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A. Judul 

Penyuluhan Pupuk Kompos Dan Penanganan Hama Padi Desa Mulyosri, 

Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen 

 

B. Analisis Situasi 

Desa Mulyosri Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen merupakan 

daerah pertanian, dimana sebagian besar warga bercocok tanam tanaman 

padi dan sebagian warga bekerja sebagai pengrajin keripik ketela. Potensi 

pertanian dan perkebunan yang luas menghasilkan limbah organik yang 

sangat tinggi.  

Produksi padi di desa Mulyosri mengalami penurunan pada 

beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan adanya serangan hama 

penyakit pada tanaman padi, kondisi tanah yang semakin sulit di olah, 

kebutuhan air dan pupuk yang semakin tinggi. 

Penggunaan pupuk kimia oleh petani yang terus menerus dan 

dengan dosis yang semakin tinggi berdampak pada mikroorganisme tanah 

tektsur tanah, unsur hara sehingga kesuburan dan produktivitas tanah 

semakin menurun. 

Limbah organik yang selalu tersedia kurang mendapat perhatian 

untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Limbah pertanian masih 

dibuang, dibakar atau dibuang. 

 

C. Permasalahan Umum 

Produktivitas tanaman padi yang menurun karena serangan hama penyakit, 

biaya pupuk yang sangat tinggi karena penggunaan pupuk kimia yang 

tinggi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

Pemupukan merupakan suatu upaya menambah atau 

menyediakan semua hara penting untuk kebutuhan tanaman padi 

sehingga tanaman dapat tumbuh optimal, pemupukan harus tepat jenis, 

dosis dan waktu (Wibawa, 2010). Sampai saat ini ketergantungan 

masyarakat Indonesia terhadap padi masih sangat besar, dari total kalori 

yang dikonsumsi oleh masyarakat hampir 60% dicukupi oleh beras 

(Pringadi dkk dalam Zahra, 2011) membuat padi menjadi salah satu 

tanaman pangan yang sangat penting di Indonesia.  

Faktor-faktor non teknis dan faktor teknis bekerja secara simultan 

(bersama-sama) akan menentukan petani dalam penggunaan pupuk, 

tenaga kerja efektif dan obat-obatan yang akan menentukan tingkat 

produksi dan produktivitas usahatani padi sawah(Laksmi dkk, 2012). 

Salah satu faktor produksi yang sangat menentukan peningkatan 

produktivitas adalah pemupukan(Maryeni dkk,2009).  



Pupuk urea akan berpengaruh nyata terhadap produksi padi 

sawah, dimana penggunaan pupuk urea pada usahatani padi dapat 

meningkatkan produksi 0,093% untuk setiap penambahan 1% pupuk 

urea(Laksmi dkk,2012).  

Penggunaan pupuk organik ini juga mampu menekan penggunaan 

pupuk kimia 30% dan jika pemupukan organik dilakukan terus menerus 

maka mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50% (Rambe, 

2010).Pemberian pupuk bokashi 30 ton/ha dan NPK organik 600 kg/ha 

pada tanaman padi sawah dapat meningkatkan penyerapan N, P, dan K 

pada setiap tanaman, hal ini bisa terjadi karena kondisi tanah menjadi 

relatif lebih baik dibandingkan tanpa pemberian pupuk sehingga 

perakaran tanaman berkembang lebih baik dan mampu meningkatkan 

serapan hara N, P dan K (Rambe, 2010). Bokashi mengandung 

mikroorganisme tanah efektif mempercepat proses dekomposisi bahan 

organik dalam tanah, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan unsur 

hara N,P dan K bagi tanaman (Zahra,2011). Peran bahan organik tidak 

hanya memperbaiki kesuburankimia tetapi sekaligus dapat meningkatkan 

kesuburan fisik dan biologi tanah (Rusly, 2009). 

 

E. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Petani padi desa Mulyosri menggunakan pupuk kimia secara kontinyu, 

dosis yang banyak dan selalu meningkat. Produksi padi yang semakin 

menurun karena sering terserang penyakit. Potensi limbah organik sangat 

tinggi tetapi tidak dimanfaatkan. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, 

maka Universitas Muhammadiyah Purworejo layak melakukan 

Pengabdian Kepada Masyarakat untuk petani dan warga desa Mulyosri, 

Kec. Prembun, Kab, Kebumen. 

 

F. Tujuan Kegiatan 

Memperkenalkan, memberdayakan petani padi untuk membuat pupuk 

kompos dari bahan disekitarnya dan memanfaatkan pupuk kompos pada 

tanaman padi. 

 

G. Manfaat Kegiatan 

Diharapkan petani padi termotivasi untuk mengubah pola penggunaan 

pupuk dari kimia menjadi organik, menjadi petani yang berdaya dan 

produktif mampu membuat pupuk kompos secara mandiri dengan 

menggunakan bahan yang ada disekitarnya. 

 

H. Kerangka Pemecahan Masalah 

Kondisi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani padi dan 

menggunakan pupuk kimia secara terus menerus, sedangkan bahan 

organik untuk mengolah menjadi pupuk organik sangat tinggi. Kemauan 

dan kemampuan masyarakat petani yang masih rendah perlu dimotivasi 

dengan penyuluhan pembuatan pupuk kompos, pemberdayaan, serta 

manfaat pupuk kompos untuk pertanian padi, dimana hama penyakit 



sering menyerang sehingga produkstivitas tanaman menurun sedangkan 

biaya penggunaan dan biaya pupuk kimia terus meningkat. 

I. Realisasi Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah akan direalisasikan dengan memberikan penyuluhan 

dan praktek pembuatan pupuk kompos.  

 

J. Khalayak Sasaran 

Kegiatan sosialisasi pupuk kompos akan diikuti oleh petani dan warga 

desa Mulyosri, Kec. Prembun, Kab, Kebumen sebanyak 35 orang. 

 

K. Metode Kegiatan 

1. Penyuluhan kepada petani dan warga tentang pembuatan, 

pemberdayaan dan pengaruh pupuk terhadap penyakit tanaman padi. 

2. Praktek pembuatan pupuk kompos menggunakan komposter yang 

telah disediakan. 

 

L. Organisasi Pelaksana 
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M. Anggaran Pengabdian 

 

 

No. Kebutuhan Jumlah Satuan Harga 

Satuan (Rp) 

Total (Rp) 

1 Tong Plastik 2 Buah 200.000,- 400.000,- 

2 Pralon 4 Buah 50.000,- 200.000,- 

3 Kran Plastik 2 Buah 50.000,- 100.000,- 

4 Lem 2 Buah 20.000,- 40.000,- 

5 EM4 1 Botol 20.000,- 20.000,- 

6 Tetes 1 Botol 15.000,- 15.000,- 

7 Dedak 10 Kg 5.000,- 50.000,- 

8 Snack 40 Buah 8.000,- 320.000,- 

9 Administrasi 4 Exemplar 25.000,- 100.000,- 

10 FC Materi 40 exemplar 5.000,- 200.000,- 

Total (Rp) 1.445.000,- 
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Kompos merupakan bahan-bahan organik (sampah organik) yang telah
mengalami proses pelapukan dan pembusukan karena adanya interaksi antara
mikroorganisme (bakteri pembusuk) yang bekerja (proses dekomposisi atau
fermentasi) di dalamnya (Hadisumitro, 2001). Proses penguraian limbah/
sampah organik yang mudah terurai menjadi kompos yang dilakukan oleh
mikroorganisme (bakteri, jamur) .

1. Menambah dan mengaktifkan unsur hara.
2. Memperkuat daya ikat agregat (zat hara) tanah berpasir.
3. Meningkatkan daya tahan dan daya serap air.
4. Memperbaiki drainase dan pori - pori dalam tanah.
5. Memperbaiki struktur tanah, sehingga menjadi gembur.
6. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan.

Lebih tahan terhadap serangan penyakit.
7. Penyubur lahan pertanian.
8. Memilki residual effects yang positif, sehingga tanaman yang ditanam

pada musim berikutnya tetap bagus pertubuhan dan produktivitasnya.



 Harga terjangkau dan mampu menekan biaya usaha tani
 Tersedia berbagai macam varian ; a. Pupuk organik kering; b. Pupuk organik

basah; c. Pupuk cair
 Kualitas pupuk Terjamin dan meningkatkan kualitas produk
 Memenuhi standart
 Ramah Lingkungan dan menyehatkan lingkungan
 Revitalisasi produktivitas tanah

Kompos alami

Kompos yang dibuat secara alami memerlukan waktu pembuatan yang lama,

yaitu mencapai waktu 3 – 4 bulan bahkan ada yang mencapai 6 bulan dan lebih

Kompos buatan

Proses pembuatan kompos yang dibuat dengan campur tangan manusia

biasanya dibantu dengan penambahan aktivator pengurai bahan baku

kompos  Starter. Penggunaan starter dapat mempercepat proses

pengomposan dari 4 – 6 bln menjadi 3 – 4 minggu

DARI PROSES PEMBUATANNYA , KOMPOS DI BAGI 2 :



SYARAT PENGOL AHAN KOMPOS

50-70% 45-70

6,5 – 7,5

FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN 
DALAM MEMBUAT KOMPOS :

•Ukuran sampah, ukuran partikel 10 – 30 mm (Tchobanoglous, et al., 2003),

Jeanger (2006), Chaudary (2008)

•kandungan mikroorganisme > 107,

•temperature, > 50oC; pH 6 – 8; kadar air 50 – 60%; Kelembaban

•Aerasi (Oksigen/udara) (Markel,J.A.1981).

• nisbah C/N 20 – 40 (campuran sampah yang akan digunakan)



AEROBIK

bakteri,cacing

Sampah organik +  O2 +  nutrients  kompos + bakteri baru +CO2 + 

H2O + NO3 + bakteri mati + SO4
2- + heat

bacteria

Sampah Organik + H2O + nutrients kompos + bakteri baru + CO2 + CH4 + 

NH3  + bakteri mati + H2S + heat

An - Aerobik

Dekomposisi aerobik
- Proses relatif cepat
- relatif tidak berbau

Dekomposisi anaerobik
- Proses lambat

- menimbulkan bau



Proses pengomposan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. 

1. Tahap awal, oksigen dan senyawa yang mudah terdegradasi akan dimanfaatkan oleh

mikroba mesofilik. 

2. Suhu dan pH kompos meningkat dengan cepat. Suhu akan di atas 50o 70oC. 

3. Mikroba menggunakan oksigen menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan

panas. 

4. Enzim selulase mikroba menurunkan selulosa 25% selama 3 minggu.

5. Setelah bahan terurai (30 – 40% dari volume),   suhu akan turun dan akan terjadi

pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan komplek liat humus

PROSES PENGOMPOSAN:

Selama pengomposan mikroorganisme
memanfaatkan oksigen saat memproses 
bahan organik.
kompos aktif menghasilkan :

1. Panas yang cukup besar
2. Karbondioksida dalam jumlah besar.
3. Uap air yang dilepaskan ke udara.



KONDISI TERBAIK UNTUK PENGKOMPOSAN CEPAT



1. Tong plastik bekas 1 buah

2. Pipa paralon diameter 1 inch 2 buah

3. Kran plastik 1 buah

4. Alat bor

5. Bak Sampah

6. Gunting & Parang

7. Daun Kering & Sampah rumah tangga

8. Dekomposer Cair



GAMBAR KOMPOSTER



KOMPOSTER (BUATAN SENDIRI)

• A. komposter lubang tanah

1. Lubang tanah dibuat dengan ukuran 50x50x50 cm

2. Dasar lubang tidak perlu disemen

3. Penutup lubang dapat dibuat dari cor beton tipis atau seng

4. Bila diperlukan untuk aerop maka diberi saluran pipa atau bambu pada

penutup.

KOMPOSTER KARUNG BEKAS

1. Sampah organik dipotong kecil-kecil

2. Dicampur dengan starter/bioaktivator pengurai atau MOL 

(mikroorganisme lokal)

3. Dimasukkan karung kemudian mulut karung diikat

4. Badan karung dilubangi sebagai saluran udara. Untuk hasil maksumal maka

lubang diberi pipa sepanjang 20-25 cm yg telah dilubangi.

5. Karung ditaruh pd tempat yg tidak kena sinar matahari dan hujan

langsung.



KOMPOSTER KARDUS
1. Dasar kardus diberi lapisan sekam, serbuk gergaji, jerami atau sabut

kelapa setebal 5 cm. fungsi: untuk menyerap air lindi

2. Kompos yg sudah jadi diletakkan di atasnya sebagai starter

3. Sampah organik masukkan

4. Ditutup dengan kasa nyamuk plastik

5. Komposter bisa diberi saluran udara dengan menggunakan pipa

paralon yang telah dilubangi.

KOMPOSTER KERANJANG SAMPAH
1. Dasar keranjang diberi lapisan jerami, sekam, serbuk gergaji, atau

sabut kelapa. 

2. Di atasnya diberi kompos yang sudah jadi sebagai starter

3. Sampah organik diletakkan di atasnya.

4. Mulut keranjang ditutup dengan karung atau plastik yang diberi

lubang untuk memasukkan aliran udara. 



KOMPOSTER KALENG

1. Pipa paralon diukur sesuai diameter dasar kaleng, kemudian dipotong

2. Pipa dipasang beberapa sentimeter dari dasar kaleng. Pipa dipasang saling

menyilang sehingga bisa menahan kompos

3. Ujung pipa di luar kaleng dirapikan dengan gergaji dan kemudian dengan

api

4. Dinding komposter bawah susunan pipa dibuat jendela

5. Ditutup dengan kasa nyamuk plastik



Buat dua Lubang udara di atas tong dengan menggunakan bor.
Diameter lubang harus sama dengan diameter pipa paralon.

Setelah itu, buat lubang-
lubang kecil di badan
pipa paralon.

Selanjutnya instalasi udara
untuk komposter dapat
dirangkai, dimulai dari
memasang kedua pipa paralon
13 cm, masing masing pada
lubang kanan dan kiri.

Buat satu lubang lagi di sisi lain tong, posisi
lubang ketiga ini harus lebih rendah
daripada lubang sebelumnya atau sekitar 10
cm dari dasar tong.

Pasang kran plastik pada
lubang ketiga tersebut.



APA ITU STARTER KOMPOS..?

Mikro organisme dekomposer (yang terdiri dari bakteri pengurai, 

cendawan, mikroba pengurai lainnya) yang telah diisolasi yang digunakan

untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik.

Penggunaan starter dapat mempercepat proses pengomposan dari 4 – 6 

bln menjadi 3 – 4 minggu

BEBERAPA BAHAN AKTIVATOR/STARTER  YANG DIKENAL DI PASARAN:

• OrgaDec

• Stardec

• EM-4

• Harmony

• Fix-up plus

• Tricoderma

• MOL (Mikro Organisme Lokal)  buatan sendiri



STARTER
1. Bioaktivator dari EM4

- EM4 dituang dalam gentong berisi air 50-60 liter

- Ditambah gula 0,5 kg

- Didiamkan selama 6 hari

- Cara pakai: 1 gayung diencerkan dalam 2 ember air

2. Bioaktivator dari tapai singkong atau ketan

- 1 ons tapai singkong atau ketan dimasukkan dlm botol bekas air mineral 1,5 

liter dicampur dengan air sebanyak ¾ botol.

- Gula yg telah dihaluskan dimasukkan dlm botol, kemudian dikocok hingga

gula larut

- Botol dibiarkan dalam keadaan terbuka dan disimpan dlm tempat terbuka

- Didiamkan 4-5 hari, akan tercium bau alkohol-bisa digunakan



3 .  B I O AK T I V AT O R D AR I N AS I B AS I

- Nasi basi dikepal menjadi bulatan sebesar bola pingpong sebanyak 10
bulatan.

- Disimpan dalam wadah kardus dan ditutup dengan daun
- Jamur akan tumbuh setelah 3 hari
- Bulatan nasi dimasukkan dalam wadah plastik, kemudian diberi air dan 10

sendok gula pasir dan diaduk hingga gula larut
- Dituang dalam botol terbuka, dibiarkan 5-7 hari
- Starter sudah bisa digunakan untuk membuat kompos, dengan cara

dicampur air. Perbandingan stater dengan air
sebesar 1: 5.

4 .  B I O AK T I V AT O R D AR I S AM PAH O R G AN I K D AP U R

1. Sampah organik berupa sisa potongan sayur, kulit buah-buahan dan

sayur basi dimasukkan dalam wadah

2. Diisi air sampai tergenang

3. Dibiarkan 5-7 hari

4. Sebelum digunakan diencerkan secukupnya (tidak terlalu encer)



Komposisi bahan kompos :

Bahan organik (dicacah 3-5 cm): 60% 

Kotoran sapi : 20%

Dekomposer/aktivator atau bahan pemacu mikroorganisme : 0,25%

Abu Sekam : 10%

Kalsit/Kapur : 2%

Air

PROSES PEMBUATAN KOMPOS 

Tahapan Pengomposan

1. Memperkecil ukuran bahan. 

2. Menyiapkan aktivator pengomposan. 

3. Mempersiapkan komposter.

4. Memasukkan bahan ke dalam cetakan selapis demi

selapis. 

5. Dalam setiap lapisan siramkan aktivator

pengomposan.

6. tutup dengan rapat

7. Inkubasi selama 2 sampai 8 minggu.



Pilih sampah organik seperti sisa makanan,
sisa sayuran, kulit buah, sisa ikan, dan
daging agar terpisah dari sampah.

Potong/cincang sampah menjadi bagian-
bagian kecil sampai menjadi halus.

Siapkan Dekomposer cair.



Setelah sampahnya terkumpul dan dirajang,
masukkan seluruhnya ke dalam komposter,
lalu tambahkan dekomposer cair dan aduk
merata.

Diamkan selama ± 1
minggu, setelah itu
diaduk dan diamkan lagi
selama 1 minngu hingga
sampah terurai dan
menjadi kompos.

Setelah jadi, pisahkan antara
pupuk cair, basah & kering. Untuk
pupuk kering, kompos dijemur
terlebih dahulu.



CIRI KOMPOS YANG BAIK

• Warna coklat tua hingga hitam

• Tidak larut dalam air 

• Mempunyai dampak positif pada tanah dan tanaman bila digunakan

sebagai pupuk

• Suhu sama dengan suhu lingkungan

• Remah dan mudah hancur

• Tidak berbau



Apabila proses pengeringan selesai, pupuk
basah, kering dan cair siap dikemas untuk
dipasarkan.



PEMBUATAN KOMPOS SKALA RT



LANGKAH PEMBUATAN KOMPOS 
MENGGUNAKAN KERANJANG TAKAKURA



PEMBUATAN KOMPOS SKALA KOMUNAL



STANDAR KUALITAS KOMPOS (SNI 1970302004)

No Parameter Satuan Minimum Maksimum

1 Kadar Air % - 50

2 Temperatur oC suhu air tanah

3 Warna Kehitaman

4 Bau berbau tanah

5 Ukuran partikel Mm 0,55 25

6 Kemampuan ikat air % 58 -

7 pH - 6,8 7,49

8 Bahan asing % * 1,5

Unsur makro

9 Bahan organik % 27 58

10 Nitrogen % 0,40 -

11 Karbon % 9,80 32

12 Phosfor (P2O5) % 0.1 -

13 C/Nrasio 10 20



No Parameter Satuan Minimum Maksimum

14 Kalium (K2O) % 0 *

Unsur mikro

15 Arsen mg/kg * 13

16 Kadmium (Cd) mg/kg * 3

17 Kobal (Co ) mg/kg * 34

18 Kromium (Cr) mg/kg * 210

19 Tembaga (Cu) mg/kg * 100

20 Merkuri (Hg) mg/kg * 0,8

21 Nikel (Ni) mg/kg * 62

22 Timbal (Pb) mg/kg * 150

23 Selenium (Se) mg/kg * 2

24 Seng (Zn) mg/kg * 500

Unsur lain



No Parameter Satuan Minimum Maksimum

25 Kalsium % * 25,5

26 Magnesium % * 0,6

27 Besi % * 2

28 Alumunium % * 2,2

29 Mangan % * 0.1

Bakteri

30 Fecal Coli MPN/gr 1000

31 Salmonella sp. MPN/4 gr 3

Keterangan : * Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari

maksimum





Hama

1. Orong-orong

2. Walang sangit

3. Ulat

4. Wereng coklat

Penyakit

1. Bercak coklat

2. Blas

Hama dan Penyakit yang Menyerang 

serta Cara Penanggulangannya



Orong-orong merupakan serangga tanah. Orong-orong menyerang akar tanaman

padi. Orong-orong mengambil nutrisi dari akar sehingga padi kekurangan nutrisi

dan akhirnya lemah.

Orong-orong



Walang sangit (L. oratorius L) adalah hama yang menyerang tanaman padi setelah
berbunga dengan cara menghisap cairan bulir padi menyebabkan bulir padi menjadi
hampa atau pengisiannya tidak sempurna.walang sangit juga menurunkan kualitas
gabah seperti bintik-bintik coklat pada gabah akibat isapan cairan dari hama tersebut
pada saat padi matang susu.

Walang sangit



Ulat yang menyerang tanaman padi Bapak Sujarwo adalah ulat grayak. Ulat

grayak sering disebut dengan ulat tentara (army worm). Ulat ini mempunyai Warna

gelap-orange berbintik-bintik kuning ,Kaki banyak dan Bentuk memanjang

Ulat Grayak



Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal.) merupakan hama dari golongan insekta

yang sangat merugikan perpadian di Indonesia. Serangan wereng coklat yang sangat

berarti mengurangi hasil padi secara substansial, mengakibatkan kelumpuhan

perekonomian tingkat petani.

Wereng Coklat



Penyakit bercak coklat disebabkan oleh
Drechslera oryzae. Gejala dari penyakit ini biasanya
timbul bercak coklat seperti bentuk biji wijen, yang
terdapat pada gabah atau daun. Menurut Bapak Sujarwo
semai yang sakit dapat mati. Beliau juga menjelaskan
bahwa kerusakan pada daun mempunyai arti yang paling
penting jika dibandingkan dengan kerusakan pada semai
dan buah. Penyakit pada buah dapat menurunkan mutu
biji, dan dapat menyebabkan terbawanya penyakit ke
semai yang akan datang.

Pengendalian penyakit

Bapak Sujarwo mengendalikan penyakit ini
dengan memperbaiki kesuburan tanah dengan pemupukan
yang cukup untuk tanaman, serta mencampur benih
dengan fungisida atau memperlakukan benih dengan air
hangat agar terhindar dari virus.

Penyakit Bercak Daun



Ulat yang menyerang tanaman padi Bapak

Sujarwo adalah ulat grayak. Ulat grayak sering

disebut dengan ulat tentara (army worm). Ulat ini

mempunyai Warna gelap-orange berbintik-bintik

kuning ,Kaki banyak dan Bentuk memanjang

Penyakit Blas



Hama yang menyerang tanaman padi Bapak Sujarwo di Desa

Pandanrejo, Kecamatan Wagir adalah orong-orong, walang sangit, ulat

grayak, dan wereng coklat. Bapak Sujarwo menanggulangi orong-orong

dengan menggunakan Akocytrin. Beliau menangulangi walang sangit juga

dengan menggunakan Akocytrin. Ulat grayak dan wereng coklat beliau

kendalikan menggunakan Akocytrin dan Callicron.

Penyakit yang menyerang tanaman padi Bapak Sujarwo adalah

penyakit Blas dan bercak coklat. Beliau menanggulangi kedua penyakit ini

dengan menggunakan fungisida berupa mankozeb.

Kesimpulan



PEMBERDAYAAN  PETANI MELALUI  PENGGUNAAN  PUPUK KOMPOS 

SEBAGAI PUPUK ORGANIK YANG MURAH DAN AMAN 

 

 Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia  sudah berlangsung sejak revolusi 

hijau hal ini menyebabkan ketergantungan dan ancaman bagi kesuburan tanah. Pada 

akhirnya berdampak kepada hama penyakit yang sulit dikendalikan  serta penurunan hasil 

hasil pertanian. Berkurangnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang terus 

menerus menyebabkan tanaman tumbuh tidak normal. Tanaman berproduksi cukup 

signifikan pada awalnya tapi lama kelamaan produksi akan  menurun. Produksi yang 

menurun mengakibatkan penurunan income petani. Penggunaan pupuk kimia akan terus 

bertambah pada setiap musim tanam hal ini menyebabkan pengeluaran petani juga 

bertambah.  Penggunaan pupuk organik seperti kompos akan mengurangi penggunaan 

pupuk kimia sehingga dapat menekan biaya produksi sekaligus menjaga kesuburan tanah. 

Penggunaan pupuk organik bagi tanaman menyebabkan tanaman tumbuh sehat serta aman 

dikonsumsi. 

 Ada beberpa faktor yang menyebabkan petani belum sepenuhnya beralih 

menggunakan pupuk organik karena belum adanya pasar dan konsumen yang terbiasa 

mengkonsumsi tanaman organik, sistem tebas yang dilakukan tengkulak,harga tanaman 

hasil budidaya dan pemakaian pupuk organik disamakan dengan yang anorganik atau ada 

issu yang tersebar bahwa tanaman atau padi organik hasilnya jelek dan lama panennya 

sehingga petani tetap menggunakan cara cara yang konvensional dalam melakukan usaha 

taninya. 

 Usaha usaha yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan petani adalah untuk 

merubah mindset atau pola fikir petani dengan mengkampanyekan pertanian organik 

kepada petani melalui pendampingan penyuluhan, pembuatan demplot, bekerjasama 

dengan dinas terkait serta penyuluh pertanian setempat. 



Pertanian organik dimulai dengan membuat pupuk kompos sendiri dengan 

memanfaatkan limbah disekitar  rumah tangga,lingkungan, tumbuhan yang sakit atau yang 

kering, buah buahan yang busuk dan lain lain. Petani pertanian organik yang berhasil dapat 

dijadikan contoh bagi petani yang belum melaksanakan pertanian organik dengan 

mengundang petani organik,praktisi, dosen dari Perguruan Tinggi serta pemutaran 

film/video tentang pertanian organik dengan menggunakan pupuk organik. 

A.Pemberdayaan  

Mayarakat merupakan  obyek dalam pembangunan didalam model top down 

sedangkan pemerintah memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan 

masyarakat karena peran pemerintah cukup luas. Masyarakat pada lapisan bawah tidak 

mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan terutama petani, termasuk 

juga pada hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan kehidupannya (Soetomo, 

2013). Perspektif yang menjadi arus utama saat ini ialah perspektif pembangunan yang 

berbasis pada masyarakat. Salah satu teori yang menjadi rujukan utamanya ialah 

people centered development. Implementasi dari people centered development 

menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan 

pemberdayaan masyarakat, dapat diketahui bahwa masalah kemiskinan dan 

keterbelakangan adalah ketidakberdayaan masyarakat (Soetomo, 2013). 

Widjajanti, 2011 menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat 

merupakan siklus atau proses yang melibatkan peranan masyarakat untuk bekerjasama 

dalam kelompok formal maupun non formal untuk mengkaji masalah, merencanakan, 

melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program yang direncanakan bersama . 

Selanjutnya Kartasasmita (1996) dalam Zubaedi (2013) mengemukakan  bahwa 

upaya upaya yang dilakukan dalam  pemberdayaan melalui tiga arah, yaitu : 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk 

dapat berkembang (enabling). Hal ini berarti, menyadarkan setiap individu maupun 



masyarakat bahwa meraka memiliki potensi, tidak ada masyarakat yang tidak 

memiliki daya. Sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan, diupayakan 

untuk mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya 

mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Hal ini 

berarti bahwa langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan/aksi nyata 

seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan 

pekerjaan, adanya informasi, pasar, dan infrastruktur lainnya, serta membuka akses 

pada berbagai peluang lainnya yang mampu masyarakat lebih berdaya. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, 

melainkan juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti 

kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. 

3. Melindungi masyarakat (protection). Artinya dalam pemberdayaan masyarakat, 

perlu adanya upaya langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan yang tidak 

seimbang maupun praktik ekploitasi oleh kaum/pihak yang kuat terhadap 

kaum/pihak yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan 

yang jelas untuk melindungi pihak yang lemah. 

B. Pemberdayaan Petani 

Menurut Asia (2010), pemberdayaan pada masyarakat tani meliputi : 

a. Pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsisten 

tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. 

b. Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan 

petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani (Gapoktan), asosiasi, 

koperasi dan korporasi (badan usaha milik petani), serta 

c. Pemberdayaan usaha tani dengan menumbuhkembangankan jiwa wirausaha dan 

kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan 



usahataninya. 

Salah satu permasalahan petani ialah lemahnya posisi tawar (bargaining power) 

petani terhadap pedagang/tengkulak/pemborong. Upaya yang dapat dilakakukan 

untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah 

untuk menyatukan gerak ekonomi dari pra produksi hingga pemasaran. Hal ini 

dapat dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian meliputi 

koletivitas modal, kolektivitas produksi hingga pemasaran. (Akhmad, 2007) dalam 

Nasrul (2012) sebagai berikut : 

1. Kolektifikasi modal yaitu upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya. 

Misalnya adanya simpan pinjam produktif yang wajib bagi anggota untuk 

menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi bukan untuk konsumtif. 

2. Kolektifikasi produksi yaitu suatu perencanan produksi secara kolektif untuk 

menentukan pola, jenis, kuantitas serta siklus produki secara kolektif. Kolektivitas 

produksi perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala produksi besar dari 

banyak produsen. Sehingga dapat dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan 

kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti daam penanganan hama. 

3. Koletifikasi pemasaran yaitu upaya mendistribusikan komoditas pertanian secara 

kolektif dimana bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala 

kuantitas yang besar dan menaikkan prosisi tawar produsen dalam penjualan 

komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang 

menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual, merubah 

pola relasi yang merugikan petani produsen, serta membuat pola distribusi yang 

lebih efisien dengan pemangkasan rantai pemasaran yang kurang menguntungkan. 

Dalam Blue Print Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Pertanian Indonesia 

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah  (MPM PP), tujuan 

pemberdayaan masyarakat petani bertujuan : 



1. Meningkatkan pendapatan petani dengan cara menurunkan biaya produksi, 

menaikkan kualitas produksi, dan menaikkan jumlah produksi. 

2. Memperbaiki mutu tanah pertanian dengan cara merubah pola pikir sekaligus pola 

tanam para petani secara gradual dari pertanian yang mengandalkan bahan kimia 

ke pertanian organik. 

3. Menguatkan organisasi petani sehingga para petani dapat menjalankan kegiatan 

pertanian yang baik dan benar. 

4. Menguatkan organisasi pertani sehingga dapat memperjuangkan perbaikan 

kesejahteraaan mereka dalam dinamika pembangunan pertanian nasional. 

5. Membangun jalur komunikasi yang baik, kritis, dan berkeadaban, antara para petani 

dengan penentu kebijakan pertanian, baik di pusat maupun di daerah. 

C.PUPUK KOMPOS 

 Kompos diartikan sebagai   hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari 

campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi 

berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau 

anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003). Sedangkan pengomposan adalah proses 

dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-

mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos 

adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih 

cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang 

cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. Bahan organik yang 

dapat digunakan sebagai sumber pupuk organik dapat berasal dari limbah/hasil pertanian 

dan nonpertanian (limbah kota dan limbah industri) (Kurnia et al., 2001). Dari hasil 

pertanian antara lain berupa sisa tanaman (jerami dan brangkasan), sisa hasil pertanian 

(sekam padi, kulit kacang tanah, ampas tebu, dan belotong), pupuk kandang (kotoran sapi, 

kerbau, ayam, itik, dan kuda), dan pupuk hijau. Limbah kota atau sampah organik kota 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aerobik
http://id.wikipedia.org/wiki/Anaerobik


biasanya dikumpulkan dari pasar-pasar atau sampah rumah tangga dari daerah pemukiman 

serta taman-taman kota. Limbah industri yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik 

antara lain limbah industri pangan. Berbagai bahan organik tersebut dapat dijadikan pupuk 

organik melalui teknologi pengomposan sederhana maupun dengan penambahan mikroba 

perombak serta pengkayaan dengan hara lain. 

Pupuk kompos merupakan salah satu pupuk organik yang dibuat dengan cara 

menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan dengan bantuan organisme hidup. Untuk 

membuat pupuk kompos diperlukan bahan baku berupa material organik dan organisme 

pengurai. Sisa tanaman, hewan, atau kotoran hewan, juga sisa jutaan makhluk kecil yang 

berupa bakteri jamur, ganggang, hewan satu sel, maupun banyak sel merupakan sumber 

bahan organik yang sangat potensial bagi tanah, karena perannya yang sangat penting 

terhadap perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Penggunaan kompos sebagai bahan 

pembenah tanah (soil conditioner) dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah 

sehingga mempertahankan dan menambah kesuburan tanah pertanian. 

Teknologi pengomposan dikembangkan dari proses penguraian material organik 

yang terjadi di alam bebas. Terbentuknya humus di alam akibat gugurnya daun,ranting dan 

tanaman yang mati merupakan salah satu contoh pengomposan secara alami. Proses 

pembuatan pupuk kompos berjalan sangat lambat, bisa sampai berbulan-bulan hingga 

bertahun-tahun. Kemudian  manusia dengan bantuan teknologi memodifikasi proses 

penguraian material organik tersebut. Sehingga pengomposan yang dikelola manusia bisa 

dilakukan dalam tempo yang lebih singkat untuk menjadi pupuk kompos. 

Pupuk kompos bermanfaat untuk tanaman karena: 

1. Meningkatkan kesuburan tanah 

2. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah 

3. Meningkatkan kapasitas serap air tanah 

4. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah 



5. Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen) 

6. Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman 

7. Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman 

8. Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah 

Terdapat perbedaan yang mendasar antara tanah yang diberi perlakuan dengan pupuk 

kompos dengan diberi perlakuan tanpa kompos (pupuk anorganik). Tanah yang diberi 

pupuk anorganik secara terus menerus akan mengalami penurunan mutu unsur hara dan 

akan meningkatkan kekerasan struktur tanah. 

Pemberian pupuk anorganik harus diselingi dengan pemberian pupuk organik (kompos). 

Dengan demikian diharapkan struktur tanah dapat diperbaiki dan sekaligus tidak 

mengurangi kesuburan tanah untuk jangka panjang. 

D. PUPUK ORGANIK  

Pengertian pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari sisa makhluk hidup, 

seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik  dapat berbentuk 

padat atau cair yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah. Pupuk organik pada umumnya mengandung lebih banyak bahan organik 

dibandingkan kadar haranya. 

 Organisme pengurai baik makro maupun mikro terdapat didalam tanah sehingga terjadi  

proses terbentuknya pupuk organik  didalam tanah,. Kerjasama yang saling 

menguntungkan antara manusia, cuaca yang mendukung serta  organism pengurai berperan 

penting dalam proses pembuatan pupuk organik.  Sisa bahan organik dihancurkan oleh 

organisme dan unsur-unsur terurai diikat menjadi senyawa yang  dapat larut dalam air 

sehingga memudahkan absorbsi oleh akar tanaman.  

Makro organisme berperan dalam mentranslokasikan sisa bahan organik dari 

bentuk kasar menjadi lebih halus. Sementara mikroorganisme berperan dalam penguraian 

bahan organik menjadi unsur hara sehingga mudah diserap tanaman setelah menjadi 

http://pupukorganik.co/


senyawa. Beberapa mikroorganisme penting antara lain, ganggang, fungi, actinomycetes, 

serta bakteri. 

Fungsi dan manfaat positif pupuk organik yaitu: 

1. Salah satu pembentuk tanah adalah bahan organik, sehingga penambahan bahan 

organik ke dalam tanah sangat penting. Pemberian pupuk organik berpengaruh 

positif terhadap tanaman. 

2. Dengan bantuan jasad renik dalam tanah maka bahan organik akan berubah 

menjadi humus. Humus merupakan perekat bagi butir-butir tanah saat membentuk 

gumpalan. 

3. Akibatnya susunan tanah akan menjadi lebih baik terhadap gaya-gaya perusak dari 

luar, seperti hanyutan air (erosi). 

4. Selain itu pemberian pupuk organik akan menambah unsur hara sekalipun dalam 

jumlah kecil. 

5. Penambahan hara, humus, serta bahan organik dalam tanah menimbulkan efek 

residual, yaitu berpengaruh dalam jangka panjang. 

6. Pemberian pupuk organik menyebabkan terjadinya perbaikan struktur tanah. 

Sehingga sifat fisik dan kimia tanah ikut diperbaiki. 

7. Pemberian pupuk organik  pada tanah berpasir mengakibatkan daya ikat tanah 

meningkat. 

8. Pemberian pupuk organik pada tanah berlempung akan menjadi ringan, daya ikat 

air menjadi tinggi, daya ikat tanah terhadap unsur hara meningkat, serta drainase 

dan tata udara tanah dapat diperbaiki. Tata udara yang baik dengan kandungan air 

cukup akan menyebabkan suhu tanah lebih stabil serta aliran air dan aliran udara 

tanah lebih baik. 

9. Sifat biologi tanah dapat diperbaiki, sehingga mekanisme jasad renik menjadi 

hidup. 



10. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian pupuk organik akan meningkatkan 

populasi musuh alami patogen sehingga akan menekan aktivitas saprofitik 

patogen.    

Kelemahan Pupuk Organik 

1. Ada beberapa kelemahan dari penggunaan pupuk organik, antara lain : 

2. Pupuk organik, terutama pupuk kandang, masih sering mengandung biji-bijian 

tanaman pengganggu. Biji-bijian yang termakan ternak tidak akan tercerna 

sehingga dapat tumbuh mengganggu tanaman. 

3. Pupuk organik sering menjadi faktor pembawa hama penyakit karena mengandung 

larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang. 

4. Kandungan unsur hara dalam pupuk organik sulit diprediksi 

5. Kandungan unsur hara pupuk organik jauh lebih rendah dibanding pupuk anorganik 

sehingga dosis penggunaannya jauh lebih tinggi. Akibatnya biaya transportasi, 

gudang, serta tenaga kerja meningkat. 

6. Respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat, karena pupuk organik 

bersifat slow release. 

7. Penerapan hasil bioteknologi, seperti pupuk mikroba, masih jarang digunakan. 

Sehingga penambahan jumlah mikroorganisme dalam tanah kurang optimal. 
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	B. Pemberdayaan Petani
	Pengertian pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari sisa makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik  dapat berbentuk padat atau cair yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi...
	Fungsi dan manfaat positif pupuk organik yaitu:
	1. Salah satu pembentuk tanah adalah bahan organik, sehingga penambahan bahan organik ke dalam tanah sangat penting. Pemberian pupuk organik berpengaruh positif terhadap tanaman.
	2. Dengan bantuan jasad renik dalam tanah maka bahan organik akan berubah menjadi humus. Humus merupakan perekat bagi butir-butir tanah saat membentuk gumpalan.
	3. Akibatnya susunan tanah akan menjadi lebih baik terhadap gaya-gaya perusak dari luar, seperti hanyutan air (erosi).
	4. Selain itu pemberian pupuk organik akan menambah unsur hara sekalipun dalam jumlah kecil.
	5. Penambahan hara, humus, serta bahan organik dalam tanah menimbulkan efek residual, yaitu berpengaruh dalam jangka panjang.
	6. Pemberian pupuk organik menyebabkan terjadinya perbaikan struktur tanah. Sehingga sifat fisik dan kimia tanah ikut diperbaiki.
	7. Pemberian pupuk organik  pada tanah berpasir mengakibatkan daya ikat tanah meningkat.
	8. Pemberian pupuk organik pada tanah berlempung akan menjadi ringan, daya ikat air menjadi tinggi, daya ikat tanah terhadap unsur hara meningkat, serta drainase dan tata udara tanah dapat diperbaiki. Tata udara yang baik dengan kandungan air cukup ak...
	9. Sifat biologi tanah dapat diperbaiki, sehingga mekanisme jasad renik menjadi hidup.
	10. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian pupuk organik akan meningkatkan populasi musuh alami patogen sehingga akan menekan aktivitas saprofitik patogen.
	Kelemahan Pupuk Organik
	1. Ada beberapa kelemahan dari penggunaan pupuk organik, antara lain :
	2. Pupuk organik, terutama pupuk kandang, masih sering mengandung biji-bijian tanaman pengganggu. Biji-bijian yang termakan ternak tidak akan tercerna sehingga dapat tumbuh mengganggu tanaman.
	3. Pupuk organik sering menjadi faktor pembawa hama penyakit karena mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang.
	4. Kandungan unsur hara dalam pupuk organik sulit diprediksi
	5. Kandungan unsur hara pupuk organik jauh lebih rendah dibanding pupuk anorganik sehingga dosis penggunaannya jauh lebih tinggi. Akibatnya biaya transportasi, gudang, serta tenaga kerja meningkat.
	6. Respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat, karena pupuk organik bersifat slow release.
	7. Penerapan hasil bioteknologi, seperti pupuk mikroba, masih jarang digunakan. Sehingga penambahan jumlah mikroorganisme dalam tanah kurang optimal.


