dari limbah ternak merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mikro dan makro
lahan usahatani. Hasil kajian yang dilakukan di Subak Wangaya Betan, Desa Mengesta, Kecamatan
Penebel, Kabupaten Tabanan, dapat dijadikan acuan dalam mengembangan pertanian berkelanjutan,
karena kini 100% petani di Subak Wangaya Betan dengan luas 46,55 ha telah memanfaatkan limbah
ternak sebagai pupuk organik dalam usahatani padi. Anon (2009) menyatakan bahwa fungsi bahan
organik dalam tanah dibagi ke dalam tiga kelompok antara lain sebagai berikut.
1. Fungsi fisika, bahan serat dari bahan organik memungkinkan pembentukan agregat atau granulasi
tanah. Perbaikan agregasi tanah akan memperbaiki permeabilitas dan peredaran udara tanah liat.
Akar tanaman dapat menembus lebih dalam dan luas sehingga tanaman lebih kokoh dan lebih
mampu menyerap hara tanaman dan air lebih banyak.
2. Fungsi kimia bahan organik akan meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah. Kapasitas tukar
kation yang tinggi penting untuk memegang pupuk anorganik dan meningkatkan daya sangga (buffer)
tanah. Bahan organik juga dapat meningkatkan ketersediaan beberapa unsur hara dan meningkatkan
efisiensi penyerapan phosphat (P).
3. Fungsi biologi, bahan organik merupakan sumber utama energi bagi aktivitas jasad renik (mikorba)
tanah.
Pupuk organik sebagai bahan utama penyedia bahan organik bagi tanah dapat dibuat dari
berbagai limbah seperti limbah pertanian tanaman pangan, limbah perkebunan, dan limbah peternakan.
Endang (1997) menyatakan bahwa Pupuk organik atau sering disebut sebagai kompos umumnya
tersusun dari campuran limbah petanian, limbah dapur dan hasil sampingan pemeliharaan ternak (feses,
urin dan sisa-sisa pakan). Meskipun penggunaan kotoran ternak sudah banyak dipergunakan namun
dalam pelaksanaannya sering belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan
pemanfaatan pupuk organik asal kotoran ternak dipergunakan secara langsung dan belum melalui suatu
proses pematangan. Di lain pihak limbah tanaman pangan dan perkebunan, jika digunakan secara alami
sebagai penyedia bahan organik, umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus
melewati proses pelapukan terlebih dahulu, sekalipun dilakukan fermentasi dan proses dekomposisi.
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Seperti tingginya kadar selulose dan lignin pada jerami padi merupakan kendala utama dalam
pengolahannya menjadi pupuk organik. Berbeda dengan limbah ternak, terutama feses (kotoran ternak)
dan urine (kencing) ternak, membutuhkan waktu jauh lebih singkat agar tersedia menjadi kompos (pupuk
organik). Sistem Integrasi ternak sapi dan tanaman padi pada eksosistem subak merupakan salah satu
wujud implementasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam sistem subak, khususnya dalam menyelaraskan
hubungan antara manusia dengan lingkungan. Hal tersejalan dengan konsep pembangunan pertanian
berkelanjutan, yang mengedepankan aspek-aspek ekologis.
IMPLEMENTASI KONSEP 4F MENUJU GREEN PRODUCTIVITY DI SUBAK WANGAYA BETAN
Subak Wangaya Betan (Gambar 1), berlokasi di Dusun Wangaya Betan, Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Terletak pada ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut,
sehingga memiliki hawa yang sangat sejuk (Wiguna, 2008). Curah hujan yang cukup tinggi dan berada
pada kawasan dengan sumberdaya air irigasi yang cukup melimpah, sehingga berbagai komoditas
pertanian dapat berproduksi dengan baik. Tidak hanya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan saja, namun juga komoditas peternakan, seperti sapi, babi dan ayam ras. Pada tahun 2005,
limbah perternakan ayam telah menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya udara yang cukup
mengawatirkan. Bau limbah ternak ayam, menyebar hampir ke sebagian kawasan dusun Wangaya
Betan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya gangguan
kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan mengolah limbah ternak ayam, sapi dan
babi menjadi pupuk organic. Namun masyarakat yang
mengolah limbah menjadi pupuk organic, tidak tahu, untuk
apa pupuk organic tersebut. Karena petani, sepenuhnya
hanya
menggunakan
pupuk
anorganik.
Melalui
pendampingan dan penyuluhan yang kami lakukan, secara
perlahan, masyarakat petani, mulai memahami tentang
keuntungan dalam penggunaan pupuk organic yang berasal
dari proses pengolahan limbah ternak.
Akhirnya, petani menyadari dan memahami dengan
baik dan benar tentang pentingnya mengolah limbah ternak
Gambar 1. Subak Wangaya Betan,
menjadi pupuk organic, karena mampu mengurangi
Tabanan Bali, Indonesia
pencemaran udara. Selain itu pupuk organic juga
mengahasilkan pangan yang sehat, dan bahkan produktivitas lahan menjadi meningkat rata-rata 20
hingga 30%. Petani mulai merasakan tanah sawah yang lebih baik, lebih subur, lebih gembur, lebih
mudah diolah. Banyak hewan sawah mulai terlihat, seperti belut, blauk, siput air, dan lain sebagainya,
yang menandakan adanya perbaikan ekosistem mikro pada ekosistem sawah di subak Wangaya Betan.
Kondisi tersebut menyebabkan petani dengan antusias dan lebih bersemangat dalam pengolahan limbah
ternak menjadi pupuk organic dan sekaligus memanfaatkannya dalam system usahatani padi pada
ekosistem sawah di subak Wangaya Betan. Melalui pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organic
(organic Fertilizer), maka petani di subak Wangaya Betan telah mampu menghasilkan pangan (Food)
yang sehat, serta berkecukupan (Food safety and food security).
Sejalan dengan kebutuhan pupuk organic yang semakin meningkat, menyebabkan keinginan
masyarakat untuk memilihara ternak sapi juga semakin meningkat. Karena bahan baku pembuatan
pupuk organic sepenuhnya disediakan dari limbah ternak, khususnya ternak sapi. Konsekuensi logis dari
sebuah usaha peternakan termasuk peternakan sapi adalah kebutuhan akan pakan ternak (Feed).
Semikin banyak ternak sapi yang dipelihara petani, maka kebutuhan akan pakan ternak juga semakin
banyak. Di sisi lain ternak sapi yang sumber pakan utamanya adalah rumput atau hijauan sebagai
sumber serat, ketersediannya semakin terbatas. Untuk itu, maka petani di subak Wangaya Betan
memanfaatkan jerami padi sebagai sumber serat atau pakan untuk ternak sapi. Melalui bimbingan
penyuluh pertanian, jerami padi setelah panen, difermentasi untuk meningkatan kualitas pakan ternak
sapi. Jerami fermentasi, dapat disimpan cukup lama, hingga 2 tahun, sebagai persediaan pakan ternak
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(Feed) sapi. Kondisi tersebut berjalan cukup lama, hingga tahun 2009 kelompok tani Somya Pertiwi
sebagai sub kelompok Subak Wangaya Betan, mendapatkan sertifikat padi organic dari LeSoS, sebuah
lembaga sertifikasi nasional, di bidang pertanian organic. Sertifikat organic itu berlaku untuk tiga tahun
hingga tahun 2011 dan kini telah diperpanjang hingga tahun 2015.
Pengetahuan dan pengalaman petani di Subak Wangaya Betan, juga berkembang dengan cukup
baik. Berbagai informasi didapatkan oleh petani dari berbagai sumber. Salah satunya adalah informasi
tentang pemanfaatan limbah ternak menjadi bio-gas, yang dapat digunakan sebagai sumber energi.
Akhirnya beberapa petani membuat digester untuk memproduksi bio-gas dari limbah ternak sapi. Bio-gas
tersebut dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energy untuk memasak dan penerangan.
Kegiatan-kegiatan tersebut, dengan jelas memperlihatkan proses yang berjalan secara perlahan dalam
implementasi konsep 4F (Food, Fertilizer, Feed dan Fuel) di kawasan subak Wangaya Betan. Pangan
yang dihasilkan dari proses tersebut jelas merupakan pangan yang sangat sehat (Green Food), karena
sepenuhnya menggunakan pupuk organic (Green Fertilizer) yang bersumber dari limbah ternak yang
makan rumput dan jerami padi yang dihasilkan dari tanaman organik. Bahkan energy (Fuel) yang
dihasilkan juga merupakan energi organik (green energy atau Green Fuel), karena berasal dari limbah
ternak yang makan pakan oganik (organic feed atau Green Feed). Perlu juga dijelaskan dalam hal ini
bahwa ternak sapi yang dipelihara petani, selain menghasilkan limbah sebagai sumber utama bahan
baku puuk organik, ternak sapi juga digunakan sebagai tenaga dalam pengolahan lahan sawah. Dengan
demikian sesungguhnya petani sepenuhnya menggunakan tenaga yang menggunakan bio-enery atau
Green Energy. Memperhatikan hal tersebut, maka jelas bahwa produk yang dihasilkan dari kawasan
subak Wangaya Betan sepenuhnya merupakan produk pertanian ramah lingkungan (Green Product),
melalui metode Green Productivity (GP).
PUPUK ORGANIK (Organic Fertlizer), PRODUK IMPLEMENTASI GREEN PRODUCTIVITY (GP)
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa produksi pupuk organic oleh petani di subak
Wangaya Betan, dimulai dari upaya mengatasi masalah limbah ternak yang mencemari lingkungan.
Diawali oleh 4 orang petani, melakukan pengolahan limbah ternah ayam dan sapi menjadi pupuk organik.
Pupuk yang dihasilkan selanjutnya digunakan pada system usahatani padi di kawasan subak Wangaya
Betan. Penggunaan pupuk organik bagi petani di subak Wangaya Betan sesungguhnya bukanlah hal
baru, karena sebelum implementasi program revolusi hijau sekitar tahun 1967-an, petani di subak
Wangaya Betan biasa menggunakan pupuk organik dari limbah sapi. Namun limbah yang digunakan
sebagai pupuk saat itu, belum diolah menjadi kompos.
Setelah pelaksanaan revolusi hijau, penggunaan limbah ternak sebagai pupuk organik, mulai
ditinggalkan petani dan digantikan dengan pupuk kimia anorganik seperti pupuk urea, SP36 dan KCl.
Bahkan petani semakin tergantung terhadap pupuk anorganik dalam system usahatani padi.
Penggunaan pupuk anorganik, semakin meningkat dari waktu ke waktu. Masalah lingkungan mulai
muncul, karena sering terjadi kegagalan dalam system usahatani padi yang disebabkan oleh serangan
hama penyakit tanaman, seperti wereng coklat, wereng hijau, blast, tikus dan sebagainya.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, petani di Subak Wangaya Betan, selain
mengusahakan tanaman padi, juga memelihara ternak seperti sapi, ayam dan babi. Limbah ternak
tersebut seperti feses, urine dan juga sisa-sisa pakan dibiarkan begitu saja oleh petani. Kondisi tersebut
menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, terutama bau dan kebersihan lingkungan, yang cukup
mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan 4 orang petani di
Subak Wangaya Betan, mulai melakukan pengolahan limbah menjadi pupuk organik, melalui bimbingan
penyuluh pertanian. Pupuk organik yang dihasilkan petani langsung digunakan sendiri oleh petani yang
bersangkutan dalam proses budidaya tanaman padi, sayuran dan juga tanaman perkebunan. Hasilnya
cukup mengembirakan, karena produktivitas lahan sawah meningkat cukup nyata, rata-rata mencapai
lebih dari 8 ton per hektar, dari sebelumnya tidak lebih dari 6 ton per hektar.
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Hasil yang cukup mengembirakan tersebut menyababkan petani lain mulai mengikuti langkah 4
orang petani sebelumnya dalam memproduksi dan menggunakan pupuk organik. Akhirnya lebih dari 70%
petani mengolah limbah ternak menjadi kompos yang digunakan sebagai pupuk organik dalam usahatani
padi. Secara bertahap, pupuk kimia anorganik, mulai dikurangi dan akhirnya petani sama sekali tidak
menggunakan pupuk anorganik. Sepenuhnya system budidaya padi di Subak Wangaya Betan,
menggunakan pupuk organik yang diproduksi sendiri oleh petani. Sejalan dengan berjalannya waktu,
maka hampir seluruh petani di subak Wangaya Betan hanya menggunakan pupuk organik sebagai
sumber nutrisi bagi tanaman padi di Subak Wangaya Betan.
Proses pembuatan pupuk organik (Gambar 2), tidak hanya mampu mengatasi limbah ternak
sebagai pencemar, namun limbah ternak tersebut, telah memberikan nilai tambah dalam sisyem
budidaya padi di Subak Wangaya Beten, karena telah diolah menjadi pupuk organik. Akhirnya pupuk
organik telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani di Subak Wangaya Betan. Petani semakin tergantung
dengan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dalam system budidaya padi di Subak Wangaya
Betan, selain memberikan peningkatan produktivitas lahan, juga dapat mengurangi dampak pencemaran
di kawasan tersebut.
Selain itu, proses pengolahan limbah mejadi pupuk organik, juga menyebabkan adanya peluang
usaha baru, seperti dalam proses pembuatan kompos (Composting), membutuhkan tenaga kerja yang
cukup banyak. Hal tersebut berarti bahwa pengolahan limbah ternak, telah menciptakan lapangan kerja
baru bagi masyarakat setempat. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa pengolahan limbah ternak
menjadi pupuk organik, juga mampu meningkatkan keuntungan peternak karena pupuk organik yang
dihasilkan selain mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah, juga menghasilkan uang dari
penjualan pupuk organik yang berlebih. Selain itu, melalui
pengolahan limbah menjadi pupuk organik, mampu
mengurangi pencemaran lingkungan serta meningkatkan
upaya pelestarian lingkungan menuju pembangunan
berkelanjutan. Sehingga hal tersebut sangat sesuai dengan
prinsip Green Productivity, karena mampu mengurangi
pencemaran lingkungan, meningkatkan produtivitas lahan,
menghasilkan produk yang bernilai ekonomi.
Beras Merah Organik, sebagai Pangan Organik (Organic
Food), dihasilkan dari metode Green Productivity (GP).

Gambar 3. Beras merah organik (organic
Food) produksi petani subak
Wangaya Betan

Produk utama yang dihasilkan oleh subak Wangaya
Betan adalah beras merah, beras putih dan beras coklat (Gambar 3), yang merupakan padi local asli
Bali. Beras merah banyak dihasilkan oleh petani di Bali, sebelum program revolusi hijau dilaksanakan
sekitar tahun 1967-an. Namun setelah green revolusi dilakukan dilakukan, petani di Bali mulai beralih ke
produksi padi varietas unggul baru (VUB). Padi VUB memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan
dengan padi local, seperti padi merah, padi Mansur dan berbagai jenis padi local lainnya. Akan tetapi
padi VUB memerlukan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan padi local, sehingga
penggunaan pupuk kimia anorganik seperti pupuk nitrogen,
kalium dan phosphor semakin banyak. Hal yang sama juga
terjadi di subak Wangaya Betan. Hampir seluruh petani
menanam padi VUB. Setiap tahun petani di subak
Wangaya Betan menanam padi sebanyak dua kali (musim)
yaitu pada bulan Juli-Agustus dan bulan DesemberJanuari. Padi yang ditanam pada bulan Juli-Agustus
adalah padi VUB, sedangkan padi yang ditanam pada
bulan Desember-Januari adalah padi local (padi merah dan
mansur). Padi VUB umumnya berumur 120 hari, sehingga
akan panen sekitar bulan Oktober-Nopember, sedangkan Gambar 2. Salah satu sisi proses pembuatan
pupuk organik dari limbah ternak
padi local berumur lebih lama, mencapai 150-170 hari,
di subak Wangaya Beta
sehingga akan panen pada bulan Mei-Juni.
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Ketika revolusi hijau diimplementasikan di subak Wangaya Betan, petani tetap menanam padi
lokal, khususnya padi merah dan padi Mansur sekali dalam setahun. Sedangkan petani di kawasan
subak lainnya di Bali, umumnya telah beralih ke padi VUB. Kondisi tersebut menyebabkan produksi beras
merah di Bali semakin terbatas, karena hanya kawasan subak tertentu saja yang tetap menanam padi
local, seperti subak Wangaya Betan, subak Jatiluwih, subak Tengkudak, dan subak Wangaya Gde, yang
seluruhnya menjadi situs Warisan Budaya Dunia di bawah UNESCO sejak tahun 2012 (Windia dan
Wiguna, 2013).
Beras yang diproduksi di subak Wangaya Betan, termasuk beras merah dan VUB, kini
sepenuhnya menggunakan pupuk organik yang diproduksi sendiri oleh petani di kawasan tersebut.
Terkait dengan upaya petani dalam memperoduksi beras organik, maka pada tahun 2008, pemerintah
Provinsi Bali, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, memfasilitasi petani untuk mendapatkan
Sertifikat Beras Organik dari LeSos, sebagai sebuah Lembaga Sertfikasi Nasional. Berbagai
persayaratan harus dipenuhi petani, seperti analisis laboratorium terhadap beras yang dihasilkan, analisis
tanah sawah, analisis air irigasi, analisis pupuk organik yang digunakan petani, bahkan termasuk analisis
pakan yang diberikan kepada ternak sapi sebagai penghasil bahan baku pupuk organik. Pada intinya,
seluruh proses yang dilakukan petani dalam memproduksi beras organik dievaluasi oleh LeSos sebagai
lembaga sertifikasi nasional. Akhirnya pada tahun 2009, beras organik yang diproduksi oleh petani di
subak Wangaya Betan, melalui kelompok tani Somya Pertiwi, resmi mendapat Sertifikat Organik dari
LeSos, yang berlaku selama 3 tahun, hingga Nopember 2012 (Gambar 4). Kini sertifikat organik tersebut
telah diperpanjang hingga Nopember 2015 (Gambar 5) setelah melalui proses penilaian yang sangat
ketat dari LeSos.

Gambar

4.

Sertifikat I yang diterima oleh
kelompok tani Somya Pertiwi,
Subak Wanagaya Betan

Gambar 5. Sertifikat II yang diterima oleh
kelompok tani Somya Pertiwi,
Subak Wanagaya Betan

Beras organik yang diproduksi oleh kelompoktani Somya Pertiwi di subak Wangaya Betan, jelas
merupakan sebuah produk pangan organik (organic food) yang ramah lingkungan (green products) yang
diproduksi melalui metode green productivity. Kini petani tidak hanya menjual beras yang fresh saja,
namun juga dijual dalam bentuk olahan menjadi “teh beras merah organik”.
Jerami padi sebagai Pakan Organik (Organic Feed) untuk Sapi, Melalui Implementasi Green
Productivity (GP).
Ketika petani di subak Wangaya Betan, memutuskan untuk memproduksi beras organik, maka
pupuk organik menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh petani. Ternak sapi merupakan sumber
utama untuk menyediakan bahan baku pupuk organik. Oleh karena itu, meningkatkan populasi ternak
sapi harus segera dilakukan petani. Akhirnya pemerintah membatu petani sebanyak 94 ekor sapi, yang
dikelola oleh kelompok ternak sapi Utama Sari di bawah naungan subak Wangaya Betan. Meningkatnya
populasi sapi di kawasan subak Wangaya Betan, menyebabkan kebutuhan pakan ternak juga meningkat.
Akhirnya melalui bimbingan penyuluh pertanian, petani mengolah jerami padi menjadi sumber pakan
sapi. Fermentasi jerami padi dilakukan, untuk meningkatkan nilai cerna jerami sebagai pakan sapi. Cara
tersebut, menyebabkan petani, tetap mampu menyiapkan pakan yang cukup berkualitas bagi ternak sapi
yang dipelihara petani, untuk menghasilkan bahan baku pembuatan pupuk organik.
Upaya petani dalam memanfaatkan jerami padi sebagai sumber pakan ternak, khususnya sapi,
merupakan sebuah usaha mengatasi kekurangan pakan ternak, karena meningkatnya populasi ternak
sapi, sejalan dengan semakin bertambahnya kebutuhan pupuk organik dalam system budidaya
pertanian, khususnya tanaman padi. Dengan demikian jelas, pakan sapi yang bersumber dari jerami padi
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juga merupakan pakan sapi organik (Organic
Feed) yang cukup berkualitas, yang diproduksi
melalui sebuah metode Green Productivity (GP).
Bio Gas Sebagai Sumber Energi Terbarukan
(Renewable Energy/Feul) dari Limbah Ternak
Sapi, Melalui Implementasi Green Productivity
(GP).
Sugi Rahayu, dkk., (tt) menyatakan
bahwa Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran Gambar 6. Biogas sebagai sumber energi penerangan
ternak) merupakan salah satu alternatif yang
sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga
pupuk dan kelangkaan bahan bakar minyak.
Seperti pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber bahan bakar dalam bentuk biogas. Pemanfaatan
kotoran ternak sebagai sumber energi, tidak mengurangi jumlah pupuk organik yang bersumber dari
kotoran ternak. Bio gas yang dihasilkan dari proses pengolahan feses sapi, digunakan sebagai sumber
energy (Fuel) oleh petani di kawasan subak Wangaya Betan. Belum seluruh petani memproduksi biogas, karena terbatasnya biaya yang dimiliki petani. Kini setidaknya terdapat sekitar 8 orang petani yang
telah menggunakan bio-gas sebagai sumber utama energy memasak makanan (Gambar 6-8). Satu unit
instalasi bio-gas, paling tidak membutuhkan biaya sekitar 8-10 juta, sehingga relative sulit bagi peternak
atau petani untuk menyiapkannya. Di masa mendatang, bio-gas merupakan sebuah opsi yang sangat
penting untuk mengatasi masalah energy fosil yang semakin langka. Dengan demikian penggunaan biogas sebagai Bio-Fuel, akan semakin tinggi di waktu mendatang. Penggunaan bio-gas, memiliki multy flier
effect yang cukup baik, karena tenpa ternak sapi atau babi, maka bio-gas relative sulit untuk diproduksi.

Gambar 7. Digester Biogas milik petani di subak Wangaya
Betan

Gambar 8. Kompor gas dengan sumber energi bio gas
milik petani subak Wangaya Betan

Penggunaan bio-gas sebagai energy (Fuel), merupakan sebuah rangkaian yang tidak
terpisahkan dengan usaha peternakan sapi yang membutuhkan pakan (Feed), produksi pupuk
(Fertilizer) organik yang digunakan dalam menghasilkan beras sebagai pangan (Food) organik yang
sangat dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Pangan organik, merupakan pangan
sehat yang kini menjadi harapan banyak pihak untuk menghindari berbagai bentuk pencemaran bahan
kimia beracun, yang banyak terdapat pada pangan yang diproduksi melalui system pertanian modern.
Sebagaimana diketahui bahwa teknologi pertanian modern cenderung menggunakan bahan-bahan kimia
anorganik yang banyak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Penggunaan Sapi Sebagai Tenaga Kerja, sebuah “Green Machine or Bio-Machine”
Kini kecenderungan petani di Indonesia termasuk di Bali, adalah menggunakan mesin khususnya
traktor dalam mengolah lahan pertanian, termasuk lahan sawah yang digunakan sebagai tempat
budidaya padi. Penggunaan ternak sapi dan kerbau, mulai ditinggalkan dalam proses pengolahan lahan
pertanian. Kondisi tersebut sejalan dengan semakin langkanya tenaga di sector pertanian. Angkatan
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muda kurang tertarik untuk bekerja di sector pertanian, sehingga petani di Bali sebagian besar telah
berusia lebih dari 50 tahun (Tatik, 1994). Kondisi yang berbeda di subak Wangaya Betan, karena
sebagian besar petani tetap menggunakan sapi dan kerbau sebagai tenaga utama dalam mengolah
sawah (Gambar 9).
Penggunaan mesin dalam mengolah lahan pertanian, di satu sisi memberikan keuntungan bagi
petani, khususnya dari penggunaan biaya yang lebih rendah, tenaga kerja yang lebih sedikit, dan
kecepatan pengolahan lahan yang lebih cepat. Namun dari sisi lain, penggunaan traktor juga
memberikan dampak yang kurang menguntungkan, terutama dari aspek kebisingan suara, pencemaran
minyak, dan pemadatan tanah. Tanah yang diolah dengan menggunakan traktor cenderung kurang
sempurna, karena tingkat kedalaman lapisan oleh menjadi lebih dangkal dibandingkan dengan
menggunakan ternak sapi.
Penggunaan ternak sapi untuk mengolah lahan di subak Wangaya Betan, jelas merupakan
sebuah tindakan atau perilaku positive petani dalam pelestarian sumberdaya pertanian dan pelestarian
budaya masyarakat Bali. Penggunaan ternak sebagai sumber tenaga kerja, menyebabkan petani harus
memelihara sapi, yang dapat memberikan keuntungan sebagai sumber pendapatan keluarga dan sumber
bahan baku pupuk organik. Penggunaan ternak sapi sebagai sebagai tenaga kerja dalam pengolahan
lahan pertanian, juga merupakan sebuah
upaya pelestarian budaya masyakat Bali,
terutama budaya membajak, budaya membuat
bajak itu sendiri, pelestarian
pendidikan tradisional. Sehingga
penggunaan ternak sebagai sebagai sumber
tenaga kerja di sector pertanian dapat
dikatakan sebagai sebuah “Bio-Machine atau
Green Machine” karena hampir tidak
memberikan kerugian apapun bagi petani.
Sebaliknya justeru memberikan banyak
keuntungan.
Penggunaan Ani-ani, sebagai sebuah
Green Tool untuk panen padi local di
Subak Wangaya Betan.

Gambar 9. Seorang petani sedang panen padi local
menggunakan Ani-ani

Hampir seluruh petani di Bali, kini
menggunakan mesin untuk panen padi
varietas unggul baru (VUB), karena memang sangat
tidak mungkin menggunakan alat tradisional (ani-ani)
untuk panen padi VUB. Penggunaan mesin
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa di satu
sisi akan memberikan keuntungan bagi petani dan di
sisi lain akan memberikan dampak yang kurang
menguntungan terutama bagi lingkungan, akibat
pencemaran minyak, kebisingan serta peluang
terjadinya kecelakaan kerja.
Berbeda dengan penggunaan alat tradisional
(ani-ani) saat panen padi local (Gambar 10), karena
Gambar 10. Mengolah lahan pertanian dengan
hampir tidak ada yang merugikan petani, kecuali dari
menggunakan ternak sapi (kerbau)
aspek penggunaan tenaga kerja dan waktu yang
sebuah Green Machine
lebih lama. Selain itu penggunaan ani-ani untuk
panen padi local juga merupakan sebuah perilaku nyata petani dalam pelestarian, pengetahuan
tradisional masyarakat Bali. Hal tersebut sangat sejalan dengan penetapan subak sebagai WBD oleh
UNESCO, dengan alasan utama adalah konsistensi system subak yang telah berumur ribuan tahun
dalam melestarikan lingkungan. Pelestarian tersebut dilakukan melalui implementasi philloshophy Tri Hita
Karana, yaitu tiga jalan menuju kesejahteraan umat manusia. Ketiga jalan tersebut adalah: (1) pawongan,
yaitu menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia; (2) pelemahan, keharmonisan
hubungan antara manusia dengan alam (lingkungan); dan (3) pahrahyangan, menjaga keharmonisan
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hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
penggunaan ani-ani untuk panen padi local oleh masyarakat Bali, merupakan salah satu upaya
pelestarian budaya masyarakat Bali dan pemanfaatan alat tradisional (traditional tool), untuk
memproduksi beras organik sebagai green products.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tentang implementasi konsep 4F dalam system budidaya padi di subak
Wangaya Betan dapat disimpulkan bahwa produk pertanian, khususnya beras merah organik yang
dihasilkan oleh petani di Subak Wangaya Betan, merupakan salah satu green agriculture product yang
diproduksi melalui metode green productivity. Implementasi konsep 4F di subak Wangaya Betan juga
sejalan dengan penetapan subak sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Dengan demikian
sesungguhnya system subak di Bali, sejak awal telah menerapkan metode Green Productivity untuk
menghasilkan produk pertanian hijau (agriculture green product), melalui implementasi phillopshopy Tri
Hita Karana.
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ABSTRAK
Program Model Pengembangan Pertanian Perdesaan melalui Inovasi (m-P3MI) dirancang untuk menjadi wadah
yang mampu mensinergikan antar komponen-komponen dalam satu sistem diseminasi sehingga percepatan
adopsi teknologi mulai dari lembaga pemasok, lembaga penyampai sampai ke pengguna dapat berjalan baik.
Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah kawasan agropolitan berbasis sentra
pertanian tanaman campuran yang terintegrasi dengan ternak sapi bali. Salah satu masalah yang dihadapi pada
sistem pertanian di daerah ini adalah lemahnya penguasaan teknologi inovasi pertanian di tingkat petani yang
berakibat buruk pada sistem pengelolaan usahatani.
Tujuannya adalah 1) Mempercepat arus diseminasi
teknologi.2)Memperluas spektrum atau jangkauan sasaran penggunaan teknologi berbasis kebutuhan
pengguna.3)Meningkatkan kadar adopsi teknologi inovatif Badan Litbang Pertanian. 4) Memperoleh umpan balik
mengenai karakteristik teknologi tepat-guna spesifik pengguna dan lokasi. Kegiatan m_P3MI dilaksanakan di Desa
Buahan Kaja, Desa Puhu dan Kerta Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang dimulai sejak 2011 sampai
dengan 2014 terdiri dari beberapa teknologi yang diimplementasikan antara lain : (1) teknologi Ternak, teknologi
pakan dan teknologi pengelolaan hasil samping ternak sapi, (2) Introduksi Sistem Budidaya Padi Ramah
Lingkungan Menuju Organik meliputi : Sistem tanam jajar legowo 2 : 1 varitas Inpari 24 dengan parameter yang
diamati adalah komponen produksi sistem tanam jarwo 2:1 dan dibandingkan dengan sistim tegel atau cara petani
serta aspek ekonominya dengan menggunakan konsep PTT, (3) Introduksi Sayuran Dan Buah meliputi;
Mengaplikasikan Sludge biogas pada buah pepaya, (4) Penguatan dan Pengembangan kelembagaan, (5) Sekolah
Lapang ( SL ) dengan materi meliputi; Penanganan budidaya Sayuran di pekarangan, Teknologi Mol, Teknologi
Pembuatan Biogas, Teknologi Bio Urine, Teknologi Pengolahan Pangan. Hasil yang dicapai ; (1) Pemberian Biocas
sebanyak 5 cc/ekor/hari memberikan peningkatan PBB 510/ekor/hari serta keuntungannya sebesar 2.033.550, R/C
ratio 1,20, (2) sistim jajar legowo 2:1 memberikan hasil yang lebih tinggi yaitu 7.34 ton/ha dan pada cara tegel
(petani) 6.30 ton/ha dengan keuntungan pada sistem tanam jarwo 2:1 lebih tinggi daripada cara petani yaitu masingmasing Rp. 16,408,264.0 (B/C ratio 2.14) dan Rp. 11,646,960.0 (B/C ratio 1.80), (3) Pengaplikasian Sludge Biogas
pada budidaya pepaya kalifornia memberikan keuntungan sebesar Rp. 76.940.400,- R/C ratio sebesar 6,89, dengan
luas lahan 12 are, (4) berkembangnya kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha kecil/koperasi dengan usaha
skala menengah dan besar, dan Adanya kerjasama antara lembaga penyuluhan, Klinik Agribisnis, koperasi dalam
pengembangan usahatani yang dikelola, (5) Introduksi inovasi yng disampaikan dapat diterima. Jadi dengan
hadirnya M_P3Mi memberikan hasil dan dampak yang positif dalam menyebarluaskan /mendesiminasikan teknologi
pertanian yang siap pakai.

Kata kunci: Implementasi, inovasi,M-P3Mi, Kabupaten Gianyar
PENDAHULUAN
Model Pembangunan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (m-P3MI) merupakan program yang
bertujuan untuk mendiseminasikan dan memasyarakatkan inovasi / paket-paket teknologi yang telah
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian secara langsung ke tingkat ”grass root” (para petani) dalam
bentuk laboratorium agribisnis lapangan. Prinsip yang digunakan adalah “build, operate and transfer
(BOT)” yang mengandung arti bahwa model inovasi yang didesiminasikan merupakan suatu model yang
perlu ditindaklanjuti oleh instansi teknis yang melaksanakan program pengembangan dalam skala luas di
daerah. Model-model yang dikembangkan mengacu kepada pengembangan model agribisnis dan
kelembagaannya di tingkat petani, merevitalisasi kelembagaan ekonomi di bidang pertanian serta
mempercepat penyampaian inovasi teknologi.
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Konsep MP3MI adalah pendekatan empat strategi, yaitu : (i) menerapkan teknologi inovatif tepat
guna melalui pengkajian dan pengembangan partisipatif (Participatory Research and Development)
berdasarkan paradigma penelitian, (ii) membangun Laboratorium Agribisnis yang merupakan model
percontohan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) berbasis inovasi yang memadukan sistem inovasi
teknologi dan kelembagaan pedesaan, (iii) mendorong proses difusi dan replikasi model percontohan
teknologi inovatif (melalui ekspose dan demonstrasi lapang, diseminasi informasi serta advokasi dan
fasilitasi) dan (iv)berbasis pengembangan wilayah agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat
(Badan Litbang Pertanian, 2004).
MP3MI dilaksanakan dari tahun 2011 – 2014 Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar
diharapkan akan mampu memberdayakan para petani dalam mengembangkan agribisnis perdesaan
yang mencakup: (a) pengembangan teknologi pada sisi “up-stream agribusiness” / sisi hulu yakni usaha
tani perimer yang menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk di dalamnya aspek inputinput pertanian; (b) pengembangan pada sisi “on-farm agribusiness” yaitu pertanian perimer dengan
dukungan input-input pertanian untuk menghasilkan produk-produk perimer di tingkat produsen/petani;
(c) pengembangan pada sisi “down-stream agribusiness” / sisi hilir yang menyangkut kepada aspekaspek agroprosesing (olahan) produk-produk perimer menjadi produk-produk olahan; serta (d)
pengembangan market inteligen / penyiasatan pemasaran dan kelembagaan penunjang (Badan
Agribisnis, 1997).
Dalam pelaksanaan kegiatan m-P3MI sebelumnya, beberapa kemajuan kegiatan telah dihasilkan
antara lain : (a) penguatan kapasitas kelembagaan ditempuh melalui beberapa langkah seperti
memberdayakan kelembagaan subak dalam mengembangkan VUB padi baru seperti Inpari 10, 13,
introduksi sistim tanam padi jajar legowo, kelembagaan kelompok dalam budidaya pepaya maupun
kelompok wanita tani dalam pengembangan sayuran di lahan pekarangan dan olahan pangan, (b)
penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui pembinaan langsung maupun melalui pendidikan
sekolah lapang (SL) Secara umum pelaksanaan kegiatan m-P3MI tersebut sudah menunjukkan
perkembangan baik dalam aspek teknis lapangan maupun sinkronisasi program dan persepsi dengan
Pemerintah Daerah maupun aktivitas di tingkat kelompok. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga telah
melibatkan peran dari mitra di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dan Kabupaten. Kegiatankegiatan tersebut antara lain pada tabel 1
Tabel 1. Komponen Kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Komponen kegiatan
1. Tanaman

2. Ternak Sapi

3. Pascapanen















4. Sekolah Lapang
5.Penguatan Kelembagaan


Diseminasi Inovasi Teknologi Yang telah Dilakukan
Aplikasi atau penggunaan varietas baru
Konsep pertanian ramah lingkungan / organik
Dilakukan pemupukan organic padat dan cair
Meningkatkan indeks pertanaman
Pengelolaan VUB spesifik lokasi
SL teknologi tanaman
Teknologi pakan
Teknologi penanganan limbah : biogas, kompos dan bio urine
Perbaikan atau penataan sistem perkandangan dan sanitasi ternak
Manajemen sistem pemberian pakan (ransum) seimbang melalui
pemanfaatan sumberdaya lokal
Pembuatan pakan frementasi ternak
Teknologi pembuatan pangan olahan
Kemasan
SL Sistim Budidaya Pertanian Organik pada
tanaman, ternak dan
penanganan limbah, peran kelompok sebagai pelaku dalam pertanian
organik, Teknologi pengolahan, Teknologi Grafting Tomat dengan
Batang Bawah Terong
melalui koperasi tani, kelembagaan eco wisata agro serta jaringan
kerjasama (networking) dalam SDMC (spectrum disseminasi multi
channel)

Program m-P3MI, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut
sehingga sistem pertanian berbasis agribisnis yang tangguh dapat dicapai. Tulisan ini bertujuan
mendeskripsikan keragaan inovasi teknologi dan penerapannya pada pelaksanaan Program
M_P3MI di Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pendapatan petani/peternak.
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TINJAUAN KONSEPTUAL IMPLEMENTASI M-P3Mi DI KABUPATEN GIANYAR
Penguasaan teknologi merupakan prasyarat (pre-requisite) dalam meraih kemakmuran
(prosperity) yang merupakan investasi (capital) dominan dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu
diperlukan upaya-upaya membangun pengetahuan (knowledge-based society) dalam mendorong
terciptanya teknologi (Zuhal, 2006) di tingkat petani. Teknologi adalah suatu inovasi yang mampu
menggugah sehingga terjadi perubahan untuk memberikan dampak pada peningkatan nilai tambah dan
efisiensi terhadap suatu objek. Pendekatan partisipatif dideskripsikan sebagai pendekatan dan metoda
yang mendorong petani mengambil bagian atau bersama-sama turut serta meningkatkan dan
menganalisis kondisi kehidupan mereka sendiri agar dapat membuat rencana dan tindakan yang
dibutuhkan (Sudaryanto dan Basuno 2000). Terkait dengan aspek penerapan teknologi di tingkat petani,
maka beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas menunjukkan pada
pendekatan sistem usahatani terpadu dan integratif antar komoditas dapat meningkatkan produktivitas,
efisiensi dan pendapatan petani (Abdulgani, et al., 2000; Suprapto, et al., 2001).
Pengembangan m-P3MI di Kawasan agropolitan Payangan yang berbasis teknologi untuk
mempercepat perubahan adopsi inovasi teknologi di tingkat grass root maka beberapa komoditi utama
yang dapat diberdayakan sebagai titik ungkit pendapatan petani yakni padi, sayuran dan buah-buahan,
ternak sapi serta komoditi penunjang yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu sirih, pisang batu, dan
pengelolaan limbah. Di kawasan agropolitan ini, pengelolaan komoditi-komoditi sudah mulai diarahkan
pada komoditi yang ramah lingkungan sehingga pengelolaan komoditi-komoditi di atas dapat dilakukan
secara terpadu dengan konsep sistem terintegrasi yang holistik, (Petheram, 1989).
Dengan menerapkan konsep secara zero waste dimana setiap subsistem akan mampu saling
bersinergi secara tuntas. Dengan mengaplikasikan sistem holistik maka para petani diharapakan mampu
mandiri dan membebaskan diri dari lingkaran pendegradasian lahan melalui pengembangan komoditi
yang ramah lingkungan. Dalam upaya mencapai target yang dicanangkan tersebut, maka diperlukan
langkah-langkah perbaikan pada setiap subsistem agribisnisnya mulai dari pembelajaran pembuatan
input-input pertanian, teknik budidaya yang benar, penanganan pasca panen serta pengembangan
kelembagaan penunjang seperti pasar maupun kelembagaan permodalan.
Berdasarkan hasil kajian BBSDL (2007) FSZ Payangan memiliki kondisi topografi, agroklimat dan
agroekosistem yang sangat beragam serta tingkat kesuburan tanah yang sedang hingga rendah.
Berdasarkan bentangan topografi Kecamatan Payangan maka secara umum wilayahnya miring ke arah
selatan dengan kemiringan berkisar (100 – 730) meter di atas permukaan air laut. Morfologinya landai
dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar 0 – 5 % dengan luas lahan 6.319,8 Ha atau (89,9%)
dari luas wilayah perencanaan dan pada tempat – tempat tertentu, seperti di lembah – lembah dekat
sungai kemiringannya berkisar antara 5 – 15 % terdapat luas lahan sekitar 550,10 Ha (7,8%), sedangkan
di tepi – tepi sungai yang curam kemiringannya bisa mencapai di atas 15% terdapat luas lahan sekitar
160,10 Ha (2,3 %). Secara geologi Kecamatan Payangan termasuk kawasan yang memilki batuan induk
yang berasal dari bahan vulkanis berupa lahan Buyan, Beratan dan Batu, yang terdiri dari jenis tanah
regosol masih muda dan belum mengalami pelapukan yang sempurna sehingga jenis tanah ini memiliki
sifat porous. Di Kabupaten Gianyar jenis tanah tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Regosol coklat
kekuning – kuningan, Regosol berhumus, dan Regosol.
Jenis tanah di Kecamatan Payangan menurut Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2003) adalah
masuk dalam satu ordo Andisols dan menurunkan empat sub grup yaitu Typic Endoaquands, Typic
Epiaquands, Typic Hapludands, dan Typic Udivitrands. Tanah Andisols terbentuk dari bahan volkan,
tanah ini termasuk relative subur sehingga berpotensi untuk berbagai komoditas pertanian.

36

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi

STRATEGI M-P3Mi DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN TEKNOLOGI
M-P3MI diimplementasikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain : (i)
agroekosistem, (ii) agribisnis, (iii) wilayah, (iv) kelembagaan dan (v) kesejahteraan. Penggunaan
pendekatan agroekosistem berarti diimplementasikan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap
kondisi bio-fisik lokasi yang meliputi aspek sumberdaya lahan, air, wilayah, komoditas dan komoditas
dominan.
Model m-P3MI yang dilaksanakan di Desa Puhu, Buahan Kaja dan Kerta di kecamatan
Payangan Kabupaten Gianyar diharapkan mampu memberdayakan para petani dalam meningkatkan
pendapatan rumah tangga, melalui pengembangan agribisnis perdesaan yang mencakup: (a)
pengembangan teknologi pada sisi “up-stream agribusiness” / sisi hulu yakni usaha tani perimer yang
menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk di dalamnya aspek input-input pertanian; (b)
pengembangan pada sisi “on-farm agribusiness” yaitu pertanian perimer dengan dukungan input-input
pertanian untuk menghasilkan produk-produk perimer di tingkat produsen/petani; (c) pengembangan
pada sisi “down-stream agribusiness” / sisi hilir yang menyangkut kepada aspek-aspek agroprosesing
(olahan) produk-produk perimer menjadi produk-produk olahan; dan (d) pengembangan market inteligen /
penyiasatan pasar dan kelembagaan penunjang (Badan Agribisnis, 1997).
Model m-P3MI Kabupaten Gianyar yang dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2014 telah
menunjukkan beberapa kinerja antara lain telah mampu menggugah partisipasi masyarakat untuk
menggerakkan pembangunan pertanian berbasis teknologi dan mengarah kepada pengembangan
pertanian berwawasan agribisnis. Untuk itu dibutuhkan pendekatan pada sistem usahatani yang
terintegrasi antar komoditas agar dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pendapatan petani
(Guntoro et.al. 2005; Abdulgani, et al., 2000; Kariada et.al, 2005; Suprapto, et al., 2001).
Dengan kondisi seperti di atas maka potensi penerapan paket teknologi integrasi ternak dan
tanaman sangat baik dan akan mampu menghasilkan berbagai aktivitas turunannya yang secara
keseluruhan mampu memberikan nilai tambah. Teknologi tepat guna dalam konsep integrasi sangat
dibutuhkan oleh para petani seperti teknologi pembuatan pakan ternak, pengolahan pupuk organik,
pengolahan pakan kering, pengelolaan tanaman ramah lingkungan, penanganan pasca panen dan
pemasaran produk serta aspek pendukung lainnya seperti berkembangnya aspek pariwisata. Dengan
pertimbangan ini maka konsep integrasi diharapkan mampu menjadi model yang baik untuk
memberdayakan masyarakat.
Tabel 2.Implementasi Introduksi Teknologi Tepat Guna
Berbasis Zero Waste Pada Kegiatan m-P3MI di
Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Tahun 2011 -2014
Teknologi
Uraian kegiatan
Hasil yang dicapai

1. Introduksi teknologi ternak

Mendiseminasikan teknologi ternak
melalui pemanfaatan Biocas untuk
penggemukaan
sapi,
tehnik
perkandangan,HMT,
penanganan
kesehatan ternak dan sanitasi

-.Pemberian Biocas sebanyak 5
cc/ekor/hari
memberikan
peningkatan PBB 510/ekor/hari.
-.Pemberian probiotik Bioplus dan
pakan standar hijauan 10% dari
berat badan serta 1% konsentrat
setiap
hari
pada
sapi
meningkatkan berat badan sebesar
0.90 kg/hari/ekor
-.Pemberian HPT memberikan PBB
sekitar 300-400 gram/ekor/hari
sedangkan pemberian hijauan dari
limbah sayuran memberikan PBB
400 grm/ekor/hari
-.Perkandangan
menggunakan
tehnik feedlod
-.Pemberian obat cacing, Vaksinasi
SE
(Septicaemi
Epizootika)
bertujuan
untuk
memberikan
kekebalan
tubuh
terhadap
serangan penyakit SE
dan
sanitasi
Pembersihan kandang
serta penampungan limbah
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2. Introduksi Sistem Budidaya Padi
Ramah
Organik

Lingkungan

Menuju

3. Introduksi Sayuran Dan Buah

4. Sekolah Lapang ( SL )

Sistem tanam jajar legowo 2 : 1
varitas Inpari 24 dengan parameter
yang diamati adalah komponen
produksi sistem tanam jarwo 2:1 dan
dibandingkan dengan sistim tegel
atau cara petani serta aspek
ekonominya dengan menggunakan
konsep PTT

Analisis
usaha
tani
terhadap
produksi padi inpari 24 menunjukkan
bahwa
kedua
cara
tanam
memberikan manfaat ekonomi yang
baik dimana keuntungan pada sistim
tanam jarwo 2:1 lebih tinggi daripada
cara petani yaitu masing-masing Rp.
16,408,264.0 (B/C ratio 2.14) danRp.
11,646,960.0 (B/C ratio 1.80).
Mengaplikasikan Sludge biogas -.Petani tidak perlu mengolah pupuk
pada buah pepaya
karena proses anaerob dalam
digester sudah menghasilkan pupuk
organic cair
-.Pengembangan
pepaya
ini
diharapkan akan mampu menjadi
sumber produsen pepaya di pasaran
serta
mendukung
program
pengembangan wisata agro.
-.Usaha Budidaya pepaya kalifornia
mampu memberikan keuntungan
bagi petani Rp. 76.940.400,- R/C
ratio sebesar 6,89, dengan luas
lahan 12 are dan sangat cocok untuk
dikembangkan di wilayah Kecamatan
Payangan.
.
Sistem Budidaya Pertanian Organik -.Pemahaman terhadap komoditi
Penanganan budidaya Sayuran di
sayuran, sumber nutrisi keluarga,
pekarangan
peluang usaha dan, diskusi dan
praktek oleh ibu-ibu rumah tangga,
perlindungan
tanaman
dalam
budidaya sayuran
-.Penerapan
Standar
Nasional
Indonesia (SNI) Nomor 6729-2010
tentang Sistem Pangan Organik
serta sistem sertifikasi pangan
organik.
-.Tanaman tomat yang tahan layu
Teknologi tanaman hortikultura
bakteri, tahan genangan air, tahan
(Grafting Tomat)
layu fusarium dan tahan cacing
nematode. Dan produksi buahnya
merata
Teknologi Mol
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Analisis pada bobot 1000 biji gabah
bernas menunjukkan dengan sistim
jajar legowo 2:1 memiliki bobot
tertinggi yaitu 21.40 gram dan cara
petani 20.00 gram. Hasil panen
gabah (GKP) menunjukkan bahwa
sistim jajar legowo 2:1 memberikan
hasil yang lebih tinggi yaitu 7.34 ton
per hektar dan pada cara tegel
(petani) 6.30 ton per hektar.

-.peran Mol sebagai Pengolah pupuk
dan Bio nutrient, Sumber Mol, cara
membuat Mol kemudian praktek
-.Pemahaman terhadap
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Teknologi Pembuatan Biogas

Teknologi Bio Urine

Teknologi Pengolahan Pangan

5. Penguatan Kelembagaan

Kerjasama melibatkan Pemprop.
Bali, Pemkab Gianyar, BPP, desa,
sekolah serta stakeholder didesa
koperasi dan lembaga embrio wisata
agro / bunga serta melalui ekposeekspose

pemeliharaan ternak sebagai
sumber pendapatan dan limbah
untuk energi, Biogas sebagai
sumber alternatif, model-model
digester biogas skala kecil hingga
besar, Proses pembuatan/instalasi
reaktor Biogas, peran mol dalam
mempercepat reaksi dekomposisi
energi , praktek lapangan
-.Pemahaman terhadap
pemeliharaan ternak sebagai
sumber pendapatan dan pupuk
cair, Bio Urine sebagai sumber
alternatif, model-model digester
biogas skala kecil hingga besar,
Bio Urine sebagai alternatif
pengganti urea, Proses
pembuatan/instalasi reaktor Bio
urine, peran mol dalam
mempercepat reaksi degradasi
amoniak , praktek lapangan
-.Pemahaman terhadap
penanganan komoditi pinang,
sabun pepaya dan manfaatnya
buat kesehatan, Peluang pasar,
proses pembuatan kemasan,
penyimpanan hasil dan praktek
-.adanya unit percontohan untuk
mediasi percepatan dan perluasan
spektrum penggunaan teknologi
Badan Litbang Petanian.
-.Adanya fasilitasi permodalan dalam
unit koperasi sebagai lembaga
penyedia modal dan kelembagaan
embrio wisata yang menyiapkan
asesoris-asesoris wisata agro,
mulai dari klasifikasi komoditi
unggulan seperti bunga potong,
padi/sawah, buah, ternak dan
teknologi-teknologi
turunannya
serta teknologi olah limbah dan
usaha agribisnis lainnya dirasakan
petani manfaatnya yang cukup
besar terhadap peningkatan nilai
tambah.

Sumber : Data Primer, 2014

Dalam implementasi Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang bagi suatu
masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, ekonomi masyarakat
yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, dalam mengimplementasikan teknologi tepat guna
haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak positif
terhadap peningkatan pendapatan petani. (Anonimous, 2013).
Teknologi tersebut dikategorikan antara lain : 1) mampu menyelesaikan masalah teknis penting
di wilayah tersebut; 2) membantu petani untuk memenuhi permintaan pasar; 3)
dapat
diadaptasikan secara lokal baik pada kondisi lingkungan, budaya, sosial ekonomi, dan biofisik
secara spesifik; 4) teknologi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan mata
pencaharian keluarga petani dan masyarakat di sekitarnya. Dampak signifikan yang dimaksud
meliputi peningkatan profitabilitas usaha petani, mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan daya
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saing rantai pasok (supply chain); 5) input (fisik dan jasa) yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi
tersebut tersedia secara lokal dan terjangkau oleh para petani.
KESIMPULAN
Perjalanan M_P3Mi yang dimulai dari 2011 sampai dengan 2014 di Kecamatan Payangan
Kabupaten Gianyar memberikan dampak yang positif baik dalam aspek sinkronisasi program dan
persepsi dengan Pemerintah Daerah maupun aktivitas di lapangan. Aktivitas yang telah dilakukan mulai
dari tahapan sinkronisasi program, sosialisasi di tingkat lapangan / petani, pengembangan SL tanaman,
ternak, olah limbah, olah produk, maupun kegiatan pengembangan demplot padi skala luas termasuk di
dalamnya mendampingi program Pemprop Bali yaitu Simantri, sangatlah menyentuh seluruh subsistem
dari satu agribisnis yang utuh yang terkait erat mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. Ini berarti,
kerjasama lintas sektor dan lintas komoditas juga menjadi prioritas agar mampu menjembatani kegiatan
ekonomi berbasis pertanian secara berkelanjutan.
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ABSTRAK
Tujuan dari kajian integrasi tanaman ternak sapi ini Mengetahui seberapa besar peran model pertanian integrasi
tanaman dengan ternak sapi memberi keuntungan terhadap petani di Bali. Untuk mengetahui apakah Integrasi
tanaman-ternak sapi mampu mendukung Pertanian berkelanjutan di Bali. Metode yang digunakan adalah melakukan
pengamatan langsung dan review beberapa hasil kajian integrasi tanaman dengan sapi di beberapa lokasi di Bali
baik hasil kajian pada agroekosistem lahan basah maupun lahan kering waktu pelaksanaan mulai 1 Februari 2015
sampai dengan Desember 2015, data diambil berupa data primer dan data sekunder pengambilan data primer
dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (koessioner) terhadap petani
peternak di Bali yang telah melakukan sistem integrasi tanaman ternak dengan ternak sapi data yang dikumpulkan
yaitu data mengenai keuntungan apa saja yang diperoleh menggunakan sistem integrasi tanaman dan ternak sapi,
tinggkat pedapatan petani yang diperoleh dengan melakukan sistem integrasi tanaman ternak sapi dan kendala apa
saja yang dialami petani selama melakukan sistem pertanian terintegrasi. Data Sekunder diperoleh dengan studi
literature dari buku-buku mengenai sistem integrasi tanaman ternak, serta dari laporan-laporan hasil kajian. Data
dianalsis secara kualitatif dan kuantitatif, secara kualitatif dengan menggambarkan tentang sistem integrasi tanaman
ternak sapi yang ada di Bali sedangkan secara kuantitatif dengan menghitung finansial dari sistem integrasi tanaman
ternak sapi yang dilakukan petani. dari hasil dan pembahasan diketahui diketahui bahwa sistem integrasi tanaman
dengan ternak sapi mampu memberikan keuntungan bagi petani dan mampu mendukung pembangunan
berkelanjutan di Bali Oleh karena itu disarankan agar sistem tanaman dengan sapi perlu dilanjutkan dan diperbesar
sekalanya oleh petani. Dukungan Pemerintah sangat diperlukan terutama untuk pembangunan sarana pendukung
dan introduksi teknologi penglolahan limbah pakan dan pengolahan limbah ternak serta pengaplikasiaannya

.
Kata kunci : Integrasi, tanaman, sapi
PENDAHULUAN
Ditinjau dari segi potensi wilayah Indonesia sangat kaya akan sumberdaya alam baik tanaman
maupun ternak, dalam penglolaannya keberadaan sumberdaya tanaman dan ternak tidak dapat
dipisahkan, karena ternak dapat memberikan kontribusi berupa pupuk kandang yang sangat diperlukan
oleh tanaman untuk berproduksi. Ternak juga dapat memanfaatkan sisa hasil dan hasil ikutan pertanian
untuk memenuhi pakannya. Pengembangan pertanian di masa yang akan datang termasuk peternakan
di dalamnya, tidak mungkin dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus lebih mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya kawasan. Dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian di kawasan
lahan usahatani, ternak ditempatkan sebagai basis dalam sistem usaha pertanian, karena peranannya
sebagai sumber pendapatan dan sebagai salah satu mata rantai di dalam siklus perjalanan unsur hara
dalam proses usaha pertanian (Sudaryanto dan Jamal, 2000)
Salah satu sistem usaha tani yang dapat mendukung pembangunan pertanian di Indonesia adalah
sistem integrasi tanaman ternak. Integrasi antara ternak dan tanaman sudah dikenal sejak petani
mengenal pertanian, namun sinergi keduanya perlu ditingkatkan agar saling menguntungkan dan
berkelanjutan. Menurut Sembiring et.al (2000), Ciri utama dari pengintegrasian tanaman dengan ternak
adalah terdapatnya keterkaitan yang saling menguntungkan antara tanaman dengan ternak. Keterkaitan
tersebut terlihat dari pembagian lahan yang saling terpadu dan pemanfaatan limbah dari masing masing
komponen. Saling keterkaitan berbagai komponen sistem integrasi merupakan faktor pemicu dalam
mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat tani dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang
berkelanjutan (Kariyasa dkk, 2005).
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Pertanian yang berkelanjutan menekankan pada potensi peningkatan keuntungan dari tanaman
dan ternak melalui manajemen agroekologi (Pretty 2008); dalam arti luas, pertanian berkelanjutan
adalah pertanian yang berwawasan ekologis, sedangkan dalam arti sempit, adalah pertanian yang
mengoptimalkan sumberdaya lokal tanpa menggunakan input luar (Heitschmidt et al. 1996). Definisi
pertanian dalam arti sempit tersebut sangat sulit diterapkan dalam jangka waktu yang panjang karena
sumberdaya yang bersifat dinamis (Thompson dan Nardone, 1999). Pertanian berkelanjutan juga berarti
secara ekologis baik dan tidak merusak, layak secara ekonomi, adil dari aspek sosial, sesuai dengan
budaya setempat serta dengan pendekatan pengetahuan yang bersifat holistik (Horrigan et al. 2002).
Sejalan dengan pendapat para peneliti tersebut, pada bagian Penjelasan Undang-Undang No. 18 tahun
2009 disebutkan bahwa ”keberlanjutan" artinya penyelenggaraan peternakan dapat meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
memerhatikan kondisi sosial budaya.
Usaha peternakan rakyat apabila diperhitungkan secara ekonomis, belum menjanjikan. Dengan
kata lain, bila dihitung dari biaya pakan dan bunga bank, biaya yang dikeluarkan tidak mampu ditutupi
oleh hasil penjualan (Diwyanto 2002). Kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila pemeliharaan ternak
diusahakan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Pemanfaatan sumberdaya pertanian tanaman pangan,
perkebunan dan hortikultura dalam bentuk limbah yang dapat digunakan sebagai bahan pakan
merupakan langkah efisiensi usaha serta membuka peluang usaha baru untuk menghasilkan produk
secara ekonomis (Diwyanto 2001). Pola pertanian terintegrasi, selain meningkatkan pendapatan, efisiensi
usaha kedua komoditas (tanaman ternak) dan ramah lingkungan, juga memunculkan lapangan kerja
baru.
Dalam pemeliharaan sapi, permasalahan yang menonjol adalah kekurangan pakan di musim
kemarau dan sebagai alternative memecahkan masalah ini adalah memanfaatkan limbah tanaman.
Ternak sapi yang diintegrasikan dengan tanaman mampu memanfaatkan produk ikutan dan produk
samping tanaman (sisa-sisa hasil tanaman) untuk pakan ternak dan sebaliknya ternak sapi dapat
menyediakan bahan baku pupuk organik sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman. Dalam bidang
peternakan sapi merupakan penyumbang daging terbesar dari kelompok ruminansia terhadap produksi
daging nasional sehingga usaha ternak ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha yang
menguntungkan dan meningkatkan pendapatan peternak. Sapi telah lama dipelihara oleh sebagian
masyarakat sebagai tabungan dan tenaga kerja untuk mengolah tanah dengan manajemen pemeliharaan
secara tradisional. Pola usaha ternak sapi sebagian besar berupa usaha rakyat untuk menghasilkan bibit
atau penggemukan, dan pemeliharaan secara terintegrasi dengan tanaman
Pengembangan ternak sapi sangat layak dilaksanakan di kawasan pertanian dan perkebunan
menggunakan pola zero waste sehingga terjadi interaksi yang saling menguntungkan atau terjadi
simbiosis mutualisme (Triharso 1992). Keberlanjutan sistem integrasi tanaman ternak yang mereka sebut
CropsLivestock System didefinisikan sebagai pengelolaan yang sukses dari sumberdaya pertanian untuk
memenuhi kebutuhan manusia sambil mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan, dan
mengamankan sumberdaya alam (FAO 1989 dalam Djajanegara dan Ismail 2004). Konsep ini sejalan
dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Memperhatikan permasalahan, potensi dan pemikiranpemikiran tersebut, maka disusun model integrasi tanaman dengan ternak sapi bali berkelanjutan di
beberapa daerah di Bali.
Menurut Suryanti, 2001 Sistem integrasi tanaman ternak mengemban tiga fungsi pokok yaitu 1)
Memperbaiki kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, 2) memperkuat ketahanan pangan
dan 3) memelihara keberlanjutan lingkungan. Integrasi tanaman dan ternak dimaksudkan untuk
mendukung pertanian berkelanjutan, penggunaan sumber daya alam secara optimal dan efesiensi
penggunaan lahan dalam upaya peningkatan pendapatan.
Pemerintah propinsi Bali pada tahun 2009 telah Mengadopsi model Prima Tani dan hal ini juga
ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Litbang Pertanian dengan Pemda Bali
No:075/12/KB/B.PEM/2009 dan No:680/HM.240/I.10/09 pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan tindak
lanjut pengembangan model pertanian terintegrasi secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan dukungan
Pemda Tingkat II ditindaklanjuti dengan MoU antara gubernur dengan bupati se Bali, sehingga dalam
pembangunan pertanian diharapkan dapat bersinergi. Indikator keberhasilan dari program Simantri yaitu
terciptanya usahatani produktif in situ, terciptanya lapangan kerja melalui pengembangan diversifikasi,
berkembangnya lembaga usaha ekonomi perdesaan yang bermuara pada peningkatan pendapatan
petani. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali (2011) menyatakan sasaran akhir yang dari
program Simantri adalah petani yang tangguh dan mandiri melalui tumbuhnya usahatani produktif,

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi 43

sehingga pendapatan petani diharapkan mencapai 2 juta per bulan. Tujuan untuk mengetahui peran
model pertanian integrasi tanaman dengan ternak sapi memberi keuntungan terhadap petani di Bali dan
mampu mendukung Pertanian berkelanjutan di Bali.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah melakukan pengamatan langsung dan review terhadap beberapa
hasil kajian integrasi tanaman dengan sapi di beberapa tempat di Bali baik hasil kajian pada
agroekosistem lahan basah maupun lahan kering waktu pelaksanaan mulai 1 Februari 2015 sampai
dengan Desember 2015, data diambil berupa data primer dan data sekunder pengambilan data primer
dilakukan dengan
wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (koesioner)
terhadap petani peternak di Bali yang melakukan sistem integrasi tanaman dengan ternak sapi data yang
dikumpulkan berupa data mengenai keuntungan apa saja yang diperoleh menggunakan sistem integrasi
tanaman dan ternak sapi, tinggkat pedapatan petani yang diperoleh dengan melakukan sistem integrasi
tanaman ternak sapi dan kendala apa saja yang dialami petani selama melakukan sistem pertanian
terintegrasi. Data Sekunder diperoleh dengan studi literature dari buku-buku mengenai sistem integrasi
tanaman ternak, serta dari laporan-laporan hasil kajian. Data dianalsis secara kualitatif dan kuantitatif,
secara kualitatif dengan menggambarkan tentang sistem integrasi tanaman ternak sapi yang ada di Bali
sedangkan secara kuantitatif dengan menghitung finansial dari sistem integrasi tanaman ternak sapi yang
dilakukan petani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Integrasi Sapi Bali dengan Tanaman Pisang Batu di Kelompok Tani Mekar Jaya
Untuk mendukung sistem pertanian terintegrasi tersebut maka potensi yang dimiliki Desa Puhu
Sebagai salah satu desa yang dijadikan kawasan Model Pengembangan Pertanian Pedesaan Berbasis
inovasi (m-P3MI) di Kec. Payangan-Gianyar memliki jenis tanaman yang beragam baik tanaman
semusim maupun tanaman perkebunan. Desa Puhu Kecamatan Payangan merupakan daerah yang
sangat potensial untuk dikembangkan usaha penggemukan sapi bali. Kondisi wilayah dengan iklim
sedang dan tanahnya yang subur membuat daerah ini memiliki ketersediaan pakan untuk sapi yang
cukup banyak. Salah satu sumberdaya yang tersedia untuk pakan sapi adalah batang pisang batu.
Petani di Desa Puhu Kecamatan Payangan Gianyar menjadikan pisang batu sebagai komoditas
pertanian karena dianggap mampu memberikan keuntungan dan mudah dalam membudidayakannya.
Hasil utama pisang batu adalah daunnya yang dijual oleh petani ke pasar sekitar hingga ke Denpasar.
limbah dari pisang batu adalah batang dari tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Oleh petani limbah
berupa batang pisang batu dianggap masih memiliki nutrisi banyak nutrisi sehingga banyak dimanfaatkan
untuk pakan ternak sapi babi berupa pakan segar. Komposisi yang digunakan petani adalah 50 % batang
pisang dan 50 % dari hijauan berupa rumput dan daun-daunan.
Introduksi teknologi pemberian probiotik Bio Cas di lakukan BPTP Bali Pada Tahun 2014 dengan
membandingkan pertambahan berat sapi yang diberikan pakan tambahan berupa dedak dan diberi
probiotik Bio Cas dan sapi yang tidak diberi pakan tambahan melainkan pakan berupa limbah pisang
batu dan ditambahkan probiotik Bio Cas. Dari data penimbangan yang diperoleh rata-rata berat sapi
bakalan yang dipelihara sebesar kg selama 6 bulan dilakukan 3 kali penimbangan sehingga diketahui
peningkatan berat badan paling tinggi pada sapi yang di berikan probiotik biocas 5 cc/ekor/hari + 2 kg
dedak/ekor/hari. secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

44

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi

Tabel 1. Rata-rata penambahan berat badan sapi per hari untuk setiap perlakuan pada sapi pengemukan di
Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Tahun 2014
No
Perlakuan
rata-rata
1

Bio cas 5 CC/ekor/hari + Batang Pisang+ Hijauan

0.32

2

Batang Pisang+hijauan tanpa bio cas

0.21

3
Dedak 2 kg + bio cas 5 cc/ekor/hari
Sumber: Diolah dari data primer

0.42

Meningkatnya PBB sapi pada pemberian probiotik disebabkan karena Biocas mengandung
mikroba-mikroba yang dapat membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi senyawa–senyawa
yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh saluran pencernaan sapi (Guntoro, 2004 dan Hery,
1996). Probiotik merupakan kumpulan mikroorganisme yang mampu menguraikan bahan-bahan organik
komplek pada pakan menjadi bahan organik sederhana sehingga mempermudah diserap oleh saluran
pencernaan kedalam tubuh sebagai bahan sari-sari makanan untuk membangun tubuh dengan
sempurna. Probiotik Bio-Cas merupakan cairan berwarna coklat hasil pengembangan BPTP Bali, yang
terdiri dari multi mikroorganisme yaitu proteolitik, lignolitik, selulolitik, lipolitik yang mampu menguraikan
bahan-bahan organik komplek dalam pakan. Lebih lanjut Herry, et al. (1996) menyatakan bahwa dengan
pemberian probiotik bioplus dan pakan standar hijauan 10% dari berat badan serta 1% konsentrat setiap
hari pada sapi Ongole akan dapat meningkatkan berat badan sebesar 0,90 kg / hari / ekor.
Dari penambahan berat badan sapi dapat dibandingkan secara ekonomis perlakuan mana yang
menguntungkan. dan ternyata sapi yang diberikan pakan tambahan berupa dedak dan probiotik Bio Cas
memberikan penambahan berat paling tinggi akan tetapi memberikan keuntungan lebih sedikit
dibandingkan sapi yang diberikan limbah pisang batu ditambah probiotik Bio Cas. Hal ini disebabkan
karena pemberian pakan tambahan meningkatkan pertambahan berat badan namun juga menyebabkan
peningkatan input usaha tani. Perhitungan dengan analisis keuntungan secara lebih rinci dapat dilihat
pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Rata-rata Pendapatan petani pada usaha pengemukan sapi pada setiap perlakuan di Kelompok Ternak
Mekar Jaya Dusun Selasih Desa Puhu Kecamatan Payangan Gianyar Tahun 2014
No
R/C
Perlakuan
Total Biaya
Penerimaan
Pendapatan
Ratio
1
Bio cas 5 CC/ekor//hari +
Batang Pisang+ Hijauan
10.382.700
12.416.250
2.033.550
1,20
2
3

Batang Pisang+hijauan tanpa
bio cas

11.458.800

13.305.375

1.846.575

1,16

Dedak 2 kg + bio cas 5
cc/ekor/hari

10.642.400

11.655.000

1.012.600

1,10

Sumber : Diolah dari data primer

Integrasi Tanaman Sayuran dan Ternak Sapi
Keterpaduan usaha ternak sapi dengan tanaman sayur-sayuran merupakan salah satu upaya
pemanfaatan produk samping/ikutan yang dipelihara di kawasan sayur-sayuran atau memanfaatkan sisasisa sayuran yang sudah afkir dan tidak layak dipasarkan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak
sapi. Namun pemanfaatan limbah sayuran sebagai pakan ternak tidak dapat diharapkan banyak karena
limbah sayuran potensinya sangat sedikit. Oleh karena itu pola keterpaduan antara ternak sapi dengan
areal tanaman sayur-sayuran dapat dilakukan secara terpisah antara ternak dan areal tanaman sayuran
atau merupakan satu kesatuan. Agar tidak mengganggu tanaman sayuran maka ternak sapi harus
dikandangkan. Untuk memanfaatkan sisa-sisa rumput dari pembersihan tanaman, sisa sayuran dan
kotoran ternak sapi dibuat kompos dan pupuk organik. Hasil pembuatan pupuk kompos maupun pupuk
kandang diperlukan untuk tanaman sayuran
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Secara umum penggunaan limbah sayuran memberikan respon pertumbuhan sapi yang cukup
baik dibandingkan penggunaan rumput-rumputan sebagai hijauan, di mana berdasarkan pengalaman
petani bahwa penggunaan jenis rumput-rumputan sebagai pakan hijauan memberikan PBB sekitar 300400 gram/ekor/hari sedangkan pemberian hijauan yang sebagian besar berupa limbah sayuran
memberikan PBB 400 gram/ekor/hari (Kariada, Guntoro dan Aribawa, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa
kualitas hijauan seperti limbah sayuran merupakan sumber HMT pakan alternatif yang baik sebagai
campuran dengan pakan HMT segar dan olahan lainnya. Selain memperhatikan kondisi pakan ternak,
maka factor kesehatan ternak juga memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan bobot
sapi. Limbah sayuran bisa menjadi sumber pakan hijauan alternatif sebagai pengganti rumput terutama di
musim kemarau mengingat penggunan bahan ini memberikan respon pertumbuhan yang cukup baik.
Pemberian probiotik (Bio Cas) akan memberikan meningkatkan PBB sapi secara nyata, dan PBB sapi
akan meningkat lagi jika penggunaan Bio Cas dikombinasikan dengan pemberian pakan penguat (dedak
padi) walaupun tidak nyata. Penggunaan kompos kascing, di samping dapat meningkatkan produkifitas
juga lebih efesien dalam penggunaan pupuk organic sehingga dapat menghemat tenaga dan biaya.
Namun peningkatan produktivitas sayuran (bawang merah) akan meningkat lebih drastis jika
penggunaan kascing dikombinasikan dengan pemberian dolomit.
Integrasi Tanaman Pepaya dengan Ternak Sapi
Kajian integrasi ternak sapi bali dan tanaman papaya memberikan pemahaman bahwa terjadi
efisiensi usaha tani dengan memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk tanaman papaya dan batang
papaya dapat digunakan sebagai pakan ternak yang berfungsi sebagai pakan dan obat cacing. Aplikasi
teknologi ternak dengan introduksi probiotik biocas memberikan peningkatan berat sapi sekitar 550 gram
per ekor per hari yang lebih tinggi dari cara petani 390 gram per ekor per hari berarti mampu memberikan
tambahan pendapatan bagi petani. Demikian pula pada tanaman papaya akan diperoleh produk buah
organic dan efisiensi biaya pupuk karena menggunakan pupuk sendiri dari olahan slurry biogas. Ratarata potensi hasil 18.8 buah per pohon dengan rata-rata berat per buah 1.9 kg maka diperoleh potensi
hasil awal adalah 35.72 kg per pohon dan akan terus meningkat dengan semaik berkembangnya
tanaman.
Pupuk kascing yang dihasilkan dari olahan slurry biogas yang ditampung di lahan penampungan
dan diberi cacing tanah sangat baik karena selain mengandung unsur hara makro dan mikro juga
mengandung auksin sebagai zat perangsang tumbuh akar. Data pertumbuhan dan potensi produksi
pepaya IPB-9 yang diberikan pupuk organic kascing dari dekomposisi slurry biogas disajikan dalam Tabel
3 berikut,
Tabel 3. Rata-rata Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, Diameter Batang, Kisaran Tanaman Mulai Berbunga,
dan Potensi Produksi Buah per Pohon
No.
Fase
Tinggi Jml Diamter Kisaran
Potensi Produksi per Pohon
Tanaman (Cm) Daun Batang Umur
Rataan jumlah
Rataan berat satu Potensi Hasil
(lembar (cm) berbunga Buah / Pohon
buah yang siap
Menjelang
)
(Hari) menjelang panen I
panen (kg)
Panen I
(kg/pohon)
1 Saat
35,6
6
0,5
pindah
tanam
2 Saat
54.8
20,4
22.8 120 -150
Tanaman
Mulai
berbunga
3. Saat
168.2 42.4
23.2 120 -150
18.8
1.9
35.72
tanaman
Mulai
Berbuah
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Perkembangan pertumbuhan dari awal tanaman cukup baik diindikasikan oleh rata-rata tinggi
tanaman 35.6 cm, jumlah daun 6 lembar, dan diameter 0.5 cm sampai dengan berkembangnya buah.
Jumlah buah pepaya menjelang panen pertama (tahap pembuahan awal) pada pepaya IPB-9 mencapai
rata-rata 18.8 buah dengan bobot rata-rata 1.9 kg per buah dengan tinggi tanaman yang pendek (168.2
cm), dan buah ini akan terus bertambah sesuai dengan fase-fase produksi buah selanjutnya.
Integrasi Tanaman Jagung dengan Ternak sapi
Hasil kajian Adijaya dan Kertawirawan (2011) mendapatkan potensi limbah jagung di lahan
kering lebih dari 4 ton/ha (Tabel 1). Apabila limbah jagung kering oven yang dihasilkan dimanfaatkan
secara optimal untuk pakan ternak sapi akan memenuhi kebutuhan 4 ekor ternak sapi selama 146 dan
159 hari untuk masing-masing varietas (Lokal Seraya dan Bisma) mengacu pada analisis kebutuhan
pakan. Standar pemberian menggunakan standar kebutuhan pakan berupa jerami jagung yang maksimal
bisa diberikan untuk sapi yaitu 30% -40 % dari komposisi pakan. Acuan berat pakan yang diberikan
adalah rata-rata pemberian ditingkat petani yaitu 17,15 kg/ekor/hari. Hasil biji dan berangkasan per
hektar dua varietas jagung yang dibudidayakan di lahan kering Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng dapat dilihat bpada table 4 berikut.
Tabel 4. Hasil biji dan berangkasan per hektar dua varietas jagung yang dibudidayakan di lahan kering Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Varietas
Biji/ha (t)
Berangkasan/ha (t)
Kering Oven
Ka. 12%
Basah
Kering Oven
Ka. 12%
Lokal Seraya

3,14

3,57

22,96

4,02

4,57

3,45

3,92

25,68

4,38

4,97

Bisma
Sumber: Adijaya dan Kertawirawan (2011)

Limbah ternak sapi berupa limbah padat dan cair (urin) merupakan hasil ikutan pada usahata
ternak sapi. Apabila potensi limbah ini terkelola dengan optimal Adijaya dan Yasa (2012) mendapatkan
potensi limbah padat yang dihasilkan seekor induk sapi per tahun yaitu 5.353,20 kg dan urin 2.138,40
liter. Apabila limbah padat diolah menjadipupuk kompos kadar air 20% dihasilkan kompos 2.732
g/ekor/hari, setara dengan 81,97 kg/ekor/bulan atau 983,65 kg/ekor/tahun (Tabel 2). Hasil perhitungan
selama enam bulan pengamatan menunjukkan rasio limbah padat segar, kompos kadar air 20% dan urin
yang dihasilkan seekor induk sapi Bali yaitu masing-masing 5,95% – 6,61%, 1,09%-1,21% dan 2,38%2,62% dari beratnya. Potensi kompos k.a. 20% yang dihasilkan dari limbah padat segar dan urin yang
dihasilkan seekor induk sapi Bali secara lebih rinci dapat dilihat pada table 5 berikut,
Tabel 5. Potensi kompos k.a. 20% yang dihasilkan dari limbah padat segar dan urin yang dihasilkan seekor induk
sapi Bali
Uraian
Rata-rata
ekor/hari

ekor/bulan

ekor/tahun

Limbah padat segar (kg)
Kompos ka. 20% (kg)

14,87
2,73

446,10
81,97

5.353,20
963,65

Urin (liter)

5,94

178,20

2.138,40

Sumber: Adijaya dan Yasa (2012)

Lebih lanjut Adijaya dan Yasa (2012) menyatakan dengan asumsi data selama enam bulan
pengamatan mampu mewakili kondisi dalam satu tahun maka seekor induk sapi Bali memiliki potensi
memberikan tambahan pendapatan dari limbah sebesar Rp 4.335,- dengan kontribusi Rp 1.365,- dari
kompos dan Rp 2.970,- dari bio urin. Potensi per bulan dan per tahun dapat dihitung dengan mengalikan
pendapatan per hari (Tabel 6).
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Tabel 6. Potensi pendapatan dari kompos k.a. 20% dan urin yang dihasilkan sekor induk sapi Bali
Uraian
Rata-rata
ekor/hari

ekor/bulan

ekor/tahun

Kompos ka. 20% (Rp)

1.365

40.985

481.825

Bio Urin (Rp)

2.970

89.100

1.069.200

Jumlah (Rp)

4.335

130.085

1.551.025

Keterangan: harga kompos per kg dan urin per liter masing-masing Rp 500,Sumber: Adijaya dan Yasa (2012)

Integrasi Padi dengan Ternak sapi
Jerami padi yang dihasilkan setiap musim panen rata-rata 33,30 t/ha. Hasil kajian fermentasi
jerami di desa Pangsan mendapatkan bahwa rendemen jerami setelah difermentasi rata-rata 62,91%.
Jerami terfermentasi yang siap dijadikan pakan sebesar 20,95 ton/ha dihasilkan dari sawah setiap musim
panen. Apabila diasumsikan penanaman padi dilakukan dua kali setahun, maka produksi jerami
mencapai 66,60 ton/ha dan pakan jerami terfermentasi sebesar 42,90 ton/ha. Apabila pemberian pakan
jerami padi diasumsikan sebesar 15 kg/ekor/hari maka limbah jerami tersebut mencukupi untuk 7 ekor
sapi. Dengan asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa satu hektar sawah dapat mendukung pakan
awetan untuk 7 ekor sapi.
Rata-rata kepemilikan lahan sawah di desa Pangsan seluas 25 are dengan dua kali musim
tanam per tahun dan satu ekor sapi penggemukan. Produksi jerami per tahun untuk luas lahan 25 are
sebanyak 16,65 ton, setelah terfermentasi jerami yang siap dijadikan pakan sebanyak 10,48 ton, ini
cukup untuk memenuhi kebutuhan 3 ekor sapi penggemukan selama 7 bulan pemeliharaan. Dengan
melihat luas lahan dan ketersediaan pakan jerami maka masih ada peluang untuk pemeliharaan sapi
penggemukan sebanyak 2 ekor lagi.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan produksi feses mentah pada kelompok kontrol lebih
banyak (17,6 kg/ekor/hari) jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan (8,95 kg/ekor/hari) (Gambar
1.). Hal itu mungkin disebabkan pada kelompok perlakuan ternak sapi diberikan pakan yang
dikombinasikan dengan probiotik, dimana probiotik mampu mengoptimalkan perombakan dan
penyerapan nutrisi pakan sehingga sedikit yang terbuang dalam bentuk limbah kotoran. Sebaliknya
produksi urine lebih tinggi pada sapi perlakuan (7,6 l/ekor/hari) dibandingkan dengan kontrol (4,5
l/ekor/hari). Hasil ini lebih rendah dari ternak sapi yang dipelihara di lahan kering yang menghasilkan urin
rata-rata 12,5-15,0 liter/ekor/hari, ini disebabkan karena pemberian jerami fermentasi dengan promix
menurunkan kadar air pakan sehingga berpengaruh terhadap volume urin.
Sapi yang mendapat pakan jerami terfermentasi menghasilkan feces 8,95 kg per hari dan setelah
pengomposan menjadi 4,75 kg per hari sehingga dalam setahun menghasilkan kompos sebanyak 1,7
ton. Haryanto (2000), melaporkan bahwa seekor sapi menghasilkan kotoran (feses) sebanyak 8-10 kg
per hari, dan setelah pengomposan hanya dihasilkan 4-5 kg per hari, sehingga dalam setahun satu ekor
sapi dapat menghasilkan kompos 1,5-2 ton. Untuk memenuhi kompos di Desa Pangsan sebaiknya petani
memelihara 2 ekor sapi penggemukan. Melihat dari peluang yang ada untuk luas lahan 25 are kebutuhan
kompos untuk 2 kali musim tanam sebanyak 1 ton/tahun sehingga kelebihan produksi pupuk dari limbah
sapi bisa dijual sebagai nilai tambah dari usatani integrasi sapi-padi sawah.
Hasil penimbangan bobot badan tiap bulan menunjukkan sapi yang mendapat pakan jerami
fermentasi dengan tambahan 2 kg dedak padi/ekor/hari memperoleh pertambahan bobot badan harian
0,56 kg/ekor/hari, nyata lebih tinggi (P<0,05) dari kontrol yang memperoleh pertambahan bobot badan
0,43 kg/ekor/hari (Gambar 2.). Hal ini disebabkan karena kandungan nutrisi jerami padi terfermentasi
yang dikombinasikan dengan HMT dan dedak padi sesuai dengan kebutuhan sapi Bali sehingga
pertumbuhannya jauh lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyasa (2004) bahwa sapi jantan
yang diberikan pakan rumput + jerami fermentasi + complete feed 2 kg memberikan pertambahan berat
badan 0,61 kg/ekor/hari. Penelitian Mastika dan Puger (2009) bahwa kualitas pakan merupakan faktor
yang sangat menentukan pertumbuhan dan kualitas daging sapi Bali. Peningkatan kualitas pakan
walaupun berasal dari limbah ternyata mampu meningkatkan pertambahan berat badan 1,5-2 kali lipat
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dibandingkan dengan yang diberi rumput lapang yang hanya memberikan pertambahan berat badan
antara 200-235 gr/ekor/hari dan yang diberi rumput gajah 320 gr/ekor/hari.
Peningkatan bobot badan juga disebabkan karena promik mengandung probiotik yang berfungsi
untuk membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi pakan. Menurut Anon (2010) promix memiliki fungsi
antara lain meningkatkan nafsu makan, meningkatkan stamina ternak, mempercepat penggemukan,
meningkatkan TDN ( Total Digestible Nutrient), menurunkan FCR (Feed Convertion Ratio), meningkatkan
daya tahan terhadap stres serta mengurangi bau pada kotoran ternak. Pemberian jerami padi fermentasi
sebagai pengganti 50% HMT yang dikombinasikan dengan probiotik memberikan pengaruh yang positif
karena hasil fermentasi jerami mampu meningkatkan kadar gizi yang dikandungnya (Widiyazid, dkk.
1999), sehingga hal ini juga akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan tubuh ternak yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan berat badan. Pertumbuhan Sapi Penggemukan yang Mendapatkan
Pakan Jerami Terfermentasi di Desa Pangsan, Badung tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 2 berkut.
Kendala Sistem Integrasi Tanaman Ternak Sapi
Selain Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan review hasil kajian diketahui pula
kendala – kendala yang dihadapi petani dalam melakukan sistem Integrasi Tanaman dengan Ternak
Sapi
1. Untuk dapat melakukan sistem integrasi tanaman dengan ternak sapi diperlukan adanya sarana
pendukung seperti halnya gudang penyimpanan pakan, pengolahan limbah ternak, dimana sebagian
besar petani belum mampu belum mampu membuatnya.
2. Teknologi Pengawetan pakan dari limbah tanaman dan pengolahan limbah ternak belum banyak
dilakukan petani dikarenakan petani belum menguasai teknologi tersebut.
3. Pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan ternak, untuk dapat maksimal memberikan peningkatan
produksi sapi harus diikuti dengan pemberian probiotik, sedangkan untuk memperoleh probiotik untuk
ternak sapi petani masih mengalami kesulitan dan biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli
probiotik cukup besar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Sapi yang diberikan limbah tanaman menunjukkan kenaikan bobot yang lebih tinggi daripada sapi
yang tanpa berikan limbah tanaman. Limbah berupa kotoran sapi dan urine sapi mampu meningkatkan
produksi tanaman. Integrasi ternak sapi dengan tanaman pisang, papaya, Sayuran, jagung, dan padi
mampu menekan biaya produksi petani berupa biaya pupuk untuk tanaman dan biaya pakan untuk
ternak sapi. sehingga keuntungan menjadi lebih tinggi dan meningkatnya pendapatan petani. Sistem
Integrasi ternak sapi dengan tanaman mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali. Petani
masih mengalami kesulitan di bidang penyediaan gudang penyimpanan pakan, penguasaan teknologi
pengawetan pakan, dan memperoleh probiotik untuk ternak sapi.
Karena secara sistem integrasi tanaman dengan ternak sapi mampu memeberikan keuntungan
secara financial maupun non financial maka perlu dilanjutkan dan diperbesar sekalanya oleh petani di
Bali. Dukungan Pemerintah sangat diperlukan terutama untuk pembangunan sarana pendukung dan
introduksi teknologi penglolahan limbah pakan dan pengolahan limbah ternak serta pengaplikasiaannya.
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ABSTRAK
Program Model Pengembangan Pertanian Perdesaan melalui Inovasi (m-P3MI) dirancang untuk menjadi wadah
yang mampu mensinergikan model-model diseminasi ketingkat petani, merevitalisasi kelembagaan ekonomi di
bidang pertanian serta mempercepat penyampaian inovasi teknologi yang diarahkan pada paket teknologi integrasi
ternak sapi dan tanaman mendukung program daerah dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya local berbasis pertanian ramah lingkungan. Beberapa
permasalahan secara umum yang ditemukan dalam integrasi tanaman dan ternak antara lain masih belum
optimalnya produktivitas tanaman dan ternak dari potensi yang tersedia. Pada budidaya tanaman diduga akibat
pemanfaatan input kimiawi secara intensif yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan sementara pada
ternak karena pemberian pakan yang seadanya dan belum optimal serta lemahnya penguasaan teknologi inovasi
pertanian di tingkat petani yang berakibat buruk pada sistem pengelolaan usahatani. Tujuan kegiatan ini adalah
meningkatkan kemandirian petani serta memberikan percontohan teknologi agar mampu meningkatkan produktivitas,
nilai tambah dan pendapatan petani sehingga mampu menumbuhkan agroindustri perdesaan (AIP) serta sistem
usaha tani intensifikasi dan diversifikasi (SUID) yang penggunaannya berbasis teknologi inovatif Badan Litbang
Pertanian khususnya teknologi sistem penggemukkan sapi potong berbasis “Zero Waste”. Kegiatan m-P3MI yang
dilaksanakan Desa Puhu Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dilaksanakan mulai Januari sampai dengan
desember 2014 terdiri dari beberapa aspek antara lain (1) pemanfaatan pakan penguat dan probiotik biocas
untuk sapi; (2) Introduksi inovasi olah limbah, (3) meningkatkan produktivitas pada aspek tanaman. Dalam
penggemukan sapi diperoleh rata-rata peningkatan bobot sapi yang bervariasi antara 0.4 s/d 0.6 kg per ekor
per hari dengan mengaplikasikan probiotik biocas, pakan penguat dedak 2 kg per ekor per hari serta HPT minimal 10
% dari bobot sapi yang secara umum lebih baik dari cara petani. Sedangkan dalam pemanfaatan kompos dan Bio
Urine sebagai hasil dekomposisi beberapa dekomposer seperti cacing, MOL, RB dan lainnya yang dilakukan
pada beberapa tanaman seperti padi, sayuran, Pepaya dan tanaman lainnya juga secara umum terjadi
peningkatan produksi yang nyata dan lebih baik dari cara petani sehingga peran pupuk organik sangat baik
dalam mendukung produktivitas maupun kesehatan lahan. Dengan aplikasi teknologi integrasi tanaman dan ternak
yang dapat meningkatkan pendapatan petani/peternak

Kata kunci: Keragaan, teknologi, integrasi, perdesaan
PENDAHULUAN
Badan Litbang Pertanian merancang sebuah program pengembangan diseminasi inovatif yang
terintegrasi di satu kawasan pengembangan agribisnis dengan nama “ Model Pengembangan Pertanian
Perdesaan Melalui Inovasi (M_P3MI) ”. M_P3MI adalah program pemerintah yang pelaksanaannya
bersifat Multi Years dengan tujuan untuk memperkenalkan/memasyarakatkan hasil inovasi pertanian
kepada masyarakat pengguna dalam rangka memacu adopsi inovasi di tingkat petani. Namun sejak
pasca swasembada pangan, terjadi kecenderungan melambatnya adopsi inovasi tersebut dalam
peningkatan produksi, seperti terlihat dari gejala stagnasi atau pelandaian produktivitas berbagai
komoditas pertanian yang berakibat pada menurunnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat petani di perdesaan. Kelambatan tersebut terjadi antara lain karena diseminasi inovasi
teknologi belum efektif dilaksanakan, (Badan Litbang Pertanian, 2011).
Dengan konsep seperti tersebut di atas, kegiatan m-P3MI umumnya dilakukan dengan
pendekatan antara lain : (i) pendekatan pada komponen teknologi inofvatif tepat guna melalui pengkajian
dan pengembangan partisipatif (Participatory Research and Development), (ii) pendekatan pada
introduksi model Laboratorium Agribisnis Lapangan yang merupakan model percontohan Agribisnis
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Industrial Pedesaan (AIP) dengan melibatkan komponen inovasi teknologi dan kelembagaan pedesaan,
(iii) pendekatan pada pengembangan model / replikasi percontohan baik di dalam lokasi M-P3MI
ataupun di luar desa M_P3MI, dan (iv) pendekatan pada kesamaan agroekosistem dan kondisi sosial
ekonomi setempat (Balitbangtan, 2004).
Program M_P3MI dirancang untuk menjadi wadah yang mampu mensinergikan antar komponen komponen dalam satu sistem diseminasi sehingga percepatan adopsi teknologi mulai dari lembaga
penyedia teknologi, penyalur teknologi, sampai ke pengguna dapat berjalan baik. Kegiatan ini sifatnya
partisipatif yang mengintegrasikan berbagai program strategis daerah dengan berbagai model yang telah
dikembangkan seperti penguatan kapasitas kelembagaan ditempuh melalui beberapa langkah seperti
memberdayakan kelembagaan subak dalam mengembangkan VUB padi baru seperti Inpari 10, 13,
introduksi sistim tanam padi jajar legowo, kelembagaan kelompok dalam budidaya pepaya maupun
kelompok wanita tani dalam pengembangan sayuran di lahan pekarangan dan olahan pangan, (b)
penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui pembinaan langsung maupun melalui pendidikan
sekolah lapang (SL) seperti budidaya sayuran di lahan sempit/pekarangan/halaman sekolah, Sistim
Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan, Teknologi Mikroorganisme Lokal (MOL) sebagai Dekomposer
dan bio nutrient, Uji Multi Lokasi benih tomat maupun penanganan aspek peternakan dari sisi kesehatan
maupun penggemukan ternak.
Pemilihan komoditas ternak sapi ditujukan untuk menjalin sinergitas program m-P3MI dengan
program Pemerintah Daerah setempat yakni program sistem pertanian terintegrasi (SIMANTRI). Dalam
konsep SIMANTRI adalah terkumpulnya limbah ternak padat dan cair yang dapat dikelola dengan baik.
Secara alamiah pengomposan limbah-limbah ini membutuhkan waktu yang lama. Dalam mempercepat
proses pengolahan limbah menjadi pupuk organik (kompos dan bio urine) maka digunakan decomposer
sebagai pabrik alamiah yang mengomposkan limbah sehingga menghasilkan pupuk organik yang dapat
dimanfaatkan oleh petani sebagai pupuk. Beberapa penelitian juga telah dilaporkan dalam
pengintegrasian tanaman dan ternak, dimana kotoran ternak secara langsung digunakan sebagai pupuk
organik (Ismail, Kusnadi, dan Supriadi, 1985; Ismail, 1990; Suprio Guntoro, et. al., 2000) dapat
meningkatkan produksi tanaman secara nyata.
Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah basis pengembangan ternak di Provinsi Bali.
Salah satu masalah yang dihadapi pada sistem pertanian di daerah ini adalah lemahnya penguasaan
teknologi inovasi pertanian yang berakibat buruk pada sistem pengelolaan usahatani. Upaya peningkatan
pendapatan petani di daerah ini dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan petani dalam
menerapkan inovasi teknologi dan terbatasnya kemampuan petani dalam mengakses informasi pasar.
Kondisi tersebut menempatkan petani semakin terpuruk dalam perangkap ketidakberdayaan secara
finansial. Program m-P3MI, diharapkan dapat mengatasi permasalahan - permasalahan tersebut
sehingga sistem pertanian berbasis agribisnis yang tangguh dapat dicapai dengan teknologi-teknologi
yang telah siap pakai.
PEMANFAATAN PAKAN PENGUAT DAN PROBIOTIK BIOCAS UNTUK
PENGGEMUKKAN SAPI
Salah satu faktor penting yang mesti mendapat perhatian dalam penggemukan sapi adalah
masalah pakan. Karena itu, jumlah dan mutu pakan, serta efesiensi penggunaan pakan merupakan hal
yang perlu diperhatikan. Untuk memacu pertumbuhan ternak dan meningkatkan efesiensi penggunaan
pakan, disamping pemberian pakan bermutu, belakangan beberapa peternak telah menggunakan
probiotik, yakni mikroba yang dapat membantu proses pencernaan makanan. secara lebih rinci dapat
dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Rata-rata penambahan berat badan sapi per hari untuk setiap perlakuan pada sapi pengemukan di
Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Tahun 2014
No
Perlakuan
rata-rata
1
2

Bio cas 5 CC+ cara petani

0.32

Cara peternak tanpa bio cas

0.21

3

Dedak 2 kg + bio cas 5 cc/ekor/hari
Sumber: Diolah dari data primer, 2014

52

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi

0.42

Meningkatnya PBB sapi pada pemberian probiotik disebabkan karena Biocas mengandung
mikroba-mikroba yang dapat membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi senyawa–senyawa
yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh saluran pencernaan sapi (Guntoro et al, 2001 dan
Hery, 1999). Probiotik merupakan kumpulan mikroorganisme yang mampu menguraikan bahan-bahan
organik komplek pada pakan menjadi bahan organik sederhana sehingga mempermudah diserap oleh
saluran pencernaan kedalam tubuh sebagai bahan sari-sari makanan untuk membangun tubuh dengan
sempurna. Probiotik Bio-Cas merupakan cairan berwarna coklat hasil pengembangan BPTP Bali, yang
terdiri dari multi mikroorganisme yaitu proteolitik, lignolitik, selulolitik, lipolitik yang mampu menguraikan
bahan-bahan organik komplek dalam pakan. Lebih lanjut Herry, et al. (1996) menyatakan bahwa dengan
pemberian probiotik bioplus dan pakan standar hijauan 10% dari berat badan serta 1% konsentrat setiap
hari pada sapi akan dapat meningkatkan berat badan sebesar 0,90 kg / hari / ekor.

Gambar 1. Kandang koloni / feedlot kelompok Mekar Jaya di
Kecamatan Payangan Gianyar

dusun Selasih desa Puhu,

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemberian Bio-Cas pada ternak memberikan
efek yang nyata, terutama terhadap pertumbuhan. Sekitar 2 minggu setelah pemberian Bio-Cas, nafsu
makan akan meningkat, dan ternak akan tampak lebih lincah. Disamping itu bau kotoran ternak menjadi
sangat berkurang.Setelah sekitar 4 minggu, biasanya respon pertumbuhan terhadap sapi yang diberikan
Bio-Cas akan tampak. Penggunaan Bio-Cas dapat meningkatkan pertumbuhan rata-rata 25 – 30 %
dibanding ternak yang tanpa memperoleh Bio-Cas. Sebagai contoh pada Sapi Bali yang mendapat pakan
hijauan (HMT) dan dedak padi sebanyak 0,8 % dari berat hidup (sapi yang beratnya 250 kg, mendapat 2
kg dedak / ekor/ hari) pertambahan bobot badan (PBB) rata – rata 480-500 gram/ekor/ hari. Bila
penggunaan pakan tersebut ditambah dengan pemberikan Bio-Cas 5 cc / ekor / hari bisa memperoleh
PBB rata – rata 625-650 gram, / ekor / hari. (Guntoro et al, 2001 dan Hery, 1999).
Selain memperhatikan kondisi pakan ternak, maka faktor kesehatan ternak juga memegang
peranan yang sangat penting dalam peningkatan bobot sapi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa tindakan
yang berkaitan dengan kesehatan hewan antara lain meliputi : a). Pemberian obat cacing. (Verm-O),
hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit cacingan pada ternak (sapi). Selanjutnya disebutkan oleh
Suweta (1990) bahwa rata-rata kejadian fascoliasis pada sapi bali di Bali sebesar 34,90%. Hal ini tentu
dapat merugikan peternak mengingat penyakit cacingan dapat menurunkan produktifitas ternak. b).
Vaksinasi SE (Septicaemi Epizootika), bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap serangan
penyakit SE mengingat wilayah Bali sampai saat ini masih belum bebas dari penyakit ini. c). Spraying.
Pelaksanaan spraying dilakukan pada waktu-waktu tertentu hal ini dilakukan untuk mencegah serangan
serangga (terutama lalat dan nyamuk) beberapa pendapat menyatakan bahwa serangan penyakit
Jembrana pada sapi Bali disinyalir disebarkan oleh sejenis serangga, dilain pihak serangga yang
menyerang ternak sapi juga dapat mengganggu ketenangan ternak juga dapat menimbulkan sejenis
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penyakit kulit, yang dapat menurunkan nilai jual ternak dan d). Pemberian Vitamin, dilakukan setiap
bulan sekali guna menjaga kesehatan sapi terutama dari perubahan musim.
Dari penambahan berat badan sapi secara ekonomis menguntungkan untuk itu dapat dilihat
secara analisis pada tabel 2
Tabel 2. Analisis pengemukan sapi dengan perlakuan biocas 5 cc + cara petani di Kelompok Ternak Mekar Jaya
Dusun Selasih Desa Puhu Kecamatan Payangan Gianyar Tahun 2014
No

Uraian

volume

satuan

Jumlah (Rp)

I

Biaya-biaya

A

Biaya Variabel

1

Bibit

1

ekor

8.000.000

2

Penyusustan kandang

6

bulan

50.000

3

Pakan

4

- Batang pisang

180

batang

180.000

- Rumput

180

keranjang

540.000

- Dedak

360

kg

- Biocas

6

btl

125.000

Tenaga kerja

15

HOK

750.000

bunga modal

12

% per tahun

587.700

6

bulan

100.000

1

kali

50.000

B

Biaya Tetap

1

Penyusutan alat

C

Biaya lain-lain
Biaya upakara
Total biaya lain-lain

50.000

Total Biaya

10.382.700

II

Penerimaan

A

Penjualan Sapi

1

ekor

B

Penjualan Kotoran sapi

6

kg

11.876.250
540.000

Penerimaan total

12.416.250

III

Keuntungan Petani

2.033.550

IV

Pendapatan petani

3.371.250

V

R/C ratio

1.20

Dari hasil perhitungan analisis ekonomi diketahui bahwa perlakuan yang paling besar
memberikan keuntungan bagi petani adalah dengan pemberian probiotik 5 cc/ekor/hari + cara petani.

KERAGAAN INTRODUKSI INOVASI OLAH LIMBAH
Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar
dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi
masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah
menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimalis
dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan
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mencemari lingkungan (Anonimous, 2013). Keragaan introduksi teknologi berbasis sapi
pada lokasi m-P3MI di Kecamatan payangan kabupaten Gianyar, diuraikan pada tabel 3 :

yang terdapat

Tabel 3. Beberapa Keragaan introduksi teknologi sapi potong berbasis Zero Waste pada Kegiatan m-P3MI di
Kabupaten Gianyar, 2014.
No
Jenis Teknologi
Manfaat
Teknologi pengolahan limbah ternak sapi
1
Teknologi Biogas
-.Memberikan keuntungan secara ekonomis dan
peningkatan kesejahteraan keluarga petani
-.Menghemat biaya produksi pertaniannya karena
tersedia pupuk organic yang memadai dan
kualitas pupuk baik
2
Teknologi pembuatan kompos kotoran ternak sapi
-.Meningkatkan pendapatan petani sebesar
40%.
3
Teknologi pembuatan Mikro Organisme Lokal (MOL) -.Menghemat biaya pembelian bahan starter
untuk pembuatan Biourine sebesar 20%
-.Menggugah kemandirian petani dengan
memberdayakan pembuatan MOL yang dapat
digunakan sebagai decomposer maupun pupuk
organik cair sehingga dapat menekan biaya
produksi dan meningkatkan kwalitas dan
kwantitas hasil pertanian
4
Teknologi Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) -.Meningkatkan pendapatan petani sebesar 200%
/Bio Urine
-.Memutus ketergantungan petani terhadap pupuk
urea atau pupuk kimia lainnya. Pupuk organik
mempunyai efek jangka panjang yang baik bagi
tanah, yaitu dapat memperbaiki struktur
kandungan organik tanah dan menghasilkan
produk pertanian yang aman bagi kesehatan

Dari ke empat (4) jenis inovasi teknologi tersebut (biogas,biourine, kompos dan mol)
menghasilkan produk yang bernilai ekonomi serta meningkatkan pedapatan petani karena : 1) mampu
menyelesaikan masalah teknis penting di wilayah tersebut.; 2) membantu petani untuk memenuhi
permintaan pasar; 3) dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan, budaya, sosial ekonomi, dan biofisik
secara spesifik; 4) memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan mata pencaharian keluarga petani
dan masyarakat di sekitarnya.
INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN M_P3Mi KABUPATEN GIANYAR
M_P3Mi dilakukan melalui pendampingan teknis meliputi keragaan inovasi teknologi yang
melibatkan kelompok tani dan Gapoktan yang dilakukan dalam batasan wilayah tertentu. Oleh karena itu
pemahamann konsep wilayah dan pembangunan wilayah perdesaan menjadi landasan utama dalam
penyelenggaraan kegiatan m-P3MI. Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan m-P3MI
adalah :
 Transfer Pengawalan
 Integrasi program berupa terobosan – terobosan dan gagasan yang efektif pada usaha tani
spesifik lokasi
 Bertambahnya adopter
 Perkembangan Adopter
 Peningkatan Produktivitas
 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
 Meningkatkan pengembangan jaringan kerjasama lintas sektor/SDMC
 Peningkatan penerimaan total rumah tangga petani
Berdasarkan indikator tersebut diatas capaian hasil pelaksanaan kegiatan m-P3MI di Kabupaten Gianyar
dapat dilihat pada Tabel 4
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Tabel 4. Capaian hasil pelaksanaan kegiatan m-P3MI di Kabupaten Gianyar, 2014
No
Indikator Keberhasilan
Capaian hasil
1
Transfer Pengawalan
Adanya kerjasama dua sisi yaitu internal maupun eksternal.
A.Internal :
Keterlibatan Balai Besar pengkajian sebagai tim evaluator dalam
pengembangan M_P3Mi dalam mendukung keberhasilan teknologi
yang mampu menjembatani dalam pengembangan teknologi
B.Eksternal :
Dukungan dan kerjasama instansi terkait : Dinas, BPP (PPL),
Desa dan kelompok tani
2
Integrasi
Program
berupa -.Terjadinya penumbuhan aktifitas masyarakat melalui sosialsasi,
terobosan-terobosan dan gagasan
Pendampingan dan introduksi beberapa teknologi dilapangan
yang efektif pada usaha tani -.Terjadinya diseminasi teknologi secara langsung ketingkat petani
spesifik lokasi
melalui beberapa demplot tanaman, introduksi teknologi
peternakan, SL serta penanganan pasca panen dan olahan
produk
-.Adanya aplikasi teknologi dalam upaya mengefisiensikan inputinput produksi seperti teknologi pembuatan pupuk yang
digunakan sendiri oleh petani
3
Bertambahnya adopter
-.Dari semula berjumlah 2 kelompok (100 petani) menjadi 8
kelompok (400 petani) jenis teknologi yang diadopsi adalah
penggemukan ternak sapi, teknologi MMB, pembuatan
biourine, Teknologi Biogas, Teknologi Kompos, dan teknologi
PTT padi, pengolahan dan produksi makanan olahan, teknologi
Pengembangan sayuran dan buah di lahan pekarangan
Perkembangan Adopter
-.2 kelompok (100 petani) menjadi 8 kelompok (400 petani)
4
Adopter teknologi integrasi ternak tanaman,
-.2 kelompok wanita tani (75 orang)
5
Meningkatnya produktivitas
-.Produktivitas tanaman padi sebelum pelaksanaan kegiatan 5
- 6 ton/ha GKG, dan setelah pelaksanaan kegiatan adalah 7 8 ton/ha
6
Penguatan dan Pengembangan -.Penguatan Koperasi yang menjadi sumber permodalan maupun
Kelembagaan
pasar bagi petani, yaitu: Koperasi Tani Amerta Nadi sebagai
wadah informasi dan permodalan serta pemasaran produk bagi
petani.
-.Peningkatan pembinaan subak sebagai produsen padi dengan
introduksi VUB padi inpari 24 (beras merah) dikaitkan dengan
pengolahan produk RMU sebagai produk antara serta peran
koperasi dalam memasarkan nya.
-.Peningkatan kelembagaan embrio wisata agro beserta asesorisasesoris pendukung wisata agro seperti instalasi bio urine dan
biogas untuk menghasilkan pupuk organic dalam mendukung
pengembangan bunga potong yang organic dalam wisata agro
yang ramah lingkunan.
7
Peningkatan jaringan kerjasama -.Terjalinan komunikasi antara lintas sektoral antara lain Dinas
lintas sektoral /SDMC
Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan
Kelautan, Bappeda, kerjasama dengan Pemprop. Bali, BPP,
desa, sekolah dan kepala dusun serta stakeholder .
-.Peningkatan
pembinaan
Simantri,melakukan
diseminasi
teknologi pupuk organik pada pepaya IPB-9 (California) pada
subak-subak
-.Kerjasama BPP Payangan membangun BPP model dengan
mengembangkan model pertanian melalui inovasi.
-.Meningkatkan Beberapa aktivitas melalui sinkronisasi rencana
kerja ke depan, mengembangkan demplot sayuran dan pepaya
serta menginisiasi dusun Ponggang sebagai model pertanian
organik.
8
Peningkatan
penerimaan
total Pendapatan petani meningkat 200% diukur
rumah tangga tani
berdasarkan pendapatan rumah tangga tani
petani
sebelum M_P3Mi dan setelah pelaksanaan kegiatan M_P3Mi
Sumber : Data primer, 2014.
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Hadirnya M_P3MI dalam kawasan agropolitan di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar
merupakan langkah yang positif terutama dalam melakukan kajian-kajian yang mendukung program
agropolitan serta menyebarluaskan / mendesimenasikan teknologi pertanian yang telah siap pakai.
KESIMPULAN
Keragaan sistem integrasi sapi dan tanaman berbasis teknologi dalam mendukung kegiatan
M_P3Mi dapat mempercepat penyampaian inovasi teknologi yang diarahkan pada paket teknologi
integrasi ternak sapi dan tanaman mendukung program daerah dan mampu meningkatkan produktivitas
dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya local berbasis pertanian ramah lingkungan.
Kegiatan integrasi sapi dan tanaman berbasis teknologi memunculkan tiga kegiatan terpadu
sekaligus, berupa (1) pemanfaatan pakan penguat dan probiotik biocas untuk sapi; (2) Introduksi
teknologi hasil samping ternak sapi (3) meningkatkan produktivitas pada aspek tanaman dimana
masing-masing kegiatan saling berkontribusi dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas,
termasuk produksi padi, pepaya. Secara ekonomis kegiatan tersebut menguntungkan dan secara sosial
budaya dapat diterima masyarakat sehingga Model integrasi ini layak diterapkan di wilayah- wilayah
lainnya.
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ABSTRAK
Penggunaan varietas unggul baru (VUB) berdaya hasil tinggi, tahan hama penyakit maupun cekaman lingkungan
merupakan komponen teknologi yang berperan penting di dalam meningkatkan produktivitas padi. Upaya yang
dilaksanakan dengan display VUB melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Kajian dilaksanakan di
Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2012. Kajian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil
beberapa VUB Inpari pada kegiatan Display dengan pendekatan PTT. Varietas yang digunakan yaitu Inpari 7, Inpari
14, dan Inpari 15, masing-masing lokasi seluas satu ha. Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, anakan
produktif, gabah isi, gabah hampa/malai, dan hasil ubinan per hektar. Data-data dikumpulkan dan ditabulasi,
kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. Hasil kajian menunjukkan komponen pertumbuhan, komponen hasil, dan
hasil padi berbeda-beda menurut varietas dan tipe agroekosistem lahan. Hasil padi tertinggi diperoleh di Kabupaten
Gianyar dan Kota Denpasar, mencapai 11,30 ton/ha GKP untuk Inpari 7; 10,28 ton/ha GKP untuk Inpari 14; dan
10,00 ton/ha GKP untuk Inpari 15.

Kata kunci : Pertumbuhan dan hasil, display, VUB Inpari, PTT.

PENDAHULUAN
Produksi beras nasional cenderung mengalami penurunan seiring dengan terjadinya deteriosasi
dan penurunan kesuburan tanah. Pelandaian produktivitas tersebut disebabkan oleh banyak faktor,
antara lain penurunan kandungan bahan organik, penurunan penambatan N2 udara pada tanah sawah,
penurunan kecepatan penyediaan hara N, P, dan K dalam tanah, penimbunan senyawa-senyawa toksik
bagi tanaman (gas H2S), asam-asam organik, ketidakseimbangan penyediaan hara, kahat hara mikro
(Cu, Zn) kahat Fe dan S, tanah terlalu reduktif, penyimpangan iklim, tekanan biotik dan varietas
(Puslitbangtan, 2001). Penggunaan varietas unggul baru (VUB) berdaya hasil tinggi, tahan hama
penyakit maupun cekaman lingkungan merupakan komponen teknologi yang berperan penting di dalam
meningkatkan produktivitas padi (Suwarno et al., 2004).
Upaya meningkatkan produktivitas padi terutama pada daerah pelandaian produktivitas dengan
display VUB melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). PTT suatu pendekatan untuk
mengoptimalkan potensi secara terpadu, sinergi, dan partisipatif dalam upaya meningkatkan produksi
padi di setiap daerah. Atau suatu pendekatan yang mempertimbangkan keserasian dan sinergisme
antara komponen teknologi produksi (budidaya) dengan sumber lingkungan setempat (Rachman dan
Saryoko, 2008).
Para pemulia tanaman padi telah banyak menghasilkan beberapa varietas unggul, baik dalam
bentuk varietas unggul baru, varietas unggul tipe baru maupun varietas padi hibrida. Keberhasilan
pemulia tersebut baru dirasakan manfaatnya apabila tersedia benih bermutu dalam jumlah yang cukup
untuk ditanam petani. Karena itu dukungan sistem perbenihan yang tangguh dan berkelanjutan sangat
diperlukan untuk menjamin diseminasi varietas secara cepat. Untuk tanaman padi, penggunaan varietas
unggul telah memberikan kontribusi substansi terhadap peningkatan rata-rata produksi padi nasional
yang saat ini telah mencapai 4,5 ton/ha (Dirjen Tanaman Pangan, 2006). Menurut Makarim et al. (2004),
bahwa salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas padi adalah karena varietas yang ditanam
petani dewasa ini tidak mampu lagi berproduksi lebih tinggi akibat terbatasnya kemampuan genetik.
Pelandaian produksi padi sawah sampai tahun terakhir masih berlanjut disebabkan sulitnya menaikkan
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produktivitas padi di lahan sawah terutama di wilayah intensifikasi (Hasanudin, 2004 dan Fagi et al,
2002).
Perbaikan varietas terus dilakukan dan semenjak tahun 2008 varietas padi sawah yang dilepas
menggunakan sistem penanaman baru yaitu akronim Inpari (inbrida padi irigasi). Hingga tahun 2012
telah dilepas 30 Inpari. Varietas-varietas Inpari memiliki sifat yang beragam. Beberapa karakter yang ada
pada tipe Inpari antara lain adalah tahan HDB, tahan tungro, tahan wereng, umur sangat genjah, beras
fungsional, toleran suhu rendah dan toleran rendaman (Susanto, 2012).
Hasil penelitian dan kajian Pendampingan Program SL-PTT Padi Sawah Provinsi Bali tahun 2010
menggunakan VUB Inpari dengan pendekatan PTT peningkatan hasil berkisar antara 0,5–1,0 ton/ha
GKP (Kamandalu et al., 2010). Demikian pula kegiatan tahun 2011 dengan pendekatan PTT antara lain
peningkatan hasil VUB Inpari pada cara tanam legowo 2:1 baik dengan tapin maupun tabela
dibandingkan dengan cara tanam tegel, peningkatan hasil gabah kering panen rata-rata 9 kabupaten
sebesar 16,93% (Suratmini at al., 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaan
pertumbuhan dan hasil VUB Inpari melalui pendekatan PTT.
METODE PENELITIAN
Kegiatan Display VUB dilaksanakan di seluruh Kabupaten/kota se Bali (Tabel 1) dengan luasan
masing-masing unit adalah 1 hektar, pada bulan April sampai dengan November 2012 melalui
pendekatan PTT. Komponen PTT padi sawah yang diterapkan meliputi (1) Varietas Unggul Baru (VUB)
yaitu Inpari 7, Inpari 14 dan Inpari 15; 2) Benih bermutu/bersertifikat; (3) Tanam bibit muda <20 HSS; (4)
Jumlah bibit 2-3 batang/lubang; (5) Sistem tanam jajar legowo 2:1 (25 cm x 12,5 cm x 50 cm) cara tanam
pinadah(tapin) maupun tanam benih langsung (Tabela); (6) Pemupukan berimbang dengan pupuk urea,
ponska, dan pupuk organik kotoran sapi; (7) Pengairan berselang (intermittent) yaitu pengaturan kondisi
sawah dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian; (9) Pengendalian gulma dan penyakit
dengan PHT. Variabel pengamatan meliputi komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi.
Hasil pengamatan dicatat kemudian ditabulasi secara kuantitatif agar bisa disajikan dalam bentuk tabel.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Display VUB yang ditampilkan untuk dibahas dalam tulisan ini, tersebar di Subak yang
ada di 9 kabupaten/kota. Tanggal tanam dan panen di masing-masing kabupaten berbeda disesuikan
dengan jadwal tanam petani di lokasi bersangkutan, cara tanam legowo 2:1 dengan tapin maupun tabela,
seperti tertera pada Tabel 1.
Pada Tabel 2 terlihat karakteristik komponen pertumbuhan dan komponen hasil VUB Inpari 7 di
sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali, seperti tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai,
jumlah gabah isi dan hampa per malai. Tinggi tanaman berkisar antara 85,28 – 104,00 cm. Tinggi
tanaman tertinggi pada tanaman yang dibudidayakan di Kabupaten Badung dan Klungkung dan tinggi
tanaman terpendek terlihat pada tanaman di Kota Denpasar. Berdasarkan deskripsi VUB tinggi tanaman
Inpari 7 yaitu ±104 cm (Mejaya, 2014). Hal ini menunjukkan pertumbuhan Inpari 7 di Kabupaten Badung
dan Klungkung sesuai dengan deskripsi VUB yang ada. Jumlah anakan produktif terbanyak di Kabupaten
Jembrana dan paling sedikit di Kabupaten Klungkung dan Bangli, sedangkan untuk panjang malai di
Kabupaten Klungkung terpanjang dengan gabah isi per malai terbanyak dan panjang malai di Kabupaten
Karangasem terpendek dengan gabah isi per malai paling sedikit. Gabah hampa per malai paling sedikit
di Kabupaten Badung dan Jembrana, sedangkan terbanyak di Kabupaten Karangasem.
Tabel 1. Lokasi, cara tanam, tanggal tanam, dan tanggal panen display VUB tahun 2012
No
Lokasi
Cara Tanam
Tanggal Tanam
Tanggal Panen
1
Subak Periuk, Desa Wanasari,
Legowo 2 : 1
19-5-2012
13-9-2012
Tabanan
2
Subak Teba, Desa Tangeb,
Legowo 2 : 1
13-7-2012
25-10-2012
Mengwi, Badung
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3
4
5
6
7
8
9

Subak Kedua, Desa Peguyangan
Kangin, Denpasar Utara
Subak Kumpul, Desa Bone,
Blahbatuh, Gianyar
Subak Kusamba, Desa Kusamba,
Dawan, Klungkung
Subak Tenggaling, Desa Taman
Bali, Bangli
Subak Poan I, Desa Telaga
Tawang, Sidemen, Karangasem
Subak Celuk Tenggulun, Desa
Tukad Mungga, Buleleng
Subak Tibubeleng, Desa
Penyaringan, Mendoyo,
Jembrana

Tabela Legowo 2:1

25-6-2012

22-10-2012

Legowo 2 : 1

10-7-2012

25-10-2012

Legowo 2 : 1

28-5-2012

24-9-2012

Legowo 2 : 1

30-7-2012

21-11-2012

Tabela Legowo 2:1

25-5-2012

19-9-2012

Legowo 2 : 1

29-5-2012

10-9-2012

Legowo 2 : 1

27-4-2012

16-7-2012

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman, anakan produktif, panjang malai, gabah isi dan hampa per malai
varietas Inpari 7 kegiatan Display VUB tahun 2012.
No.

Kabupaten

Tinggi
tanaman
(cm)

Anakan
produktif
(btng/rpm)

Panjang
malai (cm)

Gabah
isi/malai
(butir)

Gabah
hampa/malai(butir)

1

Badung

104,00

17,00

25,00

140,00

12,00

2
3
4
5
6
7

Klungkung
Bangli
Tabanan
Karangasem
Gianyar
Jembrana

104,00
102,80
86,80
91,40
99,40
102,50

14,20
14,20
17,60
16,00
22,20
22,70

26,30
24,80
24,60
23,20
25,70
25,67

163,80
161,60
135,30
95,40
117,00
121,25

19,60
19,20
22,90
23,80
21,40
12,00

8
9

Denpasar
Buleleng

85,28
101,40

16,67
16,40

25,00
23,70

125,00
110,36

13,00
14,88

Rata-rata

97,51

17,44

24,89

129,97

17,64

Karakteristik tanaman untuk menghasilkan gabah bernas selain dipengaruhi oleh faktor genetik
juga dipengaruhi oleh ketersediaan hara dan terjaminnya proses fisiologis tanaman. Pembentukan
anakan, tinggi tanaman, dan jumlah gabah dipengaruhi oleh ketersediaan N. Hara P sangat diperlukan
tanaman padi terutama pada saat awal pertumbuhan, pada fase pertumbuhan tanaman tersebut, P
berfungsi memacu pembentukan akar dan penambahan jumlah anakan (Asmanur et al., 2012).
Karakter kuantitatif komponen pertumbuhan dan komponen hasil VUB Inpari 14 di sembilan
kabupaten/kota Provinsi Bali, seperti tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah
gabah isi dan hampa per malai disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3, tinggi tanaman berkisar 83,60109,60 cm. Tinggi tanaman tertinggi di Kabupaten Bangli dan tinggi tanaman terpendek terlihat pada
tanaman di Karangasem. Pada Deskripsi VUB tinggi tanaman 103 cm (Mejaya, 2014). Tinggi tanaman
berbeda-beda pada 9 kabupaten /kota, karena ketinggian tempat, suhu dan kelembaban yang berbeda,
begitu pula untuk komponen lainnya. Jumlah anakan produktif terbanyak di Kabupaten Jembrana dan
paling sedikit di Kabupaten Gianyar, sedangkan untuk panjang malai di Kabupaten Klungkung terpanjang
dengan gabah isi per malai terbanyak dan panjang malai di Kabupaten Karangasem terpendek. Gabah
hampa per malai paling sedikit di Kabupaten Gianyar, sedangkan terbanyak di Kabupaten Karangasem.
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Tabel 3. Rata-rata tinggi tanaman, anakan produktif, panjang malai, gabah isi dan hampa per malai
varietas Inpari 14 kegiatan Display VUB tahun 2012
No.

Kabupaten

Tinggi
tanaman
(cm)

Anakan
produktif
(btng/rpm)

Panjang
malai (cm)

Gabah
isi/malai
(butir)

Gabah
hampa/malai(butir)

1
2
3
4

Badung
Klungkung
Bangli
Tabanan

100,00
105,60
109,60
99,20

17,00
24,20
23,20
16,20

24,00
28,50
24,60
21,27

145,00
172,00
133,40
126,90

10,00
23,20
13,40
25,30

5
6
7
8
9

Karangasem
Gianyar
Jembrana
Denpasar
Buleleng

83,60
97,00
99,10
85,83
96,60

16,00
13,60
28,00
15,70
15,00

21,00
24,46
23,95
23,50
21,44

130,00
139,60
120,58
134,50
119,92

27,40
8,20
21,25
15,40
15,52

Rata-rata

97,39

18,77

23,64

135,77

17,74

Karakter kuantitatif komponen pertumbuhan dan komponen hasil VUB Inpari 15 di sembilan
kabupaten/kota Provinsi Bali, seperti tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah
gabah isi dan hampa per malai disajikan pada Tabel 4. Pada Tabel 4, tinggi tanaman berkisar 88,00111,40 cm. Tinggi tanaman tertinggi di Kabupaten Jembrana dan tinggi tanaman terpendek terlihat pada
tanaman di Kota Denpasar. Tinggi tanaman ada yang lebih rendah dan lebih tinggi dari deskripsi VUB
Inpari 15 yaitu 105 cm (Mejaya, 2014). Jumlah anakan produktif terbanyak di Kabupaten Klungkung dan
paling sedikit di Kabupaten Gianyar, sedangkan untuk panjang malai di Kabupaten Klungkung terpanjang
dan panjang malai di Kabupaten Karangasem terpendek. Gabah isi per malai terbanyak di Kabupaten
Jembrana dan gabah isi paling sedikit di Kabupaten Karangasem. Gabah hampa per malai paling sedikit
di Kabupaten Badung, sedangkan terbanyak di Kabupaten Jembrana.
Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman, anakan produktif, panjang malai, gabah isi dan hampa per malai
varietas Inpari 15 kegiatan Display VUB tahun 2012
No.

Kabupaten

Tinggi tanaman
(cm)

Anakan
produktif
(btng/rpm)

Panjang
malai (cm)

Gabah
isi/malai
(butir)

Gabah
hampa/malai(butir)

112,00

10,00

1

Badung

97,00

16,00

24,00

2

Klungkung

105,20

19,00

28,10

168,40

22,60

3

Bangli

105,20

15,40

25,70

174,00

14,20

4

Tabanan

88,80

15,40

22,35

118,00

13,40

5

Karangasem

88,00

13,20

20,80

94,00

20,40

6

Gianyar

100,60

11,20

24,86

141,00

17,80

7

Jembrana

111,40

17,90

25,67

183,00

25,16

8

Denpasar

80,39

17,33

23,30

116,73

10,07

9

Buleleng

99,80

12,20

21,06

116,04

18,00

Rata-rata

97,38

15,29

23,98

135,91

16,85

Hasil padi per hektar VUB Inpari 7, Inpari 14, dan Inpari 15 di kegiatan Display VUB disajikan
pada Tabel 5. Produktivitas padi Inpari 7 berkisar antara 6,42-11,30 ton GKP/ha, Inpari 14 berkisar antara
7,17-10,28 ton GKP/ha, dan Inpari 15 berkisar antara 7,33-10,00 ton GKP/ha (Tabel 5). Produktivitas
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padi VUB Inpari 7, Inpari 14, dan Inpari 15 berbeda di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Produktivitas Inpari 7 paling tinggi di Kabupaten Gianyar, Inpari 14 paling tinggi di Kota Denpasar, dan
Inpari 15 paling tinggi juga di Kabupaten Gianyar. Keunggulan padi VUB Inpari 7, Inpari 14, dan Inpari 15
berbeda di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, seperti terlihat pada Gambar 1.
Tabel 5. Rata-rata produksi kegiatan Display VUB tahun 2012
N0.

Kabupaten

Produksi t GKP/ha
Inpari 7

Inpari 14

Inpari 15

1

Tabanan

8,50

8,75

7,70

2

Badung

8,47

8,07

7,92

3

Denpasar

4

Gianyar

5

9,72

10,28

8,40

11,30

10,00

10,00

Klungkung

8,60

8,50

8,20

6

Bangli

7,33

9,16

8,90

7

Karangasem

6,42

7,17

7,33

8

Buleleng

10,33

9,16

8,58

9

Jembrana

8,50

8,40

9,20

Rata-rata

8,80

8,83

8,47

Keterangan: produksi (GKP t/ha) hasil ubinan

Gambar1. Rata-rata produksi kegiatan Display VUB tahun 2012
Perbedaan komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi dimungkinkan karena
berbedanya agroekosistem masing-masing kabupaten/kota terutama ketinggian tempat, jumlah curah
hujan dan waktu tanam. Berdasarkan rata-rata produksi, varietas Inpari pada Display VUB lebih tinggi
daripada potensi hasil sesuai deskripsi yang ada yaitu potensi hasil Inpari 7 sebesar 8,7 t/ha, Inpari 14
sebesar 8,2 t/ha, sedangkan Inpari 15 sebesar 7,5 t/ha (Mejaya, 2014). Adanya hal tersebut cocok
dikembangkan di wilayah Provinsi Bali.
KESIMPULAN DAN SARAN
Komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi dengan pendekatan PTT berbeda
menurut varietas dan tipe agroekosistem lahan. Produktivitas padi VUB Inpari 7, Inpari 14, dan Inpari 15
tertinggi dihasilkan di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.
Untuk melihat stabilitas hasil dari VUB Inpari 7, Inpari 14, dan Inpari 15, perlu dilakukan
pengkajian selanjutnya di musim tanam yang berbeda.
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MODEL PERTANIAN TERINTEGRASI TERNAK SAPI DAN TANAMAN SAYURAN
DI LAHAN KERING KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

I Made Sukadana1 dan Pekik Anggoro2
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar
Email : sukadana_bali@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pada sistem pertanian terintegrasi sangat diperlukan penyediaan teknologi dan varietas yang digunakan.
Relatif menguntungkan dari segi nilai ekonomi seperti pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, sayuran,
peternakan. Tujuan penelitian : (1) Untuk menemukan pola pertanian terintegrasi ternak dan tanaman sayuran di
lahan kering, dari pemanfaatan limah ternak dijadikan pupuk organik bagi tanaman dan pemanfaatan limbah
tanaman sayuran dijadikan pakan ternak; (2) Untuk meningkatkan pendapatan petani secara keseluruhan.
Responden adalah keluarga petani yang memiliki sayuran, peternakan. Metode penelitian yang digunakan adalah
survei. Hasil terintegrasi sistem pertanian; sayuran dan ternak.

Kata kunci: Pertanian terintegrasi, sayuran, ternak.
PENDAHULUAN
Selama ini konsumsi untuk kebutuhan daging selalu meningkat, untuk memenuhi kebutuhan
tersebut pemerintah melalui Kementerian Petanian dapat memperioritaskan program swasembada
daging. Untuk mendukung program swasembada daging propinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali telah
mencanangkan program “Bali Mandara” memberikan bansos Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI)
kepada gabungan kelompok tani yang jumlahnya mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015
kurang lebih 500 Simantri. Pemeliharaan ternak pada masing-masing Simantri diharapkan dapat
menghasilkan pupuk untuk tanaman di Kabupaten Bangli.
Tanaman hortikultura merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuahan vitamin dan mineral, Sayuran sangat bermanfaat sebagai sumber vitamin dan
mineral yang penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Dengan bertambahnya penduduk, meningkatnya
pendapatan dan pendidikan akan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai gizi
dan kesehatan. Konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan oleh penduduk di Indonesia hasil kajian
litbang Departemen Pertanian 2013 tingkat komsumsi buah per kapita hanya 34,55kg/tahun, tingkat
komsumsi sayuran per kapita 40,35 kg/tahun. Sementara komsumsi buah dan sayur warga Singapura
dan Vietnam melebini 100kg/tahun.WHO menganjurkan komsumsi buah dan sayur 73kg/tahun.
Produksi sayuran di Dusun Yeh Mampeh Kabupaten Bangli masih diusahakan dengan pola
usahatani kecil dengan memanfaatkan lahan kering dan lahan hasil galian C dari letusan gunung Batur.
Sesuai dengan anjuran pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Perhutanan (P3) serta Badan Ketahanan Pangan, dengan memanfaatkan lahan ini untuk usahatani
sayur-sayuran masyarakat bisa mandiri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sayursayuran dan juga merupakan sumber pendapatan bagi petani yang mengusahakannya. Lahan kering
yang digunakan untuk usahatani sayur-sayuran di Kabupaten Bangli banyak terdapat di Kecamatan
Kintamani, Bangli dan Tembuku.
Pertanian terintegrasi ternak dan sayuran dapat mengurangi biaya produksi karena limbah ternak
baik feses (kotoran ) dan urin (kencing) dapat dijadikan pupuk organik bagi tanaman sayuran, sedangkan
sisa sayuran akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pertanian terintegrasi akan dapat mengurangi
resiko kegagalan panen, karena ketergantungan pada suatu komoditi dapat dihindari dan hemat ongkos
produksi. Menurut Handaka dkk (2009) sistem pertanian terintegrasi ternak dan tanaman adalah suatu
sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen ternak dan tanaman dalam
suatu kegiatan usahatani atau dalam suatu wilayah. Keterkaitan merupakan faktor sebagai pemicu dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.
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Keutamaan pelaksanaan pemanfaatan lahan dengan pola diversifikasi usahatani dan ternak sapi
adalah: pola usahatani terintegrasi yang dapat diterapkan kepada masyarakat yang berada di lahan
kering Kabupaten Bangli untuk memanfaatkan lahan kering. Limbah sayuran dapat dijadikan pakan
ternak, sehingga dengan cara ini peternak tidak perlu mencari rumput dan limbah ternak dapat dijadikan
pupuk organik cair dan padat sebagai pupuk bagi tanaman sayuran.
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menemukan pola pertanian terintegrasi ternak dan tanaman
sayuran di lahan kering, dari pemanfaatan limah ternak dijadikan pupuk organik bagi tanaman dan
pemanfaatan imbah tanaman sayuran dijadikan pakan ternak; (2) Untuk meningkatkan pendapatan
petani secara keseluruhan.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan waktu Penelitian
Lokasi penelitian di Dusun Yeh Mampeh Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli yang berada di bawah gunung Batur dengan ketinggian 1.020 meter dari permukaan laut.
Penelitian dilakukan secara survey, teknik pengambilan sampel respoden dipilih secara purposive
sampling dimana petani yang melakukan pertenian terintegrasi ternak dan tanaman sayuran.
Tahapan dan Sasaran Penelitian
Penelitian ini untuk menemukan pola pertanian terintegrasi ternak dan tanaman sayuran.
Penelitian ini dilaksanakan selama delapan bulan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
keluarga petani peternak yang memiliki tanaman sayuran dan usaha ternak. Unit analisis dalam
penelitian ini adalah keluarga petani peternak yang melakukan usaha tanaman sayuran, sampel dipilih
atas dasar pertimbangan tertentu yaitu: gabungan kelompok tani yang melakukan pertanian terintegrasi
ternak dan tanaman sayuran. Dari gabungan kelompok tani yang terpilih diambil sampel keluarga secara
purposive sampling dengan kriteria keluarga yang melakukan pertanian terintegrasi ternak dan tanaman
sayuran. Diambil responden sebanyak 30 kepala keluarga.
Data yang di kumpul dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh langsung dari keluarga petani peternak yang terpilih sebagai sampel dan dikumpul melalui
wawancara dan pengisian daftar pertanyaan. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait.
Adapun petani sebagai responden dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut :
Petani mempunyai salah satu macam pola pertanian terintegrasi ternak dan tanaman sayuran,
aktivitasnya disamakan : a. tanaman sayuran dan ternak sapi. b. tanaman sayuran dan ternak kotoran
bekas cacing (kascing) c. tanaman sayuran dan ternak ayam buras.
Metode pengolahan data
Melakukan tabulasi dan analisis usahatani, meliputi analisis biaya yang dikeluarkan, penerimaan
dan pendapatan usahatani.
Analisis data :
a. Analisis data untuk optimasi digunakan metode linear programming. Dimana metode linear
programming mempunyai tiga komponen kuantitatif yaitu: fungsi tujuan, aktivitas/proses mencapai
tujuan sumber daya terbatas.
b. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan yang berkaitan dengan pengaturan
secara optimal sumberdaya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal, secara
umum fungsi tujuan untuk mencapai keuntungan maksimal ditulis sebagai berikut:
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Z = C1X1 + C 2X2+ ….iX+i

C

Keterangan :
Z
Ci
Xi
i

= Jumlah keuntungan maksimal
= Keuntungan persatuan output cabang usaha ke –i
= Jumlah output dari cabang usaha ke I
=
1,2,3,….,n
HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Hasil Samping dan Limbah Tanaman Hortikultura dalam Pemenuhan Kebutuhan Pakan
Ternak
Pengembangan ternak sapi yang dipelihara dengan tanaman sayuran tidak membutuhkan
sumberdaya lahan baru dan sumberdaya alam yang ada , limbah tanaman sayuran dapat di jadikan
pakan ternak yang setiap di panen sehingga kebutuhan pakan ternak setiap hari dapat tersedia. Petani
dapat memanfaatkan lahan kosong lebih optimal guna meningkatkan manfaat ekonomi. Sumberdaya
input usaha ternak melimpah seperti hijauan antar tanaman (dari hasil pengamatan yaitu berupa rumput
dan legum) dapat langsung dimanfaatkan sebagai pakan ternak tanpa mengganggu produktivitas
sedangkan potensi limbah tanaman sayuran dengan teknologi sederhana dapat dimanfaatkan sebagai
bahan campuran hijauan pakan ternak sapi.
Tabel 1. Petani yang Memanfaatkan Limbah Tanaman untuk Pakan dan Limbah ternak untuk Pupuk
Organik
No
1

2

Uraian
Limbah tanaman untuk pupuk organik :
- Menggunakan
- Tidak menggunakan
Limbah tanaman untuk pakan ternak :
- Menggunakan
- Tidak menggunakan
Limbah ternak :
- Digunakan sebagai pupuk organik
- Digunakan sebagai bio gas

Jumlah (%)
70
30
75
25
90
5

Dari hasil pengamatan di lapangan limbah tanaman sayuran 70 % sudah diguakan sebagai
pupuk organik untuk memupuk tanaman sayuran, 30% belum karena kurang cukup waktu untuk
membuat pupuk, sedangkan sebagai pakan ternak 75% petani sudah menggunakan terutama limbah
jagung lokal, kubis dan kentang untuk ternak sapi. Limbah ternak berupa feses dijadikan pupuk
kompos, urin juga ada yang menjadikan pupuk cair yang di manfaatkan sebagai pupuk organik bagi
tanaman.
Sehubungan dengan hal tersebut sebagian besar petani telah menggunakan kotoran ternak
sebagai pupuk organik bagi tanaman sayuran yaitu sebanyak 23 orang responden (76,67 %), namun
sangat sedikit yang mengolahnya menjadi kompos yaitu 4 orang responden (13,33 %). Penggunaan
kotoran ternak sebagai pupuk telah disadari oleh petani dapat meningkakan kesuburan tanah dan
meningkatkan efisiensi pemupukan.
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Produktivitas Tanaman Sayuran Mendukung Pengembangan Ternak Sapi
Kendala utama dalam usahatani tanaman sayuran adalah rendahnya produktivitas dan mutu
hasil sayuran. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pengelolaan lahan yang tidak efisien, karena
pupuk yang digunakan untuk tanaman menggunakan pupuk anorganik (kimai) yang biayanya sangat
mahal, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menyiangi tanaman gulma terlalu banyak.
Peningkatan produktivitas tanaman sayuran dengan pola terintegrasi ternak dan tanaman dapat
dilakukan dengan efisiensi dalam menekan biaya pemupukan, memanfaatkan lahan maupun
penggunaan tenaga kerja.
Mengganti penggunaan pupuk anroganik (kimia) dengan penggunaan pupuk organik akan
dapat mengefisienkan pemupukan. Penyediaan bahan organik atau kompos yang dapat diperoleh dari
kotoran dan kencing sapi. Corley (2003) yang menyatakan ternak sapi berperan sebagai mesin
pengolah limbah atau pabrik penghasil bahan organik, dimana ternak sapi menghasilkan kompos yang
sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan kesuburan tanah. Di Kabupaten Bangli limbah tanaman sudah
dijadikan pakan ternak, begitu pula limbah ternak (kotoran dan kencing) sapi telah dijadikan pupuk
bagi tanaman.
Ketergantungan usahatani terhadap pupuk anorganik (kimia) yang semakin mahal dan langka
dapat dikurangi karena pupuk organik (kompos) dapat digunakan sebagai pupuk tambahan dan
potensial meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan tanaman sayuran. Adanya kotoran sapi dapat
mengurangi biaya pengadaan pupuk yang sekaligus dapat mengurangi biaya produksi di samping
menjaga kelestarian bahan organik tanah. Setiap ekor sapi dewasa atau satu satuan ternak (1 ST)
menghasilkan feses 8 –10 kg/hari (basah) yang dapat diolah sebagai pupuk organik sekitar 2 –3
kg/hari, sehingga dalam satu tahun diperkirakan mampu menghasilkan hampir 0,5 ton pupuk organik.
Siswati (2012) mengatakan hasil analisis kandungan unsur hara pupuk kompos (N = 0,89%, P =
0,06% dan K = 0,51%) maka setiap ton kompos setara dengan 19,2 kg Urea, 10,87 kg TSP dan 92,52
MOP.
Sistem pertanian terintegrasi ternak mempunyai posisi yang strategis, yakni melalui ternak
selain diperoleh produksi utama berupa daging, juga akan diperoleh limbah berupa kotoran padat dan
cair untuk pupuk organik dan biogas. Pupuk kandang selanjutnya digunakan untuk budidaya
pertanian organik dan penanaman rumput-rumputan sebagai pakan ternak, sehingga terjadi siklus
hara secara berkelanjutan. Di Kabupaten Bangli sudah ada petani yang menjadikan kotoran sapi
untuk biogas sehingga untuk memasak.
Model Pertanian Terintegrasi
Pola Pertanian terintegrasi ternak sapi maksimal di pelihara 10 ekor, dan sayuran 0,50 ha,
pendapatan dari pertanian terintegrasi ternak dan sayuran Rp 1.017.005,- per bulan.
Tabel 2. Pola Pertanian Terintegrasi Ternak dan Sayuran.
No Sistem Usahatani
1
Tanaman sayuran + ternak sapi

2

Tanaman sayuran + ternak kotoran Bekas cacing (kascing)

Jenis/Komoditas Usaha
Tomat + sapi
Bawang merah + sapi
Cabai + sapi
Kubis + sapi
Kentang + sapi
Kacang merah + sapi
Kacang panjang +sapi
Jagung lokal + sapi
Tomat + sapi
Bawang merah + sapi
Cabai + sapi
Kubis + sapi
Jagung lokal + sapi
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3

Tanaman sayuran + ternak ayam buras

Tomat + sapi
Bawang merah + sapi
Cabai + sapi
Kubis + sapi
Kentang + sapi
Kacang merah + sapi
Kacang panjang +sapi
Jagung lokal + sapi

Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Petani
Tingkat pendapatan petani di Kabupaten Bangli tahun 2015 dengan nilai Upah Minimum
Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 1.622.000,-. Hal ini banyak dipengaruhi oleh permintaan sayuran
maupun daging untuk masyarakat Kabupaten Bangli setiap hari bertambah.Pendapatan petani dalam
usahatani sayuran meningkat dan lebih tinggi setelah hasil panen langsung di ambil oleh pengempul
dan langsung di jual ke pasar, sehingga sayuran masih segar sampai di tangan konsumen.
Pendapatan petani dari sayuran per periode tanam Rp 7.154.060,- dari usaha ternak Rp 5.050.000,per tahun. Hampir setiap saat harga sayuran tidak stabil tergantung musim dan kebutuhan
masyarakat. Sampai saat ini usaha ternak sapi yang dilakukan petani responden sebagai usaha
sambilan dan belum menjadi usaha pokok, dimana rata-rata kepemilikan ternak sapi masih rendah
yaitu 2 - 4 ekor. Harga jual ternak akan meningkat jika ada hari besar agama seperti hari raya Idul Fitri
dan Idul Adha, hal ini disebabkan karena permintaan daging meningkat.
Adanya kotoran sapi dapat mengurangi biaya pengadaan pupuk yang sekaligus dapat
mengurangi biaya produksi di samping menjaga kelestarian bahan organik tanah khususnya wilayah
perkebunan berlereng. Sedangkan Ginting (1991) melaporkan bahwa ternak dapat berperan sebagai
industri biologis sekaligus mampu meningkatkan produksi daging dan penyedia kompos (Hutabarat,
2002). Adanya sistem pertanian terintegrasi petani semakin sejahtera karena telah ada peningkatan
pendapatan. Jika harga sayur turun petani masih punya penghasilan lain yaitu dari ternak sapi, yang
setiap tahun dapat menghasilkan anak dan pupuk. Petani yang memiliki sapi menjadikan kotoran sapi
untuk biogas sehingga tidak perlu membeli gas untuk memasak .
KESIMPULAN
Pola pertanian terintegrasi pemeliharaan ternak sapi sebanyak 10 ekor, dan sayuran 0,50 ha,
pendapatan dari pertanian terintegrasi ternak dan sayuran Rp 1.017.005,- per bulan. Pertanian
terintegrasi tanaman holtikultura dan ternak dapat meningkatkan pendapatan petani serta dapat
memanfaatkan lahan kosong menjadi produktif.
Bentuk usahatani terintegrasi : tanaman sayuran dan ternak sapi, tanaman sayuran dan ternak
kotoran bekas cacing (kascing), tanaman sayuran dan ternak ayam buras.
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PELUANG PEMANFAATAN LAHAN SAWAH DATARAN TINGGI BERIKLIM BASAH UNTUK
BUDIDAYA PADI DENGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) DI BALI
Ida Bagus Aribawa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar
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ABSTRAK
Tanaman padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia, karena sebagian besar penduduk Indonesia
menjadikan beras sebagai sumber makanan pokok. Sementara itu, kebutuhan beras setiap tahun makin bertambah,
seiring dengan laju pertambahan penduduk. Dengan laju pertambahan penduduk 1,7 % per tahun dan kebutuhan per
kapita sebanyak 134 kg, maka pada tahun 2025 pemerintah harus menghasilkan padi sebanyak 78 juta ton GKG
untuk mencukupi kebutuhan beras nasional. Inovasi teknologi diperlukan untuk dapat meningkatkan produktivitas
padi, diantaranya dengan penggunaan varietas padi unggul (VUB), benih bermutu dan berlabel, penanaman bibit
umur muda, peningkatan populasi tanaman dan lainnya yang termasuk dalam komponen teknologi dasar dan
teknologi pilihan dalam pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Tanaman padi dibudidayakan petani di
lahan dataran tinggi, dataran medium dan dataran rendah dengan tingkat produktivitas yang bervariasi tergantung
dengan musim tanam. Penggunaan komponen teknologi peningkatan populasi tanaman dengan sistem tanam
legowo 2 : 1 menghasilkan produktivitas padi mencapai 8,84 ton GKP/ha, lebih tinggi bila dibandingkan dengan
sistem tanam tegel 25 cm x 25 cm. Demikian juga dengan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan,
menghasilkan produktivitas padi yang tidak berbeda jauh dengan penggunaan pupuk an organik.

Kata kunci : Lahan sawah, dataran tinggi, budidaya padi dan PTT
PENDAHULUAN
Tanaman padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia karena lebih dari setengah
penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai sumber makanan pokok. Sementara itu, kebutuhan beras
setiap tahun makin bertambah, seiring dengan laju pertambahan penduduk. Pada tahun 2014, penduduk
Indonesia diperkirakan berjumlah 252,03 juta jiwa dan jumlah konsumsi beras mencapai 34,08 juta ton
(Badan Litbang Pertanian, 2011). Dengan laju pertambahan penduduk rata-rata 1,7 % per tahun dan
kebutuhan per kapita sebanyak 134 kg, maka pada tahun 2025 Indonesia harus mampu menghasilkan
padi sebanyak 78 juta ton GKG untuk mencukupi kebutuhan beras nasional (Abdullah, 2004).
Peningkatan kebutuhan beras ini harus diimbangi dengan usaha-usaha untuk dapat
meningkatkan produktivitas padi. Tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi padi saat ini
adalah adanya pelandaian pada periode-periode tertentu, bahkan mengalami penurunan, pelandaian dan
penurunan produksi padi, terutama disebabkan oleh penurunan luas lahan sawah. Di Bali dalam kurun
waktu 14 tahun terakhir (1997-2011) telah terjadi penurunan luas lahan sawah rata-rata 436 hektar per
tahun. Luas lahan sawah 87.489 hektar tahun 1997 telah berkurang menjadi 81.744 hektar pada tahun
2011 (BPS, 2012). Disamping itu, pelandaian produksi padi sampai tahun terakhir masih berlanjut yang
disebabkan oleh sulitnya menaikkan produktivitas padi di lahan sawah intensifikasi (Hasanuddin, 2004
dan Fagi et al., 2003). Oleh karena itu, sejak awal tahun 2007, pemerintah bertekad untuk meningkatkan
produksi beras 2 juta ton dan selanjutnya meningkat 5 % per tahun hingga tahun 2009 melalui Program
Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengimplementasikan
empat strategi, yaitu : (1) peningkatan produktivitas, (2) perluasan areal, (3) pengamanan produksi, dan
(4) penguatan kelembagaan dan pembiayaan serta peningkatan koordinasi (Badan Litbang Pertanian,
2007).
Pelandaian produktivitas padi dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya
kandungan bahan organik tanah, penurunan penambatan N 2 udara pada tanah sawah, penurunan
kecepatan penyediaan hara N, P dan K dalam tanah, penimbunan senyawa toksik bagi tanaman, ketidak
seimbangan hara, kahat hara mikro, penyimpangan iklim, tekanan biotik dan varietas (Puslitbangtan,
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2001). Upaya terobosan untuk dapat meningkatkan produktivitas padi terutama pada daerah-daerah
yang mengalami pelandaian produktivitas adalah melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu
(PTT), yang merupakan suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan
pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara partisipatif bersama petani (Badan
Litbang Pertanian, 2011).
Hasil uji coba penerapan PTT pada MT. 2012 di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan
mengintoduksikan VUB Inpari 10 dan Inpari 13 pada lahan seluas 1 hektar menunjukkan adanya
peningkatan produktivitas padi di lahan laboratorium lapang (LL). Produktivitas padi di lahan laboratorium
lapang (LL), dengan Inpari 10 dan Inpari 13 berkisar antara 5,83-11,17 ton GKP/ha, sementara itu, di
kegiatan non SL, produktivitas padi dari varietas unggul yang beragam yang ditanam petani,
produktivitasnya berkisar antara 2,00-7,90 ton GKP/ha (Kamandalu et al., 2013). Dengan demikian model
PTT ini mempunyai prospek yang baik dalam perbaikan budidaya padi, khususnya tanaman padi di lahan
sawah irigasi.
Salah satu komponen teknologi unggulan PTT padi yang termasuk dalam teknologi dasar yang
dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi padi sawah adalah penggunaan varietas unggul baru (VUB)
inbrida atau hibrida. Varietas Unggul Baru (VUB) merupakan salah satu komponen teknologi utama yang
dapat meningkatkan produksi padi, dan apabila diintegrasikan dengan teknologi pengairan dan
pemupukan maka kontribusi penggunaan varietas unggul dalam meningkatkan produktivitas padi
mencapai 75,0 %. Hingga saat ini Kementerian Pertanian telah melepas lebih dari 233 varietas unggul
yang terdiri atas 144 varietas unggul padi sawah inhibrida, 35 varietas unggul padi hibrida, 30 varietas
unggul padi gogo, dan 24 varietas unggul padi rawa.
Sebagian besar varietas unggul dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Sembiring, 2010).
Ishak et al. (2007) menyebutkan pada tahun 2006 hampir seluruh areal pertanaman padi (96,2 %) di
sentra produksi telah ditanami varietas unggul baru (VUB) dan 8 varietas diantaranya lebih dominan
pengembangannya dengan luas tanam lebih dari 10.000 hektar. Dari 8 VUB tersebut VUB Ciherang
menggeser dominasi VUB IR 64 yang telah ditanam petani secara luas pada 5-10 tahun terakhir.
Varietas unggul mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan produksi karena
umumnya berdaya hasil tinggi, berumur genjah, dan tahan terhadap hama penyakit tanaman utama.
Sekitar 90 % areal lahan sawah dewasa ini telah ditanami varietas unggul baru seperti Ciherang, Way
Apu Buru, Cigeulis, Cibogo, Mekongga, dan Membramo (Suprihatno et al., 2007 dan Anon, 2007).
Penggunaan varietas unggul merupakan upaya peningkatan produktivitas padi yang mudah dan murah.
Disebut mudah karena petani cukup hanya mengganti varietas tanpa mengubah teknologi lainnya dan
murah karena penggunaan varietas unggul baru relatif harganya sama dengan varietas unggul yang
diganti petani sehingga tidak memerlukan tambahan biaya produksi.
Pembentukan varietas unggul baru (VUB) terus berlangsung untuk menghasilkan varietas
dengan keunggulan yang makin beragam atau makin spesifik lokasi sesuai dengan potensi
agroekosistem, kendala, dan preferensi konsumen atau pengguna. Padi termasuk tanaman yang
mempunyai spektrum ekologi yang relatif luas dan dibudidayakan di berbagai tipe agroekosistem , seperti
agroekosistem lahan dataran tinggi dataran medium serta dataran rendah. Setiap tipe agroekosistem
mempunyai kendala yang berbeda seperti kekeringan, rawan hama penyakit, keracunan kimia dan
lainnya (Suhartini et al., 1997).
Tulisan ini akan membahas mengenai budidaya padi varietas unggul baru (VUB) dengan
pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) di lahan sawah datan tinggi iklim basah.
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI SAWAH
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah merupakan sebuah inovasi untuk menunjang
peningkatan produksi padi. Hal ini dilatarbelakangi karena beras sebagai bahan pangan yang berasal
dari padi merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu
sebagai bahan pangan pokok utama padi memegang posisi yang strategis untuk dikembangkan.
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya
peningkatan efisiensi usaha tani padi sawah dengan menggabungkan berbagai komponen teknologi yang
saling menunjang dan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak agar
memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
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Pengelolaan Tanaman Terpadu atau PTT padi sawah bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas tanaman dari segi hasil dan kualitas melalui penerapan teknologi yang cocok dengan
kondisi setempat (spesifik lokasi) serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan meningkatnya hasil
produksi diharapkan pendapatan petani akan meningkat.
Sebagai salah satu upaya maupun inovasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman penerapan
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah didasarkan pada empat prinsip, yaitu :
 Terpadu ; bukan merupakan teknologi maupun paket teknologi tetapi merupakan suatu
pendekatan agar sumberdaya tanaman, tanah dan air dapat dikelola dengan sebaik-baiknya
secara terpadu.
 Sinergis ; memanfaatkan teknologi pertanian yang sudah dikembangkan dan diterapkan dengan
memperhatikan unsur keterkaitan sinergis antar teknologi.
 Spesifik lokasi ; memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial
budaya dan ekonomi pertanian setempat.
 Partisipatif ; petani turut berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi yang sesuai
dengan kemampuan petani dan kondisi setempat melalui proses pembelajaran dalam bentuk
laboratorium lapangan.
Dalam penerapan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah tidak lagi dikenal
rekomendasi untuk diterapkan secara nasional karena petani secara bertahap dapat memilih sendiri
komponen teknologi yang paling sesuai dengan kemampuan petani dan keadaan setempat untuk
diterapkan dengan mengutamakan efisiensi biaya produksi dan komponen teknologi yang saling
menunjang untuk diterapkan.
KOMPONEN TEKNOLOGI PTT PADI SAWAH
Komponen teknologi PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah dirakit berdasarkan
kajian kebutuhan dan peluang (KKP) yang akan mempelajari permasalahan yang dihadapi petani dan
cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya meningkatkan produksi sehingga komponen
teknologi yang dipilih akan sesuai dengan kebutuhan setempat.
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah menyediakan beberapa pilihan komponen
teknologi yang dikelompokkan menjadi komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan.
Komponen teknologi dasar adalah sekumpulan teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan
semuanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan input yang efisien sebagaimana
menjadi tujuan dari PTT. Komponen teknologi dasar PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah
meliputi :
 Penggunaan varietas padi unggul atau varietas padi berdaya hasil tinggi dan bernilai ekonomi
tinggi yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan dan keinginan petani
 Benih bermutu dan berlabel/bersertifikat
 Pemupukan berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah
 Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu (PHT).
Sedangkan komponen teknologi pilihan adalah teknologi-teknologi penunjang yang tidak mutlak
harus diterapkan tetapi lebih didasarkan pada spesifik lokasi maupun kearifan lokal dan telah terbukti
serta berpotensi meningkatkan produktivitas. Secara spesifik lokasi dan kearifan lokal komponen
teknologi ini dapat diperoleh dari sumber daya alam yang tersedia ataupun dari pengalaman petani
sendiri. Komponen teknologi pilihan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah meliputi :
 Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam
 Penggunaan bibit muda (< 21 HSS)
 Tanam dengan jumlah bibit terbatas yaitu antara 1 – 3 bibit perlubang
 Pengaturan populasi tanaman secara optimum (jajar legowo)
 Pemberian bahan organik berupa kompos atau pupuk kandang serta pengembalian jerami ke
sawah sebagai pupuk dan pembenah tanah
 Pengairan berselang (intermiten irrigation) secara efektif dan efisien
 Pengendalian gulma dengan landak atau gasrok
 Panen dan penanganan pasca panen yang tepat.
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Perpaduan komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan ini diharapkan dapat
memberikan jalan keluar terhadap permasalahan produktivitas padi dengan didasarkan pada pendekatan
yang partisipatif.
Umumnya petani di dataran tinggi iklim basah di Bali, menggunakan gabungan komponen
teknologi dasar dan teknologi pilihan yang termasuk dalam pengelolaan tanaman terpadu, seperti yang
tertera pada Tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No.
Perlakuan
Komponen Teknologi PTT
1
Varietas
Varietas unggul baru (VUB)
2
Persemaian
Pesemaian basah diaplikasi kompos, sekam dan pupuk
3
Seleksi benih
Pemilihan benih bernas dengan air garam.
4
Tanam bibit
15 HSS.
5
Jumlah bibit/lubang
1-3 bibit untuk tanam pindah
6
Jarak tanam
Sesuai perlakuan sistem tanam
7
Dosis pupuk anjuran
Sesuai Kepmen Pertanian No.1, 2006. pukan sapi.
Prinsip PHT
8.
Pengendalian
hama/penyakit
9.
Pengelolaan gulma
Cara mekanis (penyiangan).
10.
Pengairan
Pengairan berselang
11.
Penangan pascapanen
Gebot sesuai dengan kondisi petani

LUAS DAN DEFINISI DATARAN TINGGI BERIKLIM BASAH
Luas Dataran Tinggi
Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara
dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang
luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan
bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha dan lahan sangat
curam (> 40%) seluas 132.189 ha. Umumnya dataran tinggi diikuti dengan tofografi yang curam sampai
dengan sangat curam.
Sementara itu untuk Kabupaten Gianyar, tempat kajian berlangsung lahannya membentang dari
Utara yaitu wilayah atas ke Selatan yang berupa wilayah pantai dari lautan samudra Indonesia. Keadaan
tanah rata-rata tidak begitu tinggi di atas permukaan laut. Bagian Selatan daerah ini 30% diantaranya
merupakan daratan, sedangkan bagian wilayah Utara merupakan daerah yang bergelombang. Tanah
yang mencapai ketinggian 750 meter dari permukaan laut yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya
tanaman pangan, diantaranya tanaman padi tidak begitu luas, yaitu sekitar 2.463,5 Ha (BPS, 2013).
Definisi Dataran Tinggi
Dataran tinggi (disebut juga plateau atau plato) adalah dataran yang terletak pada ketinggian di
atas 700 m dpl. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Beberapa dataran tinggi
antara lain dataran tinggi Dekkan, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan
dataran tinggi Alas. Dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas, yang tertimbun material dari
lereng gunung sekitarnya. Dataran tinggi dari kategori terakhir ini antara lain adalah Dataran Tinggi Dieng
di Jawa Tengah (Anon, 2010; Muchlis, 2012).
Definisi lain menyebutkan dataran tinggi (plato/plateau) adalah bagian muka bumi yang tinggi,
dengan ketinggian >200 meter diatas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki ketinggian lereng curam
dan puncak datar. Dataran ini terbentuk dari erosi dan sedimentasi, tapi bisa juga terjadi dari bekas
kaldera luas yang tertimbun material gunung disekitarnya (Anon, 2014).
Sedangkan acuan iklim basah adalah klasfikasi iklim menurut Oldeman, dimana klasifikasi iklim
yang dilakukan oleh Oldeman didasarkan kepada jumlah kebutuhan air oleh tanaman, terutama pada
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tanaman padi. Penyusunan tipe iklimnya berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara
berturut-turut. Oldeman membagi lima zona iklim dan lima sub zona iklim. Zona iklim merupakan
pembagian dari banyaknya jumlah bulan basah berturut-turut yang terjadi dalam setahun (Inizaka, 2012).
Sedangkan sub zona iklim merupakan banyaknya jumlah bulan kering berturut-turut dalam setahun.
Berdasarkan bulan basah, Oldeman menentukan lima klasifikasi iklim atau daerah agroklimat
utama seperti pada Tabel 2 di bawah ini (Anon, 2012) :
Tabel 2. Tipe iklim dan kriterianya menurut Oldeman
Tipe Iklim
Kriteria
A
> 9 bulan basah berurutan
B1
7 – 9 bulan basah berurutan dan satu bulan kering
B2
7 – 9 bulan basah berurutan dan 2 - 4 bulan kering
5 – 6 bulan basah berurutan dan satu bulan kering
C1
C2
5 – 6 bulan basah berurutan dan 2 - 4 bulan kering
C3
5 – 6 bulan basah berurutan dan 5 - 6 bulan kering
D1
3 – 4 bulan basah berurutan dan satu bulan kering
D2
3 – 4 bulan basah berurutan dan 2 - 4 bulan kering
D3
3 – 4 bulan basah berurutan dan 5 - 6 bulan kering
D4
3 – 4 bulan basah berurutan dan lebih dari 6 bulan kering
Keterangan : bulan basah, apabila curah hujannya > 200 mm; bulan kering, apabila curah hujannya > 100 mm

VARIETAS UNGGUL DATARAN TINGGI IKLIM BASAH
Ketersediaan varietas unggul padi sawah yang sesuai dengan agroekosistem dataran tinggi,
memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi peningkatan produktivitas dan produksi padi. Cekaman
suhu rendah yang terjadi di dataran tinggi mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman, dimana
pertumbuhan tertunda, malai tidak sempurna keluar, persentase gabah hampa tinggi dan perkembangan
biji tidak sempurna.
Walaupun ada permasalahan pertanaman padi di dataran tinggi, Balai Besar Tanaman Padi (BB
Padi), Badan Litbang Pertanian telah melepas beberpa varietas unggul padi, yang diharapkan dapat
menjadi alternatif pilihan bagi petani didalam melakukan pergiliran varietas padi di dataran tinggi. Adapun
deskripsi varietas unggul yang telah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian disajikan pada Lampiran 1 :
BEBERAPA HASIL KAJIAN PEMANFAATAN VARIETAS UNGGUL BARU
Penerapan salah satu komponen teknologi pilihan pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), yaitu
pengaturan populasi tanam dengan sistem tanam legowo dapat meningkatkan produktivitas tanaman
padi di lahan sawah dataran tinggi iklim basah di Desa Kerta, diantaranya melalui peningkatan jumlah
gabah isi dan penurunan jumlah gabah hampa per malai Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata jumlah gabah isi, gabah hampa, dan hasil gabah kering panen pada kajian perbedaan sistem
tanam di desa Kerta, kabupaten Gianyar, MT. 2011.
Perlakuan
Jumlah gabah isi malai-1
Jumlah gabah hampa
Hasil GKP ha-1
-1
malai
s1
130,25
62,25
8,84
s2
125,15
66,33
8,27
s3
124,80
66,90
8,08
s4
120,20
67,95
7,57
Keterangan
: s1 = legowo 2 : 1; s2 = legowo 4 : 1; s3 = legowo 6 : 1; s4 = sistem
tanam tegel 25 cm x 25 cm.
Sumber
: Aribawa, IB. (2012).

Pada Tabel 3 di atas terdapat peningkatan produktivitas 14,37 % bila dibandingkan antara
legowo 2 : 1 dengan sistem tanam tegel. Sistem tanam legowo 2 : 1 memberikan kondisi yang sama
pada setiap tanaman padi untuk mendapatkan ruang dan sinar matahari secara optimal. Disamping itu,
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jumlah rumpun tanaman padi per hektar yang ditanam dengan sistem tanam legowo 2 : 1 lebih tinggi bila
dibandingkan dengan sistem tanam lainnya. Menurut Tryni et al. (2004), sistem tanam legowo 2 : 1 akan
menjadikan semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir, dengan kata lain seolah-olah
semua rumpun tanaman berada di pinggir galengan, sehingga semua tanaman mendapat efek samping
(border effect), dimana tanaman yang mendapat efek samping produksinya lebih tinggi dari yang tidak
mendapat efek samping. Tanaman yang mendapat efek samping, menjadikan tanaman mampu
memanfaatkan faktor-faktor tumbuh yang tersedia seperti cahaya matahari, air dan CO 2 dengan lebih
baik untuk pertumbuhan dan pembentukan hasil, karena kompetisi yang terjadi relatif kecil (Harjadi,
1979). Pada tanaman padi yang ditanam secara beraturan dalam bentuk tegel, hasil tanaman bagian luar
lebih tinggi 1,5 – 2 kali dibanding hasil tanaman yang berada di bagian dalam (Suriapermana et al.,
1990).
Pemanfaatan pupuk organik cair, yaitu bio urine sapi yang diaplikasikan secara rutin setiap tujuh
hari sekali sebanyak enam kali aplikasi selama pertumbuhan tanaman padi dapat meningkatkan
produktivitas padi di lahan sawah dataran tinggi iklim basah di Subak Tengipis, Desa Kerta, Gianyar bila
dibandingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 4). Sementara itu, pemanfaatan kombinasi pupuk organik
-1
-1
-1
dan anorganik (100 kg urea ha ; 300 kg Phonska ha dan 0,5 ha pupuk organik) di lahan sawah
dataran tinggi iklim basah di Subak Pausan, Desa Puhu, Gianyar dapat meningkatkan produktivitas padi
bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya yang merupakan kombinasi, dimana pupuk anorganik
menurun dan pupuk organiknya meningkat (Tabel 5). Hal ini menujukkan keunggulan pupuk anorganik
bila dibandingkan dengan pupuk organik, dimana pupuk anorganik cepat tersedia, sehingga lebih cepat
dapat dimanfaatkan oleh tanaman padi untuk tumbuh dan berkembang.
Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata berat 1000 biji dan hasil padi di Subak Tengipis, Desa Kerta Gianyar
MH. 2011/2012.
-1
Perlakuan
Bobot 1000 biji
Hasil padi (t GKP ha )
6,39
28,05
Cara petani
5,97
27,95
Mol 30 l ha-1
6,65
28,10
Bio Urine 60 l ha-1
-1
6,02
28,00
Residu Slury 5 t ha
-1
5,92
27,90
Residu Petroganik 2 t ha
Sumber : Aribawa, IB dan IK. Kariada (2012).
Tabel 5. Keragaan bobot 1000 biji dan hasil padi per hektar tanaman padi di subak Pausan, Payangan Gianyar Bali
MH. 2011/2012
-1
Perlakuan
Bobot 1000 biji
Hasil padi (t GKP ha )
7,15
d0
25,84
7,10
d1
25,10
7,03
d2
25,25
d3
25,15
7,01
Sumber : Kariada, IK., dan IB. Aribawa (2014).

Kajian di provinsi lain dengan agroekosistem yang sama yaitu lahan sawah daratan tinggi seperti
di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan varietas unggul yang berbeda (Cigeulis, Ciherang dan
IR64) menunjukkan hasil yang bervariasi. Hasil kajian menunjukkan varietas Cigeulis, Ciherang dan IR
64 dapat dikembangkan di dataran tinggi Kabupaten Minahasa. Varietas Cigeulis memberikan hasil
tertinggi 6,40 ton GKP/ha kemudian varietas Ciherang 6,10 ton GKP/ha dan varietas yang biasa ditanam
petani IR-64 menghasilkan 5,50 ton GKP/ha.
Varietas Cigeulis, Ciherang dan IR 64 cocok
dikembangkan di dataran tinggi Kabupaten Minahasa (Polakitan et al., 2011).
Sementara itu, pengujian galur-galur padi sawah di dataran tinggi Kerinci, diperoleh tujuh galur
padi sawah yang terindikasi mampu beradaptasi pada lingkungan dataran tinggi dengan peningkatan
produksi secara kumulatif berkisar antara 0,31-0,82 t/ha dibandingkan varetas Sarinah yang
-1
produktivitasnya mencapai 6,20 ton ha . Ke tujuh galur tersebut, yaitu BP13990-3B-GRT-3-1-7-2,
BP13990-3BGRT-3-1-7-8, BP13990-3B-GRT-3-1-7-9, BP13990-3B-GRT-3-1-8,4, BP13990-3B-GRT-3-17-4, BP13990-3B-GRT-3-1-8-8 dan BP14022-10B-GRT-2-3-2 (Bobihoe dan Nafisah, 2008).
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KESIMPULAN
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi merupakan suatu pendekatan inovatif dalam usaha
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha usaha tani padi. PTT (Pengelolaan Tanaman
Terpadu) padi sawah diterapkan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi dengan
menerapkan efisiensi dan efektifitas dalam usaha tani padi sawah dengan memperhatikan sumber daya
alam, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.
Tanaman padi termasuk tanaman yang mempunyai spektrum ekologi yang relatif luas dan
dibudidayakan di berbagai tipe agroekosistem, seperti agroekosistem lahan dataran tinggi dataran
medium serta dataran rendah dengan tingkat produktivitas yang berbeda. Penerapan komponen
teknologi pilihan dalam PTT, yaitu peningkatan populasi tanaman melalui sistem tanam jajar legowo 2 : 1
dapat meningkatkan produktivitas padi.
Produktivitas padi yang dihasikan dengan penerapan inovasi teknologi yang ramah lingkungan,
yaitu pemberian pupuk organik tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan pemberian pupuk
anorganik.
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PERKEBUNAN DAN TERNAK DALAM
MENDUKUNG KAWASAN KOPI ORGANIK DI KABUPATEN BANGLI
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pemanfaatan teknologi pengolahan limbah perkebunan sebagai
pakan ternak dan pengolahan limbah ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman di tingkat petani dalam
mendukung kawasan kopi organik, sehingga pada gilirannya tercapai pengelolaan sumberdaya yang optimal untuk
meningkatkan produktivitas usaha tani dan peningkatan pendapatan petani. Penelitian dilaksanakan dalam dua
tahapan. Pertama, mengidentifikasi persepsi petani terhadap pemanfaatan dan pengolahan limbah kulit kopi sebagai
pakan ternak dan pengolahan limbah ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman kopi, dengan melakukan
wawancara menggunakan kuesioner. Petani petani adalah anggota kelompok tani ternak. Tahap kedua adalah
aplikasi teknologi pengolahan limah kulit kopi sebagai pakan sapi dan pengolahan limbah ternak sebagai pupuk
organik bagi tanaman kopi. Hasil penelitian menunjukkan petani petani menganggap limah kulit kopi tidak
mencemari lingkungan, dan limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan pembuatan
kompos. Teknologi pemanfaatan limbah kulit kopi setelah di panen seperti bahan kompos pengetahuan dan
ketrampilan petani sebanyak 26,7%, diikuti dengan pengetahuan dan ketrampilan petani terhadap pakan ternak
sebanyak 6,7%, sedangkan teknologi fermentasi limbah kulit kopi sebanyak 26,7%. Dalam pemanfaatan teknologi
fermentasi limbah kulit kopi secara umum menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas limbah kulit kopi sebelum
dan setelah dilakukan sentuhan teknologi pengolahan. Kualitas protein kasar limbah kulit kopi yang telah
difermentasi mengalami peningkatan dibanding dengan yang tidak difermentasi.

Kata kunci : Teknologi pakan dan pengoposan, limbah kulit kopi, limbah ternak, integrasi sapi kopi
PENDAHULUAN
Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya limbah perkebunan merupakan strategi terbaik dalam
integrasi ternak sapi dengan tanaman kopi, namun upaya ini belum dilaksanakan dengan baik, karena
pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial, tidak terintegrasi dan holistik. Syamsu dan Abdullah
(2009) menyatakan bahwa kompenen teknologi utama yang perlu dikuasai oleh petani dalam sistem
integrasi ternak sapi dan tanaman kopi yaitu teknologi pengolahan limbah sehingga dapat mewujudkan
prinsip zero waste.
Permasalahan yang mendasar dalam pemanfaatan limbah perkebunan dan limbah ternak dalam
sistem integrasi ini adalah masih belum melembaganya pemanfaatan limbah kulit kopi sebagai pakan
dan pengolahan limbah ternak untuk pupuk organik bagi tanaman. Hasil penelitian menunjukan bahwa
jumlah petani mengetahui teknologi pakan cukup tinggi (54.80%), namun penerapan teknologi pakan
masih rendah 11.62% (Syamsu, 2007). Hal ini disebabkan karena petani belum memanfaatkan limbah
perkebunan dapat diolah sebagai pakan, dan limbah terak sebagai sumber energi alternatif (biogas) dan
input produksi (pupuk) untuk usahatani secara optimal, sehingga prinsip integrasi belum tercapai.
Karakteristik pengolahan limbah baik pada usahatani tanaman kopi maupun usaha ternak sapi
belum maksimal, hanya sebagaian kecil limbah perkebunan dimanfaatkan baik untuk campur kompos
maupun sebagai pakan sapi. Sebagian telah dimanfaatkan sebagai pupuk, dan hanya sebagian kecil
yang telah memanfaatkan sebagai biogas. Dalam pemanfaatan inovasi teknologi pengolahan limbah
diperlukan penyediaan sarana prasarana pendukung penggunaan teknologi seperti tempat pengolahan
kompos untuk pengolahan pupuk dan digester untuk biogas .Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan
upaya optimalisasi pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak sapid an pemanfaatan limbah
kotoran sapi debagai pupuk organik bagi tanaman kopi dalam mendukung integrasi ternak sapi dan kopi
sehingga terwujud integrasi yang berkelanjutan.
Melalui penerapan teknologi pengolahan limbah perkebuanan sebagai pakan ternak, serta
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pengolahan kotoran ternak sapi sebagai biogas dan pupuk organik bagi tanaman kopi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi pengolahan limbah perkebunan sebagai pakan
ternak dan pengolahan limbah ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman di tingkat petani dalam
mendukung kawasan kopi organik, sehingga pada gilirannya tercapai pengelolaan sumberdaya yang
optimal untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan peningkatan pendapatan petani. Disamping itu
adanya nilai tambah yang diperoleh atas penerapan teknologi pengolahan limbah perkebunan sebagai
pakan sapid an pengolahan limbah ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di kelompok tani ternak Giri Alam di Desa Batur Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli. Materi penelitian yang digunakan adalah limbah perkebunan kulit kopi yang diperoleh
dari sekitar lokasi penelitian, dan bahan tambahan dalam fermentasi yaitu starter mikroba organisme
lokal (MOL)/Aspergillus niger.
Penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan. Pertama, mengidentifikasi persepsi kelompok tani
ternak terhadap pemanfaatan dan pengolahan kulit kopi sebagai pakan ternak dan pengolahan limbah
ternak sebagai pupuk organik dan biogas, dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner.
Petani petani adalah anggota kelompok tani ternak. Tahap kedua adalah menerapkan teknologi
pengolahan limbah perkebunan kulit kopi sebagai pakan ternak sapi. Teknologi pengolahan yang
diaplikasikan adalah teknologi ferementasi kulit kopi. Pelaksanaan fermentasi didahului dengan
mempersiapkan tempat fermentasi sekaligus berfungsi sebagai gudang penyimpanan pakan. Fermentasi
kulit kopi dengan probiotik Aspergillus niger dalam skala lapangan, dengan taraf penggunaan Aspergillus
niger seperti direkomendasikan oleh BPTP Bali (2006).
Prosedur fermentasi menaburkan pada permukaan tumpukan limbah kulit kopi setebal 5 – 10 cm,
selanjutnya disiram dengan larutan Aspergillus niger secara merata. Penyiraman bisa dilakukan dengan
shower (gembor) atau spayer agar lebih merata. Tahap ini beberapa kali dengan cara yang sama,
sehingga bahan habis tertumpuk dan teriram larutan Aspergillus. Diatas tumpukan bahan (limbah) ditutup
dengan goni atau plastik yang bersih secara rapat, dan dibiarkan hingga 4-5 hari, baru dibongkar,
selanjutnya dikeringkan sampai kadar air mencapai 12-14% ditandai dengan tekstur yang keras dan
warna kehitaman. Selanjutnya dilakukan penggilingan dengan maksud agar limbah bentuknya lembut
(seperti tepung) sehingga ternak mudah memakan dan mencernanya (BPTP Bali, 2006). Peubah yang
diamati adalah protein kasar, serat kasar, lemak, Ca dan P.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan Petani Terhadap Limbah Kulit Kopi
Pengetahuan petani tentang pemanfaatan teknologi pengolahan limbah kulit kopi sebagai pakan
ternak sapi dan pengolahan limbah ternak sebagai pupuk organik pada tanaman kopi seperti terlihat
pada Tabel 1. Pada tabel 1 menunjukkan sebanyak 60,0% pengetahuan petani menganggap limbah kulit
kopi tidak setuju mencemari lingkungan, dan limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak
petani yang setuju sebanyak (46,7%). Pada umumnya petani membuang atau memupuk di sekitar
tanaman kopi dengan limbah kulit kopi yang belum difermentasi sehingga dapat menyebabkan tanaman
kopi menjadi mati, hal ini disebabkan oleh kandungan zat tanin yang ada pada limbah kulit kopi sangat
tinggi.
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Tabel 1. Persepsi petani terhadap pemanfaatan dan pengetahuan teknologi pengolahan limbah perkebunan sebagai
pakan ternak dan limbah ternak sebagai pupuk organik pada tanaman kopi.
No.
1

2

3

4

Uraian
Limbah kulit kopi mencemari lingkungan
 Tidak setuju
 Kurang setuju
 Setuju
Limbah kulit kopi sebagai pakan ternak sapi
 Tidak setuju
 Kurang setuju
 Setuju
Pemanfaatan limbah kulit kopi setelah panen
 Tidak dimanfaatkan/dibiarkan
 Bahan kompos
 Pakan ternak
Teknologi fermentasi
 Tidak mengetahui
 Kurang mengetahui
 Mengetahui

Jumlah Petani (orang)

Persentase
(%)

18
8
4

60,0
26,7
13,3

5
11
14

16,7
36,7
46,7

20
8
2

66,7
26,7
6,7

13
9
8

43,3
30,0
26,7

Secara umum pengetahuan petani telah mengetahui tentang teknologi fermentasi limbah kulit
kopi. Teknologi pemanfaatan limbah kulit kopi setelah di panen seperti bahan kompos pengetahuan
petani sebanyak 26,7%, diikuti dengan pakan ternak sebanyak 6,7%, sedangkan teknologi fermentasi
limbah kulit kopi sebanyak 26,7%. Dengan demikian, upaya peningkatan pengetahuan petani terhadap
teknologi pengolahan pakan masih perlu ditingkatkan, dengan mengatasi permasalahan yang dihadapi
petani dalam pengolahan pakan.
Beberapa alasan yang menjadi penyebab teknologi pakan kurang dilaksanakan oleh petani,
menurut Syamsu (2007) karena (a) masih banyaknya petani yang berpandangan bahwa teknologi pakan
dianggap tidak efektif untuk dilaksanakan karena membutuhkan curahan waktu (menghabiskan waktu),
seperti dalam mengumpulkan dan mengangkut limbah, serta dalam proses pembuatannya. Sementara
selama ini waktu lebih banyak tercurah di luar kegiatan pertanian (off farm). Hal ini disebabkan karena
usaha ternak masih dianggap sebagai usaha sambilan sehingga perhatian dan curahan waktu kurang,
(b). Teknologi pakan dalam penerapannya membutuhkan bahan dan alat, seperti dalam fermentasi
membutuhkan tempat untuk penyimpanan, atau bahan lain seperti penambahan Aspergillus niger
sehingga memberi konsekuensi adanya penambahan biaya. Sementara kebutuhan yang lain masih
membutuhkan biaya terutama kebutuhan sehari-hari rumah tangga, (c). Sementara ini petani kurang
memahami bahwa teknologi pakan dapat meningkatkan kualitas limbah sebagai pakan sehingga dapat
meningkatkan produktivitas ternak.
Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Kulit Kopi
Pemanfaatan teknologi pengolahan limbah kulit kopi sebagai pakan ternak dan pengolahan
limbah ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman kopi dan melalui teknologi fermentasi dapat
disajikan pada (Gambar 1), secara umum menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas limbah kulit kopi
setelah dilakukan sentuhan teknologi pengolahan. Komposisi nutrisi limbah kulit kopi sebelum fermenasi
dan setelah fermentasi dapat disajikan pada Tabel 2.
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Limbah Kulit Buah Kopi

Pakan Ternak dari Limbah Kulit Buah Kopi

Limbah Kotoran Sapi

Pupuk Organik dari Limbah Kotoran Sapi

Gambar 1. Pemanfaatan teknologi pengolahan limbah kulit kopi sebagai pakan ternak dan pengolahan
limbah ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman kopi dan melalui teknologi fermentasi.
Tabel 2. Menujukkan bahwa kualitas protein kasar limbah kulit kopi
sebesar (12,43%). mengalami peningkatan dibandingkan dengan limbah
difermentasi sebesar (7,30%). Meningkatnya kadar protein kasar limbah kulit
diikuti dengan penurunan kadar serat kasar sebelum difermentasi 19,21%,
11,65%.

yang telah difermentasi
kulit kopi yang tidak
kopi yang difermentasi,
dan setelah fermentasi

Tabel 2. Komposisi nutrisi limbah kulit kopi non fermenasi dan fermentasi.
Komposisi (% Bahan kering)
Perlakuan
Protein
Serat kasar
Lemak
Ca
kasar
Sebelun fermentasi
7,30
19,21
1,07
0,23
Setelah fermentasi
Sumber : Guntoro, S., 2004.

12,43

11,65

1,15

0,34

P
0,02
0,07

Syamsu et al. (2006) menyatakan starter mikroba yang mengandung mikroba proteolitik yang
menghasilkan enzim protease dapat merombak protein menjadi polipeptida yang selanjutnya menjadi
peptida sederhana. Dalam proses pengolahan diperlukan beberapa tahapan yaitu: fermentasi,
pengeringan, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan. Proses fermentasi dilakukan untuk
menghasilkan mutu gizi limbah dan menekan kadar senyawa yang dapat menghambat pencernaan pada
ternak.
Guntoro et al. (2004) menemukan fermentasi dengan Aspergillus niger dapat meningkatkan
kandungan protein limbah kopi dari 7,9% menjadi 12,41% dan dapat digunakan sebagai pakan ternak
yang bermutu. Sehingga limbah kulit buah kopi tersebut seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk mengganti
dedak sebagai komponen penting dalam ransum ternak, baik ternak (sapi, kambing, kerbau) maupun
ternak non ruminansia (ayam, itik, dan babi).
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Limbah perkebunan sebagai pakan dan limbah ternak sebagai pupuk organik dalam mendukung
kawasan kopi organik
Model integrasi tanaman ternak yang dikembangkan berorientasi pada konsep zero waste”
production system” yaitu seluruh limbah da tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali ke dalam
siklus produksi. Biogas dimanfaatkan untuk keperluan memasak, sedangkan limbah biogas (sludge) yang
berupa padatan dimanfaatkan menjadi kompos, dan yang berupa cairan dimanfaatkan menjadi pupuk
cair untuk tanaman (Direktorat Jenderal Petanian, 2010).
Sistem integrasi ternak sapi dan tanaman kopi akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi
pendapatan petani, dengan adanya pengolahan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk kandang. Disisi
lain, limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan bagi ternak sapi. Biogas dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi kebutuhan rumah tangga (misalnya, memasak), dan pupuk
kandang dapat digunakan sebagai sumber hara bagi tanaman pertanian. Untuk menerapkan pola
integrasi ini dibutuhkan minimal adanya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan
teknologi biogas, pengolahan pupuk, serta pengolahan kulit kopi sebagai pakan ternak. Secara skematis
sistem keterpaduan antara ternak sapi dan tanaman kopi seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Keterkaitan antara usaha tenak sapi dan usahatani perkebunan
Keberlanjutan integrasi ternak sapi dan tanaman kopi diperlukan upaya peningkatan
pemanfaatan limbah kulit kopi sebagai pakan ternak dan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk
organik bagi tanaman kopi. Untuk meningkatkan keberlanjutan integrasi ternak sapi dan tanaman kopi
sangat ditentukan oleh pertama, potensi daya dukung limbah kulit kopi yang dapat digunakan sebagai
pakan sapi. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan pemanfaatan limbah kulit kopi sebagai sumber
pakan ternak sapi. Keberlanjutan usaha ternak sapi yang selama ini basis ekologis adalah lahan padang
rumput sebagai sumber pakan, akan mengalami pergeseran dengan melakukan subtitusi pemanfaatan
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limbah tanaman perkebunan sebagai pakan melalui penerapan integrasi ternak sapi dan tanaman kopi.
Kedua, peningkatan pengetahuan petani terhadap pengolahan limbah kulit sapi sebagai pakan dan
pengolahan limbah ternak sebahai pupuk organik bagi tanaman kopi dapat dilakukan dengan terlebih
dahulu dengan meningkatkan motivasi dan kemauan petani. Motivasi dan kemauan adalah faktor
penentu utama dilakukannya pengolahan dan pemanfaatkan limbah kulit kopi sebagai pakan serta
pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman kopi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Petani petani menganggap limbah kulit kopi tidak mencemari lingkungan, dan limbah kulit kopi
dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan pembuatan kompos. Namun demikian masih
banyak pula petani yang melakukan pemupukan limbah kulit kopi yang masih mengandung zat tanin
yang tinggi di sekitar tanaman sehingga menyebabkan banyak tanaman kopi yang mati akibat keracunan
zat tanin.
Teknologi pemanfaatan limbah kulit kopi setelah di panen seperti bahan kompos pengetahuan
petani sebanyak 26,7%, diikuti dengan pakan ternak sebanyak 6,7%, sedangkan teknologi fermentasi
limbah kulit kopi sebanyak 26,7%.
Dalam pemanfaatan teknologi fermentasi limbah kulit kopi secara umum menunjukkan terjadinya
peningkatan kualitas limbah kulit kopi setelah dilakukan sentuhan teknologi pengolahan. Kualitas protein
kasar kulit kopi yang telah difermentasi mengalami peningkatan dibanding kulit kopi yang tidak
difermentasi begitu pula dengan pengolahan limbah ternak sapi.
Diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap teknologi
pengolahan pakan dan pupuk organik masih perlu ditingkatkan, dengan mengatasi permasalahan yang
dihadapi petani dalam pengolahan pakan dan penolahan pupuk organik.
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ABSTRAK
Padi merupakan komoditas pangan utama dan memiliki peranan strategis dalam kehidupan penduduk Indonesia,
karena sebagian besar atau hampir 100% dari jumlah penduduk indonesia mengkonsumsi beras. Kebutuhan beras
akan selalu meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan produksi yang dilakukan
pemerintah belum diikuti oleh penanganan panen dan pascapanen yang baik dimana produksi padi yang melimpah
pada saat panen raya menimbulkan berbagai masalah, terutama banyaknya gabah tercecer, telat panen, telat
perontokan dan telat pengeringan. Penanganan panen yang tepat waktu dan pascapanen yang baik akan
menurunkan susut panen dan meningkatkan kualitas gabah. Masalah utama dalam penanganan pascapanen padi
adalah tingginya kehilangan hasil serta gabah dan beras yang dihasilkan bermutu rendah. Hal tersebut terjadi pada
tahapan pemanenan, perontokan dan pengeringan. Umumnya panen optimum dilakukan pada saat gabah menguning
90−95%, kadar air gabah 25−27% pada musim hujan dan 21−24% pada musim kemarau atau pada umur 50−60
hari setelah pembungaan, bergantung pada varietas Perontokan tanpa penundaan menghasilkan beras patah
hanya 3,52%, butir kuning 0,45% dan rendemen giling 70,17%, sedangkan apabila perontokan ditunda sampai 15
hari, kualitas beras sudah sangat buruk dengan beras patah 60,44%, butir kuning 67,78% dan rendemen giling
62,54%. Kehilangan hasil pada tahapan penjemuran umumnya disebabkan oleh (1) fasilitas penjemuran seperti lantai
jemur maupun alas lainnya yang kurang baik, sehingga banyak gabah yang tercecer dan terbuang saat proses
penjemuran dan (2) adanya gangguan hewan seperti ayam, burung,kambing dan lain-lain. Kehilangan hasil saat
penyimpanan disebabkan oleh kondisi kemasan, tempat penyimpanan, gangguan hama dan penyakit gudang dan
keadaan cuaca setempat. K e h i l a n g a n h a s i l d a l a m p ro se s p e n g g i l i n g a n d a p a t d i s e b a b k a n
k a re n a g a b a h i k u t t e r b u a n g b e r sa m a s e k a m , g a b a h d a n b e r a s t e rc e c e r , a t a u d i m a k a n
a ya m /b u ru n g d a n te r sa n gk u t p a d a m e sin p en gg ilin g an

K a t a k u n c i : P a n e n , p a s c a p a n e n , k e h il a n g a n h a s i l , u s a h a t a n i p a d i
PENDAHULUAN
Padi merupakan komoditas pangan utama dan memiliki peranan strategis dalam kehidupan
penduduk Indonesia, karena sebagian besar atau hampir 100% dari jumlah penduduk indonesia
mengkonsumsi beras. Kebutuhan beras akan selalu meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah
penduduk. Beras merupakan tumpuan utama ketahanan pangan nasional dimana kedudukan beras
sangat vital dan fatal, vital karena beras merupakan kebutuhan masyarakat dan fatal adalah apabila
ketersediaan beras tidak mencukupi atau mengalami defisit lantas dipolitisir oleh segelintir orang yang
berkuasa (Sembiring, 2011). Usahatani padi merupakan tulang punggung perekonomian petani
dipedesaan, sehingga beras akan tetap menjadi komoditas strategis secara ekonomi, sosial dan politis
(Fagi et al., 2003). Dalam upaya memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri, pemerintah
mencanangkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), dimana melalui program ini
produksi beras ditargetkan meningkat 5% per tahun. Gerakan P2BN merupakan upaya yang
terkoordinasi untuk memasyarakatkan teknologi dan inovasi baru melalui pendekatan pengelolaan
tanaman dan sumber daya terpadu (PTT) padi sawah.
Penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi, tahan hama dan penyakit maupun cekaman
lingkungan merupakan salah satu komponen teknologi dasar yang diintroduksikan dalam pengembangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan berperan penting di dalam meningkatkan produktivitas padi.
Peningkatan produksi yang dilakukan pemerintah belum diikuti oleh penanganan panen dan pascapanen
yang baik dimana produksi padi yang melimpah pada saat panen raya menimbulkan berbagai masalah,
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terutama banyaknya gabah tercecer, telat panen, telat perontokan dan telat pengeringan. Salah satu
kelemahan dari varietas unggul baru adalah mudah rontok sehingga menyebabkan kehilangan pada
saat panen dan perontokan cukup tinggi. Setyono (2010) menyatakan masalah utama dalam
penanganan pascapanen padi adalah tingginya kehilangan hasil serta gabah dan beras yang dihasilkan
bermutu rendah. Hal tersebut terjadi pada tahapan pemanenan, perontokan dan pengeringan.
Hasil pengkajian yang dilaksanakan tentang model penyediaan beras berkelanjutan untuk
memenuhi peningkatan kebutuhan beras secara keseluruhan dan mencapai target swasembada beras di
Bali ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain : 1) menurunkan laju alih fungsi lahan dari
0,419% per tahun paling tidak hanya mencapai 0,21%, 2) mengimplementasikan teknologi PTT padi
untuk meningkatkan produktivitas dari 5,75 t/ha menjadi 6,49 t/ha, 3) meningkatkan rendemen gabah
kering giling dari 58,99% menjadi 62,28%, 4) menurunkan gabah tercecer dari 5,4% menjadi 4,86% serta
5) menurunkan konsumsi beras untuk masyarakat lokal dari 113 kg/kapita /tahun menjadi 100
kg/kapita/tahun (Kamandalu et al., 2013). Dari kelima yang disebut diatas meningkatkan rendemen
gabah kering giling dan menurunkan gabah tercecer merupakan usaha penanganan panen dan
pascapanen padi yang dapat dilaksanakan oleh petani. Rendahnya mutu gabah disebabkan oleh
tingginya kadar kotoran dan gabah hampa serta butir mengapur mengakibatkan rendahnya rendemen
beras giling yang diperoleh (Setyono et al., 2000).
Jadi selain peningkatan produktivitas padi maka hal perlu mendapatkan perhatian khusus adalah
besarnya tingkat kehilangan hasil pada saat panen dan pasca panen. Karena berapapun besarnya tingkat
produksi yang dihasilkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan pangan jika tingkat
kehiangan hasil tidak ditekan (Damita dan Sujianto, 2013). Masalah yang sering dilihat dilapangan adalah
masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen dan juga sebagai pelaku pasar. Pada
umumnya petani masih memperlakukan hasil produksi secara apa adanya, yang pada akhirnya berdampak pada
rendahnya mutu yang dihasil kan seperti tingginya tingkat kehilangan.
Kegiatan panen dan pascapanen meliputi kegiatan pemanenan, perontokan, pengangkutan,
pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan pemasaran. Titik kritis kehilangan hasil terjadi pada
tahapan pemanenan, penumpukan sementara hasil panenan padi dan perontokan padi untuk
menghasilkan gabah (Nugraha, 2012). Kehilangan hasil pada setiap tahapan pascapanen dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kehilangan hasil padi pada setiap tahapan pasca panen
Tahapan
BPS 1986/87 (%) BPS 1996 (%)
Hosokawa
1995 (%)
Pemanenan
9,95
9,52
1,4 – 8,2
Perontokan
5,48
4,87
1,1 – 2,7
Pengangkutan
0,59
0,19
Penjemuran
1,94
2,13
0,5
Penggilingan
3,54
2,19
1,8 – 4,5
Penyimpanan
0,32
1,61
1,8
Jumlah

21,03

20,51

BPS 2008 (%)
9,41
4,42
0,23
1,78
2,24
0,67
18,75

Sumber: Balai Besar Penelitian Pasca Panen Pertanian (2011)
METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah beberapa referensi, baik dari hasil
penelitian, kajian maupun ulasan dari beberapa tulisan yang dirangkum dalam suatu tulisan ilmiah.
Bahan-bahan yang diperoleh selanjutnya disarikan dan diolah disesuaikan dengan judul dan makalah
yang akan dibuat. Setiap kata/data yang dikutip disertakan dengan sumber dalam penyajiannya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah- masalah yang terjadi pada penanganan pasca panen
Penanganan panen yang tepat waktu dan pascapanen yang baik akan menurunkan susut panen
dan meningkatkan kualitas gabah. Proses metabolisme didalam gabah masih berlangsung sehabis panen
sehingga terjadi penurunan mutu gabah. Aktivitas nikroorganisme dapat terjadi bila kadar air gabah
masih tinggi, sehingga dapat terjadi reaksi browning enzymatis yang dapat berakibat butir beras
berwarna kuning, busuk, rusak maupun hitam. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menekan atau
mengurangi tingkat kehilangan hasil.pada usahatani padi. Perbaikan sistem penanganan pascapanen
padi telah banyak dilakukan dengan tujuan antara lain (1) mengurangi atau menekan susut hasil, (2)
mempertahankan kualitas gabah dan beras, (3) meningkatkan rendemen giling dan (4) meningkatkan
nilai tambah dan harga jual beras.
Usaha yang dilakukan di dalam mengatasi masalah susut panen adalah:
Pemanenan
Pemanenan merupakan tahapan akhir dari proses budidaya tanaman, dan tahap awal proses
pascapanen. Tahapan pemanenan dimulai dengan penentuan umur panen yang tepat, dimana tanaman
sudah mencapai umur optimum, kemudian penggunaan alat dan cara panen yang paling efektif untuk
menghasilkan produk dengan kerusakan relatif kecil dan kapasitas yang besar.
Penentuan Umur Panen :
Umur panen dapat ditentukan berdasarkan :
 Pengamatan visual dengan cara melihat kenampakan padi pada hamparan sawah. Umur panen
optimal (Padi yang dipanen pada kondisi tersebut akan menghasilkan gabah yang berkualitas sangat
baik, dengan kandungan butir hijau dan butir mengapur yang rendah serta rendemen giling tinggi.
Umumnya panen optimum dilakukan pada saat gabah menguning 90−95%, kadar air gabah 25−27%
pada musim hujan dan 21−24% pada musim kemarau atau pada umur 50−60 hari setelah
pembungaan, bergantung pada varietas (Nugraha 2008). Menurut Marzempi et al. (1993) serta
Iswari dan Sastrodipuro (1996), umur panen memengaruhi persentase beras kepala dan beras
patah
 Pengamatan Teoritis (deskripsi varietas dan pengukuran kadar air gabah). Penentuan umur
panen padi dengan pengamatan teoritis dapat dilakukan dengan cara (1) menghitung berdasarkan hari
setelah berbunga rata (hsb) antara 30 - 35 hari setelah berbunga, dan (2) penentuan umur panen
berdasarkan kadar air gabah. Umur panen optimum dicapai setelah kadar air gabah mencapai 22-23%
pada musim kemarau, dan antara 24-26% kadar air gabah pada musim penghujan
Umur panen yang tepat sangat menentukan mutu maupun kehilangan hasil saat panen. Padi
yang dipanen sebelum masak optimal akan menghasilkan kualitas gabah maupun beras yang kurang
baik, dimana butir hijau dan butir mengapur nya tinggi dan beras yang dihasilkan banyak yang pecahpecah. Sebaliknya apabila panen telat waktu maka akan memperbesar terjadinya susut panen, karena
sebagian gabah sudah rontok sebelum dipanen (Nugraha et al., 1994) . Di Bali telat panen sering sekali
terjadi dengan alasan klasik kurangnya tenaga panen dan alat panen (doros).
Alat, Cara dan Sistem Panen
Alat panen yang dipergunakan oleh petani telah berkembang mengikuti perkembangan
varietas padi baru yang telah dihasilkan. Dengan diintroduksikan varietas-varietas padi unggul baru yang
berpostur pendek, mempunyai anakan banyak dangan potensi hasil tinggi memerlukan alat potong padi
dengan kapasitas tinggi. Saat ini telah tersedia berbagai macam tipe alat potong padi mulai dari sabit,
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sabit bergerigi, mower, striper, striper bender, harvester maupun combine harvester. Dari masing-masing
alat memberikan tingkat susut hasil yang berbeda-beda. Kebiasaan petani dalam menggunakan peralatan
panen juga berpengaruh terhadap besar kecilnya susut yang ditimbulkan. Di lapangan dikenal ada 3 cara
panen, yaitu cara panen potong bawah, cara panen potong tengah dan cara panen potong atas. Cara
panen ini akan dipilih berdasarkan jenis atau cara perontokan yang digunakan. Jika perontokan padi
dengan cara digebot atau dengan alat perontok cara umpan pegang (hold-in) menggunakan pedal
thresher atau power thresher, padi akan dipanen dengan cara potong bawah bersama jeraminya. Cara
panen potong atas atau potong tengah ditempuh jika padi di rontok dengan alat perontok power thresher
dengan cara umpan langsung atau umpan telan (through-in)( P u r w a d a r i a , 1 9 9 4 ) .Cara
perontokan dengan sistem through-in memberikan harapan besar dalam usaha menekan terjadinya susut
panen dan susut penumpukan sementara yang selama ini memberikan angka susut yang sangat besar.
Pemanenan akan bisa dikembangkan dengan cara panen potong tengah atau potong atas, kemudian
hasil panen langsung masuk ke dalam karung. Cara ini bisa menekan terjadinya susut pada saat
penumpukan sementara yang bisa mencapai 2% dan susut pengangkutan sekitar 1%.

Perontokan
Perontokan merupakan tahapan pascapanen setelah pemotongan (pemanenan) padi. Tujuan
perontokan adalah melepaskan butiran gabah dari malai padi yang dapat dilakukan melalui proses
mekanis yaitu dengan proses membanting-banting malai padi pada benda yang lebih keras ataupun alat
perontok tertentu. Proses perontokan memberikan kontribusi cukup besar pada kehilangan hasil padi
secara keseluruhan (Hasbi, 2012). Kecepatan merontok selain dipengaruhi oleh cara dan alat perontok
juga dipengaruhi Varietas padi (ada yang gampang rontok ada yang tahan rontok) Berdasarkan alat
perontok pad i, cara perontokan dapat dikelompokkan menjadi beberapa cara antara lain 1)
les/injak, 2) pukul/gedig, 3) banting/gebot,4) pedal theresher, 5) mesin perontok (power
thresher) (BPS, 1996). Kapasitas perontokan dengan cara banting/gebot sangat bervariasi
tergantung kepada kekuatan orang berk isar 41,8 kg/jam/orang sampai 89,79 kg/jam/orang
(Setyono et al., 2000)
Pada beberapa kasus, petani tidak dapat langsung melakukan perontokan padinya setelah melakukan
pemotongan. Penundaan perontokan atau terjadinya keterlambatan perontokan selalu terjadi. Beberapa
hal yang mungkin terjadi selama proses penundaan antara lain : (1) kehilangan hasil yang disebabkan
oleh gabah yang rontok selama penumpukan atau dimakan binatang, dan (2) kerusakan gabah karena
adanya reaksi enzimatis, sehingga gabah cepat tumbuh berkecambah, terjadinya butir kuning, berjamur
atau rusak. Menurut Iswari (2012), lama penundaan perontokan berpengaruh terhadap susut hasil gabah,
meningkatkan butir kuning/rusak dan beras patah serta menurunkan rendemen giling. Tingginya persentase
gabah rusak menyebabkan gabah tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Gabah yang
rusak karena tersengat serangga akan menimbulkan potensi terjadinya kerusakan karena infeksi jamur
yang merugikan kesehatan bagi manusia. Perontokan tanpa penundaan menghasilkan beras patah
hanya 3,52%, butir kuning 0,45% dan rendemen giling 70,17%, sedangkan apabila perontokan ditunda
sampai 15 hari, kualitas beras sudah sangat buruk dengan beras patah 60,44%, butir kuning 67,78% dan
rendemen giling 62,54% (Iswari dan Sastrodipuro, 1996). Keterlambatan perontokan padi sampai 3
hari dapat menyebabkan terjadinya susut hasil sebesar 3,12%, butir kuning/ rusak 2,84% dan biji
tumbuh 2,22% (Nugraha et al., 1999). Untuk mendukung program keamanan pangan sebaiknya petani
tidak melakukan penundaan perontokan padi di sawah lebih dari satu malam. Terjadinya beras busuk dan
berjamur diduga dapat menstimulir mikroba patogen yang merugikan bagi pencernaan manusia. Di
lapangan sering dijumpai terjadinya keterlambatan atau penundaan perontokan padi. Dimana padi yang
sudah dipotong ditumpuk disawah, tanpa dialasi dan ditutupi.
Perbaikan teknologi penundaan perontokan dapat dilakukan dengan cara : (1) menggunakan
alas plastik pada saat penumpukan padi, dan (2) penundaan boleh dilakukan tetapi tidak boleh lebih dari
satu malam dengan tinggi tumpukan padi tidak lebih dari 1 m. Dengan implementasi teknologi
penundaan tersebut dapat menekan kehilangan hasil antara 1,35-3,12% dan menekan terjadi butir
kuning dan rusak antara 1,77-2,22% (Nugraha et al., 2007). Penyebab utama kehilangan hasil pada
perontokan padi adalah : (1) perilaku petani yang bekerja kurang hati-hati, (2) cara penggebotan dan
frekuensi pembalikan padi, (3) kecepatan silinder perontok dan (4) besarnya alas plastik yang digunakan
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pada saat merontok. Ketersediaan alat perontok yang memadai akan lebih mudah
terjadinya keterlambatan atau penundaan perontokan padi.

mengatasi

Pengeringan
Pengeringan adalah proses mengeluarkan sebagian atau seluruh air yang terdapat dalam biji
gabah. Untuk menghasilkan beras berkualitas baik, gabah hasil panen harus diturunkan kadar airnya
secara cepat, dapat dengan cara penjemuran dengan sinar matahari langsung atau dengan alat
pengering buatan. Ada 2 cara pengeringan yang lazim digunakan oleh petani yaitu : (1) pengeringan
dengan cara penjemuran langsung menggunakan sinar matahari, dan (2) pengeringan dengan
menggunakan alat pengering
buatan (artificial dryer). Penjemuran yang dilakukan tanpa
memperhatikan hal-hal tersebut diatas dapat menyebabkan penurunan kualitas beras, misalnya beras
akan menjadi pecah waktu proses penggilingan.
Menurut
Wiset (2001) bahwa metode pengeringan berpengaruh nyata terhadap persentase
beras kepala yang dihasilkan. Proses pengeringan di pedesaan umumnya masih menggunakan
cara penjemuran dengan menggunakan alas plastik, tikar atau anyaman bamboo (Ismail dan Cahyono, 2001).
Gabah yang terlambat dikeringkan akan berakibat tidak baik terhadap kualitas berasnya. Hal ini
disebabkan gabah hasil panen dengan kadar air tinggi dan kondisi lembab mengalami respirasi dengan
cepat. Akibatnya butir gabah busuk, berjamur, berkecambah maupun mengalami reaksi “browning
enzimatis” sehingga beras berwarna kuning/kuning kecoklatan. Kehilangan hasil pada tahapan
penjemuran umumnya disebabkan oleh (1) fasilitas penjemuran seperti lantai jemur maupun alas lainnya
yang kurang baik, sehingga banyak gabah yang tercecer dan terbuang saat proses penjemuran dan
(2) adanya gangguan hewan seperti ayam, burung dan kambing.
Menurut Rohkani (2007) pengeringan
alami
memanfaatkan
sinar matahari mempunyai
beberapa keuggulan antara lain: (1) Kualitas gabah relatif lebih baik karena adanya karakteristik sinar
infra merah yang berperan dominan dalam pengeringan gabah, (2) Biaya pengeringan relatif lebih
murah, dan (3) Cara pengeringannya yang lebih mudah/praktis. Pengeringan dengan sinar matahari
(penjemuran) harus memperhatikan itensitas sinar, suhu pengeringan yang selalu berubah, ketebalan
penjemuran dan frekuensi pembalikan. Penjemuran yang dilakukan tanpa memperhatikan hal-hal
tersebut diatas dapat menyebabkan penurunan kualitas beras, misalnya beras akan menjadi pecah
waktu proses penggilingan. Pengeringan dengan alat pengering buatan akan menghasilkan gabah
berkualitas lebih baik, hal ini disebabkan suhu pengering, aliran udara panas dan laju penurunan kadar
air dapat dikendalikan.

Penyimpanan
Penyimpanan merupakan tindakan petani untuk mempertahankan gabah agar tetap dalam
keadaan baik dalam jangka waktu tertentu atau sebelum digiling untuk dikonsumsi atau dijual. Kesalahan
dalam melakukan penyimpanan dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur, serangan serangga, binatang
mengerat dan kutu beras yang dapat menurunkan mutu gabah ( Hasbi, 2012). Petani umumnya
menyimpan gabah dengan dua cara (1) sistem curah, yaitu gabah yang sudah kering dicurahkan pada
satu tempat yang dianggap aman dari gangguan hama maupun cuaca, dan (2) cara penyimpanan
dengan menggunakan kemasan/ wadah seperti, karung plastik, karung goni, pengki tenggok dan lain-lain.
Kehilangan hasil saat penyimpanan disebabkan oleh kondisi kemasan, tempat penyimpanan,
gangguan hama dan penyakit gudang dan keadaan cuaca setempat. Kadar air gabah akan mengikuti
kondisi keseimbangan udara luar. Untuk keperluan penyimpanan yang aman agar diperoleh mutu beras
yang tinggi, maka diperlukan kadar air berkisar dari 12-14% .
Pada wadah yang kedap udara umumnya kadar air penyimpanan tidak akan banyak
mengalami perubahan, sedangkan pada kondisi wadah yang tidak kedap udara, kadar air gabah akan
mengikuti perubahan sesuai dengan kelembaban udara sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
susut yang terjadi pada tahapan penyimpanan gabah pada karung plastik kapasitas 50 kg per karung
dengan kadar air awal simpan 14% pada agroekosistem padi lahan irigasi sebesar 1,37%, pada
agroekosistem padi lahan tadah hujan sebesar 1,28% dan pada agroekosistem padi lahan pasang surut
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sebesar 2,24% . Lama penyimpanan akan berpengaruh terhadap kualitas gabah yang dihasilkan. Pada
kondisi kadar air tinggi yang akan diikuti dengan kelembaban yang tinggi, kerusakan gabah selama
penyimpanan akan makin cepat ( Nugraha, 2012).
Teknologi penyimpanan gabah menggunakan teknologi hermatically sealed storage (super bag),
merupakan teknologi introduksi dari International Rice Research Institute (IRRI) telah diaplikasikan di
Indonesia bekerjasama dengan Balai Besar Pascapanen dan Balai Besar Padi. Sistem penyimpanan
hermatic adalah menempatkan gabah pada ruang kedap udara, sehingga mikro oorganisme maupun jamur
yang merusak gabah tidak bisa tumbuh dan berkembang, sampai dengan 5 bulan penyimpanan. Gabah
yang disimpan dengan super bag menghasilkan rendemen giling 69,25% dengan kandungan beras
kepala 80,62% serta daya tumbuh dari biji gabah masih 88,75%. Lubis et al. (2004), melaporkan
bahwa teknologi penyimpanan gabah dengan sistem hermatic dapat menghambat kenaikan kadar air
selama penyimpanan, meningkatkan beras kepala (71,41%) dan menurunkan beras pecah (25,45%),
sedang kerusakan beras yang terjadi hanya 1,36%.
Penggilingan
Setyono (2009) melaporkan hasil penelitiannya di lima provinsi bahwa 90 persen penggilingan
padi berskala kecil dengan kualitas rendah yang menyebabkan kehilangan hasil yang tinggi karena kinerja
yang rendah dari konfigurasi mesin penggilingan padi. Proses pengilingan adalah proses untuk
mengubah gabah
menjadi beras, yang meliputi pengupasan sekam, pemisahan, penyosohan,
pengemasan dan penyimpana beras (Iswari, 2012). Kualitas beras akan ditentukan dalam proses
penyosohan (polish). Proses yang baik akan menghasilkan beras dengan penampakan yang cerah dan
mengkilat, derajat sosoh yang tinggi. Proses penyosohan yang tidak baik akan menghasilkan beras
kusam, miling meter yang rendah dan persentase beras pecah dan menir yang tinggi. Konfigurasi
penggilingan akan berpengaruh terhadap kualitas beras yang ditentukan dengan besaran derajat sosoh,
persentase beras pecah maupun butir menir yang terjadi Menurut Thahir ( 2 0 0 2 ) , dengan kandungan
sekam antara 21-25% dan lapisan aleuron 6-7% pada butiran gabah, maka rendemen beras pecah kulit
(BPK) ideal berkisar antara 75-79% dan rendemen giling 68-73%. K e h il a n g a n h a s i l d a l a m
p r o s e s p e n g g il in g a n d a p a t d i s e b a b k a n k a r e n a g a b a h ik u t te r b u a n g b e r s a m a
s e k a m , g a b a h d a n b e r a s te r c e c e r , a t a u d im a k a n a ya m / b u r u n g d a n t e r s a n g k u t
p a d a m e s in p e n g g il i n g a n ( N u g r o h o e t a l . , 2 0 0 0 ) . Pada proses ini ada dua tipe alat
penggilingan padi yang digunakan oleh petani yaitu : tipe penggilingan padi 1 phase (single pass) dan
tipe penggilingan padi 2 phase (double pass). Penggilingan 1 phase yaitu proses pemecah kulit dan
penyosoh menyatu, sehingga proses kerjanya, gabah masuk pada hoper pemasukan dan keluar sudah
menjadi beras putih. Sedangkan pada penggilingan 2 phase, dipisahkan antara proses pemecah kulit dan
proses penyosohan, sehingga merupakan dua tahap proses kegiatan. Dari dua cara penggilingan ini akan
menghasilkan beras dengan kualitas yang berbeda ( Nugroho, 2012)
Susut Mutu Beras
Sebelum beras dipasarkan atau selama penyimpanan kualitas beras harus tetap dijaga
kualitasnya. Kontrol mutu perlu dilakukan dengn berpedoman pada standarisasi mutu sehingga dapat
meningkatkan nilai jual (Iswari, 2012). Dalam sistem tataniaga dan perdagangan beras, mutu fisik beras
sangat menentukan harga. Penurunan mutu fisik dapat menyebabkan susut bobot maupun susut atau
kehilangan nutrisi beras. Kedua hasil tersebut dapat menyebabkan jatuhnya harga jual gabah maupun
beras. Selain susut bobot, perlakuan penanganan pascapanen dan penyimpanana yang salah dapat
menyebabkan susut mutu kimiawi, misalnya kadar amilosa berkurang, sehingga rasa nasi menjadi pera
dan tidak pulen lagi. Penurunan nutrisi beras juga dapat terjadi karena reaksi oksidasi yang dapat
menyebabkan meningkatnya kandungan asam lemak bebas, sehingga beras menjadi tengik dan bahkan
mengandung unsur racun (toxin) yang berbahaya bila dikonsumsi manusia.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kehilangan/ susut hasil padi dapat terjadi karena: (1) terjadi penundaan atau keterlambatan
panen dan perontokan, (2) penumpukan padi di sawah yang terlalu lama, (3) terjadinya keterlambatan
dalam proses penjemuran/ pengeringan dan (4) kerusakan yang terjadi karena kondisi penyimpanan yang
terlalu lama dan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat. Kerusakan mutu fisik gabah dapat
berupa meningkatnya persentase gabah retak yang berpengaruh terhadap rendemen giling, terjadinya
penurunan densitas dan bobot 1000 butir, terjadi kerusakan gabah seperti gabah tumbuh, gabah busuk,
gabah berkecambah, gabah berjamur dan berwarna kuning.
Perlu peningkatan pemahaman, kemampuan dan keterampilan petani terhadap panen dan
pascapanen padi dan factor-faktor yang menyebabkan kehilangan hasil serta cara mengatasinya Perlu
terus disosialisasikan terutama melalui peningkatan kemampuan SDM, perbaikan dan pengenalan
teknologi panen dan pasca panen serta perlunya penyebarluasan informasi teknologi panen dan pasca
panen berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Handling Practices (GHP)

DAFTAR PUSTAKA
Balai Besar Penelitian Pasca Panen Pertanian. 2011. Penanganan PascaPanen Padi.Balai Besar
Penelitian
Pasca
Panen
Pertanian. http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/930/.
[Diakses, 05 Oktober 2012]
Biro Pusat Statistik. Survei susut pascapanen MT 1994/95 dan MT 1995. Kerjasama BPS, Ditjen
Tanaman Pangan, Badan Pengendali Bimas, Bappenas, IPB dan Badan Litbang Pertanian 1996.
Damita,L. dan Sujianto. 2013. Evaluasi Kebijakan Penanganan pascapanen tanaman padi. Jurnal
Administrasi Pembangunan. 1(3) hal. 219-323.
Fagi, A.M., Irsal Las, M.Syam, A.K. Makrim dan A.Hasnuddin. 2003. Penelitian padi menuju revolusi
hijau lestari. Balitpa.Puslitbangtan. Badan Litbang Pertanian.
Hasbi. 2012. Perbaikan teknologi pascapanen padi di lahan suboptimal. Jurnal Lahan Suboptimal. 1(2)
Hal 187- 196.
Ismail M, Tjahyono E. 2001. Prospek pengering gabah tipe portable batch dryer skala industry
pedesaan [Internet] [Diunduh 25 Maret 2011]. Majalah Ilmiah. Pengkajian Industri;15. Tersedia
di:http://www.iptek.net.id.
Iswari, K. dan D. Sastrodipuro. 1996. Pengaruh penundaan perontokan terhadap sifat dan mutu beras. Jurnal
Penelitian Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Islam Suma- tera Utara 15(3): 186−193.

Kamandalu, AANB., I M.R.Yasa, I N. Adijaya, S.Guntoro, I P.A. Kertawirawan, I M.Sugianyar, P.Anggoro,
dan J. Rinaldi. 2013. Model Penyediaan Beras Berkelanjutan Berbasis Inovasi Teknologi di
Provinsi Bali. Laporan Akhir Tahun BPTP Bali.
Iswari, K. 2012. Kesiapan teknologi panen dan pascapanen padi dalam menekan kehilangan hasil dan
meningkatkan mutu beras. Jurnal Litbang Pertanian 31(2): 58- 67.

Lubis S, Sudaryono, Nugraha S, Rachmat R. 2004. Efek teknologi penyimpanan hermatik terhadap mutu
gabah. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk Pengembangan
Industri Berbasis Pertanian. Bogor; 2004.

90

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi

Nugraha S, Setyono A, Sutrisno. Perbaikan penanganan
pascapanen
padi
melalui
penerapan teknologi perontokan. Simposium penelitian tanaman pangan IV. Bogor, 22-24
November 1999.
Nugraha S, Thahir R, Sudaryono. 2007. Keragaan Kehilangan Hasil Pascapanen padi pada 3 (tiga)
Agroekosistem. Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian 3(1).
Purwadaria
HK. 1994. Development
of
Stipping and Threshing type Harvester. Postharvest
Technologi for Rice in The Humid Tropic Indonesia. Technical Report Sumitted to GTZ- IRRI
Project.Philiphines, IRRI. 38p.
Rokhani H. Gerakan nasional penekanan susut pascapanen suatu upaya menanggulangi krisis pangan.
Agrimedia. 2007; (12) 21-30.
Sembiring, H. 2011. Kesiapan teknologi budidaya padi menanggulangi dampak perubahan iklim global.
Prosiding Seminar Ilmiah Hasil Penelitian Padi nasional 2010. Balai Besar Penelitian tanaman
padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. hal 1-10.
Setyono, A., Sutrisno dan S. Nugraha. 2000. Pengujian pemanenan padi sistem kelompok dengan
memanfaatkan kelompok jasa pemanen dan jasa perontok. Seminar Hasil Penelitian Padi
Balitpa, Sukamandi 10-11 November 2000.
Setyono A. 2010. Perbaikan teknologi pascapanen dalam upaya menekan kehilangan hasil padi. Jurnal
Pengembangan inovasi pertanian.3(3):212-226
Wiset LG, Srzednicki, Driscoll R, Nimmuntavin C, Siwapornrak. 2001. Effect of Hight Temperature Drying
on Rice Quality. Agricultural Engineering International: The CIGR Journal of Scientific Research and
Development III.

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi 91
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ABSTRAK
Teknologi pada usahatani padi adalah penggunan pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi dalam mendukung
pengelolaan tanaman terpadu (PTT), telah dilakukan di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada dua desa
yaitu di Subak Bilasari Desa Guwang, dan Subak Penangin Desa Batubulan pada MT 2013. Penelitian bertujuan
mengetahui produktivitas padi, kelayakan usaha dan peningkatan pendapatan petani melalui penerapan PTT dengan
pupuk organik dan tanpa pupuk organik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode demplot di
lokasi LL menggunakan Teknologi PTT dan survei dengan kelompok tani setempat. Varietas yang diuji pada demplot
yaitu Inpari 15 dan Inpari 16, masing-masing lokasi seluas satu ha dengan kontrol Varietas Ciherang (non PTT).
Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, anakan produktif, gabah isi dan hampa/malai, produktivitas GKP (t/ha),
dan biaya usahatani. Untuk mengetahui kelayakan usahatani digunakan analisis rasio penerimaan dan biaya (R/C
rasio). Hasil penelitian menunjukkan produktivitas meningkat yaitu Inpari 15 sebesar 6,63 t/ha (17,04%) di Subak
Bilasari dan 6,30 t/ha (12,70%) di Subak Penangin, dan Inpari 16 sebesar 6,83 t/ha (19,47%) di Subak Bilasari dan
8,50 t/ha (35,29%) di Subak Penangin, sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding rata-rata sebesar 5,50
t/ha. Pendapatan petani penerapan PTT sebesar Rp 19.240.000,- lebih tinggi 23,70% dibandingkan non PTT
sebesar Rp 14.680.000,-. Usahatani padi layak diusahakan dengan R/C rasio yaitu usahatani PTT sebesar 2,77 dan
non PTT sebesar 2,64. Penerapan pupuk organik melalui PTT pada lahan sawah dapat memberikan dampak positif
terhadap hasil panen.

Kata kunci : Pupuk organik, usahatani, PTT, padi sawah.

PENDAHULUAN
Kebutuhan padi di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan
penduduk dari tahun ke tahun. Di sisi lain produktivitas lahan sawah semakin menurun dan produksi per
satuan luas juga menurun yang disebabkan karena adanya pengalihan fungsi dari lahan pertanian
menjadi lahan non pertanian. Hal ini disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang menurun.
Penggunaan pupuk kimia yang terus menerus tanpa diimbangi dengan pupuk organik dapat menurunkan
kesuburan tanah, efisiensi pemupukan, dan mengurangi bahan organik tanah. Salah satu upaya untuk
meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan efisiensi pemupukan adalah dengan menggunakan
pupuk organik. Pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
Terabainya penggunaan bahan organik dan pemakaian pupuk kimia secara intensif guna
mengejar hasil yang tinggi menyebabkan bahan organik tanah menurun. Keadaan ini menurunkan
kemampuan tanah dan air irigasi serta menurunkan produktivitas (Las et al, 2002). Pemanfaatan kotoran
ternak sebagai pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah yang pada akhirnya memiliki
dampak positif pada pengolahan hasil panen, sehingga mewujudkan usaha agribisnis yang berdaya
saing dan ramah lingkungan. Pupuk kandang sapi memiliki keunggulan dibanding pupuk kandang lainnya
yaitu mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa, menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi
tanaman, serta memperbaiki daya serap air pada tanah (Hartatik dan Widowati, 2010).
Penerapan pupuk organik mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas
padi di Indonesia melalui PTT. Pelaksanaan PTT sebagai pendekatan pembangunan tanaman pangan,
khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi nasional (Dirjen Tanaman Pangan, 2015). PTT
adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta
sebagai suatu pendekatan pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan
produksi padi. PTT telah dilaksanakan secara Nasional dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan
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dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berdasarkan pengertian tersebut PTT tidak sekedar
meningkatkan produktivitas, tetapi mengupayakan agar sumberdaya dan modal dimanfaatkan secara
efisien untuk memperbesar pendapatan. Pemanfaatan saprodi khususnya pupuk, pestisida, dan air,
didasarkan pada kebutuhan tanaman agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Secara sederhana PTT dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pengelolaan tanaman dengan
memadukan sejumlah komponen teknologi dan sumberdaya sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil
optimal, keuntungan maksimal dan sumberdaya alam terjaga kelestariannya untuk menjamin pertanian
berkelanjutan (Badan Litbang 2014).
Hasil penelitian dan kajian Pendampingan Program SL-PTT Padi Sawah Provinsi Bali tahun 2010
dengan penerapan PTT peningkatan hasil berkisar antara 0,5–1,0 ton/ha GKP (Kamandalu dkk, 2010).
Kegiatan tahun 2011 dengan menerapkan PTT antara lain peningkatan hasil pada cara tanam legowo 2:1
baik dengan tapin maupun tabela dibandingkan dengan cara tanam tegel, peningkatan hasil gabah kering
panen rata-rata 9 kabupaten sebesar 16,93% (Suratmini dkk, 2011). Kegiatan tahun 2012 di masingmasing kabupaten/kota memperoleh hasil GKP lebih tinggi rata-rata 1 ton/ha daripada di kegiatan non SL
(Kamandalu dkk, 2012). Mendukung program tersebut BPTP Bali bekerjasama dengan Dinas Pertanian
Kabupaten Gianyar melaksanakan penelitian bertujuan mengetahui produktivitas padi, kelayakan usaha
dan peningkatan pendapatan petani melalui penerapan PTT dengan pupuk organik dan tanpa pupuk
organik.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada dua Desa yang
merupakan areal sentra tanaman padi yaitu di Subak Bilasari Desa Guwang, dan Subak Penangin Desa
Batubulan. Penelitian dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2013 (Subak Bilasari tanam
bulan Juli dan panen bulan Oktober, sedangkan Subak Penangin tanam bulan Agustus dan panen bulan
Desember). Metode yang digunakan adalah metode demplot di lokasi LL masing-masing lokasi seluas
satu ha melalui penerapan PTT dengan pemupukan organik kotoran sapi. Komponen PTT padi sawah
yang diterapkan meliputi (1) Varietas Unggul Baru (VUB) yaitu Inpari 15 dan Inpari 16, varietas kontrol
adalah Ciherang/non PTT; 2) Benih bermutu/bersertifikat; (3) Tanam bibit muda <20 HSS; (4) Jumlah
bibit 2-3 batang/lubang; (5) Sistem tanam jajar legowo 2:1 (25 cm x 12,5 cm x 50 cm); (6) Pemupukan
berimbang dengan pupuk urea 200 kg/ha, ponska 200 kg/ha, dan pupuk organik 1 ton/ha; (7) Pengairan
berselang (intermittent) yaitu pengaturan kondisi sawah dalam kondisi kering dan tergenang secara
bergantian; (9) Pengendalian gulma dan penyakit dengan PHT. Variabel pengamatan meliputi tinggi
tanaman maksimum, jumlah anakan produktif per rumpun, jumlah gabah isi dan hampa per malai, hasil
panen ubinan dikonversi ke hektar dan biaya produksi. Sebagai pembanding disurvei juga produktivitas
dan biaya produksi pada lahan petani non PTT.
Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan, analisis kelayakan finansial, dan R/C ratio.
Analisis pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang
dikeluarkan (Soekartawi, 1995). Pendapatan usahatani padi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :
TL = Y.Py - Σ Xi. Pi
Keterangan :
TL = pendapatan usaha tani padi (Rp)
Y = produksi padi (kg GKP)
Py = harga padi (Rp/kg GKP)
X i = penggunaan faktor ke-i
Pi = harga faktor ke-i.
Analisis kelayakan finansial digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani terhadap
imbangan penerimaan atau biaya atau R/C ratio (Estiningtyas et al., 2012). Menurut Malian (2004),
bahwa kelayakan usaha dilakukan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan (profitability) atau kerugian
yang diperoleh dari usahatani yang dilakukan. Analisis yang digunakan dengan perhitungan Revnue Cost
Ratio (R/C ratio), berdasarkan data jumlah penerimaan dan biaya yang dikeluarkan untuk usahatani yang
dilakukan. Jika R/C ratio > 1, maka usahatani yang dilakukan mengalami keuntungan atau layak untuk
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dikembangkan. Jika R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut mengalami kerugian atau tidak layak untuk
dikembangkan. Selanjutnya jika R/C ratio = 1, maka kegiatan usaha tani berada pada titik impas (Break
Event Point). R/C ratio dapat dianalisis dengan menggunakan rumus:
Total penerimaan (Rp)
R/C ratio = -------------------------------Total biaya produksi (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan tinggi tanaman maksimum Inpari 15 di Subak Bilasari lebih rendah daripada
Subak Penangin dengan rata-rata 107,70 cm dengan jumlah anakan produktif lebih sedikit Jumlah
anakan yang lebih sedikit diikuti dengan jumlah gabah isi dan hampa yang lebih sedikit pula, tetapi
produktivitas Inpari 15 Subak Bilasari lebih tinggi daripada Subak Penangin (Tabel 1).
Hasil pengamatan tinggi tanaman maksimum Inpari 16 di Subak Bilasari lebih rendah daripada
Subak Penangin dengan rata-rata 109,75 cm, jumlah anakan produktif juga lebih rendah tetapi jumlah
gabah isi lebih tinggi dan hampa yang lebih sedikit. Produktivitas Inpari 16 Subak Bilasari lebih rendah
daripada Subak Penangin (Tabel 2).
Karakteristik tanaman untuk menghasilkan gabah bernas selain dipengaruhi oleh faktor genetik
juga dipengaruhi oleh ketersediaan hara dan terjaminnya proses fisiologis tanaman. Pembentukan
anakan, tinggi tanaman, dan jumlah gabah dipengaruhi oleh ketersediaan N. Hara P sangat diperlukan
tanaman padi terutama pada saat awal pertumbuhan, pada fase pertumbuhan tanaman tersebut, P
berfungsi memacu pembentukan akar dan penambahan jumlah anakan (Asmanur dkk, 2012).
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, anakan produktif, gabah isi dan hampa per malai varietas Inpari 15 kegiatan PTT
Kabupaten Gianyar tahun 2013
No.
Subak
Tinggi
Anakan
Gabah Isi
Gabah
Produktivitas ton
Tanaman
Produktif
/malai (butir)
hampa/malai
GKP/ha
(cm)
(btng/rpm)
(butir)
1
Bilasari
99,60
9,70
118,40
21,80
6,63
2
Penangin
115,80
12,60
122,90
58,00
6,30
Rata-rata
107,70
11,15
120,65
39,90
6,47
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman, anakan produktif, gabah isi dan hampa per malai varietas Inpari 16 kegiatan PTT
Kabupaten Gianyar Tahun 2013
No.

Subak

1
2

Bilasari
Penangin
Rata-rata

Tinggi
Tanaman
(cm)
102,00
117,50
109,75

Anakan
Produktif
(btng/rpm)

Gabah Isi
/malai (butir)

Gabah
hampa/malai
(butir)

Produktivitas ton
GKP/ha

11,00
17,20
14,10

118,40
117,60
118,00

27,80
68,40
48,10

6,83
8,50
7,67

Produktivitas meningkat yaitu Inpari 15 sebesar 6,63 t/ha (17,04%) di Subak Bilasari dan 6,30
t/ha (12,70%) di Subak Penangin, dan Inpari 16 sebesar 6,83 t/ha (19,47%) di Subak Bilasari dan 8,50
t/ha (35,29%) di Subak Penangin, sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding rata-rata sebesar
5,50 t/ha. Rendahnya produktivitas karena pertumbuhan kurang bagus dan pada umur 45 sampai
dengan 50 hari semua tanaman terserang kresek, begitu pula dengan varietas kontrol/Ciherang.
Produktivitas penerapan PTT lebih tinggi dibandingkan dengan non PTT. Hal ini disebabkan
karena pada LL diterapkan komponen PTT, ditambah dengan penggunaan pupuk organik. Lahan sawah
memerlukan pupuk organik untuk mempertahankan kesehatan tanah serta kecukupan unsur hara
tanaman. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat merusak
kondisi tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Di lain pihak, usaha peternakan terutama
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ternak ruminansia memberikan peluang yang besar untuk menghasilkan kotoran yang dapat diproses
menjadi pupuk organik.
Manfaat pupuk organik diantaranya adalah 1) memperbaiki struktur tanah berlempung sehingga
menjadi ringan; 2) memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tanah tidak berderai; 3) menambah
daya ikat tanah terhadap air dan unsur-unsur hara tanah; 4) memperbaiki drainase dan tata udara dalam
tanah; 5) mengandung unsur hara yang lengkap (jumlah tersebut tergantung dari bahan pembuat pupuk
organik); 6) membantu proses pelapukan bahan mineral; 7) memberi ketersediaan bahan makanan bagi
mikroba; 8) menurunkan aktivitas mikroorganisme yang merugikan. Pengolahan kotoran sapi yang
mempunyai kandungan N, P dan K yang tinggi sebagai pupuk kompos dapat mensuplai unsur hara yang
dibutuhkan tanah dan memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik, sehingga pertumbuhan tanaman
menjadi semakin optimal (Anonimus, 2013).
Produktivitas yang tinggi diikuti dengan pendapatan yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan
tujuan PTT yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani sehingga mampu meningkatkan
pendapatan. Penerimaan merupakan nilai produksi yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.
Penerimaan usahatani padi diperoleh dari nilai produksi dikalikan dengan harga jual. Pendapatan
usahatani diperoleh dari penerimaan rata-rata dikurangi dengan biaya pengeluaran rata-rata. Biaya
usahatani merupakan penggunaan faktor-faktor produksi pada proses usahatani padi. Pendapatan ratarata petani dapat dilihat pada Tabel 3.
Penggunaan input produksi terutama pupuk organik pada kegiatan PTT dan non PTT terdapat
perbedaan yang nyata. Pada kegiatan PTT menggunakan pupuk organik 1 ton/ha, sedangkan non PTT
tidak menggunakan pupuk organik. Penggunaan tenaga kerja terutama penanaman pada kegiatan PTT
lebih besar (Rp 1.200.000,-/ha), karena cara tanam yang digunakan jajar legowo 2:1 sedangkan non PTT
(Rp 1.000.000,-/ha) dengan cara petani/tegel. Total biaya yang lebih besar terdapat pada kegiatan PTT
sebesar Rp 10.860.000,-/ha sedangkan non PTT sebesar Rp 8.970.000,-/ha. Berdasarkan analisis
usahatani, biaya tersebut tidak mempengaruhi pendapatan petani, karena produksi dari penerapan PTT
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non PTT. Pendapatan petani penerapan PTT sebesar Rp
19.240.000,-, sedangkan non PTT sebesar Rp 14.680.000,-. Dengan demikian, pendapatan penerapan
PTT lebih tinggi 23,70% dibandingkan pola petani (non PTT). Nilai kelayakan usahatani (R/C rasio)
menunjukkan bahwa usahatani yang dilakukan layak atau tidak untuk diusahakan. Nilai R/C rasio
kegiatan PTT dan non PTT tidak berbeda jauh. Nilai R/C rasio kegiatan PTT lebih besar dari non PTT
yaitu sebesar 2,77, sedangkan non PTT sebesar 2,64. Nilai R/C rasio rata-rata mencapai nilai > 1 artinya
usahatani padi dengan PTT maupun non PTT layak diusahakan.
Peningkatan produktivitas disebabkan oleh penerapan sistem tanam jajar legowo. Penerapan
sistem tanam jajar legowo semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir tanaman yang
biasanya memberikan hasil lebih tinggi (efek tanaman pinggir). Adanya barisan kosong (legowo)
menyebabkan penyerapan nutrisi oleh akar menjadi lebih sempurna sehingga mempengaruhi
pertumbuhan dan produksi tanaman padi yang dihasilkan (Setyanto dan Kartikawati, 2008). Di samping
penerapan jajar legowo, kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan dan produksi VUB yang
diterapkan menggunakan pupuk organik. Pemberian pupuk organik ke dalam tanah dapat memperbaiki
sifat fisik, kimia dan biologi tanah, menyuburkan tanah dan menambah unsur hara, menambah humus,
mempengaruhi kehidupan jasad renik yang hidup dalam tanah dan dapat meningkatkan kandungan air.
Pada tanah dengan kandungan Corganik tinggi unsur hara menjadi lebih tersedia bagi tanaman,
sehingga pemupukan lebih efisien dan memberikan dampak positif terhadap hasil panen.
Tabel 3. Analisis usahatani padi sawah pada lokasi PTT dan non PTT per ha, Kabupaten Gianyar tahun 2013.
PTT
Non PTT
No
Uraian
Jumlah
Harga
Nilai
Jumlah
Harga
Nilai
satuan
Satuan
satuan
Satuan
(per ha)
(Rp/ha)
(per ha)
(Rp/ha)
A
Bahan saprotan
Benih (kg)

30,00

8.500

255.000

40,00

8.500

340.000

Urea( kg)

200,00

2.000

400.000

150,00

2.000

300.000

NPK Ponska (kg)
Pupuk organik

200,00

2.500

500.000

200,00

2.500

500.000
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1.000,00

1.000

1.000.000

-

-

-

Insektisida Virtako
(botol)

2,00

100.000

200.000

2,00

100.000

200.000

Fungisida Skor (liter)

4,00

45.000

180.000

4,00

45.000

180.000

Herbisida Ally (bungkus)
Herbisida Cliper
(bungkus)

1,00

50.000

50.000

1,00

50.000

50.000

1,00

35.000

35.000

1,00

35.000

35.000

Jumlah
Tenaga Kerja

B

Persiapan lahan (HOK)
Pengolahan lahan
(borongan)

2.620.000

1.605.000

8,00

60.000

480.000

8,00

60.000

480.000

100,00

12.000

1.200.000

100,00

12.000

1.200.000

10,00

50.000

500.000

10,00

50.000

500.000

Persemaian (HOK)

4,00

60.000

240.000

4,00

60.000

240.000

Penanaman (HOK)

100,00

12.000

1.200.000

100,00

10.000

1.000.000

Pemupukan (HOK)

4,00

60.000

240.000

4,00

60.000

240.000

Penyemprotan (HOK)

4,00

60.000

240.000

4,00

60.000

240.000

Penyiangan (HOK)

4,00

60.000

240.000

4,00

60.000

240.000

Panen (HOK)

7,00

450.000

3.150.000

5,50

450.000

2.475.000

Biaya lain-lain

1,00

750.000

750.000

1,00

750.000

750.000

Perataan lahan HOK)

Jumlah

8.240.000

7.365.000

Total Biaya (A+B)

10.860.00
0

8.970.000

Produksi (kg) (GKP)

7.000,00

Pendapatan

4.300

30.100.00
0

5.500,0
0

4.300

23.650.000

19.240.00
0

14.680.000

2,77

2,64

1,77

1,64

R/C
B/C ratio
Sumber : Analisis data primer, 2013

KESIMPULAN
Produktivitas meningkat yaitu Inpari 15 sebesar 6,63 t/ha (17,04%) di Subak Bilasari dan 6,30
t/ha (12,70%) di Subak Penangin, dan Inpari 16 sebesar 6,83 t/ha (19,47%) di Subak Bilasari dan 8,50
t/ha (35,29%) di Subak Penangin, sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding rata-rata sebesar
5,50 t/ha.
Pendapatan petani penerapan PTT sebesar Rp 19.240.000,- lebih tinggi 23,70% dibandingkan
non PTT sebesar Rp 14.680.000,-. Usahatani padi layak diusahakan dengan R/C rasio yaitu usahatani
PTT sebesar 2,77 dan non PTT sebesar 2,64.Penerapan pupuk organik melalui PTT pada lahan sawah
dapat memberikan dampak positif terhadap hasil panen.
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ABSTRAK
Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis di Indonesia, merupakan komoditas pangan utama
setelah padi dan jagung. Kedelai mempunyai kandungan protein nabati yang tinggi dan berperanan penting sebagai
bahan baku industri tempe tahu yang merupakan lauk pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan kedelai
nasional masih harus dipenuhi dari impor karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan yang
terus meningkat. Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk daun mamigro terhadap
pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai yang ditanam pada masa bera telah dilaksanakan di Desa Perean
Kangin, Tabanan Bali tahun 2014. Pengkajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan perlakuan
pemupukan yaitu : P0 ( tanpa pupuk daun mamigro), P1 (pupuk daun mamigro 1 g/l), P2 (pupuk daun mamigro 2 g/l)
dan P3 (pupuk daun mamigro 3 g/l) dengan 5 ulangan. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun,
jumlah polong, bobot berangkasan kering panen dan oven (g/tan) dan bobot biji kering panen (t/ha). Hasil
pengkajian menunjukkan bahwa hasil bobot kering panen (t/ha) dan kering oven (g/tan) pada perlakuan P3
(pupukmamigro 3 g/l) meningkat 4.26% dan 6.41%dibandingkan dengan P0 (tanpa pupuk mamigro).

Kata kunci : Pupuk daun, kedelai, masa bera
PENDAHULUAN

Pencapaian ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, seperti
tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Bappenas,
2010). Untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan tersebut, Kementerian Pertanian
meaksanakan program yang disebut Empat Sukses Pertanian, yang terdiri dari : 1)pencapaian
swasembada lima komoditas pangan penting, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi pada
tahun 2014; 2)peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor
komoditas pertanian; dan 4) peningkatan kesejahteraan petani (Kementan, 2010).
Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis di Indonesia, merupakan
komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Kedelai mempunyai kandungan protein nabati yang
tinggi dan berperanan penting sebagai bahan baku industri tempe tahu yang merupakan lauk pokok
bagi seluruh rakyat Indonesia. Permintaan kedelai menunjukkan kenaikan yang cukup besar seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Namun, di sisi lain kemampuan
memproduksi kedelai di dalam negeri belum mampu mencukupi kenaikan permintaan tersebut (Manurung
2002). Hingga saat ini kebutuhan kedelai nasional masih harus dipenuhi dari impor karena produksi
dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat (Irianto, 2009). Sampai saat
ini Indonesia masih mengimport 60% dari kebutuhan nasional atau sekitar 1.2 juta ton, disisi lain
produksi kedelai dalam negeri masih bertengger sekitar 600-700 ribu ton per tahun, sementara
kebutuhan telah mencapai 2,0 juta (Badan Litbang, 2011). Luas panen dan produksi kedelai nasional
dalam periode 1990-2008 turun drastis dari 1,6 juta ha dan 1,87 juta ton pada tahun 1992 menjadi hanya
0,592 juta ha dan 0,776 juta ton pada tahun 2008. Pada kurun waktu yang sama produktivitas relatif
meningkat dari 1,12 t/ha menjadi 1,3 t/ha (Tastra, Pencapaian produksi kedelai 2011 sampai Juni 2013
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jauh di bawah target yang ditetapkan Renstra Kementrian Pertanian. Pencapaian produksi kedelai pada
tahun 2011 hanya mencapai sebesar 851 ribu ton, sedangkan pencapaian produksi kedelai pada tahun
2012 mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 843 ribu ton. Sementara itu, pada tahun 2013
produksi kedelai diperkirakan hanya mencapai 847 ribu ton (BPS, 2013).
Untuk mengurangi ketergantungan pada kedelai impor yang terus meningkat,diperlukan upaya
yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri, baik melalui perluasan areal
tanam, peningkatan produktivitas maupun pemberian dukungan pemerintah melalui kebijakan yang
berpihak kepada petani, seperti pengaturan tata niaga kedelai, tarif bea masuk, dan penetapan harga
dasar (Zakaria, 2010). Rendahnya produksi kedelai terutama disebabkan oleh tidak tercapainya luas
panen dan rendahnya produktivitas riil yang dicapai petani. Menurunnya areal tanam kedelai sebagai
akibat rendahnya partisipasi petani dalam menanam kedelai, karena budidaya kedelai yang diusahakan
tidak memberi keuntungan yang layak kepada petani (Zakaria, 2010).
Hasil pengkajian Sumarno et al. (1989)menunjukkan bahwa terdapat lima kendala utama dalam
pengembangan kedelai di Indonesia, yaitu: 1) serangan hama dan penyakit tanaman karena kedelai
sangat rentan terhadap OPT sejak awal tanam sampai panen, 2) umumnya petani belum melakukan
pemupukan secara berimbang, 3) kendala genetik, 4) manajemen irigasi dan drainase, serta 5) petani
umumnya menempatkan kedelai sebagai komoditas sampingan. Selain itu, faktor ekonomi,kelembagaan
petani, dan kebijakan pemerintah seperti kebijakan insentif turut menentukan partisipasi petani dalam
peningkatan produksi kedelai.
Upaya peningkatan produksi kedelai mengalami banyak hambatan/kendala disamping
karena penurunan areal tanam akibat alih fungsi lahan, juga karena 1) keterbatasan akses terhadap
teknologi (pembenihan, budidaya, penanganan PHT); 2) tidak adanya jaminan pasar/harga yang layak; 3)
keterbatasan permodalan; 4) keterbatasan sarana produksi dan 5) lemahnya dukungan kebijakan dan
pendampingan pemerintah (Sovan, 2004). Alimoeso (2008) menyatakan bahwa peningkatan produksi
kedelai dapat dilakukan dengan: 1) memperluas areal tanam, 2) meningkatkan produktivitas, 3)
mengamankan produksi, dan 4) memperkuat kelembagaan. Perluasan areal tanam diutamakan pada
wilayah yang pernah menjadi sentra produksi kedelai dan pemanfaatan lahan secara optimal dengan
meningkatkan indeks pertanaman. Peningkatan produktivitas antara lain dilakukan dengan menggunakan
benih varietas unggul bermutu, mengamankan produksi dengan memberikan bantuan sarana
pascapanen, dan memperbaiki kelembagaan permodalan dan menguatkan peran gabungan kelompok
tani dan kemitraan.
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) kedelai adalah suatu pendekatan inovatif dan dinamis
dalam upaya meningkatkan produksi kedelai dan pendapatan petani melalui perakitan komponen
teknologi secara partisipatif bersama petani. Melalui pendekatan PTT diupayakan penyediaan teknologi
yang mendukung keberlanjutan system produksi (sustainable agricultura) yang ramah lingkungan dan
spesifik lokasi (Adisarwanto et al. 2008)
Dalam pertanian padi sawah di Bali intensitas penggunaan lahan pertanaman umumnya hanya
dapat mencapai indeks penanaman padi sawah (IP) 200% pertahun atau menanam tanaman padi hanya
2 kali dalam satu tahun, sementara per periode permusim tanam hingga panen padi adalah 4 – 5 bulan
per tahun sehingga masa bera atau masa istirahat lahan sawah mencapai waktu 3 – 4 bulan dalam satu
tahun. Upaya menambah luas areal panen lebih dititikberatkan pada lahan sawah irigasi yang ditanami
satu atau dua kali padi setahun, yaitu dengan cara memasukkan kedelai dalam pola tanam sehingga
meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP 150-200 menjadi IP 300. Di Indonesia, areal penanaman
kedelai berada di lahan sawah pada musim kemarau I dan II, dan sisanya terdapat di lahan kering pada
musim hujan (Sumarno et al.1989 ). Saat ini pertanaman kedelai di lahan sawah baru mencapai 65% dari
total areal panen. Peluang untuk meningkatkan produksi kedelai terbuka luas karena tersedia areal
potensial sekitar 800 ribu ha yang tersebar di 10 provinsi (Puslitbangtan 1991). Namun, masalahnya
adalah membangkitan kepercayaan dan minat petani agar mau menanam kedelai kembali. Persoalan
yang dihadapi petani adalah harga yang dipandang kurang memberi tambahan pendapatan, dan menanam
tanaman lain dianggap lebih menguntungkan
Pengelolaan lahan, hara, dan air merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan produktivitas
kedelai. Tanaman pada umumnya, selain menyerap zat makanan (unsur hara) dari dalam tanah juga
mampu menyerap hara melalui daun (lewat stomata). Dengan demikian pemupukan sela in
d ibe rikan ke tana h (lewa t a kar ), dapat juga diberikan lewat daun. Sekarang ini ada bermacam-

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi 99

macam pupuk daun yang dipasarkan dengan perbedaan kandungan unsur dan kadar masing-masing
unsur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi (2005), mendapatkan bahwa pupuk daun Mamigro
berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah daun, panjang tanaman, luas daun, panjang dan jumlah
akar serta berat basah dan berat kering total tanaman anggrek Cattleya dengan dosis 3,0 gram/liter.
Berdasarkan permasalahan diatas maka pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh pupuk daun Mamigro terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai yang ditanam pada
masa bera atau periode setelah tanam padi di Tabanan Bali
METODE PENELITIAN
Pengkajian dilaksanakan di Desa Perean Kangin, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tahun 2014
pada musim bera setelah tanam padi. Pengkajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
dengan perlakuan pupuk daun (mamigro) yaitu : P0 (tanpa mamigro), P1 (1 g mamigro/ l air), P2 (2 g
mamigro/ l air), P3 (3 g mamigro /l air) dengan 5 ulangan. Penanaman kedelai dilakukan tanpa olah
tanah dengan cara tugal menurut bekas barisan tanaman padi. Pemberian pupuk daun mamigro
dilakukan setiap 2 minggu sekali mulai dari umur 2 minggu. Pupuk Mamigro Super P (5-50-17) diserap
tanaman untuk mempercepat pertumbuhan tunas - tunas, bunga dan buah. Kandungan pupuk mamigro
adalah unsur hara makro adalah N = 5%, Fosfat = 50% dan Kalium = 17% dan kandungan unsur
hara mikro adalah S = 17%, Fe = 0,01%, Mg = 0,01%, Zn = 24 ppm, Mn = 9 ppm, Cu= 0.03 ppm, Mo=
0.20 ppm dan Co= 0.15 ppm (tertera pada kemasan mamigro). Varietas kedelai yang ditanam adalah
Varietas Argomulyo. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah polong, bobot
berangkasan kering panen dan kering oven (g/tan) dan bobot biji kering kering panen dan oven (g/tan).
Panen dilakukan dengan membuat ubinan ukuran 3 m x 3 m. Data dianalisis dengan analisis varians
dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT 5%).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa pemberian pupuk daun berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman, jumlah daun/tan, jumlah polong dan bobot biji kering panen/tan (Tabel 1). Tinggi
tanaman yang paling rendah terlihat pada perlakuan P0 (Kontrol/tanpa mamigro) dan berbeda nyata
dengan perlakuan P3 (mamigro 3 g/l). Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh kandungan unsure hara
yang bisa diserap oleh tanaman baik yang diberikan lewat akar maupun yang diberikan lewat daun.
Disini ternyata tanaman mapu memnafaatkan unsure hara yang diberikan lewat daun. Pada table 1 juga
terlihat, jumlah daun (tri foliar) per tanaman paling banyak terlihat pada perlakuan P2 (mamigro 2 g/l),
sedangkan antara perlakuan yang lain tidak menunjukkan perbedan yang nyata (P<0.05). Jumlah polong
per tanaman terlihat paling rendah pada perlakuan P0 (control) dan berbeda nyata dengan perlakuan P1,
P2 dan P3. Antara perlakuan P1, P2 dan P3 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata Bobot biji
kering panen per tanaman paling rendah terlihat pada perlakuan P0 dan hasil ini berbeda nyata dengan
P1 dan P2 dan P3 sedangkan antara P1, P2 dan P3 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Hal ini
menunjukkan bahwa tanaman sangat respon dengan pemberian pupuk daun mamigro dan responnya
menurun dengan semakin meningkatnya takaran pupuk mamigro
Tabel 1. Tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah polong, dan bobot biji kering panen pertanaman, kedelai di Subak
Basangbe, 2013
Perlakuan
Tinggi tanaman
Jumlah
Jumlah polong/tan Bobot biji kering
(cm)
daun/tan
panen/tan (g)
P0
47.0 a
43.4 a
119.9 a
65.8 a
P1
47.55 ab
44.4 ab
130.6 b
71.4 b
P2
48.15 ab
45.4 b
136.8 b
71.0 b
P3
48.88 b
47.3 c
136.9 b
70.2 b
BNT 5%
1.5
1.88
8.79
4.28
Keterangan :
angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada

uji BNT 5%
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Pada Tabel 2 terlihat bobot berangkasan kering panen dan kering oven per tanaman, meningkat
dengan peningkatan dosis mamigro yang diberikan, dimana bobot berangkasan paling tinggi terlihat pada
perlakuan P3 (mamigro 3 g/l), sedangkan bobot berangkasan kering panen dan kering oven yang paling
rendah terlihat pada perlakuan P0 (tanpa mamigro). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemberian
pupuk daun mamigro terjadi peningkatan pertumbuhan tanaman dan metabolisme tanaman. Bobot biji
kering panen (t/ha) terlihat meningkat dengan pemupukan mamigro, dimana bobot biji kering panen
terlihat paling tinggi pada P3 dimana bobot biji meningkat 4.26% bila dibandingkan dengan P0 (kontrol).
Tabel 2. Bobot berangkasan kering panen, bobot kering oven berangkasan, bobot kering oven biji pertanaman,
kedelai tahun 2013
Bobot kering oven
Bobot biji
Bobot biji kering
Perlakuan
Bobot
berangkasan/tan (g)
kering
panen (t/ha )
berangkasan
oven/tan (g)
kering panen/tan
(g)
P0
59.6 a
44.6 a
49.9 a
1.41 a
P1
67.0 b
45.5 a
52.5 ab
1.43 ab
P2
80.4 c
47.9 b
53.7 b
1.45 b
P3
97.4 d
48.1 b
53.1 b
1.47 c
BNT 5%
6.41
2.70
2.89
0.19
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.

Bobot biji kering panen (t/ha) terlihat meningkat pada perlakuan mamigro disebabkan karena tinggi
tanaman, jumlah daun dan jumlah polong (tabel 1) juga bobot berangkasan (tabel 2) lebih tinggi bila
dibandingkan dengan perlakuan tanpa mamigro. Kandungan unsur hara pupuk daun mamigro relatif
lengkap karena selain mengandung unsure makro (NPK) juga mengandung unsur mikro yang walaupun
diperlukan dalam jumlah yang kecil akan tetapi sangat berperan didalam pertumbuhan dan produksi
tanaman. Pupuk mamigro yang dipergunakan juga termasuk pupuk untuk pembentukan bunga dan buah
(polong) karena kandungan unsur posfat dan kalium juga tinggi. Pemupukan lewat daun dengan
konsentrasi dan interval pemberian yang tepat akan lebih menguntungkan tanaman. Karena penyerapan
hara pupuk berjalan lebih cepat, sehingga tanaman cepat menumbuhkan tunas (Lingga, 1992). Fosfor
dalam tanah sangat diperlukan tanaman untuk pembentukan bunga, buah dan biji (polong)
(Hardjowigeno, 1992). Menurut Makarim et al. (2003), fosfor berfungsi memacu pertumbuhan akar dan
penambahan jumlah anakan. Fosfor berfungsi sebagai penyususn ATP yang berperan dalam proses
penyimpanan dan transfer energy yang terkait dalam proses metabolism tanaman (Dobermann dan
Fairhust, 2000 dalam Abdurachman et al., 2008). Hasil kedelai pada perlakuan P0 (tanpa mamigro) tidak
berbeda nyata dengan perlakuan P1, hal ini disebabkan karena kedelai masih mampu memanfaatkan
sisa pupuk dari pemupukan padi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Adisarwanto et al. (1996)
yang menyatakan bahwa tanaman kedelai setelah padi sawah yang dipupuk sesuai program intensifikasi
khusus atau umum, tidak memerlukan tambahan pupuk NPK karena sudah dicukupi dari residu pupuk
pada tanaman padi. Pendapat ini dikuatkan oleh Sumarno et al. (1989) yang menyatakan bahwa kedelai
lebih respons terhadap residu pupuk yang ditinggalkan dari tanaman sebelumnya.
Hasil brangkasan kedelai baik kering panen maupun berat kering oven juga meningkat dengan
meningkatnya dosis pupuk mamigro. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk daun mamigro dengan kandungan
unsure P yang tinggi mempengaruhi pertumbuhan tanaman dimana fosfor merupaka unsure penting
penyusun adenosine triphosphate (ATP) yang cecara langsung berperan dalam proses penyimpanan dan
transfer energy yang terkait dalam proses metabolism tanaman (Dobermann dan Fairhust, 2000). Menurut
Wijaya (2008), fosfor merupakan komponen penyusun membrane sel tanaman, berperan dalam sintesis
protein tanaman yang terdapat pada jaringan hijau, sintesis karbohidrat, dan memacu pembentukan bunga
dan biji.
Hasil kedelai yang ditanam petani belum memberikan hasil sesuai dengan potensi kedelai varietas
Argomulyo (2,0 t/ha) (Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, 2015), hal ini disebabkan karena
petani belum dengan sunguh-sungguh memelihara tanaman kedelainya seperti pengendalian hama penyakit
dan gulma tidak pernah diperhatikan. Atau petani belum menerapkan pengelolaan tanaman terpadu kedelai
dengan baik dan benar. Petani hanya menanam kedelai untuk mengisi masa bera dan lebih dimanfaatkan
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untuk pakan ternak.. Menurut peani mereka tidak bisa mengharapkan tambahan pendapatan dari
menanam kedelai karena harga kedelai yang murah di level petani. Prabowo(2008) menyatakan,
meningkatkan produksi kedelai menuju swasembada dapat dilakukan dengan memberikan jaminan
harga yang layak sehingga petani akan tertarik untuk menanam kedelai. Pemerintah perlu melindungi
petani seperti yang dilakukan oleh negara lain,yang tidak hanya melindungi petani, tetapi juga produk
pertaniannya. Pakpahan (2004) mengemukakan bahwa petani di negara-negara maju masih mendapat
perlindungan dan memperoleh subsidi yang sangat besar. Sebaliknya di negara-negara berkembang
seperti Indonesia, subsidi bagi petani justru dihapus. Memberikan jaminan harga sudah cukup untuk
mengembalikan kegairahan petani menanam kedelai. Hal ini selanjutnya tidak hanya akan
memantapkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuat bangsa Indonesia berdaulat atau
menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Masih rendahnya tingkat produktivitas dan keuntungan usahatani
kedelai dibanding komoditas lain seperti padi dan jagung, sehingga petani kurang berminat menanam
kedelai dan berpindah ke usahatani tanaman lain yang lebih menguntungkan (Suyamto dan Widiarta,
2010), sehingga menyebabkan areal tanam semakin menurun dan produktivitas relatif stabil (Oktaviani,
2010).
Meurut Tastra (2012),str a t eg i pe n ing k a ta n pr o d uk s i k e d ela i m e n uj u
swasembada kedelai adalah melalui pemberdayaan semua parameter komponen teknologi produksi
secara simultan agar dampak sinergisnya terasa di tingkat subsistem petani sebagai produsen dan
subsistem industri kecil pengolahan sebagai konsumen serta masyarakat pengonsumsi konsumen
produk olahan kedelai. Untuk menerapkan strategi ini perlu komitmen dan kebijakan sinergis yang tepat
dari pemerintah, yaitu mengembalikan fungsi BULOG dalam tata niaga kedelai dan memberikan insentif
harga kepada petani/pengrajin olahan kedelai bila terjadi fluktuasi harga, analog dengan negara maju
yang melindungi petani kedelainya.

KESIMPULAN
Pemupukan lewat daun (pemupukan dengan Mamigro} dengan dosis 3 g/l dapat meningkatkan
pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai dimana produksi meningkat 4.26% dibandingkan dengan
tanpa pemupukan mamigro. Strategi peningkatan produksi untuk mendorong partisipasi petani dapat
dilakukan melalui pola kebijakan insentif,dengan menetapkan jaminan harga dasar agar usaha tani
kedelai memberikan keuntungan yang layak kepada petani.
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ABSTRAK
Usahatani padi dan komoditas lainnya tidak terlepas dari adanya serangan penyakit yang dapat mempengaruhi hasil
dan secara ekonomi merugikan. Namun keberadaanya perlu dikendalikan dalam suatu tatanan keseimbangan
ekologis dan tidak saling merugikan. Diantaranya pemerintah telah melarang peredaran 57 jenis pestisida serta
upaya pengendalian secara terpadu, dalam hal ini salah satu komponennya adalah penggunaan varietas tahan.
Dibanding dengan pengendalian secara kimiawi, penggunaan varietas tahan relatif murah, tidak menimbulkan polusi
lingkungan, dan umumnya kompatibel dengan taktik pengendalian lainnya. Pengendalian penyakit hawar daun
bakteri dan blas yang selama ini dianggap paling efektif adalah dengan varietas tahan. Namun teknologi ini dibatasi
dengan adanya kemampuan patogen membentuk patotipe dan ras baru yang lebih virulen yang menyebabkan
pergeseran dominasi patotipe dan ras patogen ini terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan varietas tahan di
suatu saat tetapi rentan di saat yang lain dan tahan di suatu wilayah tetapi rentan di wilayah lain. Program penelitian
yang perlu dilakukan antara lain mengembangkan varietas tahan dan pemetaan penyebaran patogen sebagai dasar
penentuan penanaman suatu varietas disuatu wilayah berdasarkan kesesuaian sifat tahan suatu varietas terhadap
patotipe dan ras patogen yang ada di wilayah tersebut dalam pengendalian penyakit hawar daun bakteri dan blas.

Kata kunci: Varietas tahan, penyakit hawar daun bakteri dan blas

PENDAHULUAN
Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan dunia. Oleh
karna itu, padi perlu selalu diupayakan dalam stabilitas produksinya. Salah satu kendala produksi padi
adalah cekaman biotik seperti gangguan hama dan penyakit. Hawar daun bakteri (HDB) dan blas adalah
merupakan salah satu penyakit yang sangat penting di negara-negara penghasil padi di Asia, termasuk
Indonesia (Ou, 1985; Mew et al. 1993). Di Asia, serangan HDB yang disebabkan oleh bakteri
Xanthomonas oryzae pv oryzae (Xoo) dapat mengurangi hasil padi 50% sampai 80% (Makino et al.,
2006). Suparyono dan Sudir (1992) melaporkan serangan penyakit HDB dapat menurunkan hasil hingga
35,8%. Penyebab penyakit ini dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai
dari pesemaian sampai menjelang panen. Gejala infeksi terutama pada tanaman muda menyebabkan
daun layu, mengering dan akhirnya mati, yang dikenal sebagai kresek (Reddy, 1984; Ou, 1985). Pada
tanaman yang lebih tua (fase generatif), menyebabkan gejala daun menjadi kuning dan kemudian mati
yang dikenal sebagai hawar (blight). Penyebab penyakit HDB memiliki banyak patotipe (strain) dan dapat
menyerang padi pada berbagai stadia tumbuh, sehingga sulit dikendalikan (Suparyono et al., 2004).
Sampai saat ini lebih dari 30 ras dari (Xoo) dan lebih dari 25 gen ketahanan (gen R) terhadap HDB telah
diidentifikasi (Lee et al., 2003; Yang et al., 2002). Ras Xoo yang sebelumnya tidak menonjol suatu ketika
akan menjadi menonjol apabila mendapat inang yang cocok (Sudir dan Suparyono, 2001). Selama ini,
pengendalian HDB dilakukan dengan modifikasi kultur teknis, terutama pengaturan penggunaan dosis
pupuk N dan penanaman varietas tahan (Qi and Mew 1989: Sudir, 2011). Hasil pengendalian
pengurangan penggunaan dosis pupuk N sangat terbatas dan sering bersifat lokal sehingga dihadapkan
kesulitan teknis relatif tinggi. Sementara, penggunaan varietas tahan dihadapkan pada beragamnya
patotipe yang menyebabkan ketahanan varietas dibatasi waktu dan tempat (Ogawa, 1993; Suparyono et
al., 2003). Oleh karena itu program pemuliaan padi, untuk mengendalikan penyakit HDB secara
berkesinambungan, pemantauan struktur dan dominasi patotipe bakteri Xoo serta pencarian gen
ketahanan baru perlu terus dilakukan.
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Penyakit blas disebabkan oleh cendawan Pyricularia oryzae merupakan salah satu kendala
utama dalam peningkatan produksi padi di Indonesia. Secara umum ada dua jenis serangan blas, yaitu
blas daun yang menyerang tanaman pada saat fase vegetatif dan blas leher malai yang menyerang pada
fase pembungaan (Bonman, 1992). Penyakit blas khususnya blas leher menjadi tantangan yang lebih
serius karena banyak ditemukan menyerang beberapa varietas padi sawah. Penyakit ini dapat
menyerang semua fase pertumbuhan tanaman padi dari pesemaian, stadia vegetatif dan stadia generatif
dengan menyerang leher dan cabang malai (OU, 1985). Serangan serius pada fase vegetatif dapat
menyebabkan tanaman mati dan fase generatif dapat menyebabkan leher malai dan bulir padi yang
hampa menjadi patah. Pada varietas rentan dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan
cendawan blas dapat menyebabkan petani gagal panen atau puso. Penyebaran penyakit blas sangat
luas dan bersifat dedtruktif jika kondisi lingkungan menguntungkan (Scardaci et al., 1997). Kehilangan
hasil yang diakibatkan oleh penyakit ini berkisar antara 1-50% (Koga, 2001).
Pengendalian
menggunakan varietas tahan dibatsi oleh kemampuan penyakit blas membentuk ras baru dalam waktu
singkat.
Tampaknya bahwa dengan cara
memanipulasi agro-ekosistem pertanaman padi akan
memberikan kontribusi nyata terhadap masalah penyakit. Sebuah kombinasi dari beberapa faktor dapat
berkontribusi pada peningkatan masalah penyakit di daerah-daerah, seperti penanaman terus-menerus
dan tidak serempak, peningkatan penggunaan pupuk nitrogen, peningkatan penggunaan pestisida,
pengurangan keragaman varietas dan penanaman berketahanan gen sempit secara luas.
Sejak pendekatan bersama untuk mengelola hama/penyakit seperti ketergantungan pada
ketahanan tanaman atau pestisida saja tidak memadai, sebuah program pengendalian terpadu skala luas
untuk hama wereng coklat dan virus kerdil rumput sudah dimulai sejak musim tanam 1978/79. Program
ini terdiri dari penanaman tanaman tahan, tanam serentak secara luas dan pergiliran dengan tanaman
non padi, sanitasi selektif dan penggunaan pestisida bijaksana yang didasarkan pada pengamatan.
Hasilnya sangat memuaskan, tetapi banyak kendala sosial-ekonomi serta teknis masih perlu diatasi.
Untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh patogen yang mampu membentuk patotipe
dan ras seperti HDB dan blas. Berikut ini adalah diskusi tentang peran dan keterbatasan menggunakan
ketahanan tanaman sebagai salah satu taktik yang paling penting dalam strategi mengelola penyakit padi
di Indonesia. Dalam hal ini akan dibahas ide ketahanan “durable” terhadap penyakit.

KETAHANAN TANAMAN
Dibanding dengan pegendalian kimia penggunaan varietas tahan relatif murah, tidak
menimbulkan polusi lingkungan, dan umumnya kompatibel dengan taktik pengendalian lainnya.
Ketahanan tanaman telah banyak digunakan oleh patologi tanaman untuk memerangi berbagai patogen
tanaman. Baru-baru ini kemajuan nyata telah dibuat dengan menggunakan ketahanan tanaman
terhadap penyakit padi. Badan litbang Kementerian Pertanian telah melepas berbagai varietas padi yang
memiliki ketahanan terhadap HDB patotipe tertentu, diantaranya varietas Membramo, Cibodas, Ciherang,
Sintanur, Cigeulis, Inpari 5, Inpari 6, Inpari 7, dan Inpari 8 tahan terhadap HDB patotipe III. Sedangkan
varietas Inpari 4 tahan terhadap HDB patotipe III dan IV, Angke, Conde, dan Inpari 6 tahan terhadap HDB
patotipe III, IV, dan VIII (Suprihatno, et al., 2011). Tahun 2012 Badan litbang Kementerian Pertanian
kembali melepas berbagai varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap patotipe HDB dan ras blas
tertentu disajika pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Beberapa varietas padi Badan Litbang Kementerian Pertanian yang tahan terhadap HDB dan blas
Respon ketahanan HDB
No.
Varietas
Patotipe
III
IV
VIII
1.
Ciherang
T
R
R
2.
Mekongga
AT
3.
Inpari 1
T
T
T
4.
Inpari 2
AT
AR
AR
5.
Inpari 3
AT
AR
AR
6.
Inpari 4
T
AR
T
7.
Inpari 5
T
AT
AT
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Inpari 6
T
T
Inpari 7
AT
AR
Inpari 8
AT
AR
Inpari 9
AT
AR
Inpari 10
AT
AR
Inpari 11
T
AT
Inpari 12
AR
AR
Inpari 13
AR
AR
Inpari 14
AT
AT
Inpari 15
AT
AT
Inpari 16
T
AR
Inpari 17
T
T
Inpari 18
T
AT
Inpari 19
T
AT
Inpari 20
T
AR
Inpari Sidenuk
AT
R
Inpari 21
T
AR
Inpari 22
T
AR
Inpari 23
T
AT
Inpari 24
T
AT
Inpari 25
T
AT
Inpari 26
T
AR
Inpari 27
T
AR
Inpari 28
T
AR
Inpari 29
AR
R
Inpari 30 Ciherang Sub
AR
R
1
Sumber: Badan Litbang Kementerian Pertanian (2012); T = Tahan; AT = Agak tahan,
AR = Agak rentan; R = rentan

T
AR
AR
AR
AT
AR
AR
AT
AT
AR
T
R
R
AR
AR
AR
AR
R
AR
AT
AR
AR
AR
R
R

Tabel 2. Beberapa varietas padi Badan Litbang Kementerian Pertanian yang tahan terhadap blas.
Respon ketahanan Blas
No.
Varietas
Ras
033
073
133
173
1.
Inpari 11
T
R
T
R
2.
Inpari 12
T
AT
AT
3.
Inpari 13
T
AT
AT
AT
4.
Inpari 14
T
AT
AT
5.
Inpari 15
T
AT
AT
AT
6.
Inpari 16
T
AT
R
R
7.
Inpari 17
T
AT
T
R
8.
Inpari 20
AR
R
R
R
9.
Inpari Sidenuk
R
R
R
R
10.
Inpari 21
T
AT
AT
R
11.
Inpari 22
T
AT
T
AT
12.
Inpari 26
T
AT
R
AT
13.
Inpari 27
R
T
R
AT
14.
Inpari 28
AT
AT
R
R
Sumber: Badan Litbang Kementerian Pertanian (2012); T = Tahan; AT = Agak tahan,
AR = Agak rentan; R = Rentan

Kesesuaian penanaman varietas tahan dengan keadaan patotipe pathogen, berdampak terhadap
efektifitas pengendalian penyakit HDB, sehingga serangan penyakit dapat ditekan, umur ketahanan
varietas terhadap penyakit HDB dapat diperpanjang dan mengurangi kehilangan hasil. Penggunaan
varietas tahan dihadapkan pada beragamnya patotipe yang menyebabkan ketahanan varietas dibatasi
waktu dan tempat (Ogawa, 1993; Suparyono et al., 2003). Oleh karena itu program pemuliaan padi,
untuk mengendalikan penyakit HDB secara berkesinambungan, pemantauan struktur dan dominasi
patotipe bakteri Xoo serta pencarian gen ketahanan baru perlu terus dilakukan.
Sementara penanaman varietas campuran membuat kondisi lingkungan tidak homogen atau
adanya keragaman pada populasi inang menghambat virulensi patogen blas (Garrett and Mundt, 1999).
Dengan demikian akan mengurangi tekanan seleksi terhadap patogen blas. Penanaman bermacam106
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macam varietas yang memiliki ketahanan terhadap penyakit blas berbeda pada suatu hamparan
pertanaman padi diharapkan dapat diperoleh ketahanan yang stabil.
Hawar Daun Bakteri
Salah satu penyakit endemik yang paling penting di seluruh negara penghasil padi adalah hawar
daun bakteri, Xanthomonas oryzae. Hal ini menyebabkan kerugian serius pada awal mengadopsi
varietas modern seperti IR 5 dan IR8 dimana sangat rentan terhadap HDB (Oka, 1986). Di sisi lain
berbagai varietas modern nasional Pelita 1/1 dipilih untuk ketahanan terhadap HDB dalam kondisi
lapangan yang berbeda, yang dirilis pada tahun 1969, masih mempertahankan ketahanan. Ratusan
varietas padi lokal dan varietas nasional yang diperbaiki menunjukkan perbedaan derajat reaksi terhadap
penyakit, tetapi kebanyakan bereaksi agak rentan sampai sangat tahan, mengindikasikan bahwa ras
patogen masih ada. Varietas Inpari 13 yang dilepas tahun 2010 dengan ketahanan agak rentan terhadap
HDB, ditingkat lapangan masih menunjukkan reaksi agak rentan sampai hari ini (Suastika, 2014)
(Gambar 1).
Dari 77 isolat bakteri yang dikumpulkan dari Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi Selatan 46
isolat termasuk patotipe III, 24 isolat patotipe IV dan hanya satu isolat termasuk patotipe V (Suparyono,
1983). Sudir et al., (2009) melaporkan bahwa pada musim tanam 2007 penyakit HDB di beberapa daerah
sentra produksi padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah didominasi oleh kelompok patotipe VIII. Sedangkan
Sudir dan Handoko (2012) melaporkan bahwa dari 127 isolat bakteri yang dikumpulkan dari beberapa
kabupaten di Jawa Timur, 30 isolat termasuk patotipe III, 43 isolat patotipe IV dan 49 isolat termasuk
patotipe VIII. Dari hasil identifikasi pathogen HDB yang dilakukan oleh Sudir dan Handoko (2012)
didapatkan bahwa HDB patotipe III ditemukan di sembilan wilayah kabupaten yaitu Bondowoso, Jember,
Banyuwangi, Malang, Lumajang, Blitar, Ponorogo, dan Madiun serta dominan ditemukan di Kabupaten
Banyuwangi dan Malang. Patotipe IV ditemukan di 12 wilayah kabupaten yaitu Bondowoso, Jember,
Banyuwangi, Malang, Lumajang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Madiun, Kediri,
serta dominan di enam kabupaten yaitu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madium, dan Kediri.
Patotipe VIII dominan ditemukan di lima wilayah kabupaten yaitu Pasuruan, Probolinggo, Situbondo,
Bondowoso, dan Jember.

Gambar 1. Varietas Inpari 13 mengalami serangan berat oleh infeksi hawar daun bakteri

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap variasi patotipe suatu patogen di suatu tempat,
diantaranya adalah fenomena adult-plant resistance, mutasi dan sifat heterogen alamiah yang ada pada
populasi patogen. Adut-plant resistance, yaitu sifat tahan yang muncul saat tanaman sudah berumur
tertentu dan sangat berpengaruh terhadap keparahan penyakit dan penurunan hasil (Hwang et al., 1987).
Fenomena serupa sebagai akibat dari proses mutasi virulensi dua patotipe Puccinia graminis f.sp. tritici
yang diisolasi selama tahun 1984 dari kultivar SST 44 dan Gamka, yang sebelumnya tahan dan
keduanya menunjukkan peningkatan virulensi untuk gen tahan Sr24 (Le Roux and Rijkenberg, 1987).
Patotipe yang meningkat virulensinya itu disebut sebagai 2SA100 dan 2SA101. Keduanya ini merupakan
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mutan (hasil mutasi) dari tipe sebelumnya. Kemungkinan lain adalah adanya karakter heterogenisitas
yang bersifat alamiah dari suatu populasi mikroorganisme.
Hal ini seperti dilaporkan Malvick and Moore (1988) bahwa kajian population dynamic and
diversity of Pseudomonas syringae pada kebun maple dan pear, menunjukkan isolat dari kedua kebun
bervariasi, relatif terhadap patogenisitas dan analisis potongan DNA. Suparyono et al. (2003) melaporkan
bahwa keberagaman varietas padi dengan latar belakang genotype yang berbeda berpengaruh terhadap
keberagaman patotipe patogen. Selain itu dominasi patotipe Xoo di musim hujan dan musim kemarau
pada daerah sentra produksi padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan JAWA Timur juga dilaporkan
berbeda. Pada musim kemarau dominasi patotipe Xoo kelompok III dan VIII berimbang yaitu berturutturut 42,7% dan 42,0%. Pada nusim hujan dominasi patotipe berubah yaitu patotipe VIII sangat dominan
(63%), diikuti patotipe IV (29%), dan patotipe III (9%). Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan
virulensim, pada musim hujan virulensi bakteri Xoo lebih tinggi dibanding pada musim kemarau. Hal ini
diduga disebabkan pada musim hujan kondisi lingkungan terutama kelembaban relatif lebih mendukung
terhadap virulensi bakteri Xoo dibandingkan pada musim kemarau. Bakteri Xoo berkembang dengan baik
pada kondisi kelembaban tinggi (> 90%) dan suhu antara 25o – 30oC (Ou, 1985).
Pengelompokan patogen digunakan untuk identifikasi bahan genetik sebagai bagian dari
program pemuliaan ketahanan terhadap patogen.

Blas Padi, Pyricularia Oryzae
Blas padi, Piricularia oryzae, adalah kendala nomor satu pada pengembangan dan intensifikasi
budaya padi gogo di Indonesia. Penyakit blas khususnya blas leher menjadi tantangan yang lebih serius
karena banyak ditemukan menyerang beberapa varietas padi sawah dan menyebabkan leher malai dan
bulir padi yang hampa menjadi patah (Gambar 2). Varietas padi gogo Gata dan Gati yang dilepas pada
tahun 1976 dilaporkan rentan terhadap blas daun dan blas leher di Kertamulya. (Oka, 1986). Tahun
1976, Pelita 1/1 dan Sentral Bodas mengalami kerusakan di Ciparay. C4-63 juga diserang berat oleh blas
di pulau Buru dan di Tulung Agung pada tahun 1975. IR30, 32, 36, dan 38 juga mengalami kerusakan di
kawasan padi Palembang dalam tahun 1977-1981. Di sisi lain IR42 ditemukan tahan terhadap ledakan di
sana, tapi sangat rentan di Kendari (Sulawesi) (Oka, 1986). Namun demikian, hasil monitoring
perkembangan penyakit blas yang dilakukan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penyakit blas telah
meluas dari padi gogo ke padi sawah, sehingga IR64 telah terserang penyakit blas. Perkembangan
selular dan morfologi P. grisea sangat adaptif pada tanaman padi yang diinfeksinya, disamping itu
cendawan patogen ini juga mempunyai keragaman genetik yang tinggi (Dean et al., 1994). Oleh karena
itu, pengembangan varietas padi tahan blas yang bersifat langgeng dan memiliki ketahanan horisontal
perlu dilakukan.
Perbedaan reaksi varietas terhadap blas di lapangan menunjukkan adanya ras patogen. Saat ini
di Indonesia 19 ras patogen telah diidentifikasi dan penyebarannya juga telah ditentukan. Lima
diantaranya diklasifikasikan sebagai ras dominan yaitu ras 041, ras 033, ras 073, ras 133, dan 173
(Santoso dan Anggiani, 2011).

Gambar 2. Padi sawah terserang penyakit blas
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Pemuliaan untuk ketahanan terhadap blast padi telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Sekitar
17.000 varietas dan galur lokal dan memperkenalkan telah diuji untuk ketahanan terhadap blas.
Indonesia berpartisipasi dalam International Rice ledakan Pembibitan (IRBN) dikoordinasikan oleh IRRI
sejak 1976 (Oka, 1986). Saat ini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan
Sumberdaya Genetik Pertanian melakukan pemuliaan padi tahan terhadap penyakit blas melalui analisis
pemetaan QTL (quantitative trait loci) tahan blas yang berasal dari Oryza rufipogon, IR64 dan tetua
pemulih IR64 dan membandingkan spektrum ketahanan serta pengendalian gen (Utami, dkk. 2008).
Berdasarkan analisi pemetaan QTL tahan blas yang berasal dari O. rufipogon, IR64, dan tetua pemulih
IR64 masing-masing berkontribusi dalam membentuk sifat ketahanan terhadap ras 001, ras 173, dan ras
033. Dilaporkan juga bahwa berdasarkan hasil uji perbandingan reaksi spesifik gen ketahanan yang
berasal dari varietas padi IR64 dan Oryza rufipogon, maka gen ketahanan yang berasal dari IR64 bersifat
spesifik ras atau mempunyai spektrum ketahanan yang spesifik terhadap ras tertentu, sedangkan gen
ketahanan yang berasal dari O. rufipogon mempunyai spektrum ketahanan yang lebih luas atau bersifat
tidak ras spesifik.

KETAHANAN “DURABLE”
Penggunaan tanaman tahan dalam program pengelolaan penyakit padi dalam skala luas
memberikan sumbangan nyata menekan wabah epidemi patogen seperti HDB dan blas. Namun, karena
varietas yang ada hanya memiliki satu dan atau beberapa gen utama untuk ketahanan mereka memiliki
rentang hidup yang pendek. Varietas tersebut memicu perkembangan patotipe dan ras baru dari ledakan
HDB dan blas yang mampu menyerang tanaman tahan. Tampaknya mengandalkan dasar genetik sempit
untuk ketahanan tidak menjamin hubungan yang stabil antara tanaman padi dan penyakit. Ini mungkin
benar berkaitan dengan jenis epidemi penyakit seperti HDB dan blas yang ditandai dengan kemampuan
membentuk variasi patotipe dan ras disuatu tempat dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
fenomena adult-plant resistance, mutasi dan sifat heterogen alamiah yang ada pada populasi patogen
(Hwang et al., 1987; Le Roux and Rijkenberg, 1987; Malvick and Moore, 1988; Suparyono et al. 2003).
Untuk sistem pertanian, patahnya ketahanan dari beberapa varietas oleh penyakit mungkin
memiliki konsekuensi. Dibutuhkan waktu untuk penggantian varietas rentan dengan yang tahan. Jumlah
benih yang cukup harus dibuat tersedia bagi petani. Ini juga membutuhkan waktu dan prosedur panjang.
Juga perlu program penyuluhan terus-menerus dan intensif untuk meyakinkan para petani mengapa
penggantian harus dilakukan dan bagaimana kinerja varietas unggul baru. Varietas unggul baru mungkin
tidak selalu memuaskan para petani berkaitan dengan berbagai karakter agronomi dan rasa, yang
membuat kembali menggunakan varietas lama meskipun resiko terserang penyakit sangat besar. Ada
bahaya bahwa mereka kehilangan kepercayaan secara bertahap dalam teknologi padi baru dan
penyebarluasannya .
Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang tinggi berkelanjutan, ketahanan varietas harus tahan
lama, yang menjamin hubungan tanaman inang penyakit seimbang. Hal ini dapat dicapai melalui
perluasan dasar genetik untuk ketahanan varietas dengan penggabungan gen ketahanan vertikal dan
horisontal atau menggunakan tanaman berketahanan horisontal. Piramiding genes atau multiple
resistance
untuk ktahanan utama biotipe hama tertentu mungkin adalah cara lain untuk
menyeimbangkan hubungan tanaman inang hama/penyakit (Oka, 1986). Strategi ini telah penuh
semangat dikejar oleh IRRI dan program pemuliaan ketahanan nasional untuk beberapa hama/penyakit
padi utama. Sebagai contoh tipe ketahanan horisontal dari varietas padi lokal Kencana terhadap wereng
coklat biotypes 1, 2 dan 3 telah diidentifikasi (Oka, 1986). Strategi ini juga telah penuh semangat dikejar
oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian untuk
ketahanan terhadap penyakit blas melalui analisis pemetaan quantitative trait loci (QTL) dan
membandingkan spektrum ketahanan serta pengendalian gen. Utami dkk. (2008) melaporkan bahwa
berdasarkan analisi pemetaan QTL tahan blas yang berasal dari O. rufipogon, IR64, dan tetua pemulih
IR64 masing-masing berkontribusi dalam membentuk sifat ketahanan terhadap ras 001, ras 173, dan ras
033. Dilaporkan juga bahwa berdasarkan hasil uji perbandingan reaksi spesifik gen ketahanan yang
berasal dari varietas padi IR64 dan Oryza rufipogon, maka gen ketahanan yang berasal dari IR64 bersifat
spesifik ras atau mempunyai spektrum ketahanan yang spesifik terhadap ras tertentu, sedangkan gen
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ketahanan yang berasal dari O. rufipogon mempunyai spektrum ketahanan yang lebih luas atau bersifat
tidak ras spesifik.
Ketahanan varietas Pelita terhadap hawar daun bakteri dikendalikan oleh satu atau dua gen
(Arya, 1978). Pelita tahan terhadap HDB patotipe III, tetapi rentan terhadap patotipe IV (Osamu and
Hartini,1978). Patotipe III menyebar luas di dunia. Hal ini menjelaskan bahwa Pelita tahan di beberapa
tempat, tetapi hubungan Pelita dengan HDB patotipe III belum diketahui. Namun, seperti yang
ditunjukkan oleh Suparyono (1983) penyebaran patotipe HDB dapat berubah. Pada tahun 1980 dari 65
isolat BLB lebih dari 80% terdiri dari patotipe III, 4,87% patotipe IV dan juga 4,87% patotipe VI. Setelah
dua tahun, 60% isolat ditemukan patotipe VI, sedangkan patotipe III dan IV sedikit masing-masing 9,23%
dan 3%. Oleh karena itu, mengetahui dinamika patotipe dan luas penyebaran mereka untuk program
pemuliaan ketahanan terhadap HDB sangat penting. Hal yang sama berlaku untuk penyakit lain dan
biotipe hama serangga.
Variabilitas genetik yang tinggi dari tanaman padi harus memungkinkan pemuliaan varietas
modern dengan beberapa gen ketahanan atau varietas dengan tingkat ketahanan agak tahan terhadap
hama dan kondisi lingkungan yang merugikan (Arya, 1978)). Metode skrining varietas untuk tingkat
ketahanan agak tahan terhadap BPH telah dikembangkan oleh IRRI (Heinrichs et al., 1985). Di samping
metode pemuliaan konvensional, teknik pemuliaan inovatif seperti pemuliaan padi hibrida, hibridisasi
jauh, pemuliaan mutasi, dan kultur jaringan sangat diharapkan (Anonimus, 1980). Upaya ini
membutuhkan kerjasama antara para ilmuwan dari disiplin terkait
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TERNAK SAPI YANG DIBERIKAN PAKAN LIMBAH UBI JALAR
DAN PEMACU TUMBUH DI DESA GELIANG, KABUPATEN KARANGASEM
Ni Luh Gede Budiari1 dan I Made Rai Yasa2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan
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ABSTRAK
Kajian mengenai peningkatan produktivitas ternak sapi yang diberikan pakan limbah ubi jalar dan pemacu tumbuh
dilaksanakan di Desa Geliang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dari bulan Juni sampai Nopember
2014. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan pakan. Pakan
yang diberikan adalah 80% rumput hutan + 20% hijauan (P0), P0 + 1 kg dedak padi + 1cc/90 kg berat badan
pemacu tumbuh (P1), dan P0 + 5 kg rebusan ubi jalar + 1cc/90 kg berat badan pemacu tumbuh. Masing-masing
perlakuan menggunakan 5 ekor sapi bali jantan rata-rata berat 324,60 kg sebagai ulangan. Variabel yang diamati
berat badan awal, pertambahan berat badan dan berat badan akhir. Untuk mengetahui daya dukung limbah ubi jalar
maka dilakukan analisis proksimat dan menghitung produksi limbah. Hasil kajian menunjukan sapi yang diberikan
pakan tambahan ubi jalar dan pemacu tumbuh (P2) menghasilkan pertumbuhan nyata (P<0,05) lebih tinggi dari
kontrol, namun tidak berbeda nyata (P>0,05) dari sapi yang diberikan pakan tambahan dedak padi dan pemacu
tumbuh (P1). Berdasarkan hitungan secara ekonomi sapi yang diberikan perlakuan P2 membutuhkan biaya pakan
lebih sedikit dari perlakuan P1. Dari hasil kajian dapat disimpulkan sapi yang diberikan pakan tambahan ubi jalar dan
pemacu tumbuh secara ekonomi layak untuk diterapkan karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan
biaya pakan.

Kata kunci :Limbah, ubi jalar, pemacu tumbuh, produktivitas, sapi
PENDAHULUAN
Pakan merupakan salah satu faktor yang sering menjadi kendala dalam pengembangan
peternakan di Bali. Ketersediaan pakan hijauan sepanjang tahun sangat menentukan keberhasilan
pengembangan ternak. Pemanfaatan lahan untuk mengembangkan hijauan pakan sangat terbatas,
akibat dari padatnya penduduk, perkembangan industri dan jasa. Akibatnya produktivitas ternak sapi
menjadi rendah. Rendahnya produktivitas ternak dapat dilihat dari tingkat laju pertumbuhan.
Pertambahan bobot badan sapi bali yang mengkonsumsi hijauan saja belum menunjukkan hasil yang
optimal. Sapi bali yang diberi pakan rumput lapangan hanya mencapai 100-200 g/ekor/hari (Gunawan et
al., 2003). Lebih lanjut Yuliastini et al. (2003) melaporkan bahwa pemberian pakan yang dikombinasikan
dengan berbagai jenis hijauan akan berpengaruh terhadap produktivitas lebih baik dibandingkan dengan
pemberian pakan hanya satu jenis hijauan. Hal ini disebabkan karena pemberian berbagai jenis hijauan
mempunyai nilai gizi beragam sehingga dengan mengkombinasikan berbagai jenis hijauan akan saling
melengkapi kandungan gizi masing-masing bahan. Usaha peningkatan produktivitas dapat dilakukan
dengan pemilihan bibit unggul, pemberian pakan yang baik, sanitasi kandang, menjaga kesehatan ternak
dan aspek pemasaran. Produktivitas yang rendah pada sapi Bali disebabkan oleh pemeliharaan dan
manajemen yang kurang terarah, di mana petani belum memperhatikan mutu pakan, umur jual, tata cara
pemeliharaan, kandang dan pencegahan penyakit (Guntoro. 2002).
Produktivitas ternak sapi akan terjaga apabila pakan yang diberikan kualitas dan kuantitasnya
stabil. As- Syakur et al. (2011) melaporkan bahwa tanaman pakan merupakan salah satu pendukung
peningkatan produktivitas ternak, oleh karena itu ketersediaan dan kualitasnya harus tetap terjaga agar
dapat memenuhi kebutuhan ternak. Selama ini ketersediaan hijauan pakan sangat terbatas karena
adanya anggapan bahwa penanaman hijauan pakan secara ekonomi tidak menguntungkan sehingga
pertanian yang mengkhusus untuk memproduksi tanaman pakan sangat jarang. Upaya yang dapat
dilakukan adalah integrasi dan diversifikasi usahatani di lahan pertanian untuk memperoleh limbah
pertanian sebagai sumber pakan hijauan. Ciri utama dari sistem integrasi tanaman-ternak adalah adanya
sinergisme atau keterkaitan yang saling mengutungkan antara tanaman dan ternak. Tanaman
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memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik sedangkan ternak memanfaatkan limbah sayuran
atau pertanian untuk pakan (Kariasa., 2005).
Desa Geliang pada saat ini mengembangan tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, buncis,
mentimun, dan ubi jalar sebagai sumber pendapatan. Namun usaha ini belum diintegrasikan dengan
usaha ternak sapi. Hal ini dapat dilihat dari belum dimanfaatkannya limbah sayuran dan ubi jalar ini
sebagai pakan ternak. Limbah sayuran dan ubi dibiarkan begitu saja sebagai pupuk dan sebagian dari
limbah ubi (daun dan sisa ubi) sebagai pakan babi. Pada saat ini peternak memanfaatkan hijauan
disekitar hutan lindung sebagai sumber pakan. Pemeliharaan ternak sapi cara petani (kondisi eksisting)
hanya tumbuh rata-rata 0,31 kg/hari dan pertumbuhannya fluktuatif tergantung pada curah hujan. Kalau
hal ini dibiarkan secara terus menerus maka pertumbuhan ternak akan rendah dan ternak berpotensi
sebagai penyebab kerusakan hutan (Sumardi dan Widiastuti., 2007). Oleh karena itu perlu dikembangkan
pertanian berkelanjutan yaitu secara ekologis tidak merusak dan secara ekonomi layak diusahakan. Hasil
sampingan dari usaha pertanian biomasanya relatif lebih banyak dengan keragaan produk yang lebih
banyak. Potensi ini sangat mendukung dalam usaha ternak sapi kalau diintegrasikan secara intensif.
Berdasarkan uraian diatas maka daya dukung limbah sayuran dan ubi jalar untuk meningkatkan
pertumbuhan sapi perlu dikaji.
METODE PENELITIAN
Kajian dilaksanakan di Desa Geliang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dari bulan
Juni sampai Nopember 2014. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan tiga perlakuan pakan. Pakan yang diberikan adalah 80% rumput hutan + 20% hijauan (P0), P0 +
1 kg dedak padi + 1cc/90 kg berat badan pemacu tumbuh (P1), dan P0 + 5 kg rebusan ubi jalar + 1cc/90
kg berat badan pemacu tumbuh. Masing-masing perlakuan menggunakan 5 ekor sapi bali jantan ratarata berat 324,60 kg sebagai ulangan. Variabel yang diamati berat badan awal, pertambahan berat badan
dan berat badan akhir. Untuk mengetahui peningkatan berat badan ternak sapi dilakukan penimbangan
berat badan sapi setiap bulan dengan timbangan elektronik. Data dianalisis dengan sidik ragam sesuai
dengan rancangan percobaan yang digunakan. Bila hasil analisis sidik ragam menunjukkan perbedaan
yang nyata (P<0,05) diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan analisis uji Jarak Berganda Duncan
pada taraf 5% (Steel dan Torrie, 1980).
Untuk mengetahui daya dukung ubi jalar sebagai pakan maka dilakukan analisis proksimat di
Laboratorium Nutrisi Pakan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana, tujuannya untuk
mengetahui kandungan gizi dari ubi jalar. Menghitung produksi limbahnya, untuk mengetahui
ketersediaanya sebagai pakan ternak sapi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Sapi Bali Yang Diberikan Pakan Ubi Jalar
Hasil kajian menunjukan sapi yang diberikan pakan 80% rumput hutan, 20% hijauan, 5 kg
rebusan ubijalar dan 1cc/90kg bb pemacu tumbuh (P2) menghasilkan pertumbuhan nyata (P<0,05) lebih
tinggi dari kontrol (P0), namun tidak berbeda nyata (P>0,05) dari P1 (Tabel 1). Hal ini disebabkan karena
rebusan ubi jalar memiliki tekstur yang lembut dan mudah dicerna oleh tubuh, sehingga lebih banyak zatzat makanan yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhannya. Menurut Smith (1985) perebusan bahan
penyusun ransum meningkatkan kecernaan yang akhirnya meningkatkan konsumsi ransum. Disamping
itu kandungan serat kasar yang rendah menyebabkan bahan makanan mudah dicerna. Tidak terjadinya
perbedaan pertumbuhan pada perlakuan P1 dan P2 disebabkan karena kandungan protein ubi jalar
setara dengan dedak padi super (9 - 12%) sehingga Budiari dan Parwati. (2013) melaporkan sapi yang
diberikan pakan tambahan rebusan ubi jalar dapat meningkatkan berat badan harian sebesar 0,59
gr/ekor.
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Tabel 1.

Pertumbuhan sapi yang diberikan pakan tambahan ubi jalar dan pemacu tumbuh di Dusun Geliang, Desa
pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Perlakuan

No
1

Uraian
berat badan awal (kg/ekor)

P0

P1

P2

325,80

a

324,40

a

323,60a

a

367,60

b

367,20

2

Berat badan akhir (Kg/ekor)

357,60

3

Total pertambahan berat badan (kg/ekor)

31,80

4
Pertambahan berat badan (kg/ekor/hari)
Keterangan :
1)
2)

0,35a

a

43,20
0,48 b

b

43,60

b

b

0,48b

P0 : Sapi diberikan pakan sesuai cara petani (kontrol)
P1 : Sapi diberikan cara petani + 1 kg dedak padi + pemacu tumbuh 1cc/90kg berat badan
P2 : Sapi diberikan cara petani + 5 kg rebusan ubi jalar + pemacu tumbuh 1cc/90kg berat badan
Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) dan
superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05)

Perlakuan P1 dan P2 yang diberikan zat pemacu tumbuh pertumbuhannya nyata (P<0,05) lebih
tinggi dari kontrol (P0). Ini menunjukan bahwa zat pemacu tumbuh dapat meningkatkan pencernaan
bahan pakan sehingga pertumbuhan ternak menjadi meningkat. Zat pemacu tumbuh yang diberikan pada
perlakuan P1 dan P2 merupakan sebuah preparat yang digunakan untuk meningkatkan metabolisme
tubuh pada ternak. Preparat hormon yang digunakan adalah “Boldemax”. Penggunaan zat ini bertujuan
untuk meningkatkan nafsu makan sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Hasil penelitian Rai
Yasa et al. (2013) memperoleh sapi bali yang diberikan pemacu tumbuh sebanyak 1 cc/90 BB
menghasilkan pertambahan berat badan 0,88 kg/ekor/hari lebih tinggi dari sapi yang tanpa diberikan zat
pemacu tumbuh yaitu sebesar 0,50 kg/ekor/hari (Yasa et al., 2013). Pemberian pemacu tumbuh pada
pedet menghasilkan pertambahan berat badan 37,2% lebih tinggi dari kontrol, yakni dari 0,35 kg/hari
menjadi 0,56 kg/hari dan membutuhkan waktu 6,5 bulan untuk mencapai bobot badan 400 kg (Yasa et
al., 2014).

Gambar 1. Pertumbuhan sapi yang diberikan pakan tambahan ubi jalar dan pemacu tumbuh di Dusun
Geliang, Desa pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Gambar 1. Menunjukan pertumbuhan sapi yang diberikan pakan 80% rumput hutan dan 20%
hijauan (0,35 kg/ekor/hari) lebih rendah dari perlakuan P1 dan P2. Hasil penelitian ini lebih tinggi dari
hasil penelitian Yasa, et al., (2013) yang memperoleh sapi pembesaran yang diberikan pakan hijauan
(rumput kering dan semak-semak) menghasilkan pertambahan berat badan 0,15 kg/hari. Lebih lanjut
Gunawan et al. (2003) melaporkan bahwa sapi bali yang diberi pakan rumput lapangan hanya mencapai
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100-200 gr/ekor/hari. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan karena pakan yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan ternak dengan kandungan gizi yang cukup. Pada prinsipnya konsumsi pakan pada hewan
adalah untuk memenuhi kebutuhan energi. Ternak akan berhenti makan bila kebutuhan energinya telah
terpenuhi atau perutnya telah terisi oleh pakan yang melampaui kapasitas walaupun kebutuhan nutrien
belum tercukupi. Tingkat konsumsi ransum dipengaruhi oleh status fisiologis ternak, kualitas dan
palatabilitas ransum. Untuk mendapatkan tingkat konsumsi yang optimal diperlukan formulasi ransum
yang sesuai dengan kebutuhan ternak yaitu ransum yang mengandung nutrien yang cukup dan
seimbang. Pemberian pakan hijauan yang dicampur lebih dari satu bahan pakan juga berpengaruh
terhadap pertumbuhan ternak. Pertumbuhan sapi akan maksimal apabila pakannya mengandung protein
minimal 12 % (Zulbardi et al. 2000).
Ubi Jalar sebagai Pengganti Dedak Padi
Ubi jalar merupakan komoditas unggulan dari Dusun Geliang. Rata-rata luas tanam sebanyak 30
are dengan produksi per tahun 5,4 ton dengan jumlah limbah yang dihasilkan sebesar 10% (540 kg).
Jenis ubi jalar yang dikembangkan ada tiga jenis yaitu ubi jalar ungu, putih dan kuning. Hasil analisis
menunjukan bahwa ubi jalar warna putih kandungan proteinnya paling tinggi dibandingkan dengan yang
berwarna ungu dan kuning (Tabel 1). Kandungan serat kasar dari ubi jalar dibawah 18%, menunjukan ubi
jalar dapat sebagai pakan tambahan sumber energi pengganti dedak padi. Limbah ubi jalar yang
diberikan pada ternak sapi berupa daun, umbi cacat dan umbi yang ukurannya kecil- kecil. Rata-rata
pemberian pakan ubi jalar per hari untuk satu ekor sapi sebanyak 2 kg direbus sampai matang. Untuk
satu ekor sapi penggemukan jumlah ubi jalar yang dibutuhkan sampai dijual (8 bulan) sebanyak 480 kg.
Harga rata-rata per kg limbah ubi jalar Rp. 1.500,- maka biaya untuk pakan tambahan sebesar
Rp.720.000,- Jika memberikan pakan tambahan berupa dedak padi maka perhitungannya sebagai
berikut: Pakan dedak padi per ekor per hari 1 kg, jika dipelihara 8 bulan maka dedak padi yang
dibutuhkan sebanyak 240 kg. Harga dedak padi per kg Rp. 3.500,- maka biaya untuk pakan tambahan
sebesar Rp.840.000,Hasil penggemukan menunjukan bahwa sapi yang diberikan pakan tambahan berupa dedak padi
dan ubi jalar tidak berbeda nyata (P<0,05), namun secara ekonomi biaya pakan yang dibutuhkan untuk
P1 (Rp. 840.000,-) lebih besar dari P2 (Rp. 720.000,-). Secara ekonomi pemberian limbah ubi jalar layak
sebagai pengganti dedak padi.
Tabel 2. Hasil analisis ubi jalar di Dusun Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
No Nama Bahan
Berat
Kering
Selisih(g) %
% BK %
%PK %SK
Segar
Oven(g)
hilang
Abu
(g)
1

Umbi ketela ungu

500,00

200,00

300,00

60,00

95,35

2,27

2,29

3,32

2

Umbi ketela putih

500,00

125,00

375,00

75,00

95,11

2,54

3,41

3,91

3
4

Umbi ketela Kuning
Daun Ketela ungu

500,00

140,00

360,00

72,00

96,66

2,19

3,63

4,17

200,00

65,00

135,00

67,50

96,44

9,67

10,68

11,83

5

Daun Ketela putih

200,00

30,00

170,00

85,00

95,76

14,22

10,88

14,45

6

Daun Ketela kuning

200,00

35,00

165,00

82,50

95,24

9,56

12,27

15,58

KESIMPULAN DAN SARAN
Sapi yang diberikan pakan tambahan berupa rebusan ubi jalar dan pemacu tumbuh dan sapi
yang diberikan pakan tambahan dedak padi dan pemacu tumbuh menghasilkan pertumbuhan yang
sama, yaitu 27,08% lebih tinggi dibandingkan dengan kontol. Ubi jalar sebagai pengganti dedak padi
layak diterapkan karena dapat menurunkan biaya pakan sebesar Rp. 120.000,Peternak sapi disarankan untuk memanfaatkan limbah ubi jalar untuk pakan tambahan sapi
karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan mampu menurunkan biaya pakan.
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PERAN INOVASI INTEGRASI TERNAK DAN TANAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN KELUARGA DI DESA RIANG GEDE KECAMATAN PENEBEL
KABUPATEN TABANAN
I Putu Agus Kertawirawan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan Bali, 80222
e-mail : agus_kwirawan@yahoo.com
ABSTRAK
Pangan merupakan isu strategis yang berkembang saat ini di seluruh dunia. Pemenuhan kebutuhan pangan
merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia.
Pengembangan teknologi pertanian merupakan salah satu jawaban dalam proses pemenuhan dan penyediaan
pangan dasar masyarakat. Inovasi teknologi spesifik lokasi sangat dibutuhkan dalam proses penyediaan pangan
berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada di masing masing wilayah. Pemenuhan pangan keluarga dapat
dimulai dari tingkat rumah tangga. Jika dalam tiap rumah tangga mampu menyediakan pemenuhan pangan mereka
sendiri tentunya ketahanan pangan suatu Negara akan dapat terwujud dengan mudah. Inovasi teknologi integrasi
tanaman ternak merupakan pola yang cukup baik dikembangkan dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam beberapa
penelitian dan pengkajian, pola integrasi ternak dan tanaman di lahan pekarangan dapat memberikan potensi
pendapatan sebesar Rp. 307.769,- hingga Rp. 3.236.821 per bulan. Sehingga peran inovasi teknologi integrasi
ternak dan tanaman di lahan pekarangan dapat memberikan tambahan pendapatan sekaligus peluang
pengembangan usaha budidaya tanaman di lahan pekarangan mendukung kebutuhan konsumsi dan ketahanan
pangan keluarga.

Kata kunci ; Inovasi teknologi, integrasi, ketahanan pangan
PENDAHULUAN
Pangan merupakan isu strategis yang berkembang saat ini di seluruh dunia. Banyak negara saat
ini sangat konsen akan upaya pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan dasar di negara mereka.
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan menjadi salah satu faktor
penentu kualitas sumber daya manusia. Faktor penentu mutu pangan adalah keanekaragaman
(divesifikasi) pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Hal tersebut menyebabkan pemerintah
Indonesia membuat kebijakan dan program dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan.
Model Pembangunan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (MP3MI) merupakan program yang
dikembangkan pemerintah bertujuan untuk mendiseminasikan dan memasyarakatkan inovasi teknologi
/paket teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian secara langsung ke tingkat petani (grass
root) dalam bentuk laboratorium agribisnis lapangan. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam
mewujudkan program tersebut dengan menerapkan teknologi inovatif tepat guna melalui pengkajian dan
pengembangan partisipatif berdasarkan wilayah agroekosistem dan kondisi social ekonomi setempat
(Badan Litbang Pertanian, 2004). Dalam pelaksanaannya, pendekatan sistem usahatani yang terintegrasi
antar komoditas dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pendapatan petani. Salah satu
inovasi teknologi yang dilakukan dalam upaya menjaga ketahanan pangan keluarga adalah dengan
mengintegrasikan komoditas ternak dan tanaman.
Kajian integrasi tanaman dan ternak, sebagaimana yang telah dilakukan di Desa Riang Gede
Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, mampu memberikan kontribusi pendapatan keluarga sebesar
Rp. 307.769,-/bulan (Kertawirawan dan Sugianyar. 2014). Pola integrasi yang dikembangkan di lokasi
tersebut adalah usaha budidaya kelinci terintegrasi dengan pengembangan tanaman di lahan
pekarangan berupa sayuran. Berdasarkan pendapat Arifin, (2010) yang menyatakan bahwa
pengembangan tanaman dan ternak di pekarangan memberi kontribusi pendapatan keluarga. Sedangkan
kajian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan di Desa
Sambirejo, Kecamatan Ngawen Gunung Kidul memberikan pendapatan rumah tangga tani tiap bulannya
berkisar antara Rp. 335.000 – Rp.2.246.428. Mardiyanto (2009) menambahkan bahwa,dengan penataan
pekarangan yang lebih baik dapat memberikan pendapatan hingga Rp. 3.236.821 per bulan atau
38.841.848 per tahun.
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POTENSI PENGEMBANGAN TERNAK KELINCI TERINTEGRASI DENGAN TANAMAN
PEKARANGAN DI DESA RIANG GEDE KECAMATAN PENEBEL,KABUPATEN TABANAN
Potensi Ternak Kelinci
Kelinci merupakan ternak yang banyak dibudidayakan oleh petani dalam usaha meningkatkan
pendapatan keluarga. Kelinci juga merupakan bahan pangan berprotein yang baik dikonsumsi oleh
manusia. Menurut Farrel dan Raharjo (1984) dalam Lestari (2004). kelinci adalah ternak yang
mengandung kadar protein tinggi dengan kadar lemak yang rendah dibandingkan dengan sapi, ayam,
kalkun, domba dan babi.
Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa dengan mengusahakan 15 ekor ternak kelinci
yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 14 ekor betina secara analisa ekonomi mampu memberikan
keuntungan ekonomi sebesar Rp. 124.166 dengan R/C ratio 1.03. Sedangkan kontribusi pendapatan
yang diperoleh mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga sebesar Rp. 1.474.166,- per
siklus produksi. Budidaya kelinci tersebut dia atas dilakukan secara semi intensif dengan memanfaatkan
pakan lokal yang ada. Pakan kelinci berupa rumput, ampas tahu dan sedikit dedak. Budidaya yang
dikembangkan adalah kelinci pembibitan dimana ternak yang dijual berupa anak kelinci umur 30 hari
yang dimanfaatkan sebagai ternak hias maupun pakan reptile (Kertawirawan dan Sugianyar, 2014).
Potensi Limbah Kelinci
Bagi peternak yang tak memiliki kebutuhan akan tanaman, limbah kelinci merupakan sampah
yang tidak bernilai dan hanya dibuang begitu saja. Hal ini tentu berbeda dengan para pengelola agribisnis
yang setiap kali musim tanam selalu melihat pupuk sebagai barang berharga, yang bisa pula menjadi
sesuatu yang eksklusif. Limbah ternak merupakan hasil sisa buangan dari kegiatan usaha peternakan
seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak dan lain-lain.
Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan,
embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku tulang, tanduk, isi rumen dan lain-lain (Sihombing, 2000).
Dalam usaha budidaya kelinci, limbah ternak merupakan masalah yang sering dihadapi jika tidak
mampu diklelola dengan baik. Limbah kandang berupa kotoran ternak, berupa feses dan sisa pakan yang
tercecer merupakan sumber pencemaran lingkungan paling dominan di areal peternakan kelinci. Volume
limbah kandang tersebut dihasilkan dalam jumlah cukup banyak dan menimbulkan bau menyengat
sehingga perlu ditangani segera agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan. Untuk mengatasi
masalah tersebut penggunaan kotoran kelinci merupakan salah satu alternatif sebagai pupuk organik.
Salah satu cara penanganan limbah ternak adalah dengan melakukan proses pengolahan limbah
(pengomposan). Selain limbah padat, terdapat juga limbah cair berupa urin yang dapat digunakan
sebagai pupuk cair. Pupuk kandang cair (urine) selain dapat bekerja cepat, juga mengandung hormon
tertentu yang ternyata dapat merangsang perkembangan tanaman dan memiliki kandungan N dan K
yang cukup besar (Sutedjo, 2008).
Produksi rata-rata feses kelinci dewasa per hari adalah sebesar 41 gram/hari dengan bobot ratarata ternak kelinci sebesar 1,8 kg/ekor (Kertawirawan dan Sugianyar, 2014). Lebih lanjut Speadbury
(1978) dalam Raharjo (1984) menyatakan bahwa kelinci dengan berat 1 kg mampu menghasilkan 28,0 gr
kotoran lunak per hari dan mengandung 3 gr protein serta 0,35 gr nitrogen dari bakteri atau setara 1,3 gr
protein. Berdasarkan hasil diatas maka kotoran kelinci sangat potensi sebagai pupuk organik untuk
tanaman. Selain feses, potensi urin kelinci juga cukup besar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair.
Produksi rata-rata urin kelinci yang diperoleh adalah sebesar 88 ml/ekor/hari. Produksi kencing kelinci
sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah pakan yang diberikan (Kertawirawan dan Sugianyar, 2014).
Dengan daya dukung 15 ekor kelinci dengan berat rata-rata 1.8 kg/ekor produksi rata-rata feses
yang dihasilkan sebesar 41 gr/ekor/hari dan urin sebanyak 88 ml/ekor/hari. Sehingga dengan populasi
tersebut diperoleh limbah feses sebesar 110,7 kg dan 237.600 liter urin selama 180 hari/6 bulan. Jika
yang dimanfaatkan hanya kotoran saja, tentunya kebutuhannya limbah kurang, namun kompos yang
dihasilkan merupakan campuran limbah padat dan sisa pakan dengan perbandingan 1 : 3 dimana 1 kg
feses berbanding 3 kg limbah sisa pakan dalam kandang. Dengan memelihara 15 ekor kelinci, bahan
kompos yang mampu dihasilkan dapat mencapai 442,8 kg, yang terdiri dari 110,7 kg feses dan 332,1 kg
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sisa pakan (Kertawirawan dan Sugianyar, 2014). Dengan potensi kompos yang dihasilkan, setiap rumah
tangga tani mampu untuk menyediakan sekitar 170 media tanam polybag dimana 1 polybag di isi dengan
5 kg media tanam berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1 : 1. Tiap 1 (satu) media
tanam polybag hanya membutuhkan 2.5 kg kompos.
Potensi Pengembangan Tanaman Pekarangan
Salah satu sumberdaya alam yang berpotensi dalam peningkatan kinerja petani adalah
pemanfaatan lahan pekarangan. Usaha dipekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi
lahan pekarangan itu sendiri, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga,juga dapat
memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki
fungsi multiguna, yaitu untuk menghasilkan bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya,
sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian,
bahan kerajinan tangan, serta uang tunai (Sajogyo, 1994). Sejalan dengan Salikin (2005), yang
menyatakan bahwa kelebihan lahan pekarangan dalam kehidupan petani jika dikelola secara
berkesinambungan dapat menyediakan kebutuhan pangan sehari-hari keluarga
Daya dukung lahan pekarangan di lokasi kajian rata-rata cukup luas. Berdasarkan potensi
pekarangan yang ada, daya dukung pengembangan tanaman dapat dilakukan dengan mengembangkan
lebih dari 90 polybag tanamam. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ada 3 (tiga) jenis tanaman sayuran
yang adaptif dan memiliki tingkat produktivitas yang baik dibudidayakan menggunakan media polybag
yaitu cabe kecil, tomat dan terong. Ketiga komoditas tersebut merupakan tanaman yang cenderung tahan
terhadap penyakit disamping memiliki nilai ekonomis dan merupakan konsumsi harian rumah tangga.
Dengan mengembangkan masing-masing 30 buah polybag, produksi yang dihasilkan dari tanaman cabe,
terong dan tomat dalam satu siklus produksi adalah berturut-turut sebanyak 12 kg, 48 kg dan 36 kg,
dengan kontribusi pendapatan ekonomi berturut-turut sebesar Rp. 132.150,-, Rp. 144.150,- dan Rp.
96.150,- (Kertawirawan dan Sugianyar, 2014).
KESIMPULAN
Peran inovasi teknologi integrasi ternak dan tanaman dapat memberikan tambahan pendapatan
bagi mayarakat tani di pedesaan. Peran inovasi teknologi integrasi ternak dan tanaman dapat
memberikan solusi penanganan limbah dalam pengembangan usaha budidaya ternak sekaligus mampu
memberikan peluang pengembangan usaha budidaya tanaman di lahan pekarangan mendukung
kebutuhan konsumsi dan ketahanan pangan keluarga
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ABSTRAK
Dalam upaya memenuhi kebutuhan beras dari produksi padi dalam negeri dapat dilakukan melalui
ekstensifikasi dan intensifikasi lahan tanaman padi dengan penerapan inovasi teknologi budidaya padi. Salah
satunya dengan pendekatan teknologi System of Rice Intensification (SRI). Merupakan suatu teknik budidaya padi
dengan memanfaatkan teknik pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara. Dimana melalui teknologi SRI
diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi 50 persen bahkan mampu mencapai 100 persen.
Teknologi SRI dengan berbasis bahan organik akan mampu mengoptimalkan sumberdaya lahan dan tanaman.
sehingga dapat meningkatkan produksi padi. Selain itu mampu menghemat pengunaan air irigasi 30-40 %,
meningkatkan pelestarian sumberdaya pertanian dan menghasilkan Produk yang aman bagi kesehatan Sehingga
keamanan pangan bisa terjamin. Hasil analisis terhadap produktivitas lahan sawah menjukkan bahwa teknologi SRI
dengan tabela memberikan produktivitas paling tinggi dibanding dengan teknologi lainnya. Teknologi dengan tabela
memberikan produktivitas sebesar 10.752 kg per ha. Atau 11,63% lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi cara
petani yang hanya mampu memberikan produktivitas lahan sebesar 9.632 kg per ha. Selanjutnya untuk teknologi
Tabela hanya mampu memberikan produktivitas lahan sebesar 8.282 kg per ha, atau sebanyak 0,32% lebih rendah
dibanding dengan cara petani.

Kata kunci: System SRI, bahan organik,padi sawah
PENDAHULUAN
Tanaman padi adalah tanaman penghasil beras yang merupakan bahan makanan pokok utama
dan hampir 90 persen sangat dominan di Indonesia yang memiliki kedudukan sangat penting dan telah
menjadi komoditas strategis. Indonesia dengan luas wilayah daratan 1.910.931,32 km 2, memiliki sekitar
6 juta hektar lahan sawah irigasi . Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 234,18 juta orang tahun
2010 (BPS,2010), di Indonesia dari tahun 2005 diperkirakan terjadi alih fungsi lahan sawah beririgasi
42,40% (Salama, 2010), sehingga diperkirakan kebutuhan beras akan mencapai 33.055.968 ton pada
tahun 2010 dan berkurang menjadi 33.013.214 ton pada tahun 2014, karena menurunnya konsumsi
beras perkapita dari 139,35 kg tahun 2010 menjadi 130,99 kg tahun 2014. Saat ini rataan produksi beras
nasional telah mencapai 37.222.861 ton per tahun, sehingga menjadi surplus murni beras sebesar
4.166.893 ton pada tahun 2010 (Kementan, 2010). Namun kenyataannya Indonesia pada tahun 2012
tetap mengimport beras hampir 2 ton untuk memenuhi kebutuhan beras nasional setiap tahunnya.
Di Bali alih fungsi lahan sawah dari tahun 2000 – 2005 rata-rata 913,20 ha per tahun (Iqbal,
2007). Parahnya alih fungsi lahan ini bersifat permanen. Untuk Bali luas lahan sawah yang ada 80.997 ha
(14,38 %) dan lahan kering sekitar 480.043ha (85,16 %)(BPS Bali, 2007) Mengingat beras merupakan
kebutuhan makanan pokok yang sangat vital di Indonesia, maka Indonesia harus mampu menciptakan
swasembada beras nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu salah satu program pemerintah yang
dapat mendukung ketahanan pangan adalah dengan mensinergikan antara luas lahan sawah dengan
teknologi yang bersifat lokal dan spesifik lokasi.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan beras dari produksi padi dalam negeri dan menekan serta
menghilangkan impor beras adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan tanaman padi dengan
penerapan inovasi teknologi budidaya padi. Inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produksi padi
salah satunya dengan pendekatan teknologi System of Rice Intensification (SRI). SRI merupakan suatu
teknik budidaya padi dengan memanfaatkan teknik pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara.
Dimana melalui teknologi SRI diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi 50 persen
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bahkan mampu mencapai 100 persen. Selain itu, teknik budidaya padi SRI merupakan sistem pertanian
yang ramah lingkungan karena mengutamakan penggunaan bahan organik sehingga mampu
mendukung terhadap pemulihan kondisi lahan yang cenderung mengalami leveling-off.
Hasil penelitian Wiguna (2002) menyatakan bahwa konsentrasi hara N,P dan K pada daerah
aliran Sungai Yeh Sungi di Tabanan Bali, meningkat dari hulu ke hilir, sejalan dengan semakin luasnya
kawasan ekosistem subak. Dengan adanya konsentrasi bahan-bahan kimia anorganik yang sangat tinggi
dilahan pertanian dapat menyebabkan terjadinya pencemaran produk pertanian oleh limbah B3, yang
dapat mengancam kesehatan manusia. Terkait dengan hal tersebut maka sejak beberapa dekade
terakhir mulai dicanangkannya gerakan pangan sehat dan pangan aman. Di Negara Eropa dikenal
dengan gerakan green products and green production. Inti dari semua gerakan tersebut adalah produk
pertanian organik yang ramah lingkungan. Kini Pemerintah Propinsi Bali sejak tahun 2010
mengembangkan program Bali Clean and Green Go Organic, untuk mewujudkan Bali Bersih, hijau dan
aman pangan.

TINJAUAN KONSEPTUAL TEKNOLOGI SISTEM OF RICE INTENSIFIKASI (SRI)
Propinsi Bali terletak pada posisi 08 o03’40’’-08o50’48’’ Lintang Selatan dan 114o25’53’’115 42’40’’ Bujur Timur, memiliki luas wilayah yang secara keseluruhan sebesar 5.636.66 km2 atau 0,29
persen dari luas kepulauan Indonesia. Wiayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi
oleh tiga musim. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba,
dengan curah hujan berkisar antara 0,0-425,4 mm per tahun. Rata-rata suhu maksimum berkisar antara
o
o
29,8 C-34,5 C dan rata-rata suhu minimum berkisar antara 21,9oC-32.5oC (BPS Propinsi Bali, 2010).
BPS Propinsi Bali (2010) melaporkan bahwa jumlah penduduk Bali pada tahun 2010 sebanyak
3.584.800 jiwa dan diprediksi meningkat menjadi 3.707.300 jiwa pada tahun 2014. Peningkatan jumlah
penduduk tersebut, akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan, termasuk beras sebagai sumber
karbohidrat, Di lain pihak luas panen, produktivitas lahan dan total produksi padi di Bali, tidak banyak
mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.
o

Tabel 1. Luas panen, rataan produksi, dan total produksi padi di Bali tahun 2005-2009.
Kab/Kota
2009
2008
2007
2006

Luas Panen(ha)
150,283
143,999
145,030
150,557

Rataan Prod.(kw/ha)
50,47
58,37
57,90
56,85

Total prod.(ton)
878,764
840,465
839,775
840,891

2005

141,577

55,48

785,481

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

Di lihat dari produktivitas lahan hanya meningkat 0,07 kw/ha atau hanya 7 kg per ha
dibandingkan dengan produktivitas lahan pada tahun 2008. Kondisi tersebut menandakan bahwa lahan
pertanian khususnya sawah di Bali telah mengalami kejenuhan sehingga tidak mampu meningkatkan
produktivitas yang memadai dalam menunjang laju kebutuhan pangan, khususnya beras. Di lain pihak
upaya pengembangan padi melalui system ekstensifikasi sangat sulit dilakukan, karena terbatasnya
lahan pertanian di Bali, yang hanya sekitar 83.000 ha pada tahun 2009. Belum lagi terjadinya alih fungsi
lahan yang kini hampir rata-rata 1.000 ha per tahun (Wiguna, 2009). Alih fungsi lahan selain mengurangi
total produksi juga berdampak terhadap pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika terjadi
dampak positif mungkin perekonomian masyarakat Bali akan meningkat dengan baik, namun jika
sebaliknya akan terjadi kemiskinan yang semakin parah. Rendahnya produktivitas lahan juga disebabkan
rendahnya kualitas lahan sawah di Bali , terutama miskinnya bahan organik.
Dari hasil penelitian Wiguna (2007) di kawasan Wangaya Betan,Kabupaten Tabanan
menunjukkan bahwa bahan organik tanah di kawasan subak tersebut kurang dari 1 %. Rekomendasi
Puslitbangtan (2001) dianjurkan kebutuhan bahan organik di dalam tanah berkisar 2 %. Hal tersebut
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didukung Kasno, dkk. (2003) kebutuhan C organik yang kurang dari 2 % harus ada upaya untuk
meningkatkan bahan organik dalam tanah salah satu upaya dengan pemupukan organik.
Salah satu teknologi yang dapat dikembangkan adalah dengan teknologi sitem of rice
intensifikasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Simarmata, metode intensifikasi padi sawah dengan system
tergenang selama ini tidak saja menyebabkan tak berfungsinya kekuatan biologi tanah, tetapi juga
menghambat perkembangan system perakaran padi. Akibatnya , potensi hasil berbagai varietas padi
selama ini hanya 7-8 ton/ha, sementara dengan teknologi SRI bisa diatas 20 ton/ha. Dan dapat
menghemat air 25 %, hemat bibit 25%, hemat pupuk kimia 50 % dan panen lebih awal 7-10 hari.
Pertumbuhan dan hasil padipun mengagumkan, jumlah anakan 60-100/rumpun dan malai berisi 5080/rumpun.
Menurut
Simarmata
dikutif
(Dadang,
dkk.,
2008
dalam
http://www.agrinaonline.com/show_article.php?rid=7&aid=1196) menambahkan, teknologi SRI bisa dimanfaatkan untuk
membangun kemandirian pangan, sebab untuk bisa swasembada dengan luas panen hanya 11 juta ha,
petani harus mampu meningkatkan produktivitas padi nasional dari 4-6 ton/ha menjadi 6-8 ton/ha.
Sementara bila ingin menjadi eksportir beras produktivitas padi harus didongkrak menjadi 8-12 ton/ha.
Air irigasi yang dimanfaatkan oleh tanaman padi dengan metode SRI dapat dilakukan secara
efisien, dengan tingkat produktivitas lahan yang maksimal, karena system irigasi dilakukan dengan
intermiten. Sebagaimana dinyatakan Wiguna dan Budiana (2009) bahwa efisiensi Manfaat Air (EMA)
pada Das Yeh Ho bagian hulu mencapai 3,09 kg GKP atau 2,43 kg GKG per 1 M 3 air irigasi. Sedangkan
untuk kawasan Das Yeh Ho bagian tengah nilai EMA sebesar 1,59 kg GKP atau 1,29 GKG dan untuk
kawasan Das Yeh Ho bagian hilir memiliki EMA sebesar 1,26 kg kg GKP atau 1,01 kg GKG untuk
penggunaan air irigasi sebanyak 1 m 3. Hasil EMA yang lebih baik pada ekosistem subak Das Yeh Ho
bagian hulu , khususnya di subak Wangaya Betan, dibanding dengan daerah lainnya, sangat terkait
dengan teknologi SRI.
METODE PENELITIAN
Pengkajian dilakukan di lokasi subak jatiluwih, Desa jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten
Tabanan. Berada pada ketinggian sekitar 700 m dpl. Lokasi pengkajian berdasarkan pertimbangan
bahwa subak jatiluwih merupakan salah satu situs warisan dunia yang harus tetap dilestarikan. Teknologi
yang dikaji untuk tahun 2013 yang menjadi pilihan petani yaitu dengan teknologi SRI organik, Non SRI,
Tabela Organik dan Tapin-Petani. Pemilihan teknologi tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan petani.
Penetapan petani kooperator adalah petani yang mau dan mampu menerapkan teknologi yang akan
diimplementasikan seperti budidaya teknologi SRI, dengan jumlah petani kooperator 40 orang. Data yang
akan diambil dalam dalam penelitian ini adalah produktivitas lahan sawah produksi gabah kering panen
(GKP), untuk mengetahui tingkat produktivitas lahan sawah, sebagai akibat introduksi teknologi. Data
diambil berdasarkan ubinan dengan ukuran 2,5m x 2,5m sehingga akan diketahui produktivitas lahan
(kg/ha) dan produksi lahan (ton/musim). Untuk mendukung data produktivitas lahan, juga dikoleksi data
tentang populasi tanaman, gabah hampa, kadar air, tinggi tanaman, gabah bernas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas Tanaman padi
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pengkajian ini, terdapat dua teknologi
yang diaplikasikan petani kooperator. Kedua teknologi tersebut adalah IPAT-BO Transplanting yang
dilakukan oleh petani di subak Kedamaian dan teknologi IPAT-BO Tabela 2-1, yang diaplikasikan oleh
petani di subak Telabah Gde, Jatiluwih.
Hasil analisis terhadap produktivitas lahan sawah, menunjukan bahwa teknologi IPAT-BO
Transplanting, meberikan produktivitas paling tinggi dibandingkan dengan teknologi lainnya. Teknologi
IPAT-BO Transplanting memberikan produktivitas sebesar 10.752 kg per ha, atau 11,63% lebih tinggi
dibandingkan dengan tekonologi cara petani (Non IPAT-BO), yang hanya mampu memberikan
produktivitas lahan sebesar 9.632 kg per ha (Tabel 4.1 dan Gambar 4.1). Selanjutnya untuk teknologi
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IPAT-BO Tabela, hanya mampu memberikan produktivitas sebesar 8.282 kg per ha, atau sebanyak
0,32% lebih rendah dibandingkan cara petani (Tabel 4.1 dan Gambar 4.4). Kondisi tersebut disebabkan
oleh adanya serangan hama tikus sehari setelah tanam dan pada saat tanaman berumur antara 1-2
minggu (Gambar 1)
Tabel 2. Hasil analisis data terhadap beberapa parameter tanaman dalam aplikasi teknologi IPAT-BO dan Tabela
Organik tahun 2013 di kawasan Subak Jatiluwih, Tabanan, Bali

SUBAK KEDAMAIAN, JATILUWIH
Prodvts Rumpun/ Tinggi Anakan
Hampa
Bernas
TEKNOLOGI
(Kg/Ha)
Ha
(cm)
(bt)
KA (%) Biomas Kg/Ha %
Kg/Ha %
IPAT-BO
10.752 160.960 87,24
36,12 19,50
18.512
280
2,63 10.472 97,39
Non-IPAT BO
9.632 189.440 91,16
25,36 19,48
21.376
454
4,78
9.178 95,29
Perbedaan antara IPAT-BO-NON IPAT BO
Satuan sesuai parameter
1.120
-28.480 -3,92
10,76
0,02
-2.864
-173 -2,15 1.293
2,10
Dalam %
11,63
-17,69 -4,49
29,79
0,10
-15,47 -61,78
12,35
SUBAK TELABAH GDE, JATILUWIH
Hampa
Bernas
Prodvts Rumpun/ Tinggi Anakan
Biomas
TEKNOLOGI
Ha
(Kg/ha)
(cm) (batang) KA (%) (Kg/ha) Kg/ha %
Kg/ha %
Tabela-Organik
8.282
*)
78,38
*)
19,31
16.401
195
2,35
8.087 97,65
Tapin-Petani
8.256 157.760 77,68
25,56 19,20
18.016
411
4,98
7.845 95,02
Perbedaan antara Tabela Organik-Tapin Petani
Satuan sesuai parameter
26,01
*)
0,70
*)
0,11
-1.615 -216,39 -2,63
242
2,63
Dalam %
0,32
*)
0,90
*)
0,58
-9,85 -52,66
3,09
Keterangan:
*) Teknologi aplikasi berdasarkan kesepakatan petani kooperator saat sosialisasi kegiatan
**) Data tidak dikolekasi, karena sangat sulit menentukan rumpun tanaman pada aplikasi teknologi tabela
dengan atabela

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penanaman benih muda cenderung lebih
beresiko terserang hama tikus dibandingkan dengan tanam benih yang berumur lebih tua. Kemungkinan
besar karena adanya bagian gabah atau kulit padi yang relative masih utuh, sehingga disukai oleh hama
tikus. Selain itu, system tanam yang dilakukan petani, menunjukkan bahwa benih padi tertanam lebih
dalam dibandingkan dengan system tanam benih muda. Benih yang ditanam petani bisa mencapai
kedalaman 2-3 cm sedangkan untuk tanam benih muda dianjurkan benih yang tertanam hanya 1 cm,
dengan cara seperti huruf -L. Sistem tanam benih muda dengan cara demikian memiliki sisi keuntungan
bahwa akar tanaman lebih cepat berkembang dan tanaman tidak mengalami stress, terlebih waktu yang
dibutuhkan sejak benih dicabut hingga ditanam tidak lebih dari 30 menit. Akan tetapi tanaman yang
dangkal menyebabkan sebagian kulit biji tanaman mudah terlihat.

a

b
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Gambar 1. Produktivitas lahan sawah berdasarkan teknologi aplikasi di kawasan subak Kedamaian (a) dan subak
Telabah Gde (b)

Kondisi tersebut nampaknya menyebabkan hama
tikus lebih mudah untuk merusak tanaman padi
yang ditanam lebih dangkal (tanam benih muda).
Kondisi yang lebih parah terjadi pada system
tanam tabela dengan menggunakan atabaela,
karena hama tikus nampaknya sangat tertarik
dengan biji gabah yang baru ditanam.

Gambar 2. Kondisi tanaman padi yang terserang hama
tikus saat berumur 2 minggu

Dengan demikian serangkan hama tikus akan cenderung lebih berat terjadi pada sistim tanam benih
muda dan system tanam tabela. Sehingga tekonologi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih
serius di tingkat lapangan.
Populasi Tanaman
Jumlah rumpun tanaman padi hanya bisa dihitung dalam aplikasi teknologi IPAT-BO
Transplanting. Sedangkan untuk tanaman padi dalam aplikasi IPAT-BO Tabela, jumlah rumpun dan
jumlah anakan tidak bisa dihitung, karena hampir seluruh tanaman menjadi tanaman pokok dan terbentuk
dalam barisan yang rapat. Jumlah rumpun untuk tanaman padi dalam aplikasi teknologi IPAT-BO
Transplanting mencapai 160.960 rumpun, atau 17,69% lebih rendah dibandingkan dengan cara petani
(Non IPAT-BO), yang mencapai 189.440 rumpun per ha (Tabel 1 dan Gambar 3a).
Selanjutnya jumlah anakan productive setiap rumpun untuk tanaman padi dengan aplikasi
teknologi IPAT-BO Transplanting mencapai rataan 36,12 batang per rumpun atau 29,79% lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah anakan productive untuk tanaman padi cara petani (Non IPAT-BO) seperti
ditunjukkan dalam Gambar 3b. Jumlah anakan yang lebih banyak pada aplikasi IPAT-BO, kemungkinan
besar disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah yang lebih baik karena adanya penggunaan pupuk
organic, yang mendorong terbentuknya anakan pada setiap rumpun tanaman padi. Sedangkan jumlah
anakan untuk tanaman padi dengan teknologi IPAT-BO Tabela, relative sulit dihitung, karena populasi
tanaman sangat rapat, sehingga sangat sulit untuk melihat rumpun tanaman. Dengan demikian
anakannyapun juga sangat sulit dihitung.

a
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b

Gambar 3. Populasi tanaman (rumpun/ha) dan jumlah anakan (batang/rumpun) pada aplikasi teknologi IPAT-BO
Transplanting dan Non IPAT-BO

Tinggi Tanaman
Tanaman padi dengan teknologi IPAT-BO Transplanting memiliki tinggi 87,24 cm atau 4,49%
lebih rendah dibandingkan dengan tanaman padi yang ditanam dengan cara petani (Non IPAT-BO) yang
memiliki tinggi 91,16 cm (Tabel 4.1 dan Gambar 4.4a). Selanjutnya tinggi tanaman padi yang
menggunakan teknologi IPAT-BO Tabela adalah 78.4 cm atau 0,90% lebih tinggi dibandingkan dengan
padi yang ditanam dengan menggunakan cara petani (Non IPAT-BO) di kawasan subak Telabah Gde,
Jatiluwih (Tabel 4.1 dan Gambar 4.4b). Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh penggunaan
pupuk N yang bersumber dari urea lebih banyak pada teknologi cara petani, sehingga menyebabkan
pertumbuhan vegetative yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi IPAT-BO yang hanya
menggunaan pupuk N sebanyak 25% dari kebiasaan petani.

a

b

Gambar 4. Tinggi tanaman padi dalam aplikasi teknologi IPAT-BO dan cara petani di kawasan subak Jatiluwih,

Tabanan, Bali
Kadar Air
Kadar air padi atau gabah saat panen, di antara semua hasil panen hampir tidak ada perbedaan
yang berarti. Kadar air gabah kering panen (GKP) untuk padi dengan teknologi IPAT-BO Transplanting
adalah 19,50% (Tabel 4.1 dan Gambar 4.5a). Sedangkan GKP hasil petani (Non IPAT-BO) adalah
sebesar 19,48%. Selanjutnya GKP hasil implementasi teknologi IPAT-BO Tabela adalah sebesar
19,31% dan GKP hasil panen teknologi petani (Tapi Petani) adalah sebesar 19,20% (Tabel 4.3 dan
Gambar 4.5b).

a

b
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Gambar 5. Kadar air (%) Gabah Kering Panen di kawasan subak Kedamaian dan Telabah Gde,
Jatiluwih hasil kajian tahun 2013

Kadar Hampa
Kadar hampa memiliki arti penting terhadap kualitas beras yang dihasilkan petani. Semakin tinggi
kadar hampa, maka kualitas beras akan cenderung semakin rendah. Kadar hampa GKP hasil
implementasi teknologi IPAT-BO Transplanting di subak Kedamaian, Jatiluwih adalah sebesar 280 kg per
ha atau sebesar 2,63% dari total produktivitas. Kadar hampa tersebut 38,2% lebih rendah dibandingkan
dengan kadar hampa dari GKP cara petani (Non IPAT-BO), yang mencapai 454 kg per ha atau 4,78%
dari total produktivitas per ha (Tabel 4.1 dan Gambar 4.6a).
Selanjutnya kadar hampa GKP dari hasil implementasi teknologi IPAT-BO Tabela di subak
Telabah Gde, Jatiluwih adalah sebanyak 195 kg per ha atau mencapai 2,35% dari total produktivitas per
ha (Tabel 4.1 dan Gambar 4.6b). Sedangkan kadar hampa GKP dari teknologi cara petani adalah
sebesar 411 kg per ha atau sebesar 4,98% dari total produktivitas per ha. Dengan demikian kadar hampa
GKP dari implementasi padi dengan teknologi IPAT-BO Tabela 52,7% lebih rendah dibandingkan kadar
hampa GKP hasil teknologi petani (Non IPAT-BO) di subak Telabah Gde, Jatiluwih. Kadar hampa dari
hasil budidaya padi yang dilakukan oleh petani di kawasan subak Jatiluwih relative cukup baik, karena
Nurma (2011) menyatakan bahwa gabah hampa hasil panen petani dapat mencapai lebih dari 11%, yang
dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi petani.

a

b

Gambar 6. Gabah hampa (kg/ha) hasil implementasi teknologi IPAT-BO di kawasan subak Keamaian dan Telabah
Gde tahun 2013

Gabah Bernas
Padi atau gabah yang bernas adalah hasil panen yang sangat diharapkan oleh semua pihak
termasuk petani, karena gabah yang bernas akan menghasilkan beras yang berkualitas baik. Gabah
bernas dari hasil implementasi teknologi IPAT-BO Transplanting mencapai 10.472 kg per ha atau
mencapai 97,39% dari total produktivitas per ha (Tabel 4.1 dan Gambar 4.7a). Sedangkan gabah bernas
hasil petani (Non IPAT-BO) adalah sebesar 9.178 kg per ha (95,29%) dari produktivitas per ha untuk
kawasan subak Kedamaian. Selanjutnya jumlah gabah bernas di kawasan subak Telabah Gde yang
menggunakan teknologi IPAT-BO Tabela adalah sebesar 8.087 kg per ha atau 97,7% lebih tinggi
dibandingkan dengan bernas yang dihasilkan petani dengan cara tanam transplanting yaitu sebesar
7.845 kg per ha atau setara dengan 95,0% dari jumlah produksi GKP per ha.
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Gambar 7. Gabah bernas (Kg/ha) hasil pengkajian teknologi IPAT-BO tahun 2013 di subak Kedamaian
dan Telabah Gde, Jatiluwih, Tabanan, Bali

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prosentase gabah bernas yang dihasilkan dari
implementasi teknologi IPAT-BO, baik dengan cara tanam Transplanting maupun dengan tanam Tabela
adalah lebih tinggi dibandingkan dengan cara petani. Hasil tersebut mungkin sangat berkaitan dengan
penggunaan pupuk organic dalam teknologi IPAT-BO dan penggunaan pupuk urea sebagai sumber N
pada
padi
yang
ditanam
dengan
teknologi
cara
petani.
Sejalan
dengan
http://azisturindra.wordpress.com/2009/12/26/penyebab-gabah-kosong/ (diunduh 30 Desember 2013)
yang mengatakan bahwa salah satu factor terjadinya tingginya gabah hampa yang berakibat terhadap
rendahnya gabah bernas adalah penggunaan pupuk N yang terlalu tinggi atau pemupukan yang tidak
seimbang.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengkajian Teknologi SRI berbasis bahan organik dalam mendukung
ketahanan dan keamanan pangan yang dilakukan di Desa Jatiluwih, Kabupten Tabanan dapat
disimpulkan bahwa:
Aplikasi Teknologi SRI baerbasis bahan organik dengan system tanam berpindah, benih muda
dengan jarak tanam 30x30 cm di subak Kedamaian, mampu memberikan gabah kering panen (GKP)
sebesar 10.752 kg per/ha per musim. Sedangkan petani yang tidak menggunakan teknologi SRI berbasis
bahan organik menghasilkan GKP sebesar 9.632 kg per ha per musim. Teknologi dengan system Tabela
yang dilakukan pada subak telabah Gde menghasilkan produktivitas sebesar 8.282 kg GKP per ha per
musim, tidak jauh berbeda dengan cara petani yang mampu menghasilkan sebesar 8.256 kg GKP per ha
per musim.
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ABSTRAK
Isu keberlanjutanmerupakan tantangan bagi Indonesia dalam pengembangan kopi nasional. Konsumen di pasar
global menghendaki produk-produk kopi yang mereka konsumsi terjamin kualitasnya, aman untuk dikonsumsi dan
sustainable. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan koordinasi yang baik dari semua fungsi manajemen. Pada
dasarnya semua fungsi tersebut sama pentingnya sebagai suatu sistem, namun pemasaran merupakan fungsi yang
mempunyai intensitas hubungan paling besar dengan lingkungan eksternal, pemasaran merupakan urat nadi
perusahaan, dan semakin maraknya kompetisi, maka faktor harga menjadi salah satu problem utama yang harus
dihadapi para manejer pemasaran dalam penetapan harga pokok pembelian suatu produk. Salah satu keputusan
yang sulit dihadapi suatu perusahaan adalah menetapkan harga.Tulisan ini akan membahas secara spesifik konteks
strategi pemasaran dalam kaitannya dengan penetapan harga pokok pembelian(pricing strategy), dengan
menekankan pada salah satu model penetapan harga pada perencanaan pemasaran kopi Arabika Kintamani di
Kawasan MPIG ( Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pembahasan permasalahan digunakan dengan metode kepustakaan
yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan sehingga mendekati kebenaran.Hasil analisis dapat ditarik
beberapa simpulan sebagai berikut: (a). Usaha Kopi Arabika Kintamani di Kawasan MPIG merupakan perusahaan
home industri dengan ciri skala usaha sedang berkembang. (b).Penetapan harga dilakukan oleh pimpinan
puncak/ketua MPIG yang telah disepakati oleh anggota koperasi, dengan menggunakan metode cost based,
customer oriented dan copetition base pricing. (c) Penetapan harga juga dilakukan berdasarkan orientasi
keuntungan, permintaan pasar dan orientasi penjualan.

Kata kunci: Penetapan harga pokok, kopi arabika Kintamani
PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam
dengan produksi pada tahun 2014 sebesar 685 ribu ton atau 8,9 persen dari produksi kopi dunia dengan
komposisi 76,7 persen merupakan kopi jenis robusta dan 23,3 persen merupakan jenis arabika. Negara
penghasil kopi terbesar ketiga dunia luas lahan perkebunan di Indonesia mencapai 1,24 juta hektar,
933.000 hektar kopi jenis Robusta dan 307.000 hektar kopi jenis Arabica. Kopi menjadi komoditi penting
dalam perdagangan internasional selama abad ke-19. Sejak saat itu perdagangan kopi menderita
kerugian karena kelebihan persediaan (over supply) dan harga yang rendah, diikuti oleh periode-periode
yang relatif singkat dari kekurangan persediaan (short supply) dan harga yang tinggi (ICO,2015).Luas
tanam kopi di Indonesia 1.240.000 ha yang terdiri dari 933.
000 ha kopi robusta dan 307.000 ha kopi arabika.
International Coffee Organization (2013), menyebutkan bahwa pertumbuhan rata-rata permintaan
kopi dunia periode 2011 – 2014 mencapai 2,3%, sementara pertumbuhan produksi dunia dari tahun 2013
ke 2014 adalah minus (-) 3.5%. Dengan adanya pertumbuhan positif atas permintaan kopi dunia serta
pertumbuhan negatif atas produksi harus dilihat sebagai peluang untuk merebut pasar dunia melalui
peningkatan produksi nasional, baik kualitas maupun kuantitas.
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Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (2015), Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhankonsumsi kopi dunia
lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi, antara lain disebabkan :
1. Pertumbuhan konsumsi kopi di negara konsumen baru (Rusia, EropaTimur, China dll.), dewasa ini
terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2015 konsumsi kopi dunia diperkirakan dapat
mencapai sekitar 155 juta karung .
2. Menurut ICO, bahwa sejak tahun 2010 trend telah terjadi peningkatan konsumsi kopi dunia sebesar
2,5% per tahun. Sehingga pada tahun 2020, konsumsi kopi dunia diperkirakan akan mencapai 165
s/d 173 juta karung atau mengalami defisit sebesar 30 – 37 juta karung .
3. Dengan terjadinya trend perubahan budaya dalam pola minum kopi, yaitu dari sistem konvensional
(drip coffee) kepola modern (espresso), menyebabkan kebutuhan kopi mengalami peningkatan dari 8
gram menjadi 15 gram per cangkir.
4. Secara umum, dengan meningkatnya taraf hidup dan life style, telah mendorong terjadinya
peningkatan tingkat konsumsi di negara produsen kopi (Brasil, Mexico, Indonesia, Vietnam, India)
Sedangkan Potensi peningkatan konsumsi di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Konsumsi kopi masyarakat Indonesia relative masih rendah yaitu sekitar 1,20 kg/kapita/tahun,
sementara beberapa negara seperti Brazilia mencapai 6 kg/kapita/tahun, Finlandia 11,4
kg/kapita/tahun,Norwegia 10,6 kg/kapita/ tahun.
2. Industri pengolahan kopi menyerap sekitar 40 %dari total produksi kopi Indonesia dansisanya
sebesar 60 % diekspor dalam bentuk bahan baku.
3. Seiring peningkatan & perubahan gaya hidup, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai
250 Juta jiwa, serta pertumbuhan konsumsi dalam negeri kopi olahan mencapai rata-rata 7,5 %/
tahun, maka konsumsi domestik mempunyai potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan sekaligus
untuk meningkatkan pendapatan petani kopi.
Dalam perannya sebagai komoditas ekspor, negara Indonesia menjadi salah satu produsen
utama kopi dunia dan menempati urutan ketiga penghasil kopi terbesar dunia setelah Brazil dan Vietnam,
dengan Volume ekspor kopi mencapai 10.620.000 kantung (satu kantung berisi 60 kilogram/kg) di 2012,
naik 72% dari 2011 sebanyak 6,15 juta kantung. Volume ekspor kopi global meningkat 8,2% menjadi 113
juta kantung pada 2012 terdorong permintaan lebih tinggi dibandingkan 2011 yang sebesar 104.570.000
kantung. Sedangkan posisi pertama eksportir kopi terbesar dunia masih ditempati Brasil di 2012. Negara
ini masih mempertahankan posisinya, meski ekspor kopinya turun lebih dari 15% menjadi 28.260.000
kantung di 2012 dari sebelumnya 33,50 juta kantung pada 2011. Posisi kedua ditempati Vietnam dengan
volume 25.470.000 kantung biji kopi, naik dibandingkan 2011 yang sebanyak 17.670.000 kantung. Brasil,
Vietnam dan Indonesia adalah produsen utama kopi Robusta di dunia. menurut International Coffee
Organization (ICO). (Hutabarat.(2006).
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia. Provinsi Bali
menghasilkan dua macam kopi yaitu kopi Robusta dan kopi Arabika, namun jenis kopi yang paling
banyak diusahakan di Provinsi Bali adalah Kopi Arabika. Total luas lahan pertanaman Kopi Arabika di
Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai 13.250 Ha. Sejalan dengan hak paten dalam pengembangan
potensi kopi Arabika Indikasi Geografis bagi kopi Kintamani Bali, maka dalam pemasaran sangat
diperlukan suatu strategi penetapan harga pokok sehingga pemasaran Kopi Kintamani benar-benar
dapat memberikan keuntungan dan petani memiliki bargaining position dalam pemasaran produknya.
Kopi Kintamani Bali tercatat sebagai pendaftar IG pertama di Indonesia dengan nomor registrasi
002.007.000001 dan pada desember 2008 Sertifikat IG Kopi Kintamani Bali sebagai IG pertama di
Indonesia terbit dengan Nomor ID IG 000000001.Tahun 2013 sudah membentuk koperasi dengan nama
Koperasi Tani MPIG Kintamani.
Wilayah pengembangan Kopi Arabika di Provinsi Bali adalah wilayah di KecamatanKintamani,
Kabupaten Bangli, wilayah Petang Kabupaten Badung, wilayah Sukasada Kabupaten Buleleng, wilayah
Rendang Kabupaten Karangasem, Wilayah Kerta, Payangan Kabupaten Gianyar, dan wilayah Pupuan
Kabupaten Tabanan. Sedangkansentra-sentra terluas wilayah penghasil komoditi Kopi Arabika adalah
Kabupaten Bangli (Wilayah Kecamatan Kintamani), Kabupaten Buleleng (Wilayah Kecamatan
Sukasada), Kabupaten Badung (Wilayah Kecamatan Petang), KabupatenGianyar (Wilayah Payangan)
dan Kabupaten Karangasem (Wialyah Kecamatan Rendang dan Abang).
Tulisan ini membahas secara spesifik konteks strategi pemasaran dalam kaitannya dengan
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penetapan harga (pricing strategy), dengan menekankan pada salah satu model penetapan harga yang
dikaji dari beberapa aspek penetapan harga pokok pembelian kopi Arabika Kintamani di Kawasan MPIG
Kintamani Bangli.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kawasan Kopi Arabika Kintamani MPIG di Koperasi MPIG Kintamani
yang berlokasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Lokasi ini ditentukan secara
sengaja (purposive), didasarkan atas pertimbangan bahwa Kawasan Kopi Arabika Kintamani MPIG
merupakan kelompok yang memproduksi / mengusahakan/mengolah produk kopi arabika dan siap
memberikan data yang diperlukan sebagai bahan kajian. Pengambilan data dilakukan dari bulan Juni –
Agustus 2015.
Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, terdiri atas data yang
terkait dengan aspek - aspek penetapan harga oleh perusahaan agroindustri. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data diperoleh dalam
penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang
sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya
dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif terdiri atas data yang
terkait dengan aspek - aspek penetapan harga oleh koperasi kopi arabika Kintamani di MPIG Kintamani
serta data harga kopi di Kintamani yang didapat dari Dinas Perkebunan Provinsi Bali dari tahun 2009 2015 dan data yang didapat dari bursa komoditi yaitu website kopi yang relevan dengan penelitian ini
seperti; www.ico.org, www.aeki-aice.org dan www.gaeki.or.id
Metode pengumpulan data untuk mendapatkan data primer yaitu wawancara, observasi,
dokumentasi dan penelusuran data Online di Bursa Komoditi yaitu perkembangan internet yang sudah
semakin maju dan pesat serta bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi, mulai dari info teoritis
dan data sekunder yang diinginkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian.
Pemilihan responden dilakukan secara sengaja dengan dasar pertimbangan bahwa responden
mengetahui tentang proses penetapan harga dan pergerakan harga yang dilakukan oleh perusahaan
kopi arabika di MPIG Kintamani
Teknik analisis data adalah untuk menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data
yang terkumpul. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif, untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi (Sugiyono, 2012:147). Data yang dianalisis kualitatif juga menganalisis prospek penjualan
perusahaan kopi arabika di MPIG Kintamani. Pada analisis deskriptif ini data harga kopi dan rata-rata
(mean) disajikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui pergerakan harga kopi di Kintamani maupun
pergerakan harga kopi di Bursa Komoditas. Dalam pembahasan permasalahan digunakan dengan
metode kepustakaan yang mencangkup referensi dari buku-buku mengenai pemasaran khususnya
dalam hal penetapan harga danpergerakan hargaa melalui internet dan beberapa penelitian yang dapat
menunjang penulisan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Produk Koperasi MPIG Kopi Arabika Kintamani
Lokasi penelitian adalah Kawasan Kopi Arabika Kintamani MPIG di Koperasi MPIG Kintamani
yang berlokasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Lokasi ini ditentukan secara
sengaja (purposive), didasarkan atas pertimbangan bahwa Koperasi MPIG merupakan suatu Kawasan
Kopi Arabika Kintamani MPIG merupakan kelompok yang memproduksi / mengusahakan/mengolah
produk kopi arabika dan siap memberikan data yang diperlukan sebagai bahan kajian. Pengambilan data
dilakukan dari bulan Juni – Agustus 2015.
Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu metode
penentuan lokasi penelitian karya ilmiah yang ditentukan secara sengaja melalui berbagai pertimbangan
(Suyatna dan Antara, 2006).Secara administratif, kawasan ini mencakup kecamatan Kintamani dan
kecamatan Bangli (Kabupaten Bangli), Kecamatan Petang (Kabupaten Badung), Kecamatan
Kubutambahan, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Sukasada (Kabupaten Buleleng) merupakan
kawasan yang tergabung dalam koperasi MPIG yang memproduksi/mengusahakan produk dengan nama
Kopi Arabika Kintamani Bali- MPIG.
Pada tahun 2013 MPIG Kopi Kintamani Bali telah memiliki unit usaha berupa Koperasi dengan
nama “Koperasi Tani MPIG” Kopi Kintamani Bali yang diarahkan untuk pemasaran satu pintu. Koperasi
MPIG merupakan suatu lembaga usaha ekonomi yang dominan bergerak dalam usaha produksi
agroindustri kopi ArabikaKintamani dengan merek Kopi Arabika Kintamani MPIG termasuk katagori home
industri dengan menggunakan alat yang sekala home industri, dengan kantor dan tim Uji citarasa beserta
peralatannya dan produk yang dihasilkan sudah memiliki hak paten MPIG yang sudah diakui oleh pasar
perkopian duniadalam bentuk kopi beras yang diolah basah (Wet Proces/WP) yaitu (Kopi Ose WP) dan
Kopi HS WP (Kopi yang masih kulit tanduknya).
Dari luas aral Sentra Pengembangan Kopi Arabika, Luas areal di kawasan IG adalah 4.500 Ha.
Koperasi MPIG dalam upaya meningkatkan kualitas/mutu sesuai dengan buku persyaratan IG yang
didukung oleh Unit Pengolahan Hasil (UPH), sampai akhir Agustus 2015 berjumlah 44 Unit yang
tergabung dari 64 Subak Abian, tersebar di 6 Kecamatan pada 3 Kabupaten. Produk dari koperasi MPIG
pada kopi arabika kintamani, memiliki aroma yang spesifik, citarasa yang khas yang hanya dimiliki oleh
kawasan kopi Arabika Bali Kintamani dan tidak ada yang menyamai dengan kopi yang ada di tempat lain
di dunia. Dalam pemasaran kopi Arabika kintamani sudah memiliki pangsa pasar dengan segmen pasar
komersial, pasar spesialty, pasar organik dan ada beberapa produk yang mengarah ke pasar fair trade
dan dikemas dengan baik dengan merek Kopi Arabika Kintamani MPIG, yang sangat digemari dan minati
oleh pangsa pasar dunia. Produk Koperasi MPIG Kopi Arabika Kintamani pemasarannya selain
memenuhi kouta buyar untuk diekport dalam bentuk kopi OSE dan Kopi HS, juga pemasaran di pasar
antar daerah di Bali, antar pulau terutama ke surabaya sebagai pintu tataniaga pasar eksport. Selain itu
ada juga UPH dalam koperasi MPIG memproduksi kopi olahan dalam bentuk kopi bubuk yang
pemasarannya tersebar di Bali bahkan sudah masuk ke Swalayan, Carefour, Hardis dan oleh-oleh Bali.
Permintaan Pasar Kopi Arabika dalam limta tahun seperti tertera pada tabel 1 di bawah ini.
Pemasaran produk-produk Kopi Arabika Kintamani MPIG tidak terlepas oleh adanya pembinaanpembinaan dan fasilitator dalam pemasaran melalui pola kemitraan oleh pemerintah terutama dari Dinas
Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta Dinas-Dinas terkait dalam mempromosikan produk kopi
arabika kintamani MPIG Bali. Dari data diatas, terlihat bahwa permintaan pasar berfluktuasi sesuai
dengan kebutuhan/permintaan pasar dunia, adapun rekapan permintaan pasar adalah : Tahun 2010 =
2.840 Ton Ose, Tahun 2011 = 3.436,7 Ton Ose, Tahun 2012 = 2070 Ton Ose, Tahun 2013 = 2.266 Ton
Ose, Tahun 2014 = 2.399,4 Ton Ose dan Tahun 2015 = 2.346,67 Ton Ose.
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Tabel 1. Permintaan Pasar dan Buyer Komoditi Kopi Arabika Kintamani MPIG2010-2015
Komoditi
Kopi Arabika

Buyer/Mitra

Tahun /Volume (Ton)

PT. Tri Agung Mulya, Surabaya

2010
1.500 GM

2011
1.500 GM

2012
1.500 GM

2013
1.500 GM

2014
1.500 GM

2015
1.500 GM

PT. Indocom Citra Persada, Sidoarjo

1.500 HS

3.000 HS

1.500 HS

1.500 HS

1.500 HS

1.500 HS

PT. Indocafco, Lampung

200 HS

-

-

-

-

-

50 Ose

30 Ose

30 Ose

30 Ose

30 Ose

PT. Bhineka Jaya, Dps
PT. Asal Jaya, Malang

50 Ose

108 HS

108 HS

360 HS

360 HS

360 HS

PT. Gemilang Jaya Makmur Abadi,
Malang

360 HS

500 HS

-

-

-

-

PT. Bintang Tunggal Sejati, Sidoarjo

360 HS

60 HS

200 HS

100 HS

200 HS

120 HS

Five Sense, Australia

100 HS

36 HS

100 HS

100 HS

-

-

PT. Taman Delta Indonesia,
Semarang

36 HS

-

36 HS

200 HS

200 HS

200 HS

Koperasi Ijo Bandung

-

-

-

100 Ose

150 Ose

200 Ose

Volkopi Medan

-

-

-

36 Ose

36 Ose

-

PT. Nirwana Crop

-

-

120 HS

-

-

PT. Kapal Api

-

-

20 Ose

-

-

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bali, 2015
Pemasaran kopi Arabika Kintamani MPIG dipasarkan melalui satu pintu yaitu Koperasi MPIG
dengan pola kemitraan dan dibagi dengan beberapa koordinator sesuai dengan kawasan Kopi Arabiuka
Kintamani di kawasan MPI. Target pemasaran kopi arabika Kintamani MPIG tahun 2015 seperti tabel
dibawah ini.
Tabel 2.Target Pemasaran Kopi Arabika Kintamani MPIG Di Kintamani, Tahun 2015
KOMODITI
Kopi Arabika

KOORDINATOR
Ketut Jati (Kintamani Barat) didukung 11 UPH
Nyoman Astika ( Kintamani Utara) didukung 10
UPH
Made Buarta (Kintamani Selatan) didukung 8
UPH
I Wayan Jamin (Kintamani Timur) didukung 8
UPH
I Wayan Ijin (Petang) didukung 4 UPH
I Ketut Latri (Sukasada) didukung 6 UPH

TARGET PEMASARAN
(TON)
125,841 Ton HS
112,767 Ton HS
120 Ton HS
154 Ton HS
35 Ton HS
68 Ton HS

Jika ditinjau dari segi harga, harga produk kopi arabika kintamani MPIG dapat bersaing
dipasaran. Harga Kopi Arabika Kintamani MPIG dalam bentuk Ose WP dan HS WP sangat bergantung
dalam pergerakan harga kopi dunia yaitu pada busra komunitas daro ICO yaitu International cooffee
Organisation, perkembangan produksi pada sentra-sentra kopi arabika dunia (Brazil, vietnam, dll) dan
perkembangan U$ di bursa on line di dunia. Harga ditetapkan oleh pimpinan puncak/ Ketua MPIG atas
dasar dari kesepakatan semua anggota koperasi MPIG, dalam hal ini pemilik dengan menggunakan

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi 135

metode cost based, customer oriented dan copetition base. Penetapan harga sudah memperhatikan
fakor internal seperti tujuan perusahaan, faktor biaya dan faktor eksternal seperti pesaing. Penetapan
harga dengan menggunakan cost based pricing ditentukan berdasarkan berapa biaya yang dikeluarkan
untuk produksi dimana dalam hal ini produsen sudah mempertimbangkan biaya variabel dan biaya tetap.
Penetapan harga dengan coustamer oriented ditentukan atas permintaan pasar. Penetapan harga
dengan menggunakan competition Based pricing ditentukan dengan mempertimbangkan elemen
pesaing.
Penetapan Harga
Menurut Kotler metode penetapan harga ada 3 yaitu metode cost based, Value based pricing
dan copetition base pricing. Penetapan harga dengan menggunakan cost based pricing ditentukan
berdasarkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Penetapan harga dengan menggunakan
Value based pricing berangkat dari pelanggan terlebih dahulu, apa yang sesungguhnya menjadi nilai bagi
konsumen baru penetapan harga. Penetapan harga dengan menggunakan competition based pricing
ditentukan dengan mempertimbangkan elemen pesaing.
Usaha produksi kopi arabika kintamani MPIG merupakan usaha agroindustri dimana skala usaha
masih termasuk kategori usaha kecil, dengan produksi rata-rata per hari mencapai 350 Kg.
Produsen/pemilik perusahaan menempati posisi-posisi penting seperti peracik bumbu, pemasar dan
penjual, demikian juga dalam hal penetapan harga. Menurut kotler, hal ini mencirikan perusahaan yang
masih kecil. Pada perusahaan besar, hal tersebut dikerjakan oleh masing-masing departemen yang
menanganinya.
Jika ditinjau dari segi harga, harga produk kopi arabika kintamani MPIG berupa Kopi Ose WP dan
Kopi HS WP dapat bersaing dipasaran. Sampai saat ini sasaran pasar komoditas merupakan pasar
ekspor yang tersebar di berbagai kota besar di Negara maju antara lain Jepang, Amerika Serikat,
Jerman, Italia dan Belanda karena konsumsi per kapita di dalam negeri sendiri masih sangat rendah dan
pertumbuhannya juga rendah, sementara di pusat-pusat konsumen di luar negeri pertumbuhan konsumsi
tampaknya cukup mantap. Dari hasil penelitian Hutabarat (2006) menyebutkan bahwa harga yang terjadi
di pasar internasional, secara tidak langsung akan berpengaruh pada penerimaan petani. Harga
ditetapkan oleh pimpinan puncak dalam hal ini pemilik dengan menggunakan metode cost based,
customer oriented dan copetition base pricing. Penetapan harga sudah memperhatikan fakor internal
seperti tujuan perusahaan, faktor biaya dan faktor eksternal seperti pesaing. Penetapan harga dengan
menggunakan cost based pricing ditentukan berdasarkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk produksi
dimana dalam hal ini produsen sudah mempertimbangkan biaya variabel dan biaya tetap. Penetapan
harga dengan menggunakan competition based pricing ditentukan dengan mempertimbangkan elemen
pesaing.
Metode penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan Kopi Arabika KintamaniMPIG jika
dikaji dengan teori Kotler, masih menggunakan metode tradisional yaitu dengan menghitung seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk produksi kemudian ditambahkan persentase keuntungan sebesar 15 %, 20
% dan 30 % tergantung dari saluran pemasaran yang digunakan. Jika produsen melakukan direct
market ke pelanggan (zerro level chanel), produsen menetapkan keuntungan sebesar 30 %, jika
menggunakan saluran pemasaran one level chanel (produsen-peritel-pelanggan) keuntungan yang
ditetapkan sebesar 20 % sedangkan jika menggunakan saluran pemasaran two level chanel (produsenpedagang besar-peritel-pelanggan) keuntungan yang ditetapkan sebesar 15 %. Sebelum penetapan
harga tersebut produsen juga melakukan riset pasar dengan membandingkan harga yang diperkirakan
dengan harga pesaing (competition Based pricing). Menurut Kotler penetapan harga yang terlalu
berorientasi biaya memiliki kelemahan, khususnya jika terjadi perubahan-perubahan pasar disamping itu
harga seharusnya ditetapkan berdasarkan bauran pemasaran lainnya. Berkaitan dengan permasalahan
tersebut di atas, disamping metode cost based pricing dan competisition base picing, penetapan harga
juga dilakukan dengan menggunakan value based pricing dimana penetapan harga berangkat dari
pelanggan.
Menurut Morisson harga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai variabel yang berpengaruh
pada laba/rugi perusahaan dan sebagai alat promosi. Dalam hal ini produsen sangat menyadari bahwa
harga sangat mempengaruhi laba/rugi perusahaan, sedangkan harga sebagai alat promosi belum
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diterapkan, mengingat permintaan produk sangat tinggi dan produsen belum mampu memenuhi
keseluruhan permintan tersebut karena keterbatasan modal dan kekurangan bahan baku. Modal
diperlukan untuk membeli bahan baku dari anggota yang termasuk dalam kawasan MPIG Kopi Arabika
Kintamani. Pemasaran kopi arabika MPIG dilakukan dengan pola kemitraan yaitu satu pintu melalui
Koperasi MPIG, disamping itu perusahaan juga melakukan promosi dan pameran dilakukan sendiri oleh
produsen, melalui saluran distribusi, dan bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Bali, serta
SKPD lainnya di Provinsi Bali melalui promosi dalam event-event baik Domestik maupun Internasional.
Tujuan penetapan harga menurut Morison dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu orientasi
keuntungan (Profit-oriented Pricing Objectives), orientasi penjualan (sales-Orientasi Pricing objectives)
dan orientasi mengambang (status-quo-oriented pricing). Penetapan harga oleh produsen yang
berorientasi pada penjualan ditetapkan berdasarkan pertimbagan volume permintaan. Ketika produsen
menetapkan harga produk kopi arabika kintamani yang berbeda (tingkat keuntungan yang diambil
perusahaan sebesar 30 %) dengan pertimbangan bahwa tingkat permintaan oleh eksportir/pedagang
besar relatif besar dibandingkan yang lainnya demikian juga halnya dengan harga ke
distributor/pengumpul. Hal ini dilakukan oleh produsen untuk memperluas markert share dan laba yang
diterima oleh produsen. Walaupun keuntungan yang diperoleh lebih kecil, tidak menjadi masalah buat
produsen karena yang dikejar oleh produsen adalah volume penjualan, pameran dan promosi sehingga
sangat memungkinkan produk kopi arabika kintamani terpromosikan melalui saluran pemasaran tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa (1). Perusahaan Kopi
Arabika Kintamani MPIG merupakan perusahaan agroindustri pengolahan kopi masih merupakan
perusahaan home industri dengan skala usaha sedang berkembang, (2). Penetapan harga pokok
pembelian dilakukan oleh pimpinan puncak/ketua MPIG dengan menggunakan cost based, customer
oriented dan copetition base pricing, (3). Harga disadari merupakan penentu keuntungan perusahaan,
dan sebagai alat promosidalam pemasaran produk kopi arabika kintamani MPIG, dan (4) Penetapan
harga juga di lakukan berdasarkan keuntungan dan orientasi penjualan. Saran dan Implikasi kebijakan
yang dapat diberikan kepada produsen kacang asin tersebut adalah (1) Produsen masih dapat
meningkatkan keuntungannya, melihat tingginya permintaan akan kopi arabika kintamani MPIG tersebut
yang belum dapat dipenuhi oleh produsen, pemasaran dengan pola kemitraan sangat memberikan
keuntungan. (2) Mempertimbangkan kualitas/MutuKopi Arabika Kintamani MPIG sesuai dengan
persyaratan IG untuk sustainabel dalam memenuhi pangsa pasar baik domestik dan Internasiona. (3)
Tambahan modal dalam pembelian pokok bahan baku untuk pembuatanan kopi arabika Kintamani MPIG
baik melalui pinjaman atau bantuan pemerintah sangat perlu dipertimbangkan sehingga dapat
memperbesar omset perusahaan.
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ABSTRAK
Kecamatan Kintamani merupakan salah satu daerah kawasan kopi arabika di Bali dengan memfokuskan
pengembangan kopi organik yang terintegrasi dengan ternak. Pendampingan kopi dimulai sejak TA. 2015 di desa
Batur Tengah yang mempunyai luas lebih dari 1000 Ha. Integrasi antara tanaman kopi dan ternak telah dilakukan
sejak lama secara konvensional dan tingkat produktivitas masih dirasakan belum optimal. Beberapa permasalahan
masih ditemukan baik terhadap ternak maupun tanaman dengan tingkat pertumbuhan/produktivitas yang masih
rendah. Dibutuhkan paket-paket teknologi spesifik lokasi agar mampu meningkatkan produktivitas. Kajian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi desa Batur Tengah sebagai model pertanian organik dengan
menerapkan paket-paket teknologi integrasi ternak dan tanaman kopi. Beberapa komponen teknologi yang
diterapkan antara lain mencakup perbaikan teknologi ternak sapi, penerapan teknologi biogas dan pupuk organik,
diseminasi teknologi integrasi ternak dan tanaman, serta penguatan jaringan kelembagaan dalam mendukung
program pendampingan. Dengan menerapkan paket-paket teknlogi integrasi diharapkan akan mampu meningkatkan
produksi dan produktivitas tanaman yang ramah lingkungan, efisiensi pertanian, nilai tambah serta pendapatan para
petani.

Kata kunci : Pendampingan kawasan kopi, tanaman kopi, sapi, tanaman sela, integrasi, diseminasi
PENDAHULUAN
Salah satu sasaran utama pembangunan pertanian antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat
dan daya saing produk-produk pertanian dengan prioritas percepatan pengurangan kemiskinan.
MenyikapihaltersebutRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Bali, visi yang
hendak dicapai adalah“Terwujudnya Bali Mandara”yaitu Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera.
Adapun prioritasnya antara lain percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dayasaing pertanian, industri kecil,
pariwisata, UMKM dan Koperasi dalam upaya meningkatkan pendapatan petani. Beberapa prioritas
dukungan kebijakan yang dikembangkan khususnya di sektor pertanian agar mampu mengembangkan
visi dan misi tersebut antara lain :
- Mengembangkan pola pertanian terintegrasi dalam suatu kawasan sebagai model pembangunan
pertanian jangka panjang.
- Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian organik.
- Mendorong peningkatan daya saing produk pertanian melalui upaya pencapaian K-3 (Kuantitas,
Kualitas dan Kontinuitas).
Aplikasi pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan adalah dilakukan dengan mengintegrasikan
pengembangan usaha pertanian terintegrasi berbasis inovasi atau sistim inovasi integrasi tanaman –
ternak dengan memadukan seluruh komponen usaha pertanian baik secara horizontal maupun vertikal
sehingga terjadi pembangunan secara holistik (Kariada, et. al., 2009; Kariada, et. al., 2013; Guntoro, et.
al., 2005). Sistim pertanian secara holistik adalah suatu sistem yang mengintegrasikan setiap subsistem
dalam komponen integrasi saling memberikan manfaat. Selain itu tujuan pelaksanaan konsep integrasi
ini adalah melakukan diseminasi dan pemasyarakatan inovasi / paket-paket teknologi yang telah
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian secara langsung ke tingkat ”grass root” (para petani). Model
pengembangan pertanian perdesaan berbasis inovasi merupakan konsep pengembangan laboratorium
agribisnis lapangan dengan prinsip yang digunakan adalah “build, operate, modify and transfer
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(BOMT).Model inovasi yang didesiminasikan merupakan suatu model percontohan dalam skala luas di
tingkat grass root dan aplikasi teknologi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan modifikasi sebagian
komponennya dengan petani apabila dapat membenahi model dengan lebih baik tanpa harus menunggu
selesainya kajian model. Model-model yang dikembangkan mengacu kepada pengembangan model
agribisnis dan kelembagaannya di tingkat petani, merevitalisasi kelembagaan ekonomi di bidang
pertanian serta mempercepat penyampaian inovasi teknologi. Kegiatan pengembangan model
pertanianberbasisinovasidenganupaya diseminasi paket teknologi integrasi ternak sapi dan kopi arabika
dilaksanakan di kelompoktani Harapan Maju dusun Petung desa Batur Tengah Kintamani. Model
integrasi ternak dan kopi yang ramah lingkungan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas,
efisiensi dan partisipasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal.
Sejalan dengan hal tersebut di atas maka dilakukan pendekatan empat strategi, yaitu : (i)
menerapkan teknologi inovatif tepat guna melalui pengkajian dan pengembangan partisipatif
(Participatory Research and Development) berdasarkan paradigma penelitian, (ii) membangun
Laboratorium Agribisnis yang merupakan model percontohan Agroindustri pedesaan berbasis inovasi
yang memadukan sistem inovasi teknologi dan kelembagaan pedesaan, (iii) mendorong proses difusi dan
replikasi model percontohan teknologi inovatif (melalui ekspose dan demonstrasi lapang, diseminasi
informasi serta advokasi dan fasilitasi) dan (iv) basis pengembangan dilaksanakan berdasarkan wilayah
agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat (Badan Litbang Pertanian, 2004).
METODE PENELITIAN
Pemberdayaan Kelembagaan Subak Abian
Subak abian merupakan organisasi tradisional petani Bali di lahan kering. Petani perkebunan
rakyat di bawah naungan subak abian sudah sejak lama memiliki kecenderungan bahwa dalam
penyelenggaran usaha taninya akan lebih efektif dan efisien apabila dikerjakan bersama-sama. Untuk itu
pembinaan perkebunan menuju organik dititik beratkan pada pemberdayaan subak abian sebagai suatu
kelompok tani melalui peningkatan kapasitas SDMdengan pembinaan maupun sekolah lapang.
Inovasi Teknologi Kopi
Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani kopi maka diintroduksikan perbaikan
mutu produksi melalui komponen-komponen teknologi budidaya kopi arabika organik antara lain
pemanfaatan input-input organik untuk menghasilkan produk kopi yang ramah lingkungan. Untuk
produksi pupuk organik, maka konsep integrasi tanaman ternak diaplikasikan dalam bentuk simantri kecil
dimana dipadukan lingkungan produksi ternak, penanganan limbah untuk energi biogas, pupuk kompos
dan bio urine (pupuk organik cair). Produksi bio urine dan sludge sebagai pupuk organik cair dan padat
diaplikasikan pada tanaman kopi. Dalam keadaan ini juga diuji pengaruh pupuk organik ini pada tanaman
kopi melalui kajian super impossed trial (SIT), dengan beberapa perlakuan untuk melihat apakah bio
urine dan kompos mampu meningkatkan produktivitas dan mutu kopi arabika di dusun Petung yaitu :
P0 : hanya diberikan pupuk kompos sebagai pupuk dasar 5 kg/pohon
P1 : pemberian biourine 250 ml pengenceran 5 kali, pupuk dasar 5 kg/pohon
P2 : pemberian bio urine 250 ml pengenceran 10 kali, pupuk dasar 5 kg/pohon
P3 : mol plus bio urine 250 ml pengenceran 5 kali, pupuk dasar 5 kg/pohon
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan dilaksanakandi dusunPetung, desaBatur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli
yang merupakan daerah kawasan kopi arabika Bali. Lokasi ini merupakan zona farming systems lahan
kering dataran tinggi beriklim basah (LKDTIB). Mata pencaharian penduduk sebagian besar dari
pertanian terutama kopi arabika. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari s/d Desember
2015.
Penguatan Kelembagaan dan Strategi Pengembangan Keberlanjutan
Dalam kegiatan pendampingan kawasan kopi dengan menggerakkan subak abian diperlukan
perekayasaan ke arah terbentuknya tatanan kelembagaan yang cocok dan simultan dengan
inovasi/teknologi spesifik lokasi sehingga dalam kurun waktu tertentu terbentuk aktivitas yang
berwawasan agribisnis perdesaan. Beberapa elemen pembinaan secara bertahap yaitu pembinaan pada
: (i) anggota kelembagaan, (ii) teknolgi produksi, (iii) teknologi penanganan pasca panen, (iv) Teknologi
pengolahan, dan (v) pengembangan outlet pasar antar anggota maupun di luar anggota. Kelembagaan
subak diharapkan akan mampu sebagai produsen dengan kualitas mutu baik sehingga mampu
menguatkan posisi tawarnya. Dalam alir kelembagaan maka disusun bagian-bagian yang memiliki fungsi
masing-masing (Gambar 1).





KLP HARAPAN MAJU
Biji kopi arabika bermutu
 Kopi olahan bermutu

TEKNOLOGI
AGROINDUSTRI HULU
 Teknologi
integrasi
ternak tanaman
 Inputan / saprodi
 Penerapan ICS
 Tek input Organik





SUBSISTIM
PRODUKSI
Tek kopi organic
Petik buah merah
Tek pada tan sela

AGROINDUSTRI HILIR
 Pasca Panen
 Packaging, Labelling,
 Pemasaran
 Wisata agro kopi
organik

SARANA / PRASARANA PENUNJANG






FISIK
:
bangunan/Gudang/storage,
transportasi, jalan, jembatan, mesin dll
PERMODALAN : BLM, koperasi, LKMA, dll
TEKNOLOGI : mutu produk dan storage
KERJASAMA : dengan instansi terkait BIBIT,
Distan Prop dan Kab.
OUTLET pasar

Gambar 1. Konsep Pengembangan Jaringan Kelembagaan Secara Holistik
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Dalam aktivitas kelembagaan kelompok dalam pengembangan kopi arabika di dusun Petung ini
beberapa permasalahan yang ada antara lain menyangkut komponen-komponen kualitas mutu produksi
yaitu :
1. Potensi subak abian dalam mengelola teknologi integrasi cukup baik apabila dilakukan peningkatan
kapasitas SDM petani. Untuk itu dalam penguatan kelembagaan subak telah dilakukan pelatihanpelatihan yang mendukung pada perbaikan mutu biji kopi. Salah satu cara adalah dengan
mengintegrasikan teknologi organik pada kopi sehingga mutu biji kopi dapat diperbaiki secara organik.
Produk organik akan menjadi andalan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus sebagai wahana
pendidikan dalam pengembangan wisata agro kopi. Simantri mini yang dikembangkan dalam program
pendampingan ini adalah salah model yang dapat dijadikan untuk meningkatkan kapasitas SDM
dalam kawasan kopi arabika yang didukung oleh sekolah lapang / bintek pendukung pertanian
organik dan peningkatan mutu hasil.
2. Teknologi budidaya yang dilakukan petani sering kurang memperhatikan kesuburan tanah setempat
bahkan sebagian petani masih menggunakan input-input kimiawi terutama dalam mengelola tanaman
sela atau penaung kopi yang mengakibatkan kerusakan produktivitas lahan akibat tanah telah
terkontaminasi. Cara bertani seperti ini harus dihentikan dan dalam pertanian organik tidak dibenarkan
menggunakan input-input kimiawi. Jadi peran sistim pertanian terintegrasi ternak dan kopi arabika
menjadi penting sebagai bagian dalam peningkatan kapasitas SDM petani.
3. Sering terjadi kesulitan memperoleh air terutama dalam musim kemarau karena sumber air sangat
jauh dari lokasi. Walaupun penampungan air telah dibuat (panen hujan) namun kapasitasnya masih
terbatas. Kualitas buah sangat ditentukan oleh keberadaan air dimana dalam aplikasi peran pupuk
organik membutuhkan kelembaban untuk berkembangnya mikroorganisme pembenah tanah yang
akhirnya menyediakan unsur hara. Kesulitan kelembaban mengakibatkan daya serap unsur hara
terganggu berakibat pada kualitas buah yang kurang baik.
4. Dalam pemberdayaan kelompok maka dibutuhkan solusi baru dalam mengembangkan budidaya kopi
arabika organik yang ramah lingkungan menuju pertanian organik melalui pendampingan dalam aspek
teknis dan manajemen pertanian organik.
5. Dalam memberdayakan kelompok Harapan Maju untuk memperkuat kapasitas kelembagaan maka
dilakukan kegiatan-kegiatan bintek / SL secara berkala sehingga SDM petani dapat ditingkatkan
kemampuan dan kesadarannya.
Dalam mendukung penguatan SDM kelompoktani Harapan Maju dalam pengembangan kopi
arabika organik maka telah dlakukan pembinaan pengelolaan pertanian organik. Berdasarkan acuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik serta sistem
sertifikasi pangan organik, definisi pertanian organik bertujuan untuk memelihara ekosistem untuk
mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit,
melalui berbagai cara seperti daur ulang residu tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman,
manajemen pengairan, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan-bahan hayati.
Pertanian organik menekankan penggunaan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan
masukan setempat. Dengan demikian, ruang lingkup penentuan standar pada bidang pertanian organik
diarahkan pada : (a) grower bidang pertanian organik tanaman, (b) fasilitator bidang pertanian organik
tanaman dan peternakan, dan (c) inspektor bidang pertanian organik tanaman dan peternakan.
Untuk itu maka sangat penting untuk memahami pengertian tentang aplikasi pertanian oraganik
yang dimulai dari : (a) pemahaman terhadap pentingnya konsep sistim pertanian terintegrasi sebagai
langkah mendukung pertanian organik (BPTP Bali, 2014), (b) sumber – sumber pupuk organik padat dan
cair, (c) pemahaman terhadap dokumentasi budidaya pertanian organik, (d) peran lembaga internal
(internal control system/ics), dan (e) konversi lahan untuk menuju pertanian organik.
Apabila hal tersebut di atas dirangkum ke dalam pelaksanaan di tingkat lapangan maka model
pertanian terintegrasi (Simantri) merupakan jawaban awal cikal bakal pertanian organik dengan
memadukan seluruh komponen usaha pertanian baik secara horizontal maupun vertikal sehingga terjadi
pembangunan secara holistik. Sistim pertanian secara holistik memberikan ruang pada setiap subsistem
agar dapat memberikan manfaat pada subsistem lainnya. Dalam konsep sistim pertanian terintegrasi
maka diberdayakan pemanfaatan limbah ternak padat dan cair yang dapat dikelola dengan baik dengan
memanfaatkan berbagai teknologi seperti penggunaan pengolah limbah dari MOL (Cho, 2004, BBSDLP,
2008). Sementara bila dilihat secara alamiah pengomposan limbah-limbah ini membutuhkan waktu yang
lama. Dalam mempercepat proses pengolahan limbah menjadi pupuk organik (kompos dan bio urine)
maka digunakan decomposer sebagai pabrik alamiah yang mengomposkan limbah sehingga
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menghasilkan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai pupuk. Jadi, aplikasi model
Simantri ini memberikan sasaran untuk meningkatkan perbaikan ekosistim secara hakiki sesuai dengan
tuntutan dunia, juga dapat dipastikan akan mampu memberikan nilai tambah pada peningkatan
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Bambang Irawan, 2005). Gerakan perbaikan tersebut
membutuhkan tahapan-tahapan terutama dalam skala prioritas sbb:

1. Pertanian Organik
Meliputi pertanian di lahan kering dan lahan irigasi dengan sasaran utama : komoditi pangan yang
terbebaskan dari cemaran kimiawi

3. Peternakan Organik
Membebaskan ternak sapi, babi, kambing,
ayam, bebek, dll, dari unsur makanan, obatobatan an-organik.

2. Perbaikan lahan-lahan rusak
dengan input-input Organik
Lahan-lahan
yang
rusak
dgn
memperbaiki kualitas tanah secara
organik, sasaran : rehabilitasi lahan,
perkebunan, kayu dan non kayu

Dalam penerapan standar organik maka barometer penilaian kompetensi dalam sistim produksi adalah
melalui sistim sertifikasi dan standarisasi, dan dapat digambarkan sbb:
Bibit,
pupuk,
obat yg
digunakan

Proses
penanaman

Sertifikasi untuk produk dari kebun

Proses
panen dan
pasca
panen

Produk

Proses
pengolahan

Produk
Akhir

Sertifikasi untuk produk akhir

Dengan kondisi seperti ini maka konsistensi pengakuan terhadap produk-produk pertanian
organik selayaknya diwujudkan dalam sistem sertifikasi mutu yang meliputi produsen bahan baku,
prosesing produk akhir dan sisa-sisa produk yang dapat didaur ulang yang tidak merusak lingkungan.
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Gambar 2. Pemaparan sistim pertanian organik dengan petani, proses pembuatan biogas dan proses pengolahan
urine menjadi bio urine

Pengembangan TTG dalam lingkungan masyarakat tani yang berwawasan agribisnis di
pedesaan mempunyai sasaran untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
pemberdayaan kapasitas SDM, kemandirian dan akses masyarakat pertanian dalam pembangunan
berkelanjutan. Langkah-langkah yang diperlukan adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas
produksi, efisiensi dan distribusi serta keanekaragaman hasil pertanian. Selain itu dibutuhkan kualitas
yang mengandung nilai-nilai luhur memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta kesanggupan memenuhi
berbagai permintaan pasar secara berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang
luas dan pembangunan wilayah / pedesaan.
Untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma dan cara pandang para pelaku dan aparat
pemerintah dalam melihat aktivitas di perdesaan. Pergeseran paradigma dimaksud antara lain
pergeseran dari teknologi padat karya ke teknologi padat teknologi/keterampilan (TTG) dan penggunaan
alat-alat mekanisasi pertanian secara tepat guna serta pergeseran dari pertanian subsisten ke pertanian
yang mengandalkan pendekatan agribisnis. Disinilah makna dan peran TTG yang menjadi dasar
perencanaan kegiatan dalam sistem holistik dalam mendorong peran kelembagaan kelompok tani
Harapan Maju agar lebih mandiri.
Inovasi Teknologi Kopi
Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani kopi maka dilakukan pengujian pupuk
organik cair yang diproduksi petani untuk perbaikan mutu biji. Kajian berupa super impossed trial (SIT)
dilakukan dengan memberikan perlakuan beberapa pupuk organik pada kopi. Pupuk cair biourine
diharapkan mampu menunjukkan perbaikan mutu karena dalam Simantri Mini ini diproses pupuk organik
cair. Tabel 1 berikut menunjukkan pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi kopi
arabika.
Tabel 1. Pengaruh pupuk cair terhadap tinggi tanaman kopi
Ulangan
I
II
III
IV
P0
84.00
98.00
85.00
88.00
P1
91.00
92.00
71.00
100.00
P2
90.00
98.00
105.00
102.00
P3
102.00
100.00
95.00
107.00

V
90.00
121.00
100.00
111.00

Total
445.00
475.00
495.00
515.00

Rataan
89.00
95.00
99.00
103.00

Tabel 2. Pengaruh pupuk cair terhadap jumlah cabang tanaman kopi
Ulangan
I
II
III
IV
V
P0
9.00
10.00
9.00
6.00
4.00
P1
10.00
16.00
8.00
8.00
7.00
P2
16.00
18.00
12.00
8.00
6.00
P3
19.00
11.00
12.00
10.00
12.00

Total
38.00
49.00
60.00
64.00

Rataan
7.60
9.80
12.00
12.80

Tabel 3. Pengaruhpupuk cair terhadapjumlahdompoltanamankopi/3 cabang
Ulangan
I
II
III
IV
V
P0
54.00
13.00
91.00
12.00
41.33
P1
19.33
99.67
11.00
86.33
50.00
P2
57.00
37.33
39.00
85.00
60.00
P3
57.67
68.67
44.00
83.00
67.00

Total
211.33
266.33
278.33
320.33

Rataan
42.27
53.27
55.67
64.07

Tabel 4. Pengaruh pupuk cair terhadap jumlah biji /3 dompol tanaman kopi
Ulangan
I
II
III
IV
V
P0
12.33
10.67
6.00
8.33
8.67
P1
8.67
11.67
8.67
8.00
9.50
P2
13.67
7.00
11.33
6.67
11.00

Total
46.00
46.50
49.67

Rataan
9.20
9.30
9.93
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P3

9.67

10.00

11.33

11.00

9.00

51.00

10.20

Dari data di atas terlihat bahwa beberapa parameter yang diukur menunjukkan perlakuan P3
yaitu pemberian MOL dicampur biourine 250 ml dengan pengenceran 5 kali yang diaplikasikan setiap 10
hari sekali selama 3 bulan memberikan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya
untuk seluruh parameter pengamatan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa langkah-langkah kelompok Harapan Maju terus
meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan dalam bidang pertanian organik. Dalam
pengembangan pertanian organik ini dilakukan pengelolaan limbah melalui pembuatan biogas untuk
energi selain juga agar selalu tersedia pupuk organik di kelompoktani. Dalam aplikasi pemanfaatan
pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan urin sapi menjadi bio urine dan kompos diperoleh hasil
bahwa perlakuan P3 (Pemberian mol dicampur bio urine 250 ml pengenceran 5 kali, pupuk dasar 5
kg/pohon) memberikan hasil terbaik.
Dalam aktivitas pengembangan kopi organik ini ke depan, maka perlu dipikirkan tentang strategi
keberlanjutan pengembangannya oleh instansi terkait di daerah. Oleh karena itu pola transfer
pengawalan menjadi sangat penting. Dukungan dariinstansi terkait seperti Dinas, BPP (PPL), Desa dan
Kelompok Tani sangat penting untuk tercapainya kinerja yang baik dalam pengembangan kawasan kopi
organik ini. Untuk itu agar diseminasi teknologi partisipatif spesifik lokasi dapat diadopsi dan berkembang
dengan baik maka dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah daerah antara lain meliputi dukungan
sarana dan prasarana pengembangan teknologi. Beberapa teknologi yang dibutuhkan mencakup fasilitas
yang terkait dengan aspek budidaya, mutu, diversifikasi produk, pasca panen. Diperlukan adanya model
”Visitor Plot atau Field School” dimana di dalamnya akan merupakan ajang tukar menukar teknologi,
promosi, sumber informasi harga/pasar dan terkait dengan demonstrasi teknologi.
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MODEL PENGEMBANGAN PERTANIAN PERDESAAN MELALUI INOVASI
Review Model “SIMANTRI” (Sistim Pertanian Terintegrasi) di Desa Buahan Kaja
Kecamatan Payangan Gianyar
I Ketut Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Bali
e-mail : ketutkariada1@gmail.com
ABSTRAK
Sejak tahun 1970-an fokus perhatian pembangunan pertanian dicurahkan pada peningkatan produksi pada lahanlahanirigasi dengan pemanfaatan berbagai varietas unggul padi. Belakangan disadari bahwa selain lahan irigasi,
lahan-lahan kering menyimpan potensi produktivitas yang sangat besar dalam mendukung ketahanan pangan.
Dengan demikian selanjutnya banyak pengkajian difokuskan pada penciptaan teknologi tepat guna untuk
memberdayakan lahan-lahan kering. Salah satu teknologi yang mulai banyak dikembangkan pada lahan kering di
Bali adalah teknologi integrasi ternak dan tanaman dengan memanfaatkan berbagai potensi local suatu daerah.
Dalam makalah ini dibahas aspek pemberdayaan lahan-lahan kering melalui penerapan sistim pertanian terintegrasi
(SIMANTRI) yang telah berkembang di Bali dengan melihat aspek integrasi ternak dan tanaman baik peningkatan
produksi ternak dan tanaman maupun aspek pengolahan limbah ternak dan tanaman untuk mendukung produktivitas
tanaman. Strategi yang diterapkan melalui pemberdayaan keterpaduan sistem holistic yang saling memberikan nilai
tambah terhadap setiap komponen produksi.

Kata kunci : Lahan kering, teknologi, Simantri (sistim pertanian terintegrasi),produksi.

PENDAHULUAN
Dalam setiap tahap pembangunan pertanian, pemerintah telah banyak memberikan perhatian
pada pembangunan lahan-lahan beririgasi. Teknologi mendukung peran tersebut seperti menggunakan
benih unggul dan pupuk kimia yang secara intensif telah diterapkan sejaktahun 70-an dan berhasil
memacu produksi cukup tinggi, namun juga menyebabkan merosotnya kualitas dan kesuburan lahan.
Selain itu terdesak pula varietas unggul lokal dan kearifan teknologinya yang menjadi ciri dan
kebanggaan masyarakat pedesaan. Sementara itu, terkonsentrasinya pengembangan teknologi pangan
pada lahan sawah menyebabkan kurang berkembangnya teknologi pada ekosistem lainnya seperti
lahan-lahan kering. Pada saat teknologi lahan sawah relatif stagnan maka teknologi lahan kering,
maupun agroekosistem lainnya belum mampu meningkatkan produktifitas tanaman secara signifikan.
Kebijakan pengembangan komoditas pangan yang terfokus pada padi secara monokultur telah
mengabaikan potensi pengembangan sumberdaya lainnya terutama di lahan-lahan kering.
Melihat peranan lahan kering sangat penting dalam menunjang kegiatan pertanian maka sangat
penting pula untuk menelaah yang terkait dengan pengembangannya secara ramah lingkungan, menata
pengembangan sumberdaya yang berkelanjutan, kesejahteraan petani serta penciptaan lapangan kerja.
Struktur pertanian lahan kering ini umumnya didominasi oleh usaha pertanian yang berskala kecil oleh
karenanya sangat membutuhkan sentuhan teknologi tepat guna spesifik lokasi agar terjadi peningkatan
nilai tambah.
Secara umum pemanfaatan lahan kering baik dataran rendah maupun dataran tinggi telah
menerapkan konsep pengembangan pertanian terintegrasi dimana terdapat komponen pemeliharaan
tanaman, komponen pemeliharaan ternak serta penanganan limbahnya walaupun sering teknologi yang
diterapkan masih bersifat tradisional. Pada aspek produksi tanaman dan ternak masih memiliki tingkat
produktivitas yg agak rendah misalnya rataan produksi padi di tingkat nasional masih dibawah 5 ton per
hektar demkian pula peningkatan bobot sapi bali di tingkat petani masih rata-rata dibawah 0.3 kg per ekor
per hari. Hal ini mengindikasikan belum terkelolanya potensi produksi dengan baik. Dengan pengelolaan
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sumberdaya dengan baik maka peningkatan produktivitas ini dapat ditingkatkan dengan
mengintroduksikan komponen teknologi integrasi tanaman dan ternak. Dengan demikian maka konsep
sistem pertanian terintegrasi antara ternak dan tanaman serta pengelolaaan limbahnya akan mampu
memperkuat pelaksanaan pertanian berkelanjutan yang berorientasi pada optimalisasi potensi sumber
daya secara bijaksana ('sustainable development') dengan mengedepankan aspek pengembangan
pertanian berjangka panjang (Kartini, 1994; Petheram, 1999; Syukur Iwantoro, 2010; Kariada, et. al.,
2011). Konsep ini mengharapkan agar terjadi suatu keseimbangan alamiah yang menekankan pada
aspek konservasi sumberdaya, menekan dampak negatif, memelihara keseimbangan lingkungan,
meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan / mengembalikan bahan organik ke dalam tanah serta
meningkatkan rasa percaya diri petani terhadap profesinya bahwa pertanian adalah sumber pendapatan
yang sarat dengan makna kehidupan (Kartini, 2000; Kariada, et. al., 2004). Model pertanian seperti ini
merupakan bagian dari tujuan pengembangan pertanian perdesaan berbasis inovasi yang mencakup
teknologi integrasi antara tanaman dan ternak.
METODE PENELITIAN
Pengembangan pertanian berwawasan lingkungan di pedesaan dengan basis sistim pertanian
terintegrasi (SIMANTRI) mempunyai sasaran untuk meningkatkan efisiensi serta pemberdayaan
kemandirian masyarakat pertanian dalam pembangunan berkelanjutan. Sasaran jangka panjang adalah
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Langkah-langkah yang diperlukan adalah
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, efisiensi pemanfaatan input serta pengembangan
potensi sumberdaya lokal.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam review ini peran teknologi tepat guna (TTG)
dibahas yang terkait dengan aspek-aspek: a) pengelolaan produktivitas tanaman ramah lingkungana
dengan mengaplikasikanperan pupuk organik,dan b) pengelolaan produktivitas peternakan

Inovasi teknologi Tanaman
Inovasi Sistim Tanam Jajar Legowo 2:1
Kegiatan pengembanganpadi dengan sistem Jarwo 2:1 telah dilaksanakan diberbagai tempat di
Indonesia, bahkan di Bali trend ini meningkat cepat di Kabupaen Gianyar. Dari hasil pengkajian akan
ditayangkan keragaan produksi dibandingkan dengan cara bukan jajar legowo.
Budidaya Tanaman Buah Pepaya
Permintaan buah-buahan khususnya di daerah perkotaan semakin meningkat dengan adanya
peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu permintaan buah pepaya yang rutin sebagai konsumsi
pariwisata/hotel membuat pentingnya mengkaji budidaya pepaya di daerah pariwisata. Beberapa kajian
telah dilakukan baik untuk pepaya bangkok maupun varietas IPB-9. Penanaman dilakukan di lahan
pekarangan, lahan petani maupun lahan milik subak sebagai bentuk kerjasama dengan pemanfaatan
pekarangan dan petani. Dalam kajian ini didiseminasikan budidaya buah papaya menuju organic dengan
pemanfaatan teknologi integrasi ternak tanaman yaitu aplikasi kompos organic (5 t/ha), bio urine (200 l/ha
diencerkan 5 kali), MOL (100 l/ha diencerkan 10 kali) dan Sludge biogas (500 l/ha tanpa pengenceran)
serta cara petani dengan parameter tanaman yang diukur adalah komponen produksi.
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Inovasi teknologi Ternak Sapi.
Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani ternak sapi maka komponenkomponen teknologi ternak antara lain pemanfaatan probiotik Bio Cas untuk penggemukan sapi dengan
dosis 5 cc/ekor/hari, pakan tambahan penguat 2kg dedak/ekor/hari, teknik perkandangan feedlot, dan
HMT telah diaplikan pada ternak sapi bali penggemukan. Sebagai pembanding maka dilakukan
pengamatan pada sapi tanpa pemberian probiotik biocas. Selain itu dilakukan juga penanganan
kesehatan ternak dan sanitasi dengan pembersihan kandang dan penampungan limbah. Data yang
disajikan adalah data-data sapi yang diberi probiotik dan dibandingkan dengan cara petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Sumberdaya Pertanian Di Desa Buahan Kaja
Penggunaan lahan di Desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan mencapai 1.637.42 ha meliputi
lahan pertanian seluas 790.76 ha yang terdiri dari lahan persawahan seluas 298.40 ha, perkebunan
seluas 149.20 ha dan lahan tegalan/ladang seluas 343.16 ha. Lahan permukiman seluas 126.50 ha,
bangunan/fasilitas sosial seluas 14.16 ha, lahan berupa hutan seluas 5.00 ha, fasilitas rekreasi dan olah
raga seluas 696.00 ha (Profil Desa Buahan Kaja, 2007).
Dalam upaya memberdayakan potensi pertanian, program yang diharapkan oleh masyarakat
adalah yang terkait dengan teknologi pangan, ternak, penanganan pasca panen maupun program
lingkungan. Dari berbagai jenis komoditas yang ada di desa Buahan Kaja, maka terdapat 2 kelompok
sumber pendapatan yaitu dari tanaman : padi, kakao, kopi, pisang dan salak serta dari ternak sapi, babi
dan ayam. Untuk tanaman padi dilakukan penanaman 2 kali setahun, sementara untuk tanaman kebun
produksinya bervariasi. Dengan demikian maka diperoleh gambaran adanya peluang yang sangat baik
untuk mendiseminasikan paket-paket teknologi integrasi ternak tanaman (SIMANTRI) di tingkat petani.
Peluang tersebut antara lain : (a) peluang mengaplikasikan teknologi untuk komoditi tanaman yang
ramah lingkungan, (b) peluang teknologi untuk ternak sapi bali meliputi diseminasi paket teknologi
probiotik biocas, diseminasi paket teknologi pakan, diseminasi teknologi pengolahan pupuk organik padat
dan cair, diseminasi teknologi kesehatan ternak, dan perbaikan kandang untuk kesehatan ternak.

Inovasi Teknologi Tanaman
Teknologi Sistim Tanam Jajar Legowo 2:1
Pengembangan padi ramah lingkungan diarahkan untuk dapat mendukung keberlanjutaan sistim
produksi yang saat ini dirasa masih stagnan sehingga sumberdaya lahan dapat dibenahi. Tingkat
produktivitas yang rendah antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi pada lahan serta
pemanfaatan varietas unggul yang membutuhkan input-input pertanian tinggi. Dalam kondisi sekarang
maka telah dikembangkan sistim tanam jajar legowo 2-1 yang memiliki kelebihan dalam pengelolaannya
serta tingkat produktivitasnya. Dari parameter komponen produksi selanjutnya dibandingkan dengan
sistim tegel atau cara petani. Dalam kajian ini digunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima
perlakuan dan tiga kali ulangan. Sebagai perlakuan adalah empat jenis pupuk organik dan satu perlakuan
-1
cara petani (pupuk kimia). Perlakuan tersebut adalah : Cara petani; Mol dengan dosis 30 l ha ; Bio Urine
-1
-1
dengan dosis 60 l ha ; pupuk organik hasil limbah bio gas (sludge) dengan dosis 5,0 t ha dan pupuk
organik dari Petro Kimia (Petroganik) dengan dosis 5,0 t ha -1. Luas petak yang digunakan disesuaikan
dengan luas petak alami petani, dimana petani kooperator digunakan sebagai ulangan, dengan luasan
rata-rata petani adalah 0,10 ha. Perlakuan cara petani merupakan perlakuan pemberian pupuk yang
biasa dilakukan oleh petani dalam hal ini pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang biasa diberikan di
lokasi kajian adalah 200 kg urea ha-1 + 200 kg ha-1 Phonska. Mol (mikroorganisme lokal) sebelum
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disemprotkan diencerkan terlebih dahulu degan air dengan perbandingan 1 liter mol ditambah degan 4
-1
liter air. Dosis mol 30 l ha diberikan enam kali dan diberikan 1 minggu sekali dalam satu periode
pertumbuhan padi dan dimulai pada umur tanaman padi 2 MST. Demikian juga halnya dengan Bio Urine,
sebelum disemprotkan diencerkan terlebih dahulu dengan air, dengan perbandingan 1 liter bio urine + 9
liter air. Pupuk organik padat diberikan pada saat pengolahan tanah terakhir. Varietas yang digunakan
adalah varietas Ciherang.
Hasil kajian menunjukkan bahwa tinggi tanaman pada saat panen, tanaman tertinggi dihasilkan
oleh perlakuan Bio Urine, yaitu 107,70 cm dan terrendah dihasilkan oleh perlakuan cara petani, yaitu
105,00 cm.
Tabel 1. Pengaruh beberapa jenis pupuk organik terhadap tinggi, jumlah anakan dan jumlah malai tanaman padi
sawah di desa Buahan Kaja MT 2010
Perlakuan
Tinggi Tanaman (cm)
Jumlah Anakan (batang
Jumlah malai
-1
-1
rumpun )
(batang rumpun )
Cara Petani
105,00a
22,70a
19,50a
Mol 30 l ha-1
106,50a
23.80a
20.00a
Bio Urine 60 l ha-1
107,70a
24,00a
20,20a
Sludge 5 t ha-1
106,70a
22,80a
20,10a
Petroganik 2 t ha-1
105,20a
23,00a
19,80°
Sumber : Kariada, et. al., 2010.

Hasil pengamatan terhadap bobot 1000 biji dan hasil gabah kering panen terlihat, bobot 1000 biji
dan hasil gabah kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan Bio Urine, yaitu 29,10 g dan 6,25 t GKP
-1
ha .
Tabel 2. Pengaruh beberapa jenis pupuk organik terhadap komponen hasil dan hasil padi sawah di
desa Buahan Kaja MT 2010
Perlakuan
Panjang malai (cm)
Bobot 1000 biji (g)
Hasil padi ( ton gkp ha
1
)
Cara Petani
21,20a
28,20a
5,78a
-1
Mol 30 l ha
21,80a
28,60a
5,69a
Bio Urine 60 l ha-1
22,40a
28,90a
6,25a
Sludge 5 t ha -1
21,10a
28,70a
6,08a
-1
Petroganik 2 t ha
21.30a
28,40a
5,74°
KK 5 %
8,90
8,30
10,40
Sumber : Kariada, et. al., 2010.
Pada kajian di lokasi lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2012 diperoleh hasil yang hampir
mendekati kajian tahun 2010, dimana dengan cara sistim tanam jajar legowo 2-1 juga memberikan hasil
lebih baik dari cara petani. Tabel 3menunjukkan bahwa perlakuan sistem tanam berpengaruh nyata
terhadap semua parameter tanaman yang diamati. Tinggi tanaman tertinggi, jumlah anakan terbanyak
dan panjang malai terpanjang dihasilkan oleh perlakuan sistem tanam legowo 2 : 1, yaitu berturut-turut :
80,00 cm; 20,20 batang/rumpun dan 21,20 cm berbeda nyata bila dibandingkan dengan sistem tanam
tegel, yaitu berturut-turut : 74,60 cm; 15,40 cm dan 20,80 cm.
Tabel 3. Pengaruh sistem tanam terhadap rata-rata tinggi tanaman, jumlah anakan dan panjang malai di Subak
Lobong, Desa Buahan Kaja, Gianyar, MT. 2012
Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan
Panjang malai (cm)
(batang/rumpun)
Legowo 2 : 1
80,00a
20,20a
21,20a
Tegel 20x20 cm
74,60b
15,40b
20,80b
Sumber : Kariada, et. al., 2012.

Pada Tabel4 terlihat perlakuan sistem tanam berpengaruh nyata terhadap semua parameter
tanaman yang diamati. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dan jumlah gabah hampa terrendah serta
hasil gabah kering panen tertinggi dihasilkaan leh perlakuan sistem tanam legowo 2 : 1, bertuturut-turut :
97,00 gabah/malai; 48,80 gabah/malai dan 7,27 ton GKP/ha dan berbeda nyata bila dibandingkan
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dengan perlakuan sistem tanam tegel 20x20 cm, yaitu 81,60 gabah/malai; 63,60 gabah/malai dan 5,33
ton GKP/ha.
Tabel 4. Pengaruh sistem tanam terhadap rata-rata jumlah gabah isi dan hampa per malai dan hasil gabah di Subak
Lobong, Desa Buahan Kaja, Gianyar, MT. 2012
Perlakuan
Jumlah gabah isi/malai
Jumlah gabah
Hasil gabah (GKP t/Ha)
hampa/malai
Legowo 2 : 1
97,00a
48.80a
7,27a
Tegel 20x20 cm
81,60b
63.60b
5,33b
Sumber : Kariada, et. al., 2012

Menurut Tryni et al. (2004), sistem tanam legowo 2:1 akan menjadikan semua barisan rumpun
tanaman berada pada bagian pinggir, dengan kata lain seolah-olah semua rumpun tanaman berada di
pinggir galengan, sehingga semua tanaman mendapat efek samping (border effect), dimana tanaman
yang mendapat efek samping produksinya lebih tinggi dari yang tidak mendapat efek samping.Tanaman
yang mendapat efek samping, menjadikan tanaman mampu memanfaatkan faktor-faktor tumbuh yang
tersedia seperti cahaya matahari, air dan CO2 dengan lebih baik untuk pertumbuhan dan pembentukan
hasil, karena kompetisi yang terjadi relatif kecil (Harjadi, 1979). Pada tanaman padi yang ditanam secara
beraturan dalam bentuk tegel, hasil tanaman bagian luar lebih tinggi 1,5 – 2 kali dibanding hasil tanaman
yang berada di bagian dalam (Suriapermana et al., 1990). Demikian juga pemberian pupuk pada cara
legowo akan lebih efektif dan efisien karena distribusi pupuk lebih merata dan langsung ke pertanaman
padi. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Khairuddin (2005) yang mendapatkan hasil
-1
tertinggi pada varietas Ciherang didapat dengan sistem tanam legowo 2:1 yaitu 5,5 t GKG ha , kemudian
diikuti oleh sistem tanam legowo 4:1, tandur jajar dengan jarak tanam 20 x 20 cm dan cara petani dengan
hasil padi berturut-turut 5,4 t GKG ha -1; 5,3 t GKG ha-1 dan 5,2 t GKG ha-1.
Berdasarkan hasil analisis / review keadaan di atas maka sangat jelas terlihat bahwa tingkat
produktivitas padi dengan menggunakan sistim tanam jajar legowo 2-1 memberikan hasil yang lebih baik.
Selain itu pada pengkajian dengan aplikasi pupuk olah limbah yaitu pupuk cair bio urine memberikan
hasil terbaik. Beberapa hal yang mengakibatkan perlakuan tersebut berproduksi tinggi adalah karena
pemberian bio urine dapat dilakukan setiap minggu dan tidak membutuhkan biaya produksi karena
dihasilkan oleh petani. Bila kita review lebih jauh maka untuk menyelamatkan sumberdaya dari degradasi
lahan maka selayaknya petani harus mampu memproduksi pupuk sendiri antara lain dengan
memanfaatkan kencing sapi atau ternak lainnya sebagai bahan baku. Komponen ini selanjutnya perlu
difermentasi dengan menggunakan bahan yang disebut mikro organisme local (MOL). MOL itu sendiri
juga dapat dibuat oleh petani. Dengan analisis ini maka petani telah melakukan aplikasi pupuk organic
pada lahannya sehingga keberlanjutan produksi lahan dapat ditingkatkan, Sementara para petani tidak
kesulitan memproduksi pupuk karena secara umum petani memiliki sapi sebagai sumber pupuk organic
dan memahami TTG pengolahan limbah untuk pupuk organik.
Budidaya Pepaya IPB-9 mendukung Simantri.
Budidaya pepaya menjadi menarik karena produk buah, daun maupun batangnya memiliki
kelebihan antara lain : (a) buahnya yang masak merupakan buah segar hidangan di rumah atau di hotel
sebagai buah meja; (b) sebagai sumber vitamin A dan C; (c) sebagai bahan olahan industri untuk
permen, sirup, saoz dan olahan lainnya; (d) buah pepaya masak yang mudah rusak perlu diolah dijadikan
makanan seperti sari pepaya, dodol pepaya; (e) dalam industri makanan buah pepaya sering dijadikan
bahan baku pembuatan (pencampur) saus tomat yakni untuk penambah cita rasa, warna dan kadar
vitamin, dan lainnya; (f) daunnya dapat dijadikan sayuran, getah daun bahan pelembut serat daging, dan
obat anti malaria; serta (g) batang dapat dijadikan pakan ternak sapi dan membantu sebagai obat
cacingan pada sapi.
Bali yang merupakan daerah pariwisata membutuhkan pasokan pepaya untuk memenuhi
kebutuhan hotel sangat tinggi yang sering didatangkan dari Jawa Timur, sementara sentra pepaya di Bali
masih sangat terbatas. Mengingat kesesuaian lahan di daerah agropolitan Payangan Gianyar sangat
cocok untuk budidaya pepaya maka diintroduksikan varietas baru yaitu IPB-9.
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Gambar 1. Budidaya papaya IPB-9 (California) di lahan SIMATRI 08 Buahan Kaja
Sumber : Kariada, et. al., 2012.
Data pertumbuhan pepaya IPB-9 yang dikembangkan di lahan kelompok Simantri dengan
perlakuan pupuk organic olahan MOL, slurry biogas dan dan bio urine disajikan dalam Tabel 5. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan adanya sistim pertanian terintegrasi membuat para petani mandiri terutama
dalam memproduksi kompos dan bio urine. Pupuk tersebut diaplikasikan dalam budidaya papaya ini.
Tabel 5. Rata-rata Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, Kisaran Tanaman Mulai Berbunga dan Rataan produksi buah per
pohon
Fase Tanaman
Tinggi
Jml Daun
Kisaran Umur
Rataan buah per pohon
(Cm)
(lembar)
berbunga (Hari)
Saat pindah tanam
30,2
Saat Tanaman Mulai
103,0
berbunga
Rata-rata jumlah buah per
190.5
pohon
Sumber : Kariada, et. al., 2012.

6,4
19,2
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-

20,4

-

43

Perkembangan pertumbuhan dari awal tanaman cukup baik diindikasikan oleh rata-rata tinggi
tanaman yang diberikan perlakuan merata sekitar 103 cm seperti terlihat dalam foto diatas.Di pasaran
umum pepaya IPB-9 mulai dikenal dan sudah banyak produsen pepaya yang mulai mengusahakan
dengan alasan kemudahan membudidayakan, tahan hama, buahnya lebat, rata-rata tampilan buah lebih
halus dibanding pepaya Bangkok yang banyak kriput, tidak banyak lancip ujungnya (Ali Wachid, 2011).
Dari analisis review terhadap kajian ini maka dapat direkomendasikan bahwa produksi pepaya
IPB-9 mampu memberikan hasil yang baik apabila dihitung dari efisiensi produksi. Dengan tingkat
kebutuhan pasar yang tinggi terhadap pepaya ini yaitu rata-rata harga Rp. 3000/kg atau Rp.5000/buah
maka pendapatan petani dari satu pohon mampu memberikan pendapatan sekitar 43 buah x Rp. 5000 =
Rp. 215.000. Dengan jarak tanam sekitar 2.5 x 2.5 m maka populasi dalam 1 hektar adalah 1500 pohon
dan berproduksi selama satu tahun maka asumsi pendapatan petani per hektar mampu mencapai lebih
dari Rp. 300 juta rupiah, karena petani hanya membeli bibit tahap awal saja sementara pupuk diperoleh
dari upaya sendiri melalui konsep SIMANTRI.

Inovasi Teknologi Ternak Sapi
Untuk memacu pertumbuhan ternak dan meningkatkan efesiensi penggunaan pakan, disamping
pemberian pakan yang mamadai baik jumlah maupun mutunya, belakangan beberapa peternak telah
menggunakan probiotik, yakni mikroba yang dapat membantu proses pencernaan makanan diantaranya
bio-cas. Bio Cas merupakan probiotik yang mengandung beberapa bakteri probiotik, Curcumae,Alysin
dan Scordinin.Curcumae dan Alysin merupakan bahan alami yang dapat membunuh mikroba pathogen
seperti Ecoli, Salmonela dan Shigella, serta berfungsi meningkatkan nafsu makan. Dalam memanfaatkan
probiotic biocas ini maka dukungan HMT perlu diberikan dengan takaran minimal 10 % dari berat badan
sapi.
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Pemberian biocas dilakukan secara langsung ke mulut ternak, atau melalui air minum. Jika
ternak sapi diberikan pakan konsentrat (pakan penguat) maka pemberian biocas bisa juga dicampur
pada konsentrat. Pemberian secara langsung dapat dilakukan dengan menyemprotkan biocas dengan
menggunakan spait yang jarumnya dilepas/tanpa jarum. Pada pengkajian di desa Buahan Kaja Gianyar
rata-rata PBB sapi dalam 4 bulan disajikan dalam Tabel 7. Hasil penelitian menunjukan dengan
pemberian Bio-Cas sebanyak5 cc/ekor/hari memberikan peningkatan berat badan sebesar 310
gram/ekor/hari pada perlakuan P0; PBB 360 gram/ekor/hari pada perlakuan P1 dan
PBB 390
gram/ekor/hari pada perlakuan P2 (Tabel 6). Adanya perbedaan PBB juga sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan pakan hijauan (HMT) dan umur bibit sapi dimana dalam pemberian perlakuan probiotik
sebaiknya memberikan HMT segar/olahan minimal 10 % dari bobot sapi serta untuk bibit sapi
penggemukan sebaiknya bobot awal adalah minimal 300 kg atau lebih. Dalam perioda pengkajian
maupun diseminasi ini faktor kemarau juga mempengaruhi tingkat PBB sapi. Namun secara umum PBB
yang dihasilkan tersebut sudah menunjukkan bobot yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara
petani.
Tabel 6. Pengaruh pemberian probiotik biocas pada sapi bali di desa Buahan Kaja.
Kode Perlakuan

Timbang II (kg)

Timbang III (kg)

Timbang IV (kg)

Rataan
(kg)

P0
Total

1.15

1.52

1.07

Rataan

0.29

0.38

0.27

Total

1.25

1.6

1.52

Rataan

0.31

0.4

0.38

Total

1.23

1.88

1.64

Rataan

0.31

0.47

0.41

0.31

P1

0.36

P2

0.39

Keterangan
P0 ; Cara Petani
P1 ; Bio Cas 5 cc/Ekor/Hari + Dedak 2kg/Ekor/Hari + Hmt
P2 ; Bio Cas 5 cc/Ekor/Hari + Dedak 2kg/Ekor/Hari +Silase +Hmt
Sumber : Kariada, et. al., 2012

Pada sapi-sapi yang mendapatkan perlakuan pemberian Bio Cas menunjukan perbedaan
penampilan sekitar 2 minggu setelah pemberian Bio Cas dimana nafsu makan ternak akan meningkat
dan ternak akan tampak lebih lincah dan kulit serta bulu ternak akan tampak halus dan mengkilat.
Disamping itu bau kotoran ternak menjadi sangat berkurang. Setelah sekitar 4 minggu, biasanya respon
pertumbuhan terhadap sapi yang diberikan Bio Cas akan tampak.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan pemberian probiotik biocas cukup signifikan misalnya Rai
Yasa, et al., (2001) bahwa sapi-sapi yang diberikan pakan tambahan berupa probiotik bioplus
memberikan pertambahan bobot badan harian rata-rata lebih tinggi 160 gram dibandingkan yang tanpa
bioplus dengan pakan dasar berupa hijauan segar dengan komposisi 70 % rumput-rumputan dan 30 %
tanaman leguminosa.
Dalam analisis review ini, peran teknologi probiotik biocas hanya mampu meningkatkan
produktivitas tidak nyata. Jadi dengan berpatokan pada data di atas maka beberapa faktor kenapa
produktivitas tidak berbeda perlu dicari akurasi ilmiahnya. Ada kemungkinan jumlah hijauan yang
diberikan tidak memadai jumlahnya yaitu seharusnya minimal 10 % dari bobot badan sapi. Pada saat
pengkajian ini terjadi musim kemarau, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas hijauan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lahan kering untuk tujuan
pengembangan pertanian yang ramah lingkungan dibutuhkan adanya konsep keterpaduan antara berbagai komponen
teknologi melalui integrasi ternak dan tanaman (SIMANTRI) serta memodifikasi faktor-faktor pendukungnya.
Pemanfaatan hiajuan yang baik bila didukung oleh teknologi probiotik biocas akan mampu meningkatkan
produktivitas sapi, sementara dengan mengolah limbah ternak dan tanaman untuk pupuk kompos dan pupuk organik
cair bio urine maka diperoleh kemandirian petani untuk berproduksi. Petani tidak akan kesulitan dalam berproduksi
karena sudah memiliki pupuk sendiri. Dengan aplikasi pupuk organik ini pada tanaman padi serta pepaya
menunjukkan bahwa produktivitas lahan meningkat serta efisiensi cukup tinggi dibuktikan dari pupuk yang mereka
buat sendiri. Analisis ekonomi pada pepaya menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi.
Review ini mencoba untuk menunjukkan bahwa apabila pengelolaan sumberdaya dilakukan secara
terintegrasi maka tingkat pendapatan petani juga akan meningkat dengan adanya efisiensi pengelolaan pupuk serta
perbaikan kondisi lahan. Penerapan pupuk organik ini mampu memberdayakan sumberdaya lahan dari sisi fisik,
kimia dan biologinya. Dengan penerapan pupuk organik maka pertanian ramah lingkungan dapat diwujudkan.
Mandat penelitian pertanian dalam rangka menemukan teknologi dan mempercepat arus transformasi
teknologi ke tingkat pengguna sebaiknya di gali dan berada di sekitar petani dengan membangun suatu sistem yang
holistik, dilaksanakan bersama-sama dengan petani dengan orientasi peningkatan nilai tambah. Dengan demikian
maka keberadaan SIMANTRI selayaknya mampu menjawab tantangan permasalahan produksi dan efisiensi di
tingkat petani.
Dukungan utama yang dibutuhkan masyarakat tani adalah tersedianya sumberdaya tanaman unggulan local,
ternak dan lahan. Jadi apabila pemerintah mau memberdayakan pertanian secara efisien dan berkelanjutan, maka
salah satu solusi penting adalah dengan mengembangkan pertanian terintegrasi yang disebut dengan SIMANTRI.
DAFTAR PUSTAKA
Ali Wahid, 2011. Budidaya Pepaya California. Jakarta.
Haryadi, S. S. 1979. Pengantar Agronomi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Kallsen. 2005. Sustainable Agriculture. Better crops.
Kariada, I.K., I.M. Londra, FX. Loekito, dan Nengah Dwijana. 2004. Laporan Akir Pengkajian Sistim
Usaha Tani Integrasi Ternak Sapi Potong dan Sayuran Pada FSZ Lahan Kering Dataran Tinggi
Beriklim Basah. BPTP Bali.
Kariada, I.K., I.B. Aribawa, N. Dwijana dan M.A. Widyaningsih. 2010. Laporan Akhir Demplot Integrasi
Ternak dan Tanaman Mendukung PSDS Kab. Gianyar. BPTP Bali.
Kariada, I.K., I.B. Aribawa, N. Dwijana dan M.A. Widyaningsih. 2011. Laporan Akhir m-P3MI Gianyar.
BPTP Bali.
Kariada, I.K., I.B. Aribawa, N. Dwijana, Fauzan Sigma A. dan M.A. Widyaningsih. 2012. Laporan Akhir
m-P3MI Gianyar. BPTP Bali.
Kartini, N.L. 1994. Penggunaan Kastcing (Kotoran Cacing) Sebagai Pupuk Organik dan Peranannya
Bagi Tanah dan Tanaman. Topik Khusus. Program Pasca Sarjana, UNPAD. Bandung.
Kartini, L. 2000. Pertanian Organik. Seminar Nasional IP2TP Denpasar.
Khairuddin. 2005. Perbaikan teknologi budidaya padi melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu
(PTT) di lahan sawah irigasi kabupaten Tabalong.

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi 153

Petheram, J. 1989. Farming System Research Development. Post Graduate Study Material. James Cook
University, North Queensland Australia.
Profil Desa Buahan Kaja, 2007. Kecamatan Payangan Gianyar.
Rai Yasa, I.M., S. Guntoro., dan I.A. Parwati. 2001. Laporan Akhir Uji Adaftasi Flushing pada Induk Sapi
Bali. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Denpasar. Bali.
Suriapermana S., I. Sayamsul dan A.M. Fagi. 1990. Laporan pertama penelitian kerjasama mina padi
antara Balittan Sukamandi-IDRC Canada. Balittan Sukamandi. Badan Litbang. Deptan.
Syukur Iwantoro. 2010. Isu pertanian Organik dan Tantangannya. Seminar Nasional Pengembangan
Pertanian Organik. Ubud Gianyar Bali.
Triny S. Kadir, E. Suhartatik dan E. Sutisna. 2004. Petunjuk Teknis Budidaya PTB cara PTT. Makalah
Disampaikan pada Pelatihan Pengembangan Varietas Unggul Tipe Baru (VUTB) Fatmawati dan
VUB lainnya, 31 Maret- 3 April 2004 di Balitpa, Sukamandi

154

Bunga Rampai Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi

