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RINGKASAN 

 

Program Iptek bagi Wilayah (IbW) 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 pertanian organik 

memanfaatkan pupuk kandang dalam bentuk padat, cair dan pupuk hijau. 

Sumber pupuk hijau menggunakan  Azolla pinata.  

Tujuan Pengabdian kepada masyarakat melalui program IbW 

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 Iptek bagi Wilayah (IbW) tahun 2016 

telah dilaksanakan di desa  Cilayung dan Jatiroke Kecamatan Jatinangor  

Sumedang, melalui implementasi Iptek program IbW meliputi 1)Penguatan 

kelompok tani dan wanita tani 2). Budidaya Azolla 3) vertikulture. 4) 

Pelatihan  dan demplot pertanian,    padi organik; 5). Mengunjungi padi 

organik desa Cidahu Cisayong Tasikmalaya.  Bidang peternakan yaitu : 1) 

pemeriksaan reproduksi ternak  domba, 2) kesehatan ternak domba terkait 

infeksi cacing endoparasit 3) pengolahan limbah padat kotoran ternk sapi 

dan domba.    . 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  harus sudah diantisipasi sejak dini, untuk menciptakan  pertanian 

dan ketahanan pangan yang yang berkelanjutan. Petani belum menyadari 

bahwa pada lahan sawah mereka tumbuh tanaman Azolla pinata yang 

dikenal dengan nama kayambangg, petani menganggap sebagai tanaman 

gulma. Sesungguhnya merupakan tanaman yang bermanfaat. Petani  

umumnya memelihara ternak diantaranya ternak domba, dan sapi potong.  

Permasalahan dari bidang peternakan adalah feses ternak yang belum 

ditangani dengan benar.  Feses ternak  dapat diolah menjadi pupuk organik 

kemudian digunakan sebagai pupuk pada tanah sawah dalam rangka 

meningkatkan ratio carbon dan nitrogen  untuk menunjang produktivitas  

tanaman padi, memperbaiki kondisi tanah serta  berperan melestarikan 

lingkungan.  

Kata kunci: Iptek bagi Wilayah;  pertanian; peternakan;  C/N ratio  
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PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhana Wata’ala atas 

berkah-Nya laporan  IbW tahun kedua dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat  

sebagai  informasi  kegiatan IbW 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  IbW tahun 2016 tahun kedua ini,  berisi laporan kegiatan 

yang sudah dilaksanakan mulai dari 1)Penguatan kelompok tani dan wanita 

tani 2). Budidaya Azolla 3) vertikulture. 4) Pelatihan  dan demplot pertanian,    

padi organik; 5). Mengunjungi padi organik desa Cidahu Cisayong 

Tasikmalaya.  Bidang peternakan yaitu : 1) pemeriksaan reproduksi ternak  

domba, 2) kesehatan ternak domba terkait infeksi cacing endoparasit 3) 

pengolahan limbah padat kotoran ternk sapi dan domba.     

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor 

UNPAD dan Rektor UNWIM,  Direktur DRPM UNPAD, Ketua LPPM 

UNWIM, Direktur DP2M DIKTI, Kepala Bappeda Pemda Sumedang beserta 

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

desa, Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dan kelompok wanita tani 

(KWT) Kecamatan Jatinangor beserta anggota kelompok tani desa Cilayung 

dan Jatiroke yang telah bersama-sama mempersiapkan dan melaksanakan 

kegiatan program IbW tahun kedua. Semoga laporan  ini dapat bermanfaat 

bagi yang berkepentingan.                                          

                                         

                                                                           Bandung, Desember 2016 

          Ketua  Pelaksana IbW 
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BAB 1: PENDAHULUAN 

 

 Awalnya semua kegiatan pertanian di Indonesia dianggap sangat 

ramah lingkungan. Upaya pertanian petani Indonesia sering disebut dengan 

Ecofarming  dikenal sangat memperhatikan keseimbangan ekosistem, 

memelihara keanekaragaman hayati dan berbagi kesempatan kerja diantara 

sesama. Pada akhir abad ke 20 pertanian di Indonesia mengacu  pada 

pertanian negara non tropis yaitu menggunakan irigasi buatan, pupuk kimia, 

bibit tanaman buatan yang menimbulkan dampak negatif yang serius  

       Tanah mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Penggunaan 

tanah untuk menghasilkan produksi pangan selama bertahun-tahun telah 

menyebabkan kemunduran tanah pertanian. Pengolahan tanah dalam jangka 

waktu panjang, penggunaan pupuk kimia secara terus menerus dan 

meminimalkan pemberian bahan organik tanah, menyebabkan tanah 

mengalami kerusakan diantaranya  penurunan ratio carbon dan nitrogen, 

menurunnya kesuburan tanah dan kerusakan ekologi tanah.    

     Pelaksanaan kegiatan program IbW tahun ke satu yaitu tahun 2016 

di desa Cilayung dan desa Jatiroke  kecamatan Jatinangor  Kabupaten 

Sumedang  merupakan program pengembangan melalui demplot padi 

organik   dilaksanakan di tingkat desa  melibatkan perwakilan dari 

kelompok tani, kelompok wanita tani  dan PKK melalui  pendekatan masal 

dan kelompok. Melalui pendekatan ini diharapkan efektif dalam rangka 

meningkatkan kesuburan tanah yang tercermin melalui C/N rasio.  

     .  

   Upaya mengembalikan lahan pertanian menjadi pertanian organik 

merupakan salah satu alternatif pendekatan untuk menghindari penggunaan 

pupuk anorganik. Namun demikian, kebutuhan pangan yang sangat besar 

tersebut tentu merupakan perioritas utama untuk dipenuhi. Produksi pangan 
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dari pertanian organik belum menjadi bagian dari rencana petani umumnya, 

sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara nasional. Oleh 

karena itu, sangat diperlukan dukungan teknologi pupuk (pupuk kandang 

dan pupuk hijau) dan pestisida bahan nabati  yang ramah lingkungan agar 

dampak negatifnya dapat diminimalisir namun target output tetap tercapai.    

Pada prinsipnya beras organik merupakan hasil pertanian ramah 

lingkungan menggunakan  System of rice intensification (SRI), dapat 

menekan biaya produksi. Budi daya padi dengan SRI organik terbukti dapat 

meningkatkan produksi padi hingga dua kali lipat. Keuntungan akan berlipat 

ganda. Apalagi harga jual beras organik lebih tinggi dari beras biasa 

umumnya. Alasan kesehatan telah menjadikan beras organik semakin 

diminati. Permintaan semakin meningkat, prospek pengembangan akan 

sangat bagus. Pelakunya masih sedikit berartinya peluang bisnis beras 

organik masih terbuka lebar. SRI organik di Indonesia pertama kali 

diterapkan di Jawa Barat kemudian berkembang di seluruh pelosok 

Indonesia. Metode SRI organik Indonesia mengacu pada tiga landasan yaitu 

Tunggal, dangkal dan macak2 (sedikit air) (Mubiar dan Alik, 2002).    
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BAB II : TARGET DAN LUARAN 

 

Luaran tahun Kedua sebagai berikut: 

1) Meningkatnya wawasan dan ketrampilan  Kelompok tani dan 

kelompok wanita tani tentang penggunaan pupuk organik 

2) Data kesuburan tanah  yang tercermin melalui produksi padi 

3) Data produktivitas domba melalui reproduksi dan infeksi cacing 

 

 Kegiatan Tahun ke-2  

   Pemberdayaan dilakukan dengan mengadakan Pelatihan budidaya 

pertanian (sawah) dan  peternakan  meliputi :  

 Dinamika kelompok tani  

 Pelatihan budidaya Azolla 

 Pelatihan vertikultur 

 Pengolahan limbah pertanian dan peternakan  menjadi pupuk organik, 

dan mengembalikannya ke tanah sawah 

 Reproduksi dan kesehatan  ternak  domba. 
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BAB III : METODE PELAKSANAAN 

 

a. METODE  KEGIATAN 

Metode yang digunakan pada program IbW  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 dianalisis dan ditindak lanjuti secara bersama-

sama dengan seluruh unsur masyarakat yang tergabung dalam kelompok 

tani, kelompok wanita tani  dan PPL.  Kegiatan ini melibatkan 30 orang  

khalayak  sasaran  per kelompok tani dan kelompok wanita tani, yang telah 

terbentuk dalam kelompok tani  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 : 
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Gambar 1. Program IbW Kecamatan Jatinangor 

 

Demplot tanam padi di sawah  ini akan 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 akan dilaksanakan pada  bulan Agustus 

sampai dengan November 2016. Dengan  melibatkan  mahasiswa UNWIM 

untuk menyelesaikan tugas akhir.   
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BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Penentuan Universitas Winaya Mukti sebagai mitra dalam tim IbW, 

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 IbW di 

Kecamatan Jatinangor  Kabupaten Sumedang sebagai berikut : 

  

(1) Universitas Padjadjaran 

Universitas Padjadjaran didirikan atas prakarsa para pemuka 

masyarakat Jawa Barat yang menginginkan adanya perguruan tinggi 

tempat pemuda-pemudi Jawa Barat memperoleh pendidikan tinggi 

untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan. Setelah melalui 

serangkaian proses, pada tanggal 11 September 1957 Universitas 

Padjadjaran secara resmi didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 

37 tahun 1957, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 

24 September 1957. 

Pada awal berdirinya Unpad memiliki 4 fakultas, dan saat ini 

telah berkembang menjadi 16 fakultas dan program pascasarjana. 

Program yang ditawarkan Unpad meliputi program doktor (S3) terdiri 

dari 9 program studi, program magister (S2) terdiri dari 19 program 

studi, 2 program spesialis, 5 program profesi, dan program strata I 

(S1) terdiri dari 44 program studi, Program Diploma III (D3) terdiri 

atas 32 program studi dan  Program Diploma IV (D4) terdiri atas 1 
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program studi. Universitas Padjadjaran memiliki 16 fakultas Program 

S1 yaitu 1) Fakultas Pertanian; 2) Fakultas Peternakan; 3) Fakultas 

Hukum; 4) Fakultas Ekonomi; 5) Fakultas kedokteran; 6) Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam; 7) Fakultas sastra; 8) Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik; 9) Fakultas Ilmu Komunikasi; 10) Fakultas 

Kedokteran Gigi; 11) Fakultas Ilmu Keperawatan; 12) Fakultas 

Psikologi; 13). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; 14) Fakultas 

Teknologi Industri Pertanian ; 15) Fakultas Farmasi  dan 16) Fakultas 

Teknik Geologi. Unpad juga memiliki Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai wadah untuk 

mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Visi: “Menjadi Universitas Unggul Dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Kelas Dunia”.  Misi: Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian, 

dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengabdian kepada masyarakat), 

yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan 

tinggi. 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing 

internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan 

dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan 

akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. 

3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran 

budaya lokal, dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 

PUSLITBANG 

 Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

 Kebijakan Publik dan Kewilayahan 

http://www.ppsdal.ekologi.lppm.unpad.ac.id/
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 Gender dan Anak (P3GA) 

 Kebijakan Pangan dan Agribisnis 

 Sumberdaya Mineral, Energi dan Pertambangan 

 Teknologi Tepat Guna 

 Inovasi Kelembagaan 

 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

 Sistem Administrasi Pemerintahan 

 Pada tahun 1950-an, di Bandung sebenarnya telah ada perguruan 

tinggi seperti Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang merupakan 

bagian 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 

http://www.psw.unpad.ac.id/
http://capas.unpad.ac.id/
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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. 

 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). 
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 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 November 

1959), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG, 1 November 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 Teknik 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, 
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Wakil Ketua R. Djusar Subrata, serta Sekretaris Mr. Soeradi 

Wikantaatmadja dan R Suradiradja. 

 Selanjutnya pad 6 November 1957 diangkat Presiden Unpad yaitu 

Mr. Iwa Koesoemasoemantri, berdasarkan SK Presiden 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. 

 Adapun susunan pejabat Rektor Unpad sejak awal berdirinya hingga 

sekarang sebagai berikut.: 

 1957-1961                 Prof. Iwa Koesoemasoemantri, S.H. 

1961-1964                 Prof. R. G. Soeria Soemantri, drg. 

1964-1966                 Moh. Sanusi Hardjadinata 

1966-1973                 Prof. R. S. Soeria Atmadja 

1973-1974                 Prof. Dr. Muchtar K., S.H., LL.M. 

1974-1982                 Prof. Dr. Hindersah Wiraatmadja 

1982-1990                 Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc. 

1990-1998                 Prof. Dr. H. Maman P. Rukmana 

1998-2007                Prof. Dr. H. A. Himendra Wargahadibrata, dr., 

Sp.An., KIC 

2007-2015                 Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA. 

2015-sekarang           Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr. 
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 Kampus Jatinangor 

 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 
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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” 

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; 
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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. 

 

Tujuan Unpad: 

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. Terkembangkannya dan terintegrasikannya pemanfaatan teknologi 

informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan 

tuntutan publik. 

5. Terkembangkannya kerja sama dengan berbagai pihak 

penyelenggaraan pendidikan. 

6. Terkembangnya tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan 

perundang-undangan. 

7. Tersusunnya sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi serta 

teraihnya sumberdaya finansial mandiri untuk tercapainya stabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. 
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8. Terkembangkannya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan 

keunggulan kinerja 

9. Terbentuknya Unpad pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya 

Sunda untuk meraih daya saing internasional. 

Selain itu, Universitas Padjadjaran juga memiliki Pola Ilmiah Pokok yang 

menjadi panduan bagi sivitas akademika dalam mencapai visi dan misinya, 

yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan 

Nasional. UNPAD menerima mahasiswa asing, dan mencatat memiliki lebih 

dari 500 mahasiswa asing, khususnya dari negara Asia seperti Malaysia, 

Srilanka, Korea dan lain-lain.   

(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 

 Misi LPPM 
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 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 

4.  Aktif berpewran serta dalam setiap kegiatan pembaharuan. 

 

Organisasi Pelaksana 

b. Rencana pelaksanaan pemantapan program IbW dilakukan secara Tim 

yang terdiri dari  Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, 

Universitas Padjadjaran dan Universitas Winaya Mukti. Dalam 

struktur organisasi pelaksana, terdapat komponen mahasiswa. 

Program  IbW mengikut-sertakan 2 orang mahasiswa UNWIM  dalam 

bentuk penelitian yang dapat mendukung dan mensukseskan  program  

IbW.  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 IbW akan melibatkan aparat desa, tokoh 

masyarakat, tokoh agama serta anggota kelompok masyarakat untuk 

perencanaan dan evaluasi program. Kegiatan Tahun ke-1  

  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 
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 Pengolahan limbah pertanian dan peternakan  menjadi pupuk organik, 

dan mengembalikannya ke tanah sawah 

 Dinamika kelompok tani 

 Identifikasi infeksi cacing (endoparasit) pada ternak sapi  dan domba. 

  intensifikasi peternakan domba (budidaya, kesehatan  dan reproduksi) 
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BAB V  : HASIL YANG DICAPAI      

 

Aktivitas IbW  yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi,dinamika 

kelompok. budidaya Azolla dan penguatan kelompok wanita tani melalui 

vertikultur  sehingga.  Jumlah kegiatan penyuluhan  ......... paket  dilakukan 

di dua desa yaitu Cilayung dan Jatiroke, yaitu  

1. Dinamika dan Motivasi Kelompok, mengumpulkan data awal tentang 

kelompok tani dan ternak  melalui pretes  

2. Pupuk kandang, pupuk hijau dan pupuk cair 

3. Tanam Padi sawah secara organik 

4. Proteksi hama dan penyakit tanaman padi menggunakan bahan alam 

5. Intensifikasi budidaya domba berbasis reproduksi dan infeksi cacing 

6. Pengolahan hasil ternak 

 

Jumlah Kegiatan demplot  dua paket  Yaitu  

1. Pelatihan Budidaya Azolla  

2. Tanam padi sawah  

3. Pelatihan vertikultur 

 

 

Kegiatan Pendampingan yang akan dilakukan dengan metode pendekatan 

kelompok yaitu  dinamika dan motivasi kelompok wanita tani;  budidaya 

Azolla, aplikasi pupuk hijau untuk tanaman padi,  demplot  bagi kelompok 

tani  desa Cilayung dan desa Jatiroke. Rencana pelatihan yang akan 

dilaksanakan yaitu intensifikasi budidaya  untuk   ternak domba; kesehatan 

ternak domba berdasarkan infeksi cacing.  
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1. DINAMIKA KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK WANITA 

TANI DESA JATIROKE 

              

 Pelatihan  program IbW dilaksanakan  di dua desa yaitu 

Cilayung dan Jatiroke, dengan jumlah peserta masing-masing 30 orang 

gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani. Program pertama yang 

dilakukan yaitu penguatan kelompok melalui wawancara dan pengisian 

kuesioner. Hasilnya sebagai berikut :   

 

A. Dimensi Pengetahuan 

I.Pengetahuan Tentang Pupuk Hijau 

Tabel 1. Hasil Penilaian Petani tentang Pupuk Hijau 

No Nama 

Petani 

Pengetahuan Petani Hasil Penilaian Keterangan 

1 Ramlan J Pupuk dari tumbuhan, 

Dapat mengikat N karena 

bersimbiosis dengan 

sianobakteria, manfaat 

pupuk hijau untuk 

mengembali -kan kesuburan 

Mampu menjawa 3 

pertanyaan, 

meskipun belum 

secara lengkap 

 

2 Ujang 

Rosidin 

Azola, dapat mengikat N 

karena hidup bersama 

bakteri, manfaat pupuk 

hijau/organik bagi tanah 

untuk menambah kesuburan  

Mampu menjawab 3 

pertanyaan namu n 

belum mampu 

menyebutkan nama 

baterinya 

 

3 Dadang I Azola, mengikat N, untuk 

kesuburan tanah 

Mampu menjawab 2 

perta nyaan namun 

belum mampu 

mengetahui 

mengapa Azola dpt 

mengikat N 

 

4 W.R Topan Pupuk organik dari 

tumbuhan, Dapat mengikat 

N karena ber-simbiosis 

dengan sianobakteria 

,manfaat pupuk hijau untuk 

mengembalikan kesuburan 

Mampu menjawa 3 

pertanyaan, 

meskipun belum 

secara lengkap 

 

5 Manhili Azola/ pupuk dari daun2an, 

hidup dengan bakteri yang 

dapat mengikat N dari 

Mampu menjawab 3 

pertanyaan namun 

belum mampu 
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No Nama 

Petani 

Pengetahuan Petani Hasil Penilaian Keterangan 

udara, manfaat pupuk hijau 

untuk kesuburan 

menyebutkan nama 

baterinya 

6 Dadang II Pupuk dari rumput2an, 

manfaat untuk kesuburan 

tanah 

Hanya mampu 

menjawab 2 

pertanyaan, belum 

mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

7 Tatum R Dapat menyuburkan 

tanaman, manfaat dapat 

menyuburkan tanaman 

Belum dapat menye- 

butkan asal pupuk 

hijau dan alasan 

azola dapat 

mengikat N, tetapi 

mengetahui 1 

manfaat pupuk hijau 

Menjawab 

1 dari 3 

pertanyaan 

dgn benar 

8 Saepudin P upuk dari daun2an, 

manfaat untuk kesuburan 

Hanya mampu jawab 

2 pertanyaan, belum 

mengetahui mengapa 

azola dapat mengikat 

N 

 

9 Iqbal Pupuk organik yang berasal 

dari tanaman air, dapat 

mengikat N karena hidup di 

air, manfaat untuk 

kesuburan tanah 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

10 Azda Pupuk organik yang berasal 

dari daun2an, dapat 

mengikat N karena hidup di 

air, manfaat untuk 

kesuburan tanah 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

11 Encun Pupuk hijau : Azola 

/kiambang, dapat mengikat 

N karena hidup di air, 

manfaat untuk kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

12 Nurlaeni Pupuk hijau : Azola 

/kiambang, dapat mengikat 

N karena hidup di air, 

manfaat untuk kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 
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No Nama 

Petani 

Pengetahuan Petani Hasil Penilaian Keterangan 

13 Maman Pupuk hijau : Azola 

/kiambang, dapat mengikat 

N karena hidup di air, 

manfaat untuk kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

14 Dadah Pupuk hijau : Azola 

/kiambang, dapat mengikat 

N karena hidup di air, 

manfaat untuk kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

15 Nina 

Kusbini 

Pupuk hijau dari daun2an, 

azola dapat mengikat N 

karena dapat hidup 

berdampingan dengan padi, 

manfaat azola untuk 

kesuburan dan pakan ternak  

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

16 Cucu 

Sumiati 

Pupuk hijau : azola, azola 

dapat mengikat N karena 

dapat hidup berdampingan 

dengan padi, manfaat azola 

untuk kesuburan tanah 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

17 Anisa Pupuk hijau : azola, azola 

dapat mengiat N karena 

dapat hidup berdampingan 

dengan padi, manfaat azola 

untuk kesuburan  

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat  

mengikat N 

 

18 Awis Pupuk hijau : azola, azola 

dapat mengiat N karena 

dapat hidup berdampingan 

dengan padi, manfaat azola 

untuk kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N  

 

19 Eti Pupuk hijau : azola, azola 

dapat mengikat N karena 

dapat hidup berdampingan 

dengan padi, manfaat azola 

untuk kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

20 Susi 

Susilawati 

Pupuk hijau : azola, azola 

dapat mengikat N karena 

dapat hidup berdampingan 

dengan padi, manfaat azola 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 
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No Nama 

Petani 

Pengetahuan Petani Hasil Penilaian Keterangan 

untuk kesuburan mengikat N 

21 Mimi 

Rumasih 

Pupuk hijau : azola pinnata, 

azola dapat mengikat N 

karena dapat hidup 

berdampingan dengan 

tanaman air, manfaat azola 

untuk kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

22 Damini Pupuk hijau : pupuk dari 

tanaman, azola dapat 

mengikat N karena dapat 

mengikat sinar matahari, 

manfaat azola untuk 

kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

23 Anonim 1 Pupuk hijau : pupuk dari 

tanaman, azola dapat 

mengikat N karena dapat 

mengikat sinar matahari, 

manfaat azola untuk 

kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

24 Anonim 2 Pupuk hijau : pupuk dari 

tanaman, azola dapat 

mengikat N karena dapat 

mengikat sinar matahari, 

manfaat azola untuk 

kesuburan 

Hanya mampu men- 

jawab 2 pertanyaan, 

belum mengetahui 

mengapa azola dapat 

mengikat N 

 

 

Dari 24 peserta program hanya 3 responden  ( 12,5 %) yang dapat menjawab 

3 pertanyaan, sebagian besar (20 responden/ 83,3 %) hanya mampu 

menjawab 2 pertanyaan, dan 1 orang peserta (4,2 %) hanya mampu 

menjawab 1 pertanyaan dengan benar. 

  

II. Pengetahuan Tentang Manfaat Tanaman Pekarangan 

Semua responden menyatakan ada manfaat dari tanaman pekarangan/ 

waung hidup, agar tidak membeli ke warung sehingga dapat  menghemat 

anggaran rumah tangga 
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III. Dinamika Kelompok 

1. 24 dari 23 peserta (95,8 %)  menyatakan bahwa untuk mencapai 

dinamika kelompok perlu adanya kerja sama, saling membantu, 

bergotong royong dan ada sharing untuk memecahkan persoalan 

bersama. 1 orang peserta menyatakan perlu adanya pembinaan yang 

berkelanjutan (dominan faktor eksternal). 

 

2. Manfaat Kelompok 

a. Mudah komunikasi/ bertukar pikiran : //////// (8)  

b. Meningkatkan kemampuan/ teknis bertani  : // (2) 

c. Menambah teknis  penghasilan : /////////// (11) 

d. Adanya kerja sama : /// (3) 

Kesimpulan : Sebagian responden (11/23) (47,8 %)  manfaat kelompok 

dapat meningkatkan teknis bertani dan selanjutnya dapat menambah 

penghasilan, dan sebagian lagi (33,3 % responden), menyatakan bahwa 

manfaat adanya kelompok dapat bertukar pikiran dan menjalin 

komunikasi. 

 

 

IV. Manfaat Program Ib-W 

Semua respon menyatakan bahwa manfaat program Ib-W dapat menambah 

wawasan/ ilmu pengetahuan tentang bertani dan beternak 

 

V. Penggunaan pupuk organik terhadap produktivitas/ hasil usaha tani 

Semua responden belum mampu menjawab mengapa menggunakan pupuk 

organik hasil produksi tanaman semula menurun kemudian meningkat. Pada 

umumnya mereka menjawab dengan pupuk organik membuat tanah jadi 

gembur dan subur, belum menyatakan bahwa pupuk organik memperbaiki 
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tanah yang sakit akibat penggunaan pupuk kimia baru meningkatkan 

kandungan unsur hara tanah. 

 

B. Dimensi Sikap 

I. Mencoba pupuk organik : 

a. Pada tanaman di pekarangan ://///////////// (15) 

b. Untuk padi secara bertahap : ///// (5) 

c. Akan melihat hasil petani lain terlebih dahulu : //// (4) 

 

II. Mencoba memperbanyak pupuk hijau 

a. Membuat di sawah  : ////////  (8/24 = 33,3 %) 

b. Mencoba memperbanyak di baskom : ////////// (10/24 =41,6 %) 

c. Akan melihat dulu hasil dari petani lain : ////// (6/24 = 25 %) 

Kesimpulan : Sebagian petani (41,6 %) mau mencoba memperbanyak azola 

di media kecil seperti  baskom dan sebagian lagi mau memperbanyak di 

lahan sawah dalam luasan tertentu. 

 

III. Memelihara tanaman pekarangan 

19 orang peserta (79,2 %) akan memelihara tanaman pekarangan karena 

memberi manfaat dalam mengurangi anggaran belanja makanan, dan 5 

orang peserta (20,8 %) baru akan mencoba menghidupkan kembali tanaman 

pekarangan. 

 

IV. Dukungan untuk bekerja sama dalam kelompok 

a. Akan terus bekerja sama memajukan kelompok : //////// (8/24 = 

33,3%) 

b. Kerja sama jika ketua aktif memobilisasi kelompok : //////// (8/24 = 

33,3 %) 
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c. Akan bekerja sama jika dirasa ada manfaatnya : //////// (8/24 = 33,3 

%) 

Kesimpulan : Secara merata, peserta program Ib-w mau bekerja sama jika 

digerakkan oleh ketua kelompok dan ada manfaatnya dan sebagian lagi 

responden merasa bahwa bekerja sama memang sudah menjadi kebiasaan 

dan keharusan dalam suatu kelompok. 

 

C. Dimensi Psikomotorik 

I. Pemanfaatan Pupuk Organik 

a. Untuk tanaman pekarangan : //////// (8/24 = 33,3) 

b. Pupuk organik dicampuk pupuk kimia : /////////////// ( 15/24 = 62,5 % 

c. Belum menggunakan pupuk organik : / (1/24 = 4,2 %) 

Kesimpulan : Sebagian besar peserta Program Ib-W (62,5 %) menggunakan 

pupuk organik yang ditambahkan pupuk kimia, sementara sebagian 

responden menggunakan pupuk organik seluruhnya (tidak dicampur pupuk 

buatan) hanya untuk pekarangan, dan 1 orang responden yang belum 

menggunakan pupuk organik.  

II. Pemanfaatan Azzola Pinnata (kiambang) pada tanaman padi dengan cara 

dibenamkam : 

a. Sering : //// (4/24 = 16,7 %) 

b. Kadang-kadang  dibuang kadang digunakan : /////////////// (15/24 = 

62,5 %) 

c. Belum pernah menggunakan dan dibuang karena dianggap hama : 

///// (5/24 = 20,8 %) 

 

Kesimpulan : para peserta program Ib-W sebelum pelatihan belum 

mengetahui mafaat azola (kiambang) bagi kesuburan tanah, sehingga 

kadang-kadang dibuang pada saat pembersihan gulma setelah penanaman 

dan kadang-kadang dibenamkan pada saat pengolahan tanah. Para petani 
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yang sering membenamkan azola pada saat pengolahan tanah, karena 

dianggap praktis (langsung dicangkul dan dibenamkan).  

 

2. PERSIAPAN PUPUK HIJAU ( Azolla pinata, Pupuk kandang dan 

pupuk cair)  Untuk persiapan tanam padi  

•  Paku air Azolla     (kayambang alit, kakarewon, kukucai, paku 

robek) 

• Terdapat di permukaan sawah, air yang tergenang. 

• Manfaat : Pupuk organik (N) Pakan ternak (unggas, sapi,  

kambing, ikan) 

 

Karakteristik Azolla 

• Azolla pinnata bersimbiosis dg Annabaena azollae (sianobakteria) 

• Dapat menambat N2 dari udara (Sebagai pabrik pupuk N alami) 

• Azolla dapat menambat N2  62-150 kg N/tahun, mengandung P 4-8 

kg P2O5/ha 

• Sebagai pupuk hijau untuk budidaya padi karena tumbuhnya cepat, 

Azolla dapat memfiksasi 40-60 kg N/ha pada lahan sawah. 

• Lingkungan : media air, pH 5-8. 
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Gambar 2 . Azolla 

 

Pertumbuhan Azolla 

• Waktu penggandaan Azolla 3-4 hari 

• Pertumbuhan cabang samping 10-15 hari 

• Dalam waktu 2 minggu dapat berlipat 4 x dari berat bibit awal 

• Azolla yg sudah tua membentuk sporocarp (alat berkembang biak 

jantan dan betina) 

•   

 
 

Gambar 3. Pertumbuhan Azolla 
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Manfaat Azola : 

• Sebagai sumber Nitrogen    mengurangi pupuk Urea 

• Sebagai sumber pakan ikan, ayam   dan itik. 

• Azolla dapat menekan pertumbuhan   gulma di sawah. 

• Azolla dapat digunakan sebagai   tanaman hias air yang unik. 

• Azola berperan sebagai 28ontrol   terhadap perkembangan nyamuk 
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Gambar 4. Azolla 

 
Tabel 2. Perbandingan Unsur NPK Pupuk Azolla dengan Pupuk 

Lainnya 

 
 

• MULTIPLIKASI BIOMASSA AZOLLA 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Kolam Azolla 

 

METODE SEDERHANA 
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 Siapkan KOLAM : panjang 2 m, lebar 1 m & dalam 20 cm  

 Tebarkan plastik terpal (2.6 mx1.6 m) di atas lubang  

 Tambahkan tanah setebal 5 cm, SP36 (10g), kotoran sapi kering 100 

g & Azolla 300 g  

 Plester seluruh tepi plastik dengan lumpur & tambahkan air di dalam 

kolam sampai ketinggian 10 cm 

 Azolla berkembang dua kali lipat dalam 15 hari. Setelah panen, 

ulangi prosedur pemberian pupuk dan Azolla di atas 

   

                  
 

Gambar 6. Tahapan Pembuatan Kolam Azolla 
 

 

Cara Aplikasi Azolla di Sawah 

• Berikan Azolla  (7-10 ton/ha) pada saat pengolahan tanah sawah 

pertama (1 minggu sebelum benih padi disemai). 

• Setelah bibit padi ditanam tebarkan Azolla (10-20 kg/ha) pada 

permukaan sawah. Biarkan sehingga lahan penuh ditumbuhi dengan  

Azolla  

• Benamkan Azolla pada saat pembuangan gulma (2MST). 
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•  Sebagian Azolla yg tidak terbenam akan tumbuh kembali, dibiarkan 

tumbuh di lahan untuk dibenamkan pada pembuangan gulma 

selanjutnya 
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Gambar 7. Aplikasi Azolla di Sawah 

 

Membuat kompos azolla : 

Buat  lubang ukuran  1 x 1 x 0.5 m. 

Alasi dengan plastik. Azolla segar dimasukkan ke dalam lubang. Tutup 

dengan plastik dan ditimbun tanah. 

Tiga hari kemudian lubang dibongkar. 

Untuk mengurangi kadar air menjadi 15 %, azolla yang sudah 

terdekomposisi tersebut dikering-anginkan, baru dikemas dalam kantong 

plastik atau langsung digunakan sebagai campuran media tanam. 

http://3.bp.blogspot.com/-7sNFjl1cihs/UZE6-deH3yI/AAAAAAAAAR4/FdR8qJSGe6k/s1600/azolla+sebagai+pupuk.2.jpg


33 
 

  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ghzdec5n4S4/UY82UIPHl4I/AAAAAAAAARM/m1BZrNQ05gg/s1600/Azolla_3.jpg
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Gambar 8. Pembuatan Pupuk Azolla 
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Tabel 3.      Rencana Pemanfaatan Pupuk kandang, pupuk hijau  Dan        

                   Pupuk   Cair  Di Desa Jatiroke  Dan  Desa CIlayung  

Kode PERLAKUAN POC/ha (Liter) 

Setiap minggu 

A Pupuk kandang 100% 5 cc/liter 

B Pupuk kandang 75+ 

25% Pupuk hijau 
5 cc/liter 

C Pupuk kandang 50% + 50% pupuk 

hijau 
5 cc/liter 

D Pupuk hijau 100% 5 cc/liter 

E Pupuk hijau 75%+25% ppk kdg 5 cc/liter 

 Total Kebutuhan  

Keterangan :  PERLAKUAN   : 

 100% pupuk kandang 7 ton/Ha 

1 petak 4 x 8 meter = 28 m2/10.000m
2
X 7000 kg= 19,6 

kg/petak kebutuhan pupuk 20 kg x 20 petak = 400 kg  

 

 Rencana tanam padi, Respon yang diamati meliputi dua kelompok 

pengamat yaitu pengamatan penunjang dan pengamatan utama. Pengamatan 

penunjang adalah pengamatan yang datanya secara statistik, yang 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 :  

1. Tinggi tanaman 

2. Jumlah Daun 

3. Jumlah Anakan 

4. Volume Akar 

5. Bobot kering tanaman 

6. Nisbah Pupus Akar 
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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. Dengan 

dicampurkannya pupuk kompos sebanyak 10 ton  ha
-1

. 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. 

 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). 

 Panen dapat dilakukan pada umur tanaman sudah mencapai 110 

HST atau apabila daun bendera sudah menguning. Pemanenan padi untuk 

tanaman sampel dilakukan dengan menggunakan ani – ani (etem) dan untuk 

tanaman lain menggunakan sabit.   

 

Analisis Tanah Awal Desa Cilayung dan Jatiroke 

Karakteristik tanah sawah desa Cilayung dan Jatiroke yang 

digunakan pada percobaan ini selengkapnya disajikan pada Tabel 1. Reaksi 
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Tanah atau pH tanah di desa Cilayung dan Jatiroke keduanya bereaksi agak 

masam. Reaksi tanah sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi 

tanaman. Pada pH netral yaitu 6,5-7,5 maka unsur hara yang tersedia dalam 

jumlah cukup banyak. Pada pH yang kurang dari 6 maka ketersediaan 

unsur-unsur fosfor, kalium, belerang, kalsium, dan molibdinum menurun 

dengan cepat. Pada pH diatas 8,0 akan menyebabkan unsur nitrogen, besi, 

mangan, boron, tembaga, dan seng relatif lebih sedikit ketersediannya 

(Sarief, 1986).  

 

Tabel 4. Hasil Analisis Tanah Awal di Desa Cilayung dan Jatiroke 

No Parameter Satuan Hasil 

 Cilayung 

Kriteria 

Cilayung 

Hasil  

Jatiroke 

Kriteria 

Jatiroke 

1 Nitrogen 

(N) 

% 0,22 sedang 0,13* Rendah 

2 Fosfat 

(P2O5)  

% ppm 

mg/100g 

49,51 tinggi 0,15 Sangat 

rendah 

3 C-organik % 1,30 rendah 0,87 Sangat 

rendah 

4 C/N - 6 rendah 6,72 Rendah 

5 Kalium (K)  Ppm 

mg/100g 

  25,56  

6 Kalsium 

(Ca) 

Ppm   3,86  

7 Magnesium 

(Mg) 

Ppm   19,80  

8 pH - 6,36 Agak 

masam 

6,50 Agak 

masam 

9 KTK cmol.kg
-1

 28,92 tinggi 31,26*

* 

Tinggi 

10 Kejenuhan 

Basa 

cmol.kg
-1

 66,67 tinggi 65,45 Tinggi  

11 K-dd cmol.kg
-1

 0,33 rendah 0,54 Sedang  
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No Parameter Satuan Hasil 

 Cilayung 

Kriteria 

Cilayung 

Hasil  

Jatiroke 

Kriteria 

Jatiroke 

12 Na-dd cmol.kg
-1

 0,76 sedang 0,38 Rendah 

13 Ca-dd cmol.kg
-1

 10,12 sedang 12,39 Tinggi 

14 Mg-dd cmol.kg
-1

 8,07 Sangat 

tinggi 

7,15 Tinggi 

15 S %  - 0,08 - 

 

C-organik tanah di desa Cilayung dan Jatiroke termasuk rendah 

(1,30%) dan sangat rendah (0,87%). C-organik yang rendah dan sangat 

rendah menandakan minimnya kandungan bahan organik yang terkandung 

di dalam tanah. Sedangkan peran C-organik di dalam tanah sangat penting 

diantaranya sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah, 

menambah kemampuan tanah untuk menahan air, menambah kemampuan 

tanah untuk menahan unsur-unsur hara dan sumber energi bagi 

mikroorganisme. 

N-total di desa Cilayung dan Jatiroke tergolong sedang yaitu 0,22% 

dan rendah yaitu 0,13%, dan C/N tanah di kedua desa tersebut tergolong 

rendah. Kandungan N di dalam tanah sebagian besar berasal dari bahan 

organik (sisa-sisa tanaman) yang berupa N organik. Menurut Moenandir 

(2004), bahan organik tanah lebih banyak mengandung unsur N dibanding 

unsur P.  

Nilai KTK di desa Cilayung dan Jatiroke tergolong tinggi. Kapastias 

Tukar Kation merupakan daya absorbsi seluruh kation di dalam tanah, baik 

basa maupun asam. Disini koloid liat dan humus melakukan pertukaran 
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kation-kation yang terjerap dengan kation-kation yang terdapat bebas di 

dalam air tanah (Sarief, 1986). Nilai KTK sangat penting untuk kemampuan 

mengikat unsur hara dari pupuk organik yang diberikan, selain untuk 

meningkatkan daya sanggah tanah juga mampu meningkatkan daya simpan 

dan ketersediaan unsur hara. 

 Kejenuhan Basa di desa Cilayung dan Jatiroke tergolong tinggi. 

Kejenuhan basa menunjukkan perbandingan antara jumlah kation-kation 

basa dengan jumlah semua kation (kation basa dan kation asam) yang 

terdapat dalam komplek jerapan tanah. Kation basa umumnya merupakan 

unsur hara yang diperlukan tanaman (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
). Disamping itu 

basa-basa umumnya mudah tercuci, sehingga tanah dengan kejenuhan basa 

tinggi menunjukkan 
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 Berdasarkan parameter yang diamati, perlakuan B yaitu kombinasi 

pupuk kandang 75% dan pupuk hijau 25% dan perlakuan C yaitu kombinasi 

penggunaan pupuk kandang 50% dan pupuk hijau 50% menunjukkan hasil 

produksi gabah tertinggi. Berat gabah kering pungut per rumpun pada 

perlakuan B dan C adalah 45 gram dan 45,75 gram, sedangkan berat gabah 

kering giling per rumpun adalah 35 gram dan 39,75 gram.     

 

 PENGENDALIAN HAMA PADI  

 

Pengendalian hama padi dilakukan dengan menggunakan pestisida 

nabati, terdiri dari bahan-bahan alami yang mudah diperoleh dan tersedia di 

lingkungan seperti daun sirsak, biji mahoni, daun nimba, umbi gadung dan 

daun sembung. Pestisida nabati digunakan dalam rangka pencegahan hama 

belalang, wereng, ulat (putih palsu)  yang menyerang daun padi, kungkang 

(walangsangit), Penyemprotan dimulai pada saat tanaman padi berumur tiga 

minggu, dengan komposisi bahan pestisida nabati  sebagai berikut : 

 

1. PEMBUATAN PESTISIDA NABATI 

   a. Pestisida 1 
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Bahan : Bawang Putih 

   

  

Daun Sirsak 

   

  

Biji Mahoni 

   

  

Daun Nimba 

   

  

Alkohol 95% 10 ml 

   

  

Sabun Colek secukupnya 

   Komposisi : Setiap bahan menggunakan perbandingan 1:1:1:1 

   

  

air yang digunakan sekitar 2 liter untuk perbandingan 

masing2 bahan 100 g 

      b. Pestisida 2 

    Bahan : Umbi Gadung 500 g 

   

  

Alkohol 95% 10 ml 

   

  

Sabun Colek secukupnya 

   

  

air 1 liter 

   

      c. Pestisida 3 

    Bahan : Daun Sembung 100 g 

   

  

Alkohol 95% 10 ml 

   

  

Sabun Colek secukupnya 

   

  

air 1 liter 

    

 

Tabel 10. Kegiatan Pemeliharaan tanaman padi di sawah  Jatiroke 

No Tanggal Keterangan 

1 7-Sep-16 Persemaian, Varietas Mekongga 

2 13-Sep-16 Pengolahan Tanah 

Umur Tanaman Persemaian 9 Hst 

3 15-Sep-16 Aplikasi Azolla dan Pupuk Organik (3 Hari Sebelum 

Tanam) 

4 18-Sep-16 Tanam, Umur Benih 16 Hst 

5 25-Sep-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

6 29-Sep-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

7 2-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 
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No Tanggal Keterangan 

8 6-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

9 9-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

10 13-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

11 16-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

12 19-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

13 23-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

14 26-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

15 30-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

16 3-Nov-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

17 6-Nov-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

Penanaman Bunga Matahari dan Kenikir 

18 10-Nov-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

19 13-Nov-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

20 16-Nov-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

21 20-Nov-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 10 L 

Penanaman Bunga Randamidang 

 

 

Tabel 11. Kegiatan Pemeliharaan tanaman padi di sawah  Cilayung 

No Tanggal Keterangan 

1 25-Jul-16 Persemaian, Varietas Inpari 31 

2 1-Aug-16 Pengolahan Tanah dan aplikasi pupuk kandang 

3 8-Aug-16 Tanam, Umur Benih 14 Hst 

4 13-Aug-16 Aplikasi azolla 
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No Tanggal Keterangan 

5 20-Aug-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

6 25-Aug-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

7 27-Aug-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

8 1-Sep-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

9 3-Sep-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

10 8-Sep-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

11 10-Sep-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

12 15-Sep-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

13 17-Sep-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

14 22-Sep-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

15 24-Sep-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

16 28-Sep-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

17 1-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

18 6-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

19 8-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

20 13-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

21 15-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

22 20-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

23 22-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

24 27-Oct-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 
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No Tanggal Keterangan 

25 29-Oct-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

26 3-Nov-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

27 5-Nov-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

28 10-Nov-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

29 12-Nov-16 Penyemprotan POC (4 tutup aqua/l) dan BionUp (1 

tutup/l), vol. semprot 6 L 

30 17-Nov-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 6 L 

31 19-Nov-16 Penyemprotan Pestisida Nabati (4 tutup aqua/l), vol. 

semprot 10 L 

32  penyemprotan pestisida dan POC dihentikan menjelang 

panen 

 

 

 

KUNJUNGAN KE  SAWAH ORGANIK TASIKMALAYA DAN 

PENYULUHAN PADI ORGANIK (SRI) 

 

             Untuk mendukung program kesuburan tanah melalui upaya 

peningkatan C/N ratio, Tim Ibw bersama petani desa Cilayung dan desa 

Jatiroke melakukan kunjungan ke sawah organik milik Gapoktan Simpatik 

desa Cidahu Cisayong Tasikmalaya. Perwakilan Petani desa Cilayung dan 

Jatiroke memperoleh kesempatan melihat langsung sawah organik sampai 

pasca panen dan pengemasan serta pemasaran. Tim Ibw mengundang 

pengurus Gapoktan Simpatik yaitu Bapak Yayan untuk memberikan 

Penyuluhan padi organik dengan SRI di kantor UPTD PPL  Jatinangor  agar 

lebih banyak lagi petani desa Cilayung dan desa Jatiroke yang memperoleh 

pengetahuan tentang padi organik dengan tujuan meningkatkan wawasan 

dalam rangka  mendukung demplot padi. Adapun materi penyuluhan 

sebagai berikut :   
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PRINSIP / RUH / JIWA ORGANIK 

 

• KESUBURAN LAHAN 

• KESEHATAN PANGAN 

• KELESTARIAN ALAM / EKOSISTEM 

• PERTANIAN BERKELANJUTAN 

• KEMANDIRIAN 

• KEADILAN 

• KEARIFAN LOKAL 

 

 

 

RAGA ORGANIK 

 

• BUDIDAYA 

• PRODUK  

• ORGANISASI 

• PRODUKSI MENINGKAT 

• PERMINTAAN BANYAK 

• HARGA TINGGI 
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BUDIDAYA PADI INTENSIF MENGUTAMAKAN MANAJEMEN 

SISTEM PERAKARAN BERBASIS PENGELOLAAN TANAH, 

TANAMAN & AIR 

 
 

 Metode system of rice intensification (SRI) Organik Indonesia 

merujuk pada tiga landasan pengembangan. Rujukan pertama adalah 

membuat tanaman padi memiliki banyak anakan dengan cara melakukan 

penanaman bibit yang masih muda secara tunggal dan berjarak renggang. 

Rujukan kedua adalah menghilangkan genangan air di sawah karena 

sekalipun tanaman padi mampu beradaptasi baik dengan air, tetapi padi 



50 
 

bukan tanaman air. Rujukan ketiga adalah mengganti konsep pemupukan 

dengan konsep baru yaitu melengkapi setiap tanamn dengan bioreaktornya 

sendiri.  

  

 
 

 

MENGAPA  HARUS  SRI  ? 
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Metode SRI Organik Indonesia memiliki beberapa keunggulan 

sebagai berikut : 

 Merupakan usaha tani ramah lingkungan. 

 Menghemat penggunaan air irigasi sampai dengan 40%. 

 Produksi tinggi hingga di atas rata-rata nasional  

 Mendaur ulang limbah. 

 Memperbaiki kesuburan tanah. 

 Produksi sehat dan bebas residu kima. 

 Harga beras di atas harga pasar. 

 Berbasis kearifan dan potensi lokal. 

 Memotivasi kemandirian petani dan terlepas dari monopoli pihak-

pihak lain. 

 Lebih tahan terhadap hama dan penyakit. 
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Upaya peningkatan produksi padi di Indonesia terus menerus 

dilakukan melalui berbagai pengenalan inovasi teknologi. Namun, dalam 

kenyataannya produksi padi telah mencapai titik klimksnya dan bahkan ada 

kecenderungan penurunan hasil produksi. Oleh karena itu diperlukan uoaya 

oeningkatan produksi dan kualitas produk secara signifikan. Salah satunya 

dengan menerapkan metode SRI Organik Indonesia. Pengelolaan 

agroekosistem melalui metode SRI Organik Indonesia meninggalkan 

dengan tegas cara pandang perilaku pemberantasan. Pengelolaan 

agroekosistem melalui pendekatan pengendalian hama terpadu (PHT) 

merupakan sistem pengendalian hama dengan pendejatan ekologis yang 

lebih mengutamakan hasil dari proses pengelolaan ekosistem atau 

lingkungan pertanian. Prinsip-prinsip PHT tersebut diantaranya budi daya 

tanaman sehat, pelestrian dan pendayagunaan musuh alami, pengamatan dan 

pemantauan secara berkala, serta petani sebagai ahli PHT. 

 

 
Tanah memiliki sifat fisik, biologis, dan kimawi yang baik adalah 

tanah yang dapat memberi kehidupan bagi tanaman. Pertumbuhan dan 



55 
 

perkembangan tanaman tergantung pada ketersediaan nutrisi yang 

diproduksi secara berkesesuaian dalam bioreaktornya di dalam tanah. 

Fungsi optimal ketersediaan nutrisi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:  

 Kondisi tekstur tanah. 

 Struktur tanah (aerasi tanah, drainase, kemampuan mengikat air, dan 

kemampuan tanah dalam mengikat nutrisi). 

 Aktivitas biologi tanah. 

 Ketersediaan nutrisi bagi tanaman. 

Salah satu upaya memulihkan kesuburan tanah adalah dengan 

mempelajari dan memahami masalah ekologi tanah. Gambar di atas 

menjelaskan skema hubungan timbal balik atau interaksi antarkomponen 

yang terkait dengan ekologi tanah. 
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3. PENGUATAN KWT MELALUI  VERTIKULTURE 

 

VERTIKULTUR  (Berasal dari bahasa Inggeris : Vertical dan Culture  

adalah Sistem Budidaya Pertanian Secara Vertikal/Bertingkat /Kaluhur/Ke 

atas/ baik indoor/Outdoor. Konsepnya : Penghijauan yang sesuai untuk 

daerah kota dan/atau pada lahan  pertanian terbatas. Menciptakan khasanah 

biodiversitas di pekarangan. yang sempit. 1 M
2
 hanya 4-5 tanaman. Sistem 

Vertikal bisa 20 tanaman 

 

Tabel 12. Kelebihan dan Kekurangan Vertikultur 

No Kelebihan Kekurangan 

1 Efisiensi pemanfaatan lahan karena 

vertikultur dibuat secara bersusun 

 

Perlu pupuk dan penyiraman yang 

dilakukan secara kontinu, terutama 

yg beratap atau dengan rumah kaca 

2 Portabel, bila ditanam dengan wadah 

pot/polibag/botol/kaleng. Tanaman 

mudah dipindahkan ke lain tempat 

Tanaman mudah rusak, apabila 

dipindah tidak hati-hati(bunga dan 

buah mudah rontok) 

 

3 Mengurangi penyiangan karena 

penanaman secara vertikal mengurangi 

tumbuhnya gulma 

 

Perlu Perawatan lebih intensif dan 

tingkat kesulitan  yg lebih banyak 

karena kondisi tanaman bersusun 

 

4 Penghematan pupuk karena diberikan 

pada wadah yg terbatas sehingga tidak 

mudah tercuci oleh hujan 

Investasi awal cukup besar 

 

5 Hemat pestisida tanah, karena dapat 

menggunakan tanah steril 

 

6 Penggunaan atap dapat mencegah 

kerusakan karena hujan  

 

 

7 Vertikultur dalam rumah kaca dapat 

mengurangi penguapan sehingga 

menghemat penyiraman 

 

8 Keindahan dan estitika yang baik 

 

 

9 Mempermudah perawatan karena  
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No Kelebihan Kekurangan 

tanaman mengelompok di satu lokasi 

 

 

Bentuk vertikultur :  

1. Persegi panjang 

2. Segitiga 

3. Piramid 

4. Bentuk anak tangga dgn beberapa undakan 

5. Rak (ditempelkan pada tiang, tembok atau sistem gantung 

Vertikultur dengan sistem gantung dapat menggunakan pot, kaleng bekas 

cat, botol bekas air minum atau bahan lainnya, syaratnya  wadah harus yang 

ringan agar kuat pada saat diikat.  Bahan dapat yg baru atau bekas, 

dianataranya : bambu, pipa pralon, kaleng, polibag, pot, saluran talang air 

alumunium, lembaran karung bekas. 

 Jenis dan varietas Tanaman 

 Media 

 Pemupukan 

 Pengelolaan air 

 Pengendalian hama, penyakit dan gulma 

 Pola penanaman/interaksi tanaman 

Syarat Teknis dan non teknis 

 Jenis dan varietas Tanaman 

 Media 

 Pemupukan 
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 Pengelolaan air 

 Pengendalian hama, penyakit dan gulma 

 Pola penanaman/interaksi tanaman 

Non teknis 

 Lingkungan 

 Iklim 

 Pasar,  

 Tenaga kerja 

 modal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi vertikultur 

1. Iklim  

2. Suhu 

3. Air 

4. Radiasi 

5. Jenis Tanaman 

a. Iklim dataran rendah: panas dgn sedikit curah hujan , Jenis sayuran yg 

cocok : kacang-kacangan, terung, bawang, bayam, mentimun, sawi, lobak, 

cabai dan labu 

b. Iklim dataran sedang 

suhu sedang dengan curah hujan rata-rata , jenis sayuran yg cocok selada, 

tomat, cabai.lobak, bawang merah, bawang bakung, seledri, kubis, bayam. 

Labu, sawi, dan buncis 

 

c. Iklim dataran tinggi 

hawa dingin dan curah hujan tinggi, sayuran yg cocok : bunga kol, kol stek, 
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bit, wortel, kacang-kacangan, buncis, ercis lobak, labu, seledri, kentang dan 

paprika. 

2. Suhu : setiap jenis tanaman sayur mempeunyai batas suhu minimal, 

optimal dan maksimal yg berbeda –beda untuk setiap tingkat 

pertumbuhannya. Suhu penentu yg penting untuk menentukan tempat dan 

waktu penanaman 

RADIASI 

Penurunan intensitas radiasi matahari akan memperpanjang masa 

pertumbuhan tanaman 

 

JENIS TANAMAN 

penggunaan varietas unggul dan adaptif pada suatu daerah akan 

memberikan hasil optimal daripada varietas lokal 

Pengelompokan tanaman sayuran 

Sayuran daun : daun dan batang seperti sawi, petsai, kangkung, bayam, 

seledri, selada, kemangi 

 

Sayuran buah: terung, tomat, cabai, mentimun, kacang panjang 

 

Sayuran bunga: brokoli dan kubis bunga 

 

Sayuran umbi : wortel, lobak, bawang merah, bawang putih dan talas 

Media Tanam 

1. Tanah: merupakan media tanam alami, hrus subur, mempunyai tekstur 

dan struktur yg baik. Ukuran butiran tanah sedang dan mengandung garam 

untuk nutrisi tanaman 

2. pupuk : bisa organik atau anorganik 

3. Persemaian : beberapa tanaman harus disemai terlebih dahulu 
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A. Persiapan media semai 

1. Membuat media 

2. komposisi media 

 

Campuran tanah +pupuk organik = 1:1 

Campuran tanah dan pupuk organik/kompos= 2:1 

Pupuk organik dan sekam = 2 : 1 

Campuran tanah dan pupuk kandang matang= 3: 1 

Campuran tanah dan kompos kandang 5-10:1 tergt kualitas kompos 

campuran arang sekam dan cocopeat 

B. B. menyiapkan benih 

beberapa jenis tanaman sayuran ada yg harus dilakukan penyemaian 

terlebih dahulu dan ada yg langsung dilakukan penanaman. Tujuan 

penyemaian untuk mengurangi kematian akibat tanaman yg belum 

siap dengan kondisi lapangan dan untuk melindungi tanaman dari 

cuaca.Penyemaian dapat dilakukan secara generatif menggunakan 

biji, secara vegetatif dengan stek. 

Penggunaan nampan untuk penyemaian: 

Untuk menempatkan media, nampan diisi denga tanah  sedaam 3-5 cm, lalu 

diratakan. Setelah itu sirami dengan air supaya basah seluruhnya, kemudian 

permukaan dilubangi pensil kayu kecil  dengan jarak 1 cm X 2 cm atau 1,5 

cm X 2,5 cm.  Kedalaman lubang tidak lebih dari 0,8 cm.  

 

Untuk tanaman tomat, cabai, sawi, paprika, pakcoy dan slada kedalaman 

lubang cukup 2-3 mm, untuk mentimun lebih dalam. Masukkan benih 1-3 

biji kedalam lubang. Lalu ditutup dengan tanah atau pasir tipis-tipis. Tutup 

nampan dengan plastik untuk menjaga kelembapan dan diletakkan ditempat 

yg  tdk terkena sinar matahari langsung.   
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PENANAMAN PADA MEDIA TANAH 

Komposisi : 

1. Tanah: pasir halus: ppk kdg= 1:1:1 

2. Tanah: pasir halus: ppk kdg= 2:1:1 

3. Tanah: pasir halus/sekam: ppk kdg= 3:1:1 

4. Tanah: sekam/arang sekam: ppk kdg/bokhasi = 2:1:1 

5. Tanah: pupuk kdg : sekam = 5:3:2 

6. Tanah:arang sekam:pasir:pupuk organik= 3:1:1:1PENANAMAN PADA 

MEDIA TANAH 

Komposisi : 

1. Tanah: pasir halus: ppk kdg= 1:1:1 

2. Tanah: pasir halus: ppk kdg= 2:1:1 

3. Tanah: pasir halus/sekam: ppk kdg= 3:1:1 

4. Tanah: sekam/arang sekam: ppk kdg/bokhasi = 2:1:1 

5. Tanah: pupuk kdg : sekam = 5:3:2 

6. Tanah:arang sekam:pasir:pupuk organik= 3:1:1:1 

 

Tabel 13. Lama Persemaian Berdasarkan Jenis Tanaman 

Jenis Tanaman Lama 

persemaian 

Jumlah daun 

(helai 

Masa Tanam 

Brokoli 14 3-4 65HST 

Kailan 40-45 4-5 90-105 HST 

Cabe 10-18 3-5 85-90 

HST(panen 1) 

Pakcoi 21-28 3-5 52-56 HST 

Paprika 14-21 4-5 20 MST 

Seledri  14-21 4 6-8 MST 

Sawi 21 4-5 2 bulan 

Selada 10-18 4 45-55 HST 

Tomat 21 3-4 75-85 HST 

(panen 1 
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BAB VI : RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

  

              Pengabdian kepada masyarakat  Iptek Bagi Wilayah (IbW) di 

Kecamatan Jatinangor mempunyai program yang terdiri dari bidang 

pertanian dan peternakan. Program yang telah dilaksanakan adalah bidang 

pertanian mengingat sangat dipengaruhi oleh musim. Demplot tanam padi 

sawah akan dilaksanakan di dua desa mulai tanam  bulan Agustus 2016.  

Program peternakan akan segera dilaksanakan, jadwal untuk masing-masing 

desa dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.  

Program pertanian telah dilakukan secara masal yaitu mengundang  

semua kelompok tani yang ada di desa tersebut, Babinsa, aparat desa dan 

kepala desa, dilaksanakan di balai desa untuk desa Cilayung dan  untuk 

Jatiroke di Sekretariat Komunitas Gunung Geulis (sumur wangi 

RT01/RW02 Kandang Ayam) .  Hasil identifikasi melalui wawancara dan 

kuesioner diperoleh wawasan dari anggota kelompok tani dan kelompok 

wanita tani, serta kesiapan untuk melaksanakan tanam padi secara organik. 

Untuk persiapan, anggota kelompok tani dan kelompok wanita tani 

mempersiapkan pupuk hijau yaitu Azolla pinata, pupuk kandang (kompos) 

dan pupuk cair. Program lain yang dipersiapkan yaitu pembuatan 

desinfektan menggunakan bahan alami untuk menghadapi serangan hama 

dan penyakit tanaman.  Kegiatan lain yang akan dilakukan adalah insiminasi 

buatan untuk ternak domba dalam rangka meningkatkan populasi domba, 

dengan mengundang tenaga ahli dari Balai Insiminasi Buatan Lembang. 

Kegiatan IbW bertujuan memotivasi petani untuk menggunakan pupuk 

organik hijau,  dari pertanian maupun limbah peternakan dalam rangka 

meningkatkan C/N rasio tanah sawah. 
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Tabel 14. Program  Pelatihan IbW Desa Cilayung  Kecamatan Jatinangor Tahun 2016 

 

Jumlah Peserta  Program Pelatihan       :   30  orang  

Jumlah Kelompok Tani                         :   7 ( Cilayung Sari 1,  Cilayung Sari 2, Cilayung Sari 3, Cilayung Sari 4, Cilayung Sari 5, Klpk    

                                                                       Ternak Berdikari, KWT Kenanga)  

Tempat Pelatihan            :   Balai Desa Cilayung   

Hari/ Waktu  Pelaksanaan pelatihan     :   Selasa,  jam 13   

No Kegiatan Narasumber April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 Sosialisasi Program IbW 2016 

Pembukaan, pelaksanaan program 

IbW dan pretes- Tim IbW, 

Dinamika Kelompok, Perencanaan 

semai, petak, dan pemupukan 

sebelum tanam 

Ketua Tim & 

anggota Tim 

        

2 Pelatihan budidaya Azolla pinata Dr.Mike         

3 Pelatihan vertikulture Dr. Budiasih & 

Dr. Nunung 

        

4 Pelatihan teknologi pengolahan 
limbah peternakan padat dan cair  
menjadi pupuk organic 

Dr.Ir.Tb.Benito  

dkk Lab MPL 

        

5 Studi banding ke Cisayong Cidahu  
Sawah organik 

Tim IbW, 

Petani , PPL 

dan mahasiswa 

       

 

 

6 Pengembangan vertikultur di RW 
5 RT 1, RT 2 dan RT 3 

Tim IbW dan 

mahasiswa  

        

7 Pelatihan pembuatan pestisida 

dari bahan alam 

Dr. Istifadah         

8 Budidaya ternak domba dan 
kesehatan berbasis cacing 

Pak Asep (BIB)         

9 Demplot budidaya padi sawah 

berbasis organic dengan indicator 

Azolla piñata 

Dr. Rija 

Sudirja, MP 

        

10 Pelatihan pengolahan hasil 
pertanian dalam rangka 
penguatan Kelompok Wanita Tani 

Ir. Deni 

Suryanto 
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No Kegiatan Narasumber April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 

(KWT)  
 Panen padi , pengamatam gabah 

dsb  
         

10 Pemantauan Demplot : 

- Sawah pemberian ppk 

organic, POC, 

pemberantasan hama dan 

gulma 

- POC 

Tim IbW 

         

11 Laporan akhir          
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Tabel 15. Program  Pelatihan IbW Desa Jatiroke  Kecamatan Jatinangor Tahun 2016 

 

Jumlah Peserta  Program Pelatihan      :   30  orang  

Jumlah Kelompok Tani                        :   5  (Mekar Tani 1,  Mekar Tani 2, Mekar Tani 3, Mekar Tani 4,  Bina Karya)  

Tempat Pelatihan               :   Sekretariat Komunitas Gunung Geulis (sumur wangi RT01/RW02 Kandang Ayam)  

Hari/ Waktu  Pelaksanaan pelatihan       :   Rabu,  jam 13  

 

No Kegiatan Narasumber April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 Sosialisasi Program IbW 2016 

Pembukaan, pelaksanaan program 

IbW dan pretes- Tim IbW, 

Dinamika Kelompok, Perencanaan 

semai, petak, dan pemupukan 

sebelum tanam 

Ketua Tim & 

anggota Tim 

        

2 Pelatihan budidaya Azolla pinata Dr.Mike         

3 Pelatihan vertikulture Dr. Budiasih & 

Dr. Nunung 

        

4 Pelatihan teknologi pengolahan 
limbah peternakan padat dan cair  
menjadi pupuk organic 

Dr.Ir.Tb.Benito  

dkk Lab MPL 

        

5 Studi banding ke Cisayong Cidahu  
Sawah organik 

Tim IbW, 

Petani , PPL 

dan mahasiswa 

        

6 Pengembangan vertikultur di RW 
5 RT 1, RT 2 dan RT 3 

Tim IbW dan 

mahasiswa  

        

7 Pelatihan pembuatan pestisida 

dari bahan alam 

Dr. Istifadah         

8 Intensifikasi ternak domba dan 
kesehatan berbasis infeksi cacing 

Pak Iman  

(BIB) 

        

9 Demplot budidaya padi sawah 

berbasis organic dengan indicator 

Azolla piñata 

Dr. Rija 

Sudirja, MP 

        

10 Pelatihan pengolahan hasil 
pertanian dalam rangka 
penguatan Kelompok Wanita Tani 
(KWT)  

Ir. Deni 

Suryanto 
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No Kegiatan Narasumber April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 

 Panen padi , pengamatam gabah 

dsb  
         

10 Pemantauan Demplot : 

- Sawah pemberian ppk 

organic, POC, 

pemberantasan hama dan 

gulma 

- POC 

Tim IbW 

         

11 Laporan akhir          
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BAB 7 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

              Sebagian besar Petani  (62,5%) peserta mau mencoba pupuk organik 

pada tanaman pekarangan, 20,8 % responden mau menggunakan pupuk organik 

pada tanaman padi secara bertahap, dan 16,7 % responden mau melihat hasil 

petani lain baru mau mencoba pupuk organik.  Hal ini menunjukkan bahwa para 

petani mempertimbangkan resiko penurunan produksi tanaman dan bersikap hati-

hati dan  belum meyakini keunggulan pupuk organik sehingga penggunaannya 

masih menambahkan pupuk kimia. 

 Hasil pengamatan pada penanaman padi organik, kombinasi penggunaan 

pupuk kandang 50% dan pupuk hijau 50% menunjukkan produksi gabah kering 

giling tertinggi per rumpun, yaitu 39,75 gram dan gabah kering pungut per 

rumpun 45,75 gram.   

 Kunjungan yang dilakukan ke pertanian sawah organik Gapoktan Simpatik 

Desa Cidahu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, melihat lanngsung 

dan pembekalan mengenai SRI Organik Indonesia serta penyuluhan membuat 

petani semakin tertarik dan berminat untuk mewujudkan pertanian organik setelah 

tiga kali periode tanam padi.  

 

SARAN  

           Program terintegrasi perlu di rencanakan bersama dengan dinas terkait, 

untuk memotivasi petani dalam rangka implementasi penggunaan pupuk organik 

untuk tanam padi.  
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III. BORANG KEGIATAN PROGRAM IbW 
 

Judul kegiatan : IbW  di Kecamatan Jatinangor 

Kabupaten Sumedang Peningkatan C/N 

Ratio Tanah Sawah Menggunakan 

Pupuk Organik Menuju Pertanian 

Berkelanjutan 

 

 

 
 
Sumedang 

Lokasi   
- Jarak PT ke Lokasi : 1-2 Km 
- Jumlah desa IbW : 2 (dua) desa 
- Jumlah desa satu kecamatan yang sama : 12 (dua belas ) desa 
- Luasan wilayah IbW : Cilayung 3,48 Km

2
;   Jatiroke  2,09 Km

2 
- Sarana transportasi :  angkutan umum motor 

 jalan kaki 
Tim IbW   
- PT A   Universitas Padjadjaran 

-  Jumlah dosen : 4 orang 

-  Jumlah mahasiswa : - orang 
-  Gelar akademik Tim : S-3    3   orang 

S-2 ……. orang 
S-1 ……. orang 

GB  1 orang 
-  Gender : Laki-laki     …1…. Orang 

Perempuan …3…. Orang 
-  Prodi/Fakultas/Sekolah : Peternakan dan pertanian 

- PT B :  Universitas Winaya Mukti 
-  Jumlah dosen : …2…. Orang 
-  Jumlah mahasiswa : …2…. Orang 
-  Gelar akademik Tim : S-3 …2. 

orang 

S-2 

……. 

orang S-

1 ……. 

orang 

GB 

……. 

Orang 

-  Gender : Laki-laki ……. Orang 

Perempuan …2…. Orang 
-  Prodi/Fakultas/Sekolah :  Pertanian 

- Pemkab/Pemkot   
-  Jumlah staf yang berpartisipasi : …11…. Orang 
-  Gelar akademik : S-3 ……. Orang         D3  ...1... orang 

S-2 …3…. Orang       SMA....1...orang 

S-1 …6…. Orang 
- Masyarakat :  

-  Jumlah masyarakat aktif berpartisipasi : …60…. Orang (masing-masing desa 30 
orang) -  Pendidikan masyarakat : SMA…11…. Orang     
SMP …5…. orang 

SD …44…. Orang 
Aktivitas IbW   
- Tahun I, II, III :  

Bidang :  



 

-  Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, 

Peternakan, Agribisnis, Industri Kerajinan, 

Sosial Humaniora dan lain-lain 

: (pilih salah satu atau dua aspek) 
Pertanian dan peternakan 

- Jumlah Kegiatan Penyuluhan : …16 (enam belas)…………………………… 
- Jumlah Kegiatan Pendampingan : …32 (Tiga puluh dua)………………… 
- Jumlah Kegiatan Pendidikan : ……………………………………………………

… - Jumlah Kegiatan Demplot : 6 ( enam) POC,tanam dan panen padi, 
Silage - Jumlah Kegiatan Rancang Bangun : ……………………………………………………
… - Jumlah Kegiatan Manajemen : ……………………………………………………
…  

- Jumlah Kegiatan Lain (sebutkan!) : 2 (dua) pelatihan hasil ternak 
- Evaluasi Bidang dan Kegiatan Tahun I, II 

atau III 
:  

-  Kegiatan Yang Paling Berhasil :  POC dan tanam padi di desa Jatiroke 
-  Indikator Keberhasilan : (sebutkan untuk masing-masing kegiatan) 

- Kegiatan Tahun IV dst dilanjutkan 

dengan dana 
  

-  DIPA Ditlitabmas (Rp) : Rp……. 

-  APBD Pemkab/Pemkot (Rp) : Rp……. 

-  Sumber lainnya (sebutkan!) (Rp) : Rp……. 
- Kegiatan Tahun IV dst dilaksanakan di :  

-  Wilayah dan masyarakat yang sama 

seperti Tahun I, II dan III 
: ……………………………………………………

… 

-  Wilayah dan masyarakat yang berbeda : (sebutkan nama wilayah) 
- Jenis Kegiatan Tahun IV dst :  

-  Sama seperti tahun-tahun sebelumnya : ……………………………………………………
… -  Berbeda sesuai RPJMD dan 

permintaan Pemkab/Pemkot 
: (sebutkan nama wilayah) 

Biaya Program   
- Sumber Dana   

-  DIPA Ditlitabmas   
- Tahun I (Rp) : Rp  80.000.000,- 
- Tahun II (Rp) : Rp ……. 
- Tahun III (Rp) : Rp ……. 

-   APBD   
- Tahun I (Rp) : Rp 96.503.000,- 
- Tahun II (Rp) : Rp ……. 
- Tahun III (Rp) : Rp ……. 

-  SUMBER LAIN   
- Tahun I (Rp) : Rp ……. 
- Tahun II (Rp) : Rp ……. 
- Tahun III (Rp) : Rp ……. 

- Sistem Pengelolaan Dana : Dikelola masing-masing (perguruan 

tinggi dan 

Pemkab/ Pemkot) 

  Dikelola melalui satu rekening 

(perguruan tinggi atau Pemkab/ 

Pemkot) 
- Likuiditas   



 

-  Tahapan pencairan dana :  mendukung kegiatan di lapangan 

  mengganggu kelancaran kegiatan di 

lapangan -  Jumlah dana :   Diterima 100% 

 Diterima  100% untuk dana Pemkab 

 Layak untuk setiap kegiatan yang 

dilaksanakan 

  Tidak memadai bagi kegiatan di lapangan Manajemen Pengelolaan IbW di 

Masyarakat 
:  

Tahap Persiapan   
- Peran PT A :   Memimpin persiapan 

  Menetapkan teknis pelaksanaan 

  Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

  Mengelola keuangan 

  Menetapkan jadwal kegiatan - Peran PT B :   Memimpin persiapan 

   Menetapkan teknis pelaksanaan 

 Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

  Mengelola keuangan 

 Menetapkan jadwal kegiatan - Peran Pemkab/Pemkot : Memimpin persiapan 

Menetapkan teknis pelaksanaan 

  Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

 Mengelola keuangan 

Menetapkan jadwal kegiatan - Peran Masyarakat :   Memimpin persiapan 

Menetapkan teknis pelaksanaan 

  Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

  Mengelola keuangan 

  Menetapkan jadwal kegiatan - Media Komunikasi :  Rapat di PT 

 Rapat di Pemkab/ Pemko 

 Faksimili 

Telepon 

sms 

 e-mail 
Tahap Pelaksanaan   
- Peran PT A :   Memimpin persiapan 

Menetapkan teknis pelaksanaan 

  Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

  Mengelola keuangan 

  Menetapkan jadwal kegiatan - Peran PT B :   Memimpin persiapan 

  Menetapkan teknis pelaksanaan 

  Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

  Mengelola keuangan 

  Menetapkan jadwal kegiatan 



 

- Peran Pemkab/Pemko :   Memimpin persiapan 

  Menetapkan teknis pelaksanaan 

  Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

  Mengelola keuangan 

  Menetapkan jadwal kegiatan - Peran Masyarakat :   Memimpin persiapan 

  Menetapkan teknis pelaksanaan 

  Mengubah strategi pendekatan di 

lapangan 

  Mengelola keuangan 

  Menetapkan jadwal kegiatan - Media Komunikasi :  Rapat di PT 

 Rapat di Pemkab/ Pemko 

 Faksimili 

 Telepon 

 sms 

 e-mail 

Evaluasi Kinerja Program   
- Pelaksana :  PT A 

 PT A, PT B 

 PT A, PT B dan Pemkab/Pemko 
 

   PT A, PT B, Pemkab/Pemko dan 

Masyarakat 

 Pemkab/Pemkot 

 Masyarakat - Media Evaluasi :  Rapat di PT 

 Rapat di Pemkab/ Pemkot 

 Faksimili 

 Telepon 

 sms 

 e-mail 

Kuisener 

 Indikator kinerja 
- Kelanjutan Program :  Keputusan Bupati/Walikota 

 Permintaan Masyarakat 

 Keputusan bersama Pemkab/Pemkot, PT 

dan 

Masyarakat - Usul penyempurnaan program IbW   
-  Model Usulan Kegiatan : ……………………………………………………

… -  Anggaran Biaya : ……………………………………………………
… -  Lain-lain : ……………………………………………………
… - Dokumentasi :  



 

-  Foto2 Produk/kegiatan yang dinilai 

bermanfaat dari berbagai perspektif 
:  Pupuk padat 

 

 

 

-  Potret permasalahan lain yang terekam : Kendala di lapangan yaitu: musim hujan 
panjang 

- Luaran program IbW   
-  Jasa : ……………………………………………………

… -  Metode atau sistem : Tanam padi dengan legowo dan benih 2-
3 helai -  Produk/Barang : POC (pupuk organik cair), pestisida 
nabati dan pupuk padat  

-  Paten : ……………………………………………………
… -  Artikel yang dipublikasikan melalui 

Jurnal/Majalah Internasional 
: Artikel di prosiding 

 

 


