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RINGKASAN 

Program Kemitraan Wilayah Kecamatan Jatinangor Kabupaten 

Sumedang menerapkan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan demplot pertanian 

sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan perkembangannya 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsinya, yaitu 

menyebarkan informasi, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, 

memberikan rekomendasi pengolahan limbah serta implementasi pada 

pertanian organik menuju   kesejahteraan petani peternak. Oleh sebab itu 

kegiatan pelatihan  dan demplot  harus dilakukan secara intensif agar tercapai 

hasil yang maksimal. Tujuan Pengabdian kepada masyarakat melalui program 

PKW adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian petani 

sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu semakin 

menurunnya C/N ratio tanah sawah seiring dengan meningkatnya penggunaan 

pupuk anorganik dengan tujuan akhir adalah  suplai ketahanan pangan yang 

berkelanjutan. Program Pengabdian kepada masyarakat program PKW tahun 

2017  telah dilaksanakan di desa  Jatiroke dan Cilayung Kecamatan 

Jatinangor  Sumedang, melalui implementasi Iptek bidang pertanian dan 

peternakan. Program PKW meliputi 1) bidang pertanian yaitu : demplot padi 

sawah; Pelatihan pengolahan pupuk hijau; pelatihan pestisida nabati 2) 

bidang peternakan yaitu : budidaya dan Kesehatan ternak;  pengolahan 

limbah  ternak menjadi pupuk organic bentuk padat dan  cair ;  dan  Dinamika 

kelompok. Permasalahan bidang pertanian  adalah  rendahnya C/N Ratio 

tanah sawah, hama dan penyakit tanaman padi. Akibat serangan hama sering 

menyebabkan terjadinya gagal panen. Masalah  C/N Ratio tanah  telah  

diantisipasi   sejak tahun 2015 sampai  tahun 2017 dengan lima kali demplot  

padi organik melalui penggunaan pupuk kandang, pupuk cair dan pupuk hijau 

(Azolla) ternyata  dapat  meningkatkan ratio carbon dan nitrogen  untuk 

menunjang produktivitas  tanaman padi, memperbaiki kondisi tanah serta  

berperan melestarikan lingkungan.  

Kata kunci: Program Kemitraan Wilayah;  pertanian; peternakan;  C/N ratio  
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PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhana Wata’ala atas berkah-

Nya laporan akhir PKW tahun ketiga dapat diselesaikan. Laporan akhir ini 

dibuat  sebagai  informasi  kegiatan PKW dengan judul “IbW DI Kecamatan 

Jatinangor Kabupaten Sumedang Peningkatam C/N Ratio Tanah Sawah  

Menggunakan Pupuk  Organik  Menuju Pertanian Berkelanjutan” merupakan 

program kerjasama antara Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Direktorat Pendidikan Tinggi (DP2M DIKTI), Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumedang,  Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Universitas Winaya Mukti 

(UNWIM). Laporan Akhir PKW tahun 2017 tahun ketiga ini,  berisi laporan 

kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai dari    demplot padi organik, analisis 

tanah sawah, analisis pupuk organik,   produksi pupuk organik dalam rangka 

aplikasi untuk sawah organik, hilirisasi pupuk organik, budidaya, kesehatan  dan 

reproduksi ternak domba,  dinamika kelompok tani dan Agribisnis padi organik. 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor UNPAD 

dan Rektor UNWIM, DRPMI UNPAD, Ketua LPPM UNWIM, Direktur  Riset 

dan Pengabdian Masyarakat Ristekdikti, Kepala Bappeda Pemda Sumedang 

beserta staf bidang ekonomi, SKPD terkait mulai tingkat kabupaten, kecamatan 

dan desa, Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) Kecamatan Jatinangor 

beserta anggota kelompok tani desa Cilayung dan Jatiroke yang telah bersama-

sama mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan program PKW tahun pertama 

sampai tahun ketiga, semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi yang 

berkepentingan.                                          

                                                                           Bandung, 31  Oktober 2017 

          Ketua  Pelaksana PKW 
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BAB 1: PENDAHULUAN 

 

        Ketahanan pangan  merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempertahankan kehidupan manusia pada suatu daerah. Salah  satu pendukung 

ketahanan pangan yaitu  subsektor sektor pertanian  termasuk subsektor  peternakan. 

Pola hidup sehat yang akrab lingkungan sudah menjadi trend baru dan telah melembaga 

secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus 

beratribut aman dikonsumsi (food savety atributtes), kandungan nutrisi tinggi 

(nutritional atributtes) dan ramah lingkungan (eco-labelling atributtes). 

          Penurunan produktivitas lahan sawah, alih fungsi lahan sawah, laju pertumbuhan 

penduduk dan konsumsi beras per kapita menyebabkan laju peningkatan produksi padi  

tidak dapat mengimbangi laju permintaan, sehingga pemerintah perlu melakukan import 

beras. Penurunan produktivitas lahan sawah di sentra produksi beras erat kaitannya 

dengan penggunaan pupuk anorganik dan pupuk organik  yang tidak seimbang sehingga 

mengganggu ketersediaan unsur hara . Rendahnya kadar bahan organik tanah  sawah 

berkontribusi nyata terhadap penurunan produktivitas tanah sawah tercermin dari 

rendahnya ratio antara carbon dan nitrogen.  60% sawah di pulau Jawa memiliki kadar 

bahan organik lebih rendah dari 1%  (I Gusti, P.W., dkk.2015).  Awal tahun 2015 telah 

dilaksanakan program PKW di desa Cilayung dan Jatiroke  yang memiliki kondisi tanah 

sawah dengan ratio carbon dan nitrogen rendah. Kondisi ini disebabkan oleh 

penggunaan pupuk anorganik, pestisida kimia, dan pengangkutan jerami  keluar sawah 

secara berlebihan. Program PKW berusaha mengembalikan kondisi lahan sawah dengan 

memamfaatkan potensi lingkungan desa Cilayung maupun Desa Jatiroke. Upaya yang 

telah dilaksanakan adalah identifikasi sumber pupuk organik dari limbah ternak dan 

pertanian yaitu Azzola pinata yang banyak tumbuh di sawah serta tanaman leguminosa. 

Untuk penanggulangan  hama dengan memanfaatkan tanaman Refugia yang umumnya 

tumbuh di sekitar  lahan sawah seperti bunga matahari, kenikir, jawer kotok, dan 

tanaman lain yang  dapat menyediakan musuh alami untuk hama tanaman.  

     Pelaksanaan kegiatan program PKW tahun ke tiga yaitu tahun 2017 di desa 

Cilayung dan desa Jatiroke  kecamatan Jatinangor  Kabupaten Sumedang  merupakan 

program   demplot, pelatihan  dan identifikasi   dilaksanakan di tingkat desa  melibatkan 

perwakilan dari kelompok tani, kelompok wanita tani  dan PKK melalui  pendekatan 
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masal dan kelompok. Melalui pendekatan ini merupakan cara  efektif dalam rangka 

meningkatkan kesuburan tanah yang tercermin melalui peningkatan  C/N rasio.  

Tanah merupakan salah satu faktor penting untuk  terlaksananya teknik 

budidaya yang baik. Bukan hanya tanah, pupuk pun sangat berperan penting dalam 

pertumbuhan tanaman diantaranya pupuk hijau, pupuk Kandang, dan POC.  Tanah 

merupakan media tumbuh tanaman mempunyai fungsi menyediakan air, udara, dan 

unsur hara sangat terbatas. Hal ini terbukti penggunaan tanah yang terus-menerus secara 

intensif tanpa penambahan unsur hara yang memadai dapat  mengakibatkan merosotnya 

produktivitas tanah, menurunnya hasil panen dan rusaknya sifat fisik, kimiawi, dan 

biologi tanah. Penggunaan pupuk organik yang merupakan campuran pupuk hijau, 

pupuk kandang dan POC  secara perlahan-lahan dapat memperbaiki kondisi tanah 

sawah, menuju pertanian ramah lingkungan.  
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BAB II : TARGET DAN LUARAN 

 

Luaran tahun Ketiga sebagai berikut: 

1) Data kesuburan tanah  yang tercermin melalui peningkatan C/N Ratio 

2) Data kesuburan tanah  yang tercermin melalui produksi padi organik 

3) Penurunan jumlah endoparasit pada ternak domba  

4) Dinamika  kelompok tani terhadap pertanian ramah lingkungan 

5) Hilirisasi produk beras organik dan pupuk organik 

  

Kegiatan Tahun ketiga  

Pemberdayaan dilakukan dengan mengadakan demplot padi organik  dan  pemanfaatan 

limbah peternakan  domba meliputi :  

 Pengolahan pupuk hijau dan limbah peternakan  menjadi pupuk organik, dan 

mengembalikannya ke tanah sawah 

 Tanam Padi organik 

 Panen Padi Organik 

 Pestisida nabati 

 Budidaya, kesehatan dan reproduksi domba. 

 Penguatan  kelompok tani melalui hilirisasi produk beras organik dan pupuk 

organik untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan 

 Agribisnis padi organik 
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BAB III : METODE PELAKSANAAN 

 

METODE  KEGIATAN 

Metode yang digunakan pada program PKW  di Kecamatan  Jatinangor  adalah 

pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal)  merupakan bentuk metode yang akan 

diterapkan untuk melihat dan mengetahui potensi masyarakat dalam pelaksanaan 

pengabdian pada masyarakat di Kecamatan  Jatinangor (Desa  Cilayung dan desa 

Jatiroke). Setiap fenomena yang timbul dianalisa dan ditindak lanjuti secara bersama-

sama dengan seluruh unsur masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dan PPL.  

Kegiatan ini melibatkan 30 orang  khalayak  sasaran  per kelompok tani, yang telah 

terbentuk dalam kelompok tani atau yang dibentuk oleh PKW sesuai dengan potensi 

yang dimiliki desa. Metode yang digunakan meliputi : 1) persiapan sosialisasi dan 

identifikasi  ; 2) konsolidasi usahatani produktif; 3) pengembangan  usaha tani dan 

usaha ternak ; 4) konsolidasi kelembagaan dan finansial; serta 5) evaluasi kegiatan. 

Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar berikut : 

 

  

Program IbW Kecamatan  Jatinangor 

Tahun I 

Tahap Persiapan Sosialisasi,  

dan Identifikasi  

Tahap Konsolidasi  
Usahatani  

dan usaha peternakan 

Tahap Pengembangan 
Usahatani  

dan usaha peternakan 

Tahap Konsolidasi 

Kelembagaan 

Tahun II Tahun III 

Tahap Konsolidasi Finansial 

Tahap Evaluasi Kegiatan 
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Demplot tanam padi di sawah  ini  dilaksanakan secara organik di lahan sawah 

yang terletak di dua wilayah yaitu Desa Jatiroke dan  Desa Cilayung Kecamatan 

Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan ketinggian tempat 750 m dpl. Tipe curah hujan 

adalah C (agak basah) menurut Schmidt dan Ferguson (1951).  Demplot telah 

dilaksanakan pada  sejak bulan Januari  sampai dengan Oktober 2017. Dengan  

melibatkan  mahasiswa UNWIM untuk menyelesaikan tugas akhir. Tanam padi 

menggunakan   pupuk kandang, pupuk hijau dan   Pupuk  Cair. Adapun program 

pelatihan dan demplot yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut : 

 

I. PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DAN PESNAB 

prosedur pembuatan pupuk organik melalui pemanfaatan MOL 

(Mikroorganisme lokal) 

                PROSEDUR PEMBUATAN MOL 

1. Alat dan Bhan 

 Alat 

 Blender 

 Slang Plastik 

 Jelegen + Tutup 

 Pisau 

 Botol air mineral 

 Bahan 

 Bonggol pisang 

 Azolla 

 Gula merah 

 Air sumur 

 

Cara Pembuatan 

1. Siapkan alat dan bahan seperti tersebut di atas yang telah dibersihkan dari sisa 

kotoran yang menempel; 

2. Potong kecil – kecil bonggol pisang agar memudahkan dalam proses 

pemblenderan dan bersihkan azolla dari tanaman lain yang mungkin ikut dalam 

pengambilan; 

3. Blender masing – masing bahan tersebut secara terpisah hingga halus (Untuk 

bahan 1 kg, air yang digunakan sebanyak 2 liter); 

4. Setelah bahan terasa halus masukan gula merah sebanyak 250 g ke dalam larutan 

mol tersebut dan blender kembali sampai gula larut; 

5. Masukan campuran bahan tersebut kedalam wadah yang telah disiapan, tutup 

rapat wadah yang tutupnya telah diberi slang plastik ; 
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6. Ujung slang plasik yang menggantung kemudian masukkan kedalam botol 

mineral yang telah terisis air; 

7. Simpan larutan mol tersebut kurang lebih 1-2 minggu atau larutan mol sudah 

berubah baunya menjadi bau hasil permentasi tape; 

8. MOL siap dialikasikan. 

 

PESTISIDA NABATI 

      Petisida nabati  menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan, 

merupakan metode hayati. Pada pelatihan IbW  membuat pestisida nabati daun mimba 

dan umbi gadung untuk mengendalikan ulat dan hama pengisap 

Bahan: Daun mimba 1 kilogram, umbi gadung 2 buah, detergen 10 gram dan air 20 

liter. 

Cara membuat:  

Tumbuk halus daun mimba dan umbi gadung, tambahkan air dan detergen, aduk sampai 

rata. Diamkan rendaman tersebut selama semalam. Saring larutan hasil rendaman 

dengan kain halus. Semprotkan larutan hasil penyaringan ke pertanaman. 

 Hasil yang diperoleh digunakan pada saat pemeliharaan padi si sawah.  

 

II. TANAM  PADI ORGANIK 

     Untuk  tanam padi dipersiapkan pupuk kandang, pupuk hijau (Azzola pinata), jerami 

dan pupuk organik cair.  Perlakuan yang terpilih untuk budidaya padi organik yaitu 

perlakuan  pupuk  kandang 50% ditambah pupuk hijau 50%.     Tiap perlakuan diulang 

4 kali. Total plot 15 m   x 10 m x 4 = 600 m
2
. 

 

 Program tanam padi, Respon yang diamati meliputi dua kelompok 

pengamatan yaitu pengamatan penunjang dan pengamatan utama. Pengamatan 

penunjang adalah pengamatan yang datanya secara statistik,  berguna untuk mendukung 

pengamatan utama dan membantu menjelaskan fenomena-fenomena hasil percobaan 

meliputi analisis tanah, suhu harian, serangan hama, dan penyakit yang menyerang 

selama percobaan, gulma dominan. 

 Pengamatan utama adalah pengamatan yang datanya dianalisis secara statistika, 

pengamatan utama meliputi :  
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1. Tinggi tanaman 

2. Jumlah Daun 

3. Jumlah Anakan 

4. Volume Akar 

5. Bobot kering tanaman 

6. Nisbah Pupus Akar 

7. Jumlah Malai per Rumpun 

8. Jumlah Gabah Isi per Rumpun 

9. Persentase Gabah Hampa 

10. Bobot 1000 Butir 

 11. Hasil Gabah per Rumpun 

 

Prosedur Tanam Padi 

 Persiapan lahan tanam dilakukan dengan mencangkul tanah hingga kedalaman 

30 cm. Seluruh sisa tanaman atau gulma dibuang, tanah selanjutnya digemburkan 

sehingga bertekstur lumpur. Tahap berikutnya campurkan pupuk kompos sebanyak 10 

ton  ha
-1

. Penanaman padi sawah dilakukan dengan persemaian dilahan sawah 

berlumpur, dengan lubang tanam 30x30 mengunakan caplak. Jumlah benih 1 perlubang 

tanam dan menggunakan metode tanam jajar legowo 2:1. 

 Penyiangan dilakukan apabila munculnya gulma disekitar tanaman, agar 

tanaman tumbuh dengan baik tanpa terganggu gulma atau tanaman lainnya. Penyiangan 

dilakukan selama ada pertumbuhan, penyiangan dilakukan dari mulai tanaman berumur 

4 MST atau disesuaikan dengan keadaan gulma dilapangan. Penyiangan dilakukan 

dengan cara menggunakan gasrok dan mencabut dengan tanam (rambet). 

 Hama yang biasanya menyerang tanaman padi adalah hama putih palsu, walang 

sangit (Leptocorista acuta) dengan ciri-ciri serangan merusak dengan jalan mengisap 

padi yang sedang masak susu. Sedangkan penyakit yang biasanya menyerang adalah 

Bercak daun yang disebabkan oleh jamur Helmintosporium oryzae dengan gejala 

menyerang pelepah, malai, buah yang baru tumbuh dan bibit yang baru berkecambah. 

Biji berbercak-bercak coklat tetapi tetap berisi, padi dewasa busuk kering, biji 

kecambah busuk dan kecambah mati. Untuk mengendalikan hama dan penyakit 
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dilakukan penyemprotan menggunakan  pestisida nabati,  waktu penyemprotan 

dilakukan waktu matahari turun pada jam 16:00 WIB. 

  

I. PANEN PADI ORGANIK 

Panen dapat dilakukan pada umur tanaman sudah mencapai 110 HST atau 

apabila daun bendera sudah menguning. Pemanenan padi untuk tanaman sampel 

dilakukan dengan menggunakan  sabit. Sawah dibagi dalam 4 plot, masing-masing plot 

berukuran 10 m x 15 m.  Plot 1 ditanam padi lokal Denok,  plot 2 ditanam padi lokal 

Umbul, plot 3 ditanam  padi Patiwi  dan plot 4 ditanam padi hitam. Pada saat panen  

masing-masing kotak  dipegang oleh petani yang berbeda, selesai disabit, batang padi 

dipukulkan ke terpal plastik, agar  padi lepas dari batang lalu gabah padi ditimbang.  

 

 

     

II. BUDIDAYA DAN KESEHATAN TERNAK 

            Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan budidaya domba 

dan  sapi   adalah Ceramah dan Diskusi. Setelah kegiatan ini, pengetahuan 

petani tentang  budidaya domba dan kambing bertambah yang dapat terlihag 

dari indikator keberhasilan yaitu  perubahan perilaku petani dalam 

memelihara domba dan kambing. 

Ternak domba di Jawa Barat umumnya diusahakan petani sebagai 

usaha sampingan dari usaha pokoknya sebagai petani, sifat usahaternak domba 

yang dilaksanakan biasanya digunakan sebagai tabungan, sehingga sistem 

pemeliharaan ternak yang dilakukanpun belum berorientasi ekonomis. Pelatihan 

budidaya ternak domba diberikan dalam program PKW, mengingat hampir 

semua petani di desa Cilayung dan Jatiroke memiliki ternak domba sebagai 

tabungan. Petani selain memelihara domba, harus memahami juga tentang 

kesehatan ternak domba. Beberapa sumber penyakit yaitu  kotoran yang 

menumpuk di kolong kandang jarang dibersihkan, baunya menimbulkan 

gangguan pada ternak domba dan lingkungan. Sisa-sisa pakan tidak dibuang dan 

dibiarkan membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan 

menurunkan nafsu makan domba.  siklus hidup cacing parasit, biasanya pada 

pucuk rumput yang berembun,  terdapat larva atau anak cacing parasit. Jika hari 
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panas maka larva akan turun dari pucuk rumput ke permukaan tanah, disarankan 

menyabit rumput pada pagi hari setelah embun menghilang 

Program IbW diberikan berdasarkan pengamatan lapangan, yaitu 

langsung mengamati domba dalam kandang diskusi tentang budidaya, 

reproduksi,  sekaligus sampling feses ternak domba untuk pengamatan infeksi 

cacing endoparasit. Hasil pengamatan disampaikan pada saat penyuluhan yang 

dihadiri oleh  kelompok tani dan tempat penyuluhan dilakukan dalam ruang 

pertemuan.  

 

III. REPRODUKSI DOMBA 

            Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan reproduksi  domba 

dan  sapi   adalah Ceramah dan Diskusi.   Manajemen usaha di peternakan 

domba berguna untuk meminimalkankemungkinan munculnya masalah 

atau kendala usaha, sehingga peternakan dapat terus berkembang tanpa 

hambatan berarti. Manajemen usaha ternak domba meliputi s emu a  h a l  yan g  

b e r k a i t an  den g an  p e t e rn ak an  d i an ta r an ya  yan g  t e r pen t in g  

ad a l ah  r ep r od uk s i  d om b a ,  Hal yang harus di ketahui oleh para peternak 

dalam pengelolaan reproduksi adalah pengaturan perkawinan yang terencana 

dan tepat waktu. Program reproduksi domba disampaikan dalam bentuk 

penyuluhan terhadap kelompok tani pemilik ternak domba.  

IV. EVALUASI  TANAM  PADI ORGANIK 

Metode yang digunakan dalam kegiatan  evaluasi domba dan  sapi   adalah  

Ceramah dan Diskusi.  Evaluasi tanam padi organik dilakukan dengan tujuan 

melihat sampai sejauhmana  keterlibatan  kelompok tani  dalam program 

tanam padi organik dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah di desa 

Cilayung dan desa Jatiroke agar menjadi pertanian yang berkelanjutan.   

 

 

V. DINAMIKA  KELOMPOK    

Metode yang digunakan dalam kegiatan  evaluasi domba dan  sapi   

adalah  Ceramah dan Diskusi. Desa Cilayung dan desa Jatiroke masing 

memiliki lima kelompok tani, dengan jumlah anggota mayoritas lulusan 

sekolah dasar, dan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Upaya 
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memperbaiki kesuburan tanah menjadi tugas yang harus dipikul bersama 

oleh kelompok tani di kedua desa tersebut.  Program dinamika kelompok 

tani merupakan salah satu upaya penumbuhan kelompok tani diarahkan pada 

tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran petani dengan 

cara bergabung dalam kelompok untuk memperbaiki kesuburan tanah  yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidupnya. .Penumbuhan kelompok 

tani dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan petani sendiri. Penumbuhan 

kelompok tani dapat berdasarkan hamparan usaha tani, domisili petani atau 

jenis usaha tani tergantung kesepakatan para petani anggota kelompok. 

Kerjasama kelompok sering terjadi di antara anggota untuk tujuan tujuan 

tertentu, tanpa mengikut sertakan orang lain.  

 

 

 

VI. AGRIBISNIS  PADI ORGANIK 

Metode yang digunakan dalam kegiatan  evaluasi domba dan  sapi   

adalah  Ceramah dan Diskusi.  kesadaran masyarakat akan bahaya dari 

residu penggunaan bahan-bahan kimia terlihat kecenderungan permintaan 

akan produk-produk pertanian organik, khususnya beras organik semakin 

meningkat. Kesuburan tanah yang semakin menurun akibat penggunaan 

bahan kimia dan berkembangnya hama dan  penyakit tanaman. Hal inilah 

yang kemudian melahirkan teknik bertanam secara organik atau pertanian 

organik dengan penggunaan varietas lokal yang alami, pupuk dan pestisida 

organik sehingga mampu menyediakan bahan pangan yang aman dan 

pertanian ramah lingkungan serta  berkelanjutan.  
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BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Penentuan Universitas Winaya Mukti sebagai mitra dalam tim PKW, berdasarkan  

kedekatan  lokasi yaitu  wilayah    Jatinangor dan Tanjungsari dalam satu kabupaten 

yaitu   Sumedang,  mempunyai  tujuan yang sama yaitu menerapkan ilmu dan teknologi 

yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten 

Sumedang, Unwim memiliki pakar pertanian yang handal untuk mengatasi 

permasalahan di masyarakat.  

 Kelayakan Perguruan Tinggi sebagai pelaksana  program PKW di Kecamatan 

Jatinangor  Kabupaten Sumedang sebagai berikut : 

 

(1) Universitas Padjadjaran 

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah 

satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 

1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani 

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran 

ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015. 

PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 

tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan 

otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh 

Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang 

menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN 

Badan Hukum. Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, 

dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan 

Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada Unpad menjadi PTN 

Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola 

Unpad  menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan 

internasional. 
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Pada tahun 1950-an, di Bandung sebenarnya telah ada perguruan tinggi seperti 

Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang merupakan kotak dari Universitas Indonesia 

(UI) dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Namun, masyarakat menghendaki 

sebuah universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan dari berbagai disiplin 

ilmu. Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat besar terhadap perlu 

adanya universitas negeri di Bandung, terutama setelah Bandung dipilih sebagai kota 

penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Oleh karena itu, pada 

tanggal 14 Oktober 1956 terbentuklah Panitia Pembentukan Universitas Negeri (PPUN) 

di Bandung. Pembentukan PPUN tersebut berlangsung di Balai Kotapraja Bandung. 

Pada rapat kedua tanggal 3 Desember 1956, panitia membentuk delegasi yang terdiri 

dari Prof. Muh. Yamin, Mr. Soenardi, Mr. Bushar Muhammad, dan beberapa orang 

tokoh masyarakat Jawa Barat lainnya. Tugas delegasi adalah menyampaikan aspirasi 

rakyat Jawa Barat tentang pendirian universitas negeri di Bandung kepada Pemerintah, 

DPR Kabupaten dan Kota Besar Bandung, Gubernur Jawa Barat, Presiden UI, Ketua 

Parlemen, Menteri PPK, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia. 

Delegasi berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pemerintah 

melalui SK Menteri PPK No. 11181/S tertanggal 2 Februari 1957, memutuskan 

membentuk Panitia Negara Pembentukan Universitas Negeri (PNPUN) di Kota 

Bandung. Pada tanggal 25 Agustus 1957 dibentuk Badan Pekerja (BP) dan PNPUN 

tersebut yang diketuai oleh R. Ipik Gandamana, Gubernur Jawa Barat. BP dibentuk 

dengan tujuan untuk mempercepat proses kelahiran UN tersebut. Hasil dari BP adalah 

lahirnya Universitas Padjadjaran (Unpad) pada hari Rabu 11 September 1957, 

dikukuhkan berdasarkan PP No. 37 Tahun 1957 tertanggal 18 September 1957 (LN RI 

No. 91 Tahun 1957). Kemudian berdasarkan SK Menteri PPK No. 91445/CIII 

tertanggal 20 September , status dan fungsi BP diubah menjadi Presidium Unpad yang 

dilantik oleh Presiden RI tanggal 24 September 1957 di kantor Gubernuran Bandung. 

Adapun nama “Padjadjaran” diambil dari nama Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan 

Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Prabu Dewantaprana Sri Baduga 

Maharaja di Pakuan Padjadjaran (1473-1513 M). Nama ini adalah nama yang paling 

terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat, karena kemashuran sosoknya di antara 

raja-raja yang ada di tatar Sunda ketika itu. 
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Pada saat berdirinya, Unpad terdiri dari 4 fakultas: Fakultas Hukum dan 

Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi (keduanya berawal dari Yayasan 

Universitas Merdeka di Bandung), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP, 

penjelmaan dari PTPG di Bandung), dan Fakultas Kedokteran. Pada 18 September 

1960, dibuka Fakultas Pendidikan Jasmani (FPJ) sebagai perubahan dari Akademi 

Pendidikan Jasmani. Pada tahun 1963-1964, FPJ dan FKIP melepaskan diri dari Unpad 

dan masing-masing menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga dan Institut Keguruan & Ilmu 

Pendidikan (IKIP, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia). Dalam kurun waktu 6 

tahun, di lingkungan Unpad bertambah 8 fakultas yakni: Fakultas Sosial Politik (13 

Oktober 1958, sekarang FISIP), Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA, 1 November 1958), Fakultas Sastra (1 November 1958, kini menjadi Fakultas 

Ilmu Budaya), Fakultas Pertanian (Faperta, 1 September 1959), Fakultas Kedokteran 

Gigi (FKG, 1 September 1959), Fakultas Publisistik (18 September 1960, sekarang 

menjadi Fikom), Fakultas Psikologi (FPsi, 1 September 1961), dan Fakultas Peternakan 

(Fapet, 27 Juli 1963). 

Tahun 2005, Unpad membuka 3 fakultas baru Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK, 

8 Juni 2005), Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (FPIK, 7 Juli 2005), dan Fakultas 

Teknologi Industri Pertanian (FTIP, 13 September 2005). Selama 2 tahun kemudian, 

Unpad meningkatkan status 2 jurusan di FMIPA, yaitu Jurusan Farmasi menjadi 

Fakultas Farmasi  (17 Oktober 2006), serta Jurusan Geologi menjadi Fakultas Teknik 

Geologi (FTG, 12 Desember 2007). 

Dalam rangka meningkatkan performa universitas, pada 7 September 1982, 

Unpad membuka Fakultas Pascasarjana. Fakultas ini menyelenggarakan pendidikan 

jenjang S-2 (Program Magister) dan S-3 (program Doktor). Pada perkembangan 

selanjutnya, Fakultas Pascasarjana statusnya berubah menjadi Program Pascasarjana. 

Sebagai upaya memenuhi tenaga-tenaga terampil ahli madya, maka Unpad juga 

menyelenggarakan pendidikan Program Diploma (S-0) untuk beberapa bidang ilmu. 

Kepemimpinan di Unpad pun mengalami perkembangan, baik para pejabat, struktur, 

maupun bentuk organisasinya. Kepemimpinan yang pertama berbentuk presidium, 

dengan ketua R. Ipik. Gandamana, Wakil Ketua R. Djusar Subrata, serta Sekretaris Mr. 

Soeradi Wikantaatmadja dan R Suradiradja. Selanjutnya pada 6 November 1957 

diangkat Presiden Unpad yaitu Mr. Iwa Koesoemasoemantri, berdasarkan SK Presiden 
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RI No. 14/M/1957, tertanggal 1 Oktober 1957. Pengambilan sumpah dilakukan di Istana 

Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden Unpad didampingi Senat Universitas 

dengan Sekretaris Prof. M. Sadarjun Siswomartojo, Kusumahatmadja, dan Mr. Bushar 

Muhammad. Sejak 1963, sebutan Presiden Universitas diubah menjadi Rektor dan 

sebutan Sekretaris Universitas atau Kuasa Presiden diubah menjadi Pembantu Rektor. 

Terinspirasi oleh “Kota Akademik Tsukuba”, Rektor keenam Unpad, Prof. Dr. 

Hindersah Wiraatmadja menggagas “Kota Akademis Manglayang”, yang terletak di 

kawasan kaki Gunung Manglayang. Konsep tersebut menjawab permasalahan kampus 

Unpad yang tersebar di 13 lokasi yang berbeda sehingga menyulitkan koordinasi dan 

pengembangan daya tampung, selain untuk meningkatkan produktivitas, mutu lulusan, 

dan pengembangan sarana/prasarana fisik. 

Sejak tahun 1977, Unpad merintis pengadaan lahan yang memadai dan tahun 

1979 baru disepakati dengan adanya penunjukkan lahan bekas perkebunan di 

Jatinangor. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/3590/1987, 

kawasan itu meliputi luas 3.285,5 Hektar, terbagi dalam 7 wilayah peruntukkan. Khusus 

untuk Unpad, wilayah pengembangan kampus di Jatinangor mencakup 175 h. Secara 

bertahap, Unpad telah mulai memindahkan kegiatan pendidikannya ke Jatinangor sejak 

1983, yang diawali oleh Fakultas Pertanian. Kemudian diikuti oleh fakultas-fakultas 

lainnya yang ada di lingkungan Unpad. Pada 5 Januari 2012, gedung Rektorat Unpad 

resmi pindah ke Jatinangor. 

 

Visi, Misi, dan Tujuan Unpad 

Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan 

perundangan, Unpad menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan 

Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

PIP tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi Unpad dan menjadi panduan bagi 

civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi Unpad. 

Visi Universitas Padjadjaran: 

”Menjadi Universitas Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Dunia Tahun 

2026” 
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Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat), yang mampu memenuhi 

tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi. 

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan 

relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan tinggi dalam memajukan 

perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel 

untuk meningkatkan citra perguruan tinggi; 

4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal 

dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 

Tujuan: 

1. Tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam 

memperoleh pendidikan tinggi; 

2. Teraihnya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan seni; 

3. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

4. Terkembangnya dan terintegrasikannya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan publik; 

5. Terkembangnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan 

pendidikan; 

6. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional dalam 

penyelenggaraan pendidikan; 

7. Terkembangnya tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-

undangan serta teraihnya sumber daya finansial mandiri untuk tercapainya 

stabilitas penyelenggaraan pendidikan; 

8. Terkembangnya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan keunggulan 

kinerja; 

9. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Sunda untuk meraih 

daya saing internasional. 
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Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 UPT Kesehatan 

 UPT Pengelolaan Mesjid 

 UPT Kearsipan 

 UPT Lingkungan Kampus 

Fasilitas yang dimiliki UNPAD 
1. Pemondokan 

 Asrama Padjadjaran 1 

 Asrama Padjadjaran 2 

 Asrama Padjadjaran 3 

 Asrama Padjadjaran 4 

 Asrama Padjadjaran 5 

 Asrama Ex Pedca 

 Bale Padjadjaran 

2. Fasilitas Penunjang Pendidikan 

 Perpustakaan 

 Rumah Sakit Gigi Mulut 

 Rumah Sakit Pendidikan 

 Elearning 

 Pusat Bahasa 

 Pusat Pelayanan Basic Science 

 Laboratorium Central 

3. Fasilitas Kesehatan 

 Klinik Padjadjaran 

 Bale Kesehatan 

 Pusat Kebugaran dan Kecantikan Fitness Ideal 

4. Fasilitas Olah Raga 

 Stadion Jati Padjadjaran 

 Bale Santika 

5. Transportasi 

 Angkutan gratis dalam kampus 

6. Perbankan 

 ATM Center 

http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/pemondokan/asrama-padjadjaran-1/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/pemondokan/asrama-padjadjaran-2/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/pemondokan/asrama-padjadjaran-3/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/pemondokan/asrama-padjadjaran-4/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/pemondokan/asrama-padjadjaran-5/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/pemondokan/asrama-ex-pedca/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/pemondokan/bale-padjadjaran/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-penunjang-pendidikan/perpustakaan/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-penunjang-pendidikan/rumah-sakit-gigi-dan-mulut/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-penunjang-pendidikan/rumah-sakit-pendidikan/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-penunjang-pendidikan/elearning/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-penunjang-pendidikan/pusat-bahasa/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-penunjang-pendidikan/pusat-pelayanan-basic-science/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/laboratorium-central/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-kesehatan/klinik-padjadjaran/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-kesehatan/bale-kesehatan/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-kesehatan/pusat-kebugaran-dan-kecantikan-fitness-ideal-2/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-olah-raga/stadion-jati-padjadjaran/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-olah-raga/bale-santika/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/transportasi/angkutan-gratis-dalam-kampus/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/perbankan/atm-center/
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 BTN Cabang Unpad 

 BNI Dipati Ukur 

 BNI Jatinangor 

 BRI Jatinangor 

 Bank Mandiri Jatinangor 

 Bank bjb Kantor Kas Unpad  

7. Ruang Pertemuan 

 Bale Sawala 

 Bale Rumawat 

 Bale Rucita 

 Grha Sanusi Hardjadinata 

 Auditorium Bale Santika 

 Ruang Serba Guna Gedung 2 

8. Fasilitas Lain 

 Kantor Pos 

 Pusat Pelayanan Terpadu Unpad 

 Unpad Training Centre (UTC) 

 The Sixty Two Resto & Lounge 

  

(2) Universitas Winaya Mukti 

Universitas Winaya Mukti memiliki 4 fakultas yaitu 1) Fakultas 

Pertanian; 2) Fakultas Kehutanan 3) Fakultas Teknik dan 4) Fakultas ekonomi. 

Unwim memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

membawahi lima pusat penelitian dan pengembangan (PUSLITBANG)  yaitu 1)  

Bisnis dan kerjasama 2) kehutanan/pemetaan/ahli GIS dan manajemen DAS; 3)  

Teknologi terapan dan  Pembangunan berkelanjutan; 4) Pengabdian  Kepada 

Masyarakat ; 5)  Keanekaragaman hayati dan pengembangan plasma nutfah. 

Unwim telah melakukan berbagai penelitian , pengabdian pada masyarakat, 

kerjasama dengan berbagai pihak.  

 Visi LPPM UNWIM 

 menjadi lembaga pembaharu dan pengembangan masyarakat yang maju, mandiri 

dan bermartabat melakui penelitian dan pengabdian masyarakat 

http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/perbankan/btn-unpad/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/perbankan/bni-dipati-ukur/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/perbankan/bni-jatinangor/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/perbankan/bri
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/perbankan/bank-mandiri/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/perbankan/bank-bjb-kantor-kas-unpad-jatinangor/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/gedung-pertemuan/bale-sawala/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/gedung-pertemuan/bale-rumawat/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/gedung-pertemuan/bale-rucita/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/gedung-pertemuan/grha-sanusi-hardjadinata/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/gedung-pertemuan/auditorium-bale-santika/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/gedung-pertemuan/ruang-serba-guna-gedung-2/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-lain/kantor-pos/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-lain/pusat-pelayanan-terpadu/
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-lain/unpad-training-centre-utc
http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/fasilitas-lain/the-sixty-two-resto-lounge


18 
 

 Misi LPPM 

 1.  melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu maupun penelitian yang dapat  

dipublikasikan dan membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

 2.    Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menumbuhkan   

        kemandirian dan kemanfaatan bagi masyarakat, 

3. Menjalin kemitraan kepada seluruh pemangku lintas instansi maupun masyarakat 

1.  Aktif berpewran serta dalam setiap kegiatan pembaharuan. 

 

Organisasi Pelaksana 

             Rencana pelaksanaan pemantapan program PKW dilakukan secara Tim yang 

terdiri dari  Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Universitas Padjadjaran dan 

Universitas Winaya Mukti. Dalam struktur organisasi pelaksana, terdapat komponen 

mahasiswa. Program  PKW mengikut-sertakan 2 orang mahasiswa UNWIM  dalam 

bentuk penelitian yang dapat mendukung dan mensukseskan  program  PKW.  

Kehadiran mahasiswa di desa dapat sekaligus membantu penerapan program aksi 

yang merupakan tehnik atau media untuk memperoleh dan mengumpulkan data 

primer. Demikian juga, dalam pelaksanaan program PKW akan melibatkan aparat 

desa, tokoh masyarakat, tokoh agama serta anggota kelompok masyarakat untuk 

perencanaan dan evaluasi program. Kegiatan Tahun ke-3  

  Pemberdayaan dilakukan dengan mengadakan Pelatihan budidaya pertanian 

(sawah) dan  peternakan  meliputi : 

 Identifikasi  C/N Ratio tanah sawah  di desa Cilayung dan desa Jatiroke, data hasil 

analisa laboratorium digunakan sebagai dasar pelatihan kelompok tani 

 Pengolahan limbah pertanian dan peternakan  menjadi pupuk organik, dan 

mengembalikannya ke tanah sawah 

 Dinamika kelompok tani 

 Identifikasi infeksi cacing (endoparasit) pada  domba. 

 Demplot intensifikasi peternakan ( reproduksi domba) 
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                                   BAB 5 : HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

I. PELATIHAN PUPUK ORGANIK DAN PESTISIDA NABATI 

       A.Waktu dan tempat  :  

Waktu pelaksanaan  desa Jatiroke : pelatihan pembuatan pupuk organik dan 

pestisida nabati telah dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 26 Januari 2017, 

tempat sawah Bapak dadang desa Jatiroke.   

Waktu pelaksanaan  desa Cilayung : pelatihan pembuatan pupuk organik telah 

dilaksanakan pada   hari Senin, tanggal 10 April  2017, tempat sawah Bapak 

Atang Kusnadi desa Cilayung.  

 

B,Narasumber dan peserta :  

1. Dr. Dra.  R. Budiasih.,MP : Penanggung jawab demplot  padi sawah desa    

Cilayung 

2. Dr. Mieke R.Setiawati,MP. : Penanggung jawab Pelatihan budidaya 

Azolla pinata sebagai pupuk hijau untuk tanaman  padi sawah 

3. Dr.Ir.Hj. Nunung Sondari,M.P  : Penanggung jawab demplot  padi sawah 

desa Jatiroke. 

Peserta pelatihan desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani  

Jatiroke yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4 

dan  Bina Karya. 

        Peserta pelatihan desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

        yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       

        Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   

       Kenanga. 

 

    C. Materi Pelatihan 

   Persiapan pupuk organik untuk tanam padi di dua desa yaitu desa 

Cilayung dan desa  Jatiroke Kecamatan Jatinangor. Pembuatan pupuk 

organik  akan menggunakan MOL (Mikroorganisme lokal).  Adapun 

prosedur pembuatan pupuk organik melalui pemanfaatan MOL sebagai 

berikut. Peserta diberi pengertian tentang MOL yaitu kumpulan 

mikroorganisme lokal yang menguntungkan dan bersifat indigenous yang 
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bersumber dari wilayah sendiri dan diperoleh dari bahan alam atau bahan 

organik dengan mengutamakan konsep Zero Waste/produk bersih.  Saat ini 

ketergantungan dekomposer atau stater dalam pembuatan pupuk organik di 

tingkat petani masih bergantung pada sumber mikroorganisme dari luar 

seperti penggunaan EM4 (Efektif Mikroorganisme), orgadec, dll. Padahal 

sumber mikroorganisme dari alam Indonesia sangat berlimpah (UU No. 32 

KLH Ecoregion. Bahan utama pembuatan MOL harus mengandung sumber 

glukosa dan sumber mikroorganisme. Sumber mikroorganisme biasanya 

didapat dari ekstrak bahan alam yang tidak dimanfaatkan lagi oleh manusia. 

Bahan alami tersebut seperti hati bonggol pisang, air kencing binatang 

ternak, dan lain-lain. Dalam pembuatan pupuk organik, sebelumnya terjadi 

pengomposan. Pengomposan adalah proses dekomposisi yang dilakukan 

oleh mikroorganisme terhadap bahn organik yang di-biodegradable (dapat 

didegradasi). 

 

Bahan utama pembuatan mikroorganisme lokal (mol) 

1. Sumber Glukosa 

Sumber glukosa diantaranya: gula merah, pengenceran dengan air diaduk 

sampai larut, cairan gula pasir, ataupun gula batu dicairkan, air gula dan air 

kelapa  

2. Sumber Mikroorganisme yang Menguntungkan 

Bahan- bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber miroorganisme 

yang menguntungkan diantaranta hati bonggol pisang, Azolla pinnata, 

kotoran sapi/pupuk kandang dan hijauan legum. 

Catatan: 

Kandungan bonggol pisang lebih banyak mengandung unsur hara P atau 

phospat sehingga banyak digunakan sebagai penambah nutrisi tanaman. 

Dalam MOL bonggol pisang mengandung Zat Pengatur Tumbuh Giberellin 

dan Sitokinin. Selain itu dalam mol bonggol pisang tersebut juga 

mengandung 7 mikroorganisme yang sangat berguna bagi tanaman yaitu: 

Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, mikroba 

pelarut phosphat dan mikroba seluloolitik. Tidak hanya itu MOL bonggol 
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pisang juga tetap bisa digunakan untuk dekomposer atau mempercepat 

proses pengomposan.   

Cara pembuatan MOL (Mikroorganisme Lokal) 

1. Mempersiapkan, hati bonggol pisang (tanaman pisang yang sudah tidak 

produktif) 

2. Bonggol pisang, batang pisang dikuliti, diambil kotak dalamnya 

(hatinya) lalu dipotong-potong, setelah dipotong-potong diblender, 

kemudian ditambahkan air dengan perbandingan 1:1 

3. Adonan MOL dimasukkan ke dalam kompan plastik, aduk dan tutup 

kompan. Tutup kompan dilubangi dan diberi selang (dengan catatan udara 

dapat masuk, tapi tidak bisa dimasuki lalat). 

 

Bahan Baku: 

1. Pupuk kandang (kotoran  sapi  sebagai bahan  pembuat pupuk desa   

     Jatiroke, kotoran domba sebagai bahan pembuat pupuk desa Cilayung) 

2. Pupuk hijau (Azolla pinata) 

3. Hijauan legum (golongan kacang-kacangan, daun lamtoro, petai cina,    

     daun albasia, biomass sisa panen kacang-kacangan, sisa daun ubi jalar) 

4. Jerami padii/bahan organik sisa-sisa tanaman 

5. MOL 

Alat-alat yang digunakan : 

1. Cangkul/singkup  

2. Karung goni/terpal 

3. Emrat/ember blender 

4. Kompan plastik 

5. Selang plastik 

6. Ember 

7. Mesin pencacah jika ada 

8. Batang pisang 

9. Golok 

10. Karung goni/terpal 

11. Termometer jika ada 
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Prosedur Pembuatan Pupuk Organik dengan Pemanfaatan MOL 

 

Gambar 1 : Diagram Alir Pembuatan Pupuk Organik Padat 

Cara Pembuatan  Pupuk Organik 

1. Semua bahan baku dicampur, jerami padi sebelum dicampur dipotong-potong 

dengan ukuran  2-3  cm, kotoran ternak + urine, diaduk merata dengn sekop. 

2. Setelah semua bahan dicampur merata disiram dengan MOL yang sudah 

disediakan. 

3. Tambahkan air secukupnya sampai  bahan kompos  dapat dikepal, apabila 

kepalan dibuka bahan kompos mengandung  kadar air 50-60%. 
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4. Kompos  ditumpuk dengan ketebalan 20 cm lalu ditutup dengan karung goni atau 

terpal, setiap minggu  dicek,    panas ukur dengan termometer, bila temperatur 

menunjukkan 50
o
C  kompos  diaduk kemudian  dibalik, sampai temperatur  

kompos  turun kembali, kemudian tutup kembali. 

5. Setelah  30  hari,  suhu kompos sudah kembali pada suhu ruang, kompos sudah 

tidak bau, warna sudah menyerupai tanah, kompos dinyatakan sudah matang . 

 

PESTISIDA NABATI  

  Dalam pengembangan produksi pangan khususnya padi, petani 

dihadapkan kepada beberapa kendala baik yang bersifat fisik, sosio-ekonomi 

maupun kendala yang bersifat biologi (biological constraint). Salah satu kendala 

biologi adalah gangguan spesies organisme yang menyebabkan penurunan baik 

kuantitas maupun kualitas produk bahkan sampai menggagalkan panen. 

Mengingat dampak negatif dari penggunaan pestisida yang tidak terkendali, 

pemerintah mengintroduksikan suatu paket teknologi pengendalian hama yang 

lebih ramah lingkungan disebut teknologi Pengendalian Hama Terpadu 

(integreted pest management). Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada 

dasarnya terdiri atas dua kegiatan pengendalian yaitu usaha-usaha pencegahan 

(preventive controls) dan penggunaan pestisida (pesticide controls). Penggunaan 

pestisida boleh dilakukan apabila cara pertama sudah digunakan tetapi belum 

memberikan hasil optimal. 

Introduksi teknologi PHT bertujuan agar petani menjadi tahu dan 

mampu merubah perilaku dalam pengendalian hama tanaman dari cara lama 

(sistem kalender) ke cara baru (konsep PHT). Disamping itu, jenis pesisida yang 

boleh digunakan untuk tanaman padi juga dibatasi, hanya boleh menggunakan 

jenis pestisida yang mudah terurai (degradable) dan berspektrum sempit 

(narrow spectrum). Pendekatan ini mendorong penggantian pestisida kimia 

dengan teknologi pengendalian alternatif, yang lebih banyak memanfaatkan 

bahan dan metode hayati, termasuk musuh alami, pestisida hayati, dan feromon. 

Dengan cara ini, dampak negatif penggunaan pestisida terhadap kesehatan dan 

lingkungan dapat dikurangi (Untung 2000). Konsep PHT ekologi berangkat dari 

perkembangan dan penerapan PHT dalam sistem pertanian di tempat tertentu. 
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Dalam hal ini, pengendalian hama didasarkan pada pengetahuan dan informasi 

tentang dinamika populasi hama dan musuh alami serta keseimbangan 

ekosistem. Berbeda dengan konsep PHT teknologi yang masih menerima teknik 

pengendalian hama secara kimiawi berdasarkan ambang ekonomi, konsep PHT 

ekologi cenderung menolak pengendalian hama dengan cara kimiawi. (Eka 

Fitria.2015)  

 

Tumbuhan penghasil pestisida nabati dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: 

1. Kelompok tumbuhan insektisida nabati, adalah kelompok tumbuhan yang 

menghasilkan pestisida pengendali hama insekta. Contoh tumbuhan dari 

kelompok ini adalah: piretrium, aglaia, babadotan, bengkuang, bitung, jaringau, 

saga, serai, sirsak, srikaya. 

2. Kelompok tumbuhan antraktan atau pemikat, adalah tumbuhan yang 

menghasilkan suatu bahan kimia yang menyerupai sex pheromon pada serangga 

betina. Bahan kimia tersebut akan menarik serangga jantan, khususnya hama 

lalat buah dari jenis Bactrocera dorsalis. Contoh tumbuhan dari kelompok ini 

adalah: daun wangi dan selasih. 

3. Kelompok tumbuhan rodentisida nabati, adalah kelompok tumbuhan yang 

menghasilkan pestisida pengendali hama rodentia. Tumbuh-tumbuhan ini 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai penekan kelahiran (efek aborsi atau 

kontrasepsi) dan penekan populasi, yaitu meracuninya. Tumbuhan yang 

termasuk kelompok penekan kelahiran umumnya mengandung steroid, 

sedangkan yang tergolong penekan populasi biasanya mengandung alkaloid. 

Dua jenis tumbuhan yang sering digunakan sebagai rodentisida nabati adalah 

jenis gadung KB dan gadung racun. 

4. Kelompok tumbuhan moluskisida, adalah kelompok tumbuhan yang 

menghasilkan pestisida pengendali hama moluska. Beberapa tanaman 

menimbulkan pengaruh moluskisida, diantaranya: daun sembung, akar tuba, 

patah tulang dan tefrosia (kacang babi). 

5. Kelompok tumbuhan pestisida serba guna, adalah kelompok tumbuhan yang 

tidak berfungsi hanya satu jenis saja, misalnya insektisida saja, tetapi juga 

berfungsi sebagai fungisida, bakterisida, moluskisida, nematisida dan lainnya. 
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Contoh tumbuhan dari kelompok ini adalah: jambu mete, lada, mimba, mindi, 

tembakau dan cengkih. 

     Pestisida nabati dapat membunuh atau mengganggu serangan hama dan penyakit 

melalui cara kerja yang unik, yaitu dapat melalui perpaduan berbagai cara atau 

secara tunggal. Cara kerja pestisida nabati sangat spesifik, yaitu : 

 merusak perkembangan telur, larva dan pupa 

 menghambat pergantian kulit 

 mengganggu komunikasi serangga 

 menyebabkan serangga menolak makan 

 menghambat reproduksi serangga betina 

 mengurangi nafsu makan 

 memblokir kemampuan makan serangga 

 mengusir serangga 

 menghambat perkembangan patogen penyakit. 

Pestisida nabati mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan pestisida nabati adalah : 

 murah dan mudah dibuat sendiri oleh petani 

 relatif aman terhadap lingkungan 

 tidak menyebabkan keracunan pada tanaman 

 sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama 

 kompatibel digabung dengan cara pengendalian yang lain 

 menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas residu pestisida kimia  

Kelemahannya adalah : 

 daya kerjanya relatif lambat 

 tidak membunuh jasad sasaran secara langsung 

 tidak tahan terhadap sinar matahari 

 kurang praktis 

 tidak tahan disimpan 

 kadang-kadang harus disemprotkan berulang-ulang 

Pengendalian ulat pada tanaman padi 

Bahan: tanaman sere (seluruh kotak) 250 gram, Air 4 gelas. 

Cara membuat: tanaman sere ditumbuk sampai halus ditambahkan air 4 gelas, 
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kemudian disaring. 

Cara pemakaian: larutan dicampur dengan 13 liter air. Semprotkan pada tanaman 

padi yang terserang ulat (hama putih, penggulung daun, penggerek batang). Untuk 

penggerek batang satu minggu setelah dijumpai adanya telur. 

Pengendalian ulat grayak dan wereng 

Bahan: Daun sirsat segar 250 gram, air ½ liter. 

Cara membuat: daun sirsat  ditumbuk halus ditambah air kemudian disaring. 

Pemakaian: campur larutan air sirsat dengan 14 liter air kemudian semprot pada 

tanaman yang terserang hama. 

Mengendalikan hama wereng 

Bahan: kecubung 2 butir, jenu 1 kilogram. 

Cara membuat: kedua bahan direbus dengan air sampai mendidih, kemudian 

disaring. 

Cara penggunaan: setiap 1 liter air rebusan dicampur dengan 16 liter air. 

Semprotkan pada tanaman yang terserang hama wereng. 

 

Mengendalikan ulat grayak, ulat lain dan serangga 

Bahan: Daun gamal segenggam (1 kilogram), 5 liter air, 250 mg tembakau rokok 

(sudah dirokok). 

Cara membuat: pucuk daun gamal ditumbuk halus. Campur dengan air kemudian di 

rebus. Dinginkan, tambahkan tembakau dan diaduk hingga air hingga berubah 

menjadi agak kehitaman/kemerahan. 

Cara penggunaan: setiap 250 cc air larutan dicampur dengan 10 liter air. Gunakan 

untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman. 

Hama walang sangit 

Bahan: brotowali 1 kilogram, kecubung 2 butir, Air 1 liter. 

Cara membuat: Brotowoli dan kecubung direbus dengan 1 liter air. Air rebusan 

disaring. Campur larutan dengan 16 liter air. Gunakan untuk mengendalikan hama 

walang sangit yang menyerang tanaman. Penyemprotan pada pagi dan sore hari. 

 

Ramuan untuk mengendalikan Trips, Aphid, dan Kutu daun 

Bahan: Daun pamor-pamor 2,5 kilogram, deterjen 5 gram, air 7,5 liter. 



27 
 

Cara membuat : daun pamor-pamor ditumbuk (blender) sampai halus, kemudian 

tambahkan air (konsentrasi 25 %) dan permentasikan selama 1 hari. Kemudian 

saring ekstraknya dan tambahkan diterjen. Semprotkan pada tanaman. 

Pestisida nabati daun mimba dan umbi gadung untuk mengendalikan ulat dan 

hama pengisap 

Bahan: Daun mimba 1 kilogram, umbi gadung 2 buah, detergen 10 gram dan air 20 

liter. 

Cara membuat:  

Tumbuk halus daun mimba dan umbi gadung, tambahkan air dan detergen, aduk 

sampai rata. Diamkan rendaman tersebut selama semalam. Saring larutan hasil 

rendaman dengan kain halus. Semprotkan larutan hasil penyaringan ke pertanaman. 

Pengendalian hama keong emas 

Proses pembuatan: 

a. Belah batang pepaya menjadi beberapa kotak, ukurannya tidak terlalu kecil agar 

bisa digunakan sebagai wadah daun pepaya. Apabila tidak ada batang pepaya bisa 

juga digunakan daun papaya ataupun kayu. 

b.  Hancurkan daun pepaya menggunakan tangan, lalu letakkan di atas batang 

pepaya/kayu. 

c.  Letakkan umpan  dengan jarak 1 meter atau tergantung dari persebaran keong mas. 

d. Umpan batang pepaya diletakkan pada sore hari sehingga pada pagi harinya, keong 

mas dapat segera di pungut. 

Untuk Mengendalikan Hama Secara Umum 

Bahan : Daun mimba 8 kilogram, lengkuas 6 kilogram, serai 6 kilogram, deterjen 20 

gram, air 80 liter.              

Cara membuat : Daun mimba, lengkuas, dan serai ditumbuk halus, dicampur dengan 

diterjen/sabun colek lalu tambahkan air 20 liter diaduk sampai merata, direndam selama 

24 jam. Kemudian larutan tersebut disaring dengan kain halus. Larutan hasil 

penyaringan diencerkan dengan 60 liter air, semprotkan pada tanaman. Bisa untuk luas 

areal 1 hektar. 

Ramuan untuk Mengendalikan Hama Belalang dan Ulat 

Bahan : Daun Sirsak 50 lembar, daun tembakau 1 genggam, Deterjen/sabun colek 20 gr. 

Air 20 liter. 
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Cara membuat : Daun sirsak dan tembakau ditumbuk halus. Tambahkan deterjen/sabun 

colek aduk dengan 20 liter air, endapkan 24 jam. Disaring dengan kain halus dan 

diencerkan dengan 50 -60 liter air, aplikasinya dengan cara disemprotkan. 

Ramuan untuk Mengendalikan" Hama Wereng Coklat, Penggerek Batang dan 

Nematoda 

Bahan: Biji mimba 50 gr, Alkohol 10 cc, Air 1 liter. 

Cara membuat : Biji mimba ditumbuk halus dan diaduk dengan alkohol, encerkan 

dengan air, endapkan selama 24 jam, saring. Semprotkan pada tanaman yang terserang. 

Ramuan untuk Mengendalikan Tikus 

1. Bahan : Umbi gadung racun 1 kg, Dedak padi 10 kg, Tepung ikan 1 ons, Kemiri 

sedikit, air sedikit. Cara membuat: Umbi gadung dikupas dan dihaluskan, semua 

bahan dicampurkan tambah air untuk dibuat pelet. Sebarkan pelet dipematang 

sawah/sarang tikus. 

2. Bahan : Jengkol matang 1 kg, air 2 liter. Cara membuat : Buah jengkol ditebar 

dibeberapa titik dekat tanaman atau di depan lubang sarang tikus. Cara lain buat 

ekstrak dari 1 kg buah jengkol yang direndam dalam 2 liter air selama 2 hari. 

Semprotkan ekstrak itu ke areal sawah. Bau tajam jengkol membuat satwa 

pengerat itu enggan memasuki areal sawah selama 2-4 minggu. 

D. HASIL    

              Analisis pupuk organik dilaksanakan melalui pengambilan sampel  

setelah selesai proses pematangan dan dinyatakan pupuk telah matang. Produk 

pupuk organik  hasil pelatihan di analisis di Laboratorium  kesuburan  Tanah dan 

Nutrisi Tanaman Fakultas    Pertanian UNPAD . Hasil analisis dibandingkan  

dengan Standar Teknis Minimal Pupuk Organik menurut Permentan  NO. 

70/Permentan/SR.140/10/2011,  ditampilkan pada Tabel  

 

Tabel 1.   Hasil analisis pupuk padat dan cair  produk kelompok Tani  

  

No Parameter Satuan Hasil  

Pupuk  

padat  

Standar* 

SNI 

POP 

Hasil  

pupuk  

Cair 

Standar* 

SNI 

POC 

1 C-organik % 28,56 Min 15 1,34 Min 6 

2 C/N  21,93 15-25   

3 Kadar air % 19,76    

4 pH  7,97 6,80-7,49 8,69 4-9 
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5 Total 

N 

P2O5 

K2O 

 

% 

% 

% 

 

1,32 

0,98 

0,40 

 

0,40 

9,80 

0.1 

 

0,07 

0,28 

0,67 

 

3-6 

3-6 

3-6 

6 Mikroba Fungsional*) 

Penambat N 

Pelarut  P 

 

CFU/g 

CFU/g 

 

5,8  x 10
5
 

3,65 x 10
8
 

  

- 

- 

 

7 Unsur Mikro 

Fe tersedia 

Zn 

Cu 

 

ppm 

ppm 

ppm 

 

12,71 

66,20 

16,21 

 

Max 2 

Max 500 

Max 100 

 

11,22 

4,29 

1,71 

 

90 - 900  

5  -  50  

250 - 5000  

 

8 Asam humat % 15,64  - - 

          Keterangan: * NO. 70/Permentan/SR.140/10/2011  

Hasil analisis pupuk organik padat  dibandingkan dengan standar  

No. 70/Permentan/SR.140/10/2011   terlihat  C- organik , C/N ratio, pH, N, K2O , 

Zn dan Cu  telah  memenuhi  standar  Permentan. Pupuk ini masih kekurangan 

unsur P2O dan kelebihan  Fe,  Keunggulan dari pupuk buatan kelompok tani 

yaitu mengandung bakteri penambat N dan pelarut P. Pupuk ini digunakan untuk 

mengolah tanah sebelum tanam padi. Selama tanam padi digunakan    Pestisida 

nabati daun mimba bersama pupuk organik cair.               

 

E. DISKUSI 

Petani  semula ragu terhadap penanaman padi organik yaitu tanam padi 

menggunakan bahan  organik dengan kombinasi pupuk kandang dan pupuk 

hijau,  benih muda,  tanam satu batang  dan air macak-macak.  Saluran air di atur 

dan sebelum masuk ke sawah di saring terlebih dahulu menggunakan tanaman 

eceng gondok.  

 

II. TANAM  PADI  ORGANIK  

 

A.Waktu dan tempat  : Waktu pelaksanaan  tanam padi organik, hari Sabtu, 

tanggal  11 Maret  2017, Tanam padi berikutnya yaitu  tanggal 17 Juli 2017 

tempat sawah Bapak dadang desa jatiroke.  Tanam Padi desa Cilayung 

dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Juni 2017 tempat sawah Bapak Atang 

Kusnadi.  
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B.Narasumber dan peserta :  

1.Dr. R. Budiasih.,MP : Penanggung jawab demplot  padi sawah desa     

Cilayung 

2.Dr. Mieke R.Setiawati,MP. : Penanggung jawab Penyediaan  Azolla pinata 

sebagai pupuk hijau untuk tanaman  padi sawah 

3.Dr.Ir.Hj. Nunung Sondari,M.P  : Penanggung jawab demplot  padi sawah desa 

Jatiroke 

Peserta pelatihan desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani  

Jatiroke yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4 dan  

Bina Karya. 

          Peserta pelatihan desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       

          Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   

          Kenanga. 

           

              Sebelum dilakukan pelaksanaan tanam padi, dilakukan sampling tanah 

sawah untuk analisis di laboratorium Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Padjadjaran. Tetapi penanaman tetap dilakukan sebelum hasil 

analisis selesai.  Penanaman padi sawah dilakukan dengan persemaian dilahan 

sawah berlumpur, dengan lubang tanam 30x30 mengunakan caplak. Jumlah 

benih 3 perlubang tanam dan menggunakan metode tanam jajar legowo 2:1. 

Umur benih 14 hari. Persiapan lahan tanam dilakukan dengan mencangkul tanah 

hingga kedalaman 30 cm. Seluruh sisa tanaman atau gulma dibuang , tanah 

selanjutnya digemburkan sehingga bertekstur lumpur. Dengan dicampurkannya 

pupuk kompos sebanyak 10 ton  ha
-1

. 

Pupuk organic padat  diperoleh dari  hasil  kelompok tani.  Tujuan 

demplot  adalah agar petani melihat dan memperoleh pengalaman adanya 

kelebihan dan kekurangan dari penggunaan pupuk organic dan anorganik 

ditinjau dari kesuburan tanah, produktivitas dan keberlanjutan produksi padi. 

Setiap dua minggu sejak  padi ditanam, dilakukan pemupukan menggunakan 

POC dengan cara disemprot dengan terlebih dahulu POC diencerkan 

perbandingan setiap 10 ml diencerkan dalam 1 liter air. Untuk mendukung 
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program demplot padi sawah petani diberi satu alat semprot POC.  

  

C. HASIL    

Tabel 2 .    Kondisi   C/N  Ratio  Tanah sawah 

Program Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Desa Cilayung Jatiroke Cilayung Jatiroke Cilayung Jatiroke 

C/N Ratio 

Tanah sawah 

C/N  

2,91 

C/N 

 6,72 

C/N  

4,01 

C/N   

 7,67 

C/N 

 6 

C/N   

 8,7 

   

 Kesuburan tanah dicerminkan melalui perbandingan carbon dan nitrogen. 

Program IbW berlangsung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi 

peningkata nilai C/N ratio.  Walaupun  kenaikannya  secara perlahan-lahan 

 

F. DISKUSI 

Selama tiga tahun tanam padi  organik,  dapat terlihat terjadinya peningkatan  

ratio dari carbon dan nitrogen yang semakin meningkat secara perlahan-lahan. 

Walaupun peningkatan  ratio dari carbon dan nitrogen belum sesuai dengan 

standar, tetapi telah menunjukkan peningkatan produksi padi.  

 

           III. PANEN PADI  ORGANIK 

A. WAKTU  DAN TEMPAT 

           Waktu pelaksanaan  tanam padi organik, hari  Sabtu, tanggal   8 Juli   

2017, tempat sawah Bapak dadang desa jatiroke.   

 

B. NARASUMBER DAN PESERTA  

             Dr.  Budi Asih.,MP dibantu oleh Dr.Ir Mieke R. Setiawati; dan Dr. 

Nunung Sondari.,MP.  

Peserta  panen  desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani  Jatiroke 

yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4 dan  Bina 

Karya. 

          Peserta panen desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       
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          Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   

          Kenanga. Dibantu oleh Danramil dan anggota Koramil 

 

 C. MATERI :   panen padi langsung dilakukan di sawah, pemotongan padi 

menggunakan arit pada masing-masing kotak agar tidak terjadi pencampuran 

antar kotak. Sebelum panen dilakukan sampling tanaman padi dari masing-

masing kotak untuk pengukuran tinggi tanaman, jumlah malai, jumlah daun, 

jumlah anakan, jumlah daun, volume akar dan berat gabah kering. Pengukuran 

dilakukan oleh Dr. Budiasih dan Dr. Nunung di Unwim.   

D. HASIL : Hasil  tanam padi sawah dapat dilaporkan, sebagai berikut :   

Adapun hasil pengamatan tersaji dalam Tabel :   

 

            DATA PRODUKSI PANEN PADI JATIROKE 

             Tabel   3.     Tinggi Tanaman padi 

Varietas 
Umur Pengamatan 

        2 MST 4 MST 6 MST 8 MST 10 MST 

       Denok 30,16 38,54 53,06 62,46 64,70 

       Umbul 32,02 42,12 62,32 77,00 79,62 

       Paktiwi 31,68 43,02 62,64 75,20 80,40 

       Padi 

Hitam 30,24 40,68 55,12 66,36 71,42 

        

       

      Tabel 4. Jumlah  Anakan 

 

          Variet

as 

Umur Pengamatan 

        2 MST 4 MST 6 MST 8 MST 10 MST 

       Denok 4,20 14,20 20,60 24,60 32,60 

       Umbu

l 3,60 18,00 22,40 27,80 36,20 

       Pakti

wi 5,20 20,40 28,20 32,00 40,20 

       Padi 

Hitam 3,60 20,60 27,40 30,80 38,80 
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Tabel 5. Hasil Panen   per  Petak   

               (kg) 

 

Variet

as 
GKP GKG 

  

  

     

 Denok 23,00 19,00 

    

     

 Umbu

l 36,00 32,00 

    

     

 Pakti

wi 72,00 67,00 

    

     

 Padi 

Hitam 32,00 30,00 

    

     

 Ket: GKP = Gabah Kering Pungut,  

        GKG = Gabah Kering  Giling 

 

     

  

 

Tabel 6.  Hasil Panen   per Ha (ton) 

 

         Variet

as 
GKP GKG 

  

        Denok 3,38 2,79 

          Umbu

l 5,29 4,71 

          Pakti

wi 10,59 9,85 

          Padi 

Hitam 4,71 4,41 

          Ket: GKP = Gabah Kering Pungut,  

        GKG = Gabah Kering Giling 

        

 

Tinggi tanaman padi di Jatiroke  pada umur 14 sampai 70 HSS tidak 

memperlihatkan perbedaan yang mencolok  hal tersebut menggambarkan 

perbedaan perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap tinggi tanaman.  

Tinggi tanaman  padi  ditentukan oleh faktor genetik. Tinggi tanaman  

maksimum  dapat digolongkan yaitu sangat rendah (kurang dari 70 cm), rendah 

(71-100 cm), sedang (101-130 cm), tinggi (131-160 cm) dan sangat tinggi (lebih 

dari 160 cm). Perbedaan di dalam satu jenis  padi bisa diakibatkan  faktor 

lingkungan seperti jarak tanam dan pemupukan yang optimal.  Kondisi 

lingkungan selama masa pertanaman juga dapat menjadi faktor pendukung baik 

dari suhu rata-rata harian dan juga curah  hujan dan pengairan yang sangat  

memadai. Menurut Ina (2007) pertumbuhan padi  sangat dipengaruhi oleh 
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musim. Penanaman padi pada musim  kemarau dan musim hujan  memiliki 

dampak yang cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas padi. Penanaman padi 

pada musim kemarau akan lebih baik dibandingkan pada musim hujan dan pada 

kondisi pengairan yang baik. 

      Anakan  tanaman padi Paktiwi memperlihatkan jumlah yang  lebih 

tinggi  dari tanaman padi lainnya.Bahkan tanaman padi Paktiwi mempunyai 

jumlah anak lebih besar.  Jumlah anakan maksimum  biasanya dicapai pada 

minggu keenam atau  ketujuh  dan daunnya.  tanam.  Jumlah anakan maksimum 

perbatang  dapat digolongkan yaitu sangat rendah kurang dari 5 batang), rendah 

(kurang  5-8 batang)., sedang (9-12 batang), tinggi (13-16 batang) dan sangat 

tinggi (lebih dari 16 batang). Kondisi optimum dapat mencapai dapat memacu  

pertambahan  jumlah  anakan tanaman padi. Jumlah anakan tanaman padi salah 

satunya dipengaruhi  unsur hara yang tersedia dalam tanah. Menurut Suryanata 

(2007), jumlah  anakan maksimum biasanya dicapai  pada minggu ke enam atau 

ketujuh setelah tanam, yaitu pada saat fase vegetatif maksimum yang  

merupakan fase sebelum munculnya bulir. Tanaman mulai membentuk anakan 

bersamaan dengan berkembangnya tunas baru. Anakan muncul dari tunas aksial 

(axillary) pada buku  batang dan menggantikan  tempat daun  serta tumbuh dan 

berkembang . Bibit ini menunjukkan posisi dari dua anakan pertama yang 

mengapit batang utama    Setelah tumbuh(emerging), anakan pertama 

memunculkan anakan sekunder, demikian seterusnya hingga anakan  maksimal. 

Pada fase  ini ada dua tahapan penting yaitu pembentukan annakan aktif 

kemudian disusul dengan perpanjangan batang (sistem elongation). Kedua 

tahapan ini bisa tumpang tindih, tanaman yang sudah tidak membentuk anakan 

akan  mengalami perpanjangan batang, buku kelima dari batang  dibawah 

kedudukan malai, memanjang hanya 2-4 cm sebelum pembentukan malai. 

Sementara tanaman muda terkadang masih membentuk anakan baru, sehingga 

terlihat perkembangan  kanopi sangat cepat. Secara umum, fase pembentukan 

anakan berlangsung  selama kurang lebih 30 hari.  
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HASIL TANAMAN PADI 

                 Hasil Gabah Kering Pungut  padi  Patiwi   tampaknya menghasilkan bobot  

yang tertinggi. Dibanding padi lain. Unsur hara  merupakan salah satu faktor  yang 

dapat  mempengaruhi hasil tanaman padi. Unsur hara N  dan P merupakan unsur hara 

esensial yang dibutuhkan saat  fase vegetatifhingga produktif  (pemasakan gabah). 

Besarnya unsur hara dapat mempengaruhi pertumbuhann, perkembangan  dan hasil 

tanaman, khususnya unsur hara N yang berperan dalam membentuk  protein  dan 

meningkatka bobot gabah  tanaman padi.Padi Paktiwi tersertifikasi menghasilkan  GKG  

yang tinggi. Hasil  GKG penelitian ini sejalan dengan hasil GKP, Perbedaan bobot 

GKG disebabkan proses pengeringan  gabah sampai kadar air gabah mencapai 14%. 

Bobot  GKG dapat jauh berbeda  dibandingkan  bobo  GKP apabila komponen-

komponen penyusun gabah seperti karbohidrat dan protein kadarnya rendah. 

Karbohidrat (pai)  sebagai unsur utama penyusun gabah padi terbentuk karena  suplai 

nutrisi  dari akar dan hasil fotosintesa yang mencukupi untuk pembentukan gabah  

bernas .  

 

LUARAN YANG DICAPAI 

1. Produksi padi organik 

2. Produksi pupuk organik   padat dan pupuk organik cair   

 

IV.MANAJEMEN PEMELIHARAAN  TERNAK DOMBA 

A.WAKTU DAN TEMPAT 

 Waktu Pelaksanaan , Selasa, 29 Agustus 2017, Tempat ruang rapat UPTD 

Kecamatan Jatinangor  

        B. NARA SUMBER 

            Pembicara : Iman Sukirman, S.Pt , staf Balai Insiminasi Buatan   

             Departemen  Pertanian  Lembang 

                        Peserta dari  desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       

          Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   
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          Kenanga. Peserta  dari   desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok 

tani  Jatiroke yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4 

dan  Bina Karya. 

 

C.MATERI 

        Budidaya  domba  membutuhkan  Kandang yang berfungsi sebagai   

tempat berlindung ternak dari hujan dan terik matahari 

sehingga ada rasa nyaman. Dalam keadaan yang baik, ternak akan 

mampu berkembang dan tumbuh secara normal. 

Hal yang harus diperhatikan dalam membuat kandang: 

1. Dipilih tempat yang tanahnya kering dan tinggi 

2. Jarak kandang relative jauh dari sumur dan rumah 

3. Cukup mendapat sinar matahari pagi dan sirkulasi udara yang   

baik 

4. Terlindung dari hembusa angin langsung 

5.      Tersedia tempat makan dan minum yang mudah dibersihkan 

6. Gunakan bahan bangunan yang kuat dan murah 

                     Kapasitas kandang: 

7.      Ternak usia 3-7 bulan membutuhkan luasan kandang   

     0.5m
2
/ekor 

8.     Ternak usia 7-12 bulan membutuhkan luasan kandang   

     0.75m
2
/ekor 

9.     Ternak usia dewasa membutuhkan luasan kandang 1 m
2
/ekor 

10.     Ternak menyusui membutuhkan luasan kandang minimal   

    1.5m
2
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Pakan 

Bila ditinjau dari segi nutrisi, pakan merupan unsur   yang 

sangat menentukan pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan ternak. 

1. Hijauan 

- Rumput 

- Legume  

2. Pakan Penguat/Tambahan 

Konsentrat 

                     Bubur  

                     Limbah produksi makanan 

-                Garam 

 

            Perawatan Ternak 

1. memandikan ternak. Tujuan memandikan ternak untuk menciptakan 

suasana segar, menjaga kesehatan, dan meningkatkan daya tarik 

ternak pada saat akan dijual. 

2. Mencukur bulu domba. Bulu ternak yang bersih dan pendek 

menciptakan suasana segar, mencegah investasi parasit, dan 

menunjukan kegemukan sehingga meningkatkan harga jual. 

3. Pemotongan kuku. Kuku yang panjang dapat mengganggu   

    pergerakan, perkawinan, dapat mengakibatkan luka dan mudah 

terinfeksi penyakit, menggangu estetika sehingga mengurangi nilai 

ekonomi. 

 

Penyakit parasit 

1. Kudis 
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Penyakit kudis disebabkan oleh sarcoptes scabei, psoroptes 

communis var. ovis, choriopteso ovis. Penularan penyakit melalui 

kontak dengan ternak yang terinfeksi dan bersifat zoonosis. 

2. Kutu  

Kutu dapat menyebabkan gatal, anemia, mengurangi produksi air 

susu. Penyebaran kutu melalui kontak dengan ternak yang terinfestasi. 

Pencegahan dapat dilakukan dengan sanitasi ternak, kandang dan 

lingkungan. Pengobatan dapat dilakukan dengan menggosokan minyak 

tanah. 

3. Cacingan  

Cacingan dapat menyebabkan pertumbuhan dan 

perkembanganterganggu, penurunan produksi. Anemia dan kematian. 

Pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian obat 

cacing secara rutin. 

 

       ANALISIS  CACING ENDOPARASIT 

 

Narasumber dan peserta 

 Narasumber yaitu Prof.Dr. Ellin Harlia.,MS yang menyampaikan hasil 

identifikasi cacing endoparasit. Peserta adalah anggota kelompok tani desa 

Cilayung, bersama anggota kelompok tani membuat pupuk organik dan mengikuti  

proses dekomposisi dan fementasi selama kurang lebih 30 hari.   

 

         MATERI PELATIHAN 

Ternak domba sebaiknya dipelihara dengan suasana lingkungan yang 

bersih dan kotorannya dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sanitasi lingkungan 

dapat dilakukan dengan membersihkan kandang dan peralatan dari sarang 

serangga dan hama. kandang terutama tempat pakan dan tempat minum dicuci 

dan dikeringkan setiap hari. Perlu dilakukan pembersihan rumput liar di sekitar 

kandang. Kandang ternak dibersihkan seminggu sekali. Materi yang 
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disampaikan merupakan hasil identifikasi di sampaikan kepada kelompok tani 

pada saat pelatihan, agar menjadi perhatian, sehingga kelompok tani akan 

memperhatikan kesehatan ternak domba sekaligus mencegah penurunan berat 

badan domba karena infeksi cacing. Selama proses pengomposan terjadi 

kenaikan suhu sampai 60-70
o
C yang dapat mematikan sekotak bakteri, parasit 

maupun gulma.  Hasil identifikasi diperoleh telur dan larva cacing endoparasit 

dari  Nematoda dan Cestoda dengan kategori infeksi ringan. Materi ini 

disampaikan juga pada saat pelatihan di Jatiroke. 

 

 

Tabel  7. Hasil identifikasi cacing endoparasit pada ternak domba dan sapi 

Sampel Endoparasit Kategori infeksi 

Ringan Sedang Berat 

Feses 
ternak 
Domba 
 

Strongylus sp  
 Strongyloides  
  Moniezia 
Trichuris 

194 
57 
48 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Pupuk 
kandang 
domba 

Strongylus sp  
 Strongyloides  
  Moniezia 
Trichuris 

38 
- 

30 
30 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Feses 
ternak 
sapi 

Strongylus sp  
 Strongyloides  
Capilaria   

71 
50 
30 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

Pupuk 
kandang 
sapi 

Strongylus sp  
 

60 - - 

 

4. Diskusi : hasil diskusi dengan anggota kelompok tani, yaitu tentang penggunaan obat 

cacing herbal maupun penggunaan obat cacing yang dapat dilakukan secara rutin yaitu 6 

bulan sekali.  
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V.MANAJEMEN  REPRODUKSI  DAN KELAHIRAN  

A. WAKTU DAN TEMPAT 

Waktu pelaksanaan tanggal, Jumat  15 September 2017,  Tempat ruang rapat 

UPTD Kecamatan Jatinangor  

 

B. NARA SUMBER 

             Pembicara Rifqi El Fajri, S.Pt , staf   BPTUHPT PADANG MENGATAS 

           Peserta dari  desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       

           Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   

 Kenanga. Peserta  dari   desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani  

Jatiroke yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4 dan  

Bina Karya. 

 

C. MATERI  

        STATUS UMUM REPRODUKSI DOMBA  

            -9 Bulan   

            -15 Bulan  

             

            -40 jam/ 1-2 hari  

            -2    

             

            / masa kosong  : 2 bulan  

             

            -8 Bulan  

            - 5 tahun   Jantan    : 6-8 tahun 

 

        PERKAWINAN  Ternak domba dapat dilakukan melalui kawin alam maupun          

        kawin IB 
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                   Tabel 8.  Kawin Alam  vs Kawin  IB 

NO  KAWIN ALAM KAWIN IB 

1 Pejantan dilokasi  Pejantan tidak dilokasi/ straw 

2 Pejantan tidak variatif  Pejantan variatif 

3 Ada biaya pemeliharaan jantan  Tidak ada biaya pemeliharaan jantan 

4 Kadang ada biaya kawin/ 

transport/gratis  

Biaya untuk operasional petugas IB 

5 Inbreeding tinggi  Inbreeding minim 

6 Tidak butuh tenaga ahli  Butuh tenaga ahli 

7 Penyebaran penyakit tidak 

terkontrol  

Penyebaran penyakit kelamin terkontrol 

8 Resiko cedera perkawinan   Resiko rendah 

9 Persentase jantan/ betina tdk bisa 

di prediksi  

Ada semen sexing 

10 Timing berdasarkan naluri 

pejantan berahi 

Timing berdasarkan waktu awal 

11 Keberhasilan diatas 80%  Keberhasilan 60-70 % 

12 Kualitas anak yang dilahirkan ?  Kualitas bibit lebih baik 

 

 

                        Tabel 9. Tanda Berahi Vs Bunting 

NO  BERAHI  BUNTING 

1 Gelisah, mengembik, mengibaskan  

ekornya  

Tenang 

2 Nafsu Makan Menurun  Nafsu Makan Meningkat 

3 Diam ketika didekati pejantan  Memisahkan diri 

4 Diam ketika dinaiki  Menolak dinaiki penjantan 

5 Lebih aktif/ mencari pejantan  Lebih tenang 

6 Ambing normal  Ambing berisi  dan turun pada 

pertengahan kebuntingan 

7 Perut yang menonjol sebelah kiri  Perut kanann juga menojol 

8 PBB normal   Berat badan meningkat drastis 

9 Vulva berlendir, bengkak   Vulva terlihat lebih kering 

 

PERSIAPAN KELAHIRAN  

Tanda-tanda domba akan melahirkan/ partus  

1. Di daerah sekitar pangkal ekor akan terlihat cekung  

2. Perut tampak lebih turun ke bawah  

3. Induk akan menyendiri, nafsu makan turun dan tampak tidak nyaman 

4. Domba suka menggaruk tanah dan mengembik  
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5. Ambing membengkak, puting menjadi tegang, ketika dipijit akan keluar 

cairan kental (colostrum)  

6. Induk sering berbaring dan berdiri dilakukan berulang-ulang  

7. Cairan keluar dari vulva    

Recording diperlukan 

 

PROSES KELAHIRAN  

1. Sediakan alas kandang/ tempat melahirkan yang kering dan nyaman (jerami, 

rumput kering, dll)  

2. Jika ternak digembalakan, mendekati kelahiran ternak di tahan di kandang  

3. Sediakan pakan dan minum didekat ternak  

4. Normalnya proses kelahiran berlangsung 30-60 menit  

5. Jaga jarak dengan ternak agar tidak stress 

 6. Usahakan anak domba lahir normal tanpa bantuan untuk menghindari 

kontak fisik 

 7. Jika tampak gejala kesulitan maka segera lakukan pertolongan  

 

 

 

 

 

PASCA  KELAHIRAN 

Setelah anak lahir, segera dekatkan ke Induk untuk dijilati 

Jika anak tidak bernafas, segera lakukan pertolongan. Antara lain : 

 air ketuban  

-gerakkan kaki depan  

perlahan kotak dada  

 menyusu +/- 15 

setelah lahir, jika tidak mau/ lemah, bantu anak ke puting induk atau perah susu 

induk agar anak dapat colostrum 4. Beri induk pakan dan minum adlibitum  5. 
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Kondisikan anak dan induk dikandang dengan alas kering serta hangat 6. Pantau 

secara berkala kondisi anak dan induk. 

Manajemen perkawinan  domba yaitu, mencatat setiap kali teejadi perkawinan 

alami dalam katu recoding ternak. Syarat utama yaitu perkawinan tidak sedarah, 

setelah proses perkawinan alami di catat tanggalnya dan baru dikawinkan 

kembali 17 hari kemudian.  Berikut adalah kartu recording yang sebaiknya 

dimiliki oleh peternak.  

 

 

 

                VI.  EVALUASI TANAM PADI ORGANIK    

A. WAKTU DAN TEMPAT 

Waktu Pelaksanaan evaluasi padi organik pada  hari Jumat, 29  

September  2017, Tempat ruang rapat UPTD Kecamatan Jatinangor  

 

B. NARA SUMBER 

           Dr. Budiasih .,MP 

 

                         Peserta dari  desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

  yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       
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             Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   

  Kenanga. Peserta  dari   desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani       

  Jatiroke yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4 dan      

  Bina Karya. 

 

 

C. MONITORING 

           Pendampingan, dilakukan selama empat bulan di lokasi Demplot 

telah dilakukan pendampingan intensif sepanjang penanaman padi. 

Pendampingan  dilakukan  mulai saat olah tanah, , pemupukan, tebar benih, 

penyiangan, pengen-dalian hama tikus dan kungkang serta  panen. 

      Selama penanaman dan  panen telah dilakukan empat kali Monitoring yaitu: 

1) Monitoring  di lokasi demplot yaitu desa Cilayung dan desa Jatiroke 

dilakukan oleh Tim IbW  Dr. Budiasih dan Denni 

Berdasarkan pengamatan selama monitoring, didapatkan informasi 

bahwa pertumbuhan padi cukup baik. Beberapa hal yang menjadi perhatian 

untuk pemeliharaan tanaman selanajutnya adalah: 

a. Serangan hama berupa belalang dengan intensitas <5%, tanpa kerusakan 

berarti. 

b. Kekhawatiran serangan hama tikus di desa Cilayung sehingga perlu 

dilakukan penanggulangan menggunakan pagar plastik  agar tidak terjadi 

serangan signifikan yang berpotensi menurunkan hasil panen.  

c. Serangan hama burung  pada saat hampir panen di desa Jatiroke, 

dilakukan penanggulangan menggunakan jaring ikan.   

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan padi cukup bagus, 

meskipun serangan  hama burung, p ertumbuhan tanaman  jauh lebih baik 

dibandingkan dengan lahan sawah masyarakat yang pengelolaannya secara 

biasa (konvensional) 

 

Evaluasi  

No. Bidang Kegiatan Yang 

Berhasil 

Indikator 

Keberhasilan 

1. Pertanian 

a. Kegiatan Peningkatan 

 

Berhasil pada dua 

 

Peningkatan 
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Produksi Padi Menggunakan 

Teknologi  SRI  

 

 

 

 

 

b. Pestisida nabati  

 

 

 

c.Pengolahan limbah  

menggunaka pupuk hijau dan 

pupuk kandang  

 

 

c. Agribisnis padi organik 

 

 

desa  

 

 

 

 

 

 

Berhasil 

menanggulangi 

hama 

 

Berhasil pada dua 

desa 

 

 

 

-merintis 

pemasaran melalui 

taman organik 

produksi.meningkat, 

Efisiensi air, 

meningkatkan 

ketahanan dari 

serangan hama dan 

penyakit  

 

. 

 

 

 

Produk  pupuk 

organik padat dan 

cair 

 

 

Pemasaran produk 

organik (beras, 

pupuk padat dan 

pupuk cair) 

2. Peternakan 

 

a. Budidaya Ternak Domba 

 

 

b. Reproduksi ternak domba 

 

 

c. Dinamika kelompok 

 

 

 

 

Perbaikan sanitasi 

kandang 

 

Recording di setiap 

peternak 

 

 

Infeksi cacing 

ringan 

 

 

 

 

Kerjasama 

kelompok  tani 

 

 

                      

                 DINAMIKA KELOMPOK 

 

A.WAKTU  PELAKSANAAN  

Dinamika Kelompok hari Selasa, 17 Oktober 2017 

B.NARA SUMBER 

           Dr. Lilis Nurlina 

                      Peserta dari  desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       

          Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   
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Kenanga. Peserta  dari   desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani  

Jatiroke yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4 dan  

Bina Karya. 

 

 

C. HASIL Kuesioner Dinamika Kelompok  

1. Sebagian besar responden (71,4 %) menggunakan bibit  padi lokal (membibitkan 

sendiri), sissanya (28,6 %) menggunakan bibit padi unggul tersertifikasi. 

2. Sebagian besar responden (70,6) cara penanaman padi (tandur) sistem konvensional  

dengan jarak tanam sempit 20x20 cm dengan bibit yang ditanam segenggam, 29,4% 

sudah menggunakan cara tanam SRI yaitu tanam  1 helai bibit.  

3. Sebagian besar responden (75,2 %) sudah  mampu mengolah limbah, sisanya (24,8 

%)  belum  mampu mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik 

4. Sebagian besar responden (55,5 %) ibu-ibu/ wanita tani ternak  sudah 

memanfaatkan pekarangan untuk warung hidup  

5. Sebagian besar responden (59,5 %) ibu-ibu/ wanita pedesaan hanya membantu 

petani di sawah, sementara 40,5 % sudah biasa melakukan pengolahan hasil 

pertanian 

6. Sebagian besar responden (87,5 %) belum melakukan pemilihan bibit ternak yang 

baik, tetapi seadanya  

7. Sebagian besar responden (87,7 %) masih memberikan pakan ternak apa adanya, 

belum menggunakan rumput unggul 

8. Sebagian besar responden (65,5%)  para peternak sudah memperhatikan kandang  

dari aspek luas, bahan kandang yang awet dan sering dibersihkan 

9. 84,5 % responden hanya melakukan pencegahan penyakit dan pengobatan seadanya 

10. 76,5 % responden sudah menjual hasil ternak dombanya kepada bandar yang datang 

ke rumah. Hal ini berarti bahwa pemasaran domba mudah/ terjamin 

11. 78 % responden sudah aktif dalam kegiatan kelompok 

12. 78 % peternak meyakini usahatani akan berhasil jika ditekuni dan direncanakan 

dengan baik 
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13. 78% peternak merasa bahwa usaha ternak domba/ ayam menjadi  sumber tambahan 

pendapatan petani dan tidak mendapat tantangan dari masyarakat sekitar terkait 

limbahnya 

14. Sebagian besar (85-95%) responden setuju bahwa pertanian organik lebih hemat 

biaya, mampu mempertahankan kesuburan tanah dan hemat bibit, dan sebagian 

besar (90%) sudah mulai tertarik untuk menanam padi organik 

15. Dalam aspek psikomotorik  (prakteknya) sebagian besar petani sudah  dapat 

membuat pupuk organik padat ataupun pupuk cair 

16. Sebagian responden sudah mencoba sistem pertanian organik  pada padi atas 

bimbingan penyuluh tim Ib-W 

17. Sebagian responden sudah menanam sayuran sistem organik di pekarangan, polibag 

ataupun di kebun percobaan 

18. Para petani-peternak yang berpendidikan setingkat SLTA dan ketua kelompok 

sekalipun berpendidikan SD  (25%) sudah dapat menjelaskan tentang pertanian 

organik 

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa para peserta 

pelatihan/penyuluhan/responden  tertarik dengan pertanian organik,  sudah  

mempraktekkan di pekarangan dan lahan  sawah yang mereka miliki. 

 

VII. AGRIBISNIS  PADI ORGANIK 

A. WAKTU DAN TEMPAT 

Waktu pelaksanaan  hari Senin, 23 Oktober 2017, Tempat ruang 

rapat UPTD Kecamatan Jatinangor  

 

B. NARA SUMBER 

                        Pembicara : M. YAYAN ROYAN, S.P. 

                         Koperasi Gapoktan Simpatik Kabupaten  Tasikmalaya 

                         Peserta dari  desa Cilayung  adalah perwakilan dari  5 kelompok tani     

yaitu  Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4,       

          Cilayung Sari 5, Kelompok Ternak Berdikari, dan Kelompok Wanita Tani   

Kenanga. Peserta  dari   desa Jatiroke  adalah perwakilan dari  5 kelompok 

tani  Jatiroke yaitu  Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 

4 dan  Bina Karya. 
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C. MATERI PELATIHAN 

                        Tema : MEMBANGUN SISTEM PERTANIAN AGRIBISNIS      

                          PADI ORGANIK 

 

SISTEM PERTANIAN ORGANIK 

Sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman 

hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik 

menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih 

mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, 

dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi 

setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan 

penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak 

menggunakan bahan sintesa untuk memenuhi kebutihan khusus dalam 

sistem.  

 

MEMBANGUN SISTEM PERTANIAN  AGRIBISNIS PADI ORGANIK  

Melalui penguatan kelompok dengan membangun organisasi yang jelas 

berikut program kerja dan tugas dari masing anggota tim. Persiapkan 

organisasi.    Sistem Saprodi, Sistem Budidaya, Sistem Pengolahan, 

            Sistem Pengolahan, Sistem Pemasaran dan Sistem Kelembagaan (ICS,   

             Sertifikasi) 

            SISTEM PENGADAAN SAPRODI 

 Benih, Kompos, Mol, Pesnab, Traktor, RMU 

              SISTEM BUDIDAYA PADI ORGANIK 

 Teknik Tanam, Jarak Tanam, Cara Membuat Kompos, Mol, Pengairan, 

 Penyiangan, Pembuatan Pestisida Nabati, Cara Panen 

             SISTEM PENGOLAHAN 

 Cara Jemur, Kekeringan; Cara simpan; Teknik menggiling 

 Cara Sortir; Grading; Packing 
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SISTEM PEMASARAN 

 HPP; Harga Jual; Kemasan; Segmentasi; Tempat; Promosi; Brand 

 

SISTEM KELEMBAGAAN, ICS, SERTIFIKASI 

 Struktur Organisasi; Manual ICS; Standar Organik;Penyuluh/Pendamping; 

 Inspektor Internal; Peta Lahan; SOP 

 

Sistem  pemasaran telah dirintis oleh kelompok tani desa Jatiroke  melalui taman 

Organik , penggagasnya adalah Bapak H. Saepudin , beliau membangun taman 

organik didalamnya terdapat  bangunan/saung tempat  pertemuan  kelompok tani. 

Bersama kelompok tani membuat vertikultur tanaman obat dan sayuran, mengolah 

pupuk padat dan pupuk cair, serta beras hasil panen ke empat dan kelima dijual juga 

di taman tersebut . Taman organik banyak dikunjungi oleh  murid PAUD, TK 

maupun Sekolah Dasar yang ditemani oleh orang tuanyan.  
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PROGRAM KEGIATAN PKW  TAHUN 2017  Desa Cilayung 

 

No Kegiatan Narasumber Apl Mei Juni Juli Agust Sept Okt 

1 Pelatihan pupuk 

organik (persiapan 

untuk tanam padi) 

dan Pestisida 

nabati (PESNAB) 

Mike, Budiasih, 

Nunung 

       

2 Tanam padi Mike, Budiasih, 

Nunung, Tim 

PKW 

       

3 Panen padi Tim PKW        

4 Budidaya & 
Kesehatan Domba  

Iman, S.Pt        

5 Reproduksi 
Domba 

Rifky,S.Pt        

6 Publikasi Tim PKW        

7 Evaluasi tanam 
padi organik    

Mike, Nunung         

8 Dinamika 

kelompok tani 
Lilis Nurlina        

9 Agribisnis Padi 

Organik 

Yayan, S.P        

10 Laporan akhir         
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  PROGRAM  KEGIATAN PKW  TAHUN 2017   Desa Jatiroke 

 

 

No Kegiatan Narasumbe

r 

Jan Feb Mrt Apl Mei Jun Jul Ag

ust 

Sept Okt 

1 Pelatihan pupuk 

organik 

(persiapan untuk 

tanam padi) dan 

pestisida nabati 

(PESNAB) 

Mike, 

Budiasih, 

Nunung 

          

2 Tanam padi ke 4 

& Tanam padi  

ke 5 

Mike, 

Budiasih, 

Nunung 

          

3 Panen padi Tim PKW           

4 Publikasi            

5 Budidaya & 
Kesehatan 
Domba  

 Iman,S.Pt           

6 Reproduksi 
domba 

Rifky,S.Pt           

7 Evaluasi tanam 
padi organik  

Mike, 

Nunung  

          

8 Dinamika 

kelompok tani 
Lilis 

Nurlina 

          

9 Agribisnis Padi 

Organik 

Yayan,S.P           

10 Laporan akhir            
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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

    

KESIMPULAN 

1. Hasil program PKW desa Cilayung maupun desa Jatiroke memperlihatkan hasil 

panen tertinggi yaitu benih padi tersertifikasi, penggunaan benih padi lokal 

menunjukkan hasil yang kurang baik. 

2. Respon anggota kelompok tani desa Cilayung dan desa Jatiroke  sangat baik, 

dilihat dari kehadiran pada saat pelatihan. 

3. Petani sudah dapat membedakan dan merasakan adanya perbedaan fisik tanah 

maupun produksi padi, dan sudah mempersiapkan untuk hilirisasi produk.  

 

SARAN 

 

Program PKW membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih penjang, mengingat  padi 

organik diperoleh setelah panen ke empat dan perlu dukungan sistem pengadaan 

Saprodi,     sistem budaya padi organik, sistem pengolahan, sistem pemasaran , Sistem 

kelembagaan, ICS, Sertifikasi. Selama  3 tahun sudah terbangun  sistem pengadaan 

Saprodi,  dan  sistem budidaya padi organik.  
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