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Sekapur Sirih 
 
 
 
Pembangunan di segala bidang untuk mencapai kemakmuran dan 
kemajuan, ternyata membawa dampak yang kurang menguntungkan 
bagi sektor pertanian. Banyak lahan pertanian yang dialihkan untuk 
memenuhi kebutuhan perumahan, kawasan industri, tempat rekreasi 
konvensional, pertokoan mewah (Mall), lapang golf, dan jalan tol. 
Kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan meningkatnya 
pertambahan penduduk, sehingga harus ada upaya untuk mencari 
jalan keluar terbaik agar bencana kelaparan tidak akan terjadi di masa 
depan. 
 
Saat ini telah terjadi perubahan pola pertanian, yaitu dari pertanian 
tradisional yang ramah lingkungan ke pertanian konvensional yang 
dianggap bisa mengatasi kerawanan pangan. Pada kenyataannya 
pertanian konvensional tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, 
terbukti bahwa sampai saat ini masih belum bisa memenuhi 
kebutuhan pangan di negara kita. Sebaliknya banyak dampak negatif 
yang ditimbulkan, yaitu pencemaran tanah, air, udara, kesehatan, dan 
masalah perekonomian.  
 
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
adalah kembali ke Pertanian Selaras Alam atau Pertanian alami. 
Bertani secara organik tidak menggunakan pupuk kimia dalam 
mengolah lahan dan tidak menggunakan pestisida kimia dalam 
mengendalikan hama. Tetapi, banyak aspek yang diperhatikan seperti 
Sosial, Ekonomi, Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Hak Asasi 
Manusia, dan keberlanjutannya. 
 
Buku PANDUAN PERTANIAN ALAMI ini membahas cara 
menyampaikan informasi tentang Pertanian alami kepada semua 
lapisan masyarakat. Buku ini dicetak ulang untuk yang kedua. Cetakan 
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pertama dalam bentuk buku seri yang terdiri dari tujuh buku. Dalam 
cetakan kedua ini ketujuh buku seri tersebut, dijadikan satu buku.  
 
Buku cetakan kedua ini diterbitkan atas kerjasama dengan WWF 
Indonesia. Harapannya buku ini bisa digunakan oleh kalangan 
masyarakat luas dan bisa memberi gambaran yang luas tentang 
pertanian alami. 
 

 

                                                                                      Pasuruan, Januari 2019  
Penulis 

 
  

Heri Agus Setiawan 
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1. Peruntukkan Buku 
 
 
 
Tujuan Penulisan Buku Modul Pertanian alami: 
 Sebagai acuan atau rujukan bagi para fasilitator atau pendamping 

masyarakat dalam pengembangan pertanian alami dan praktek di 
lapangan.  

 Meningkatkan kapasitas (capasity), pengetahuan (knowladge), 
dan keterampilan (skill) para fasilitator atau pendamping petani.  

 Mempermudah fasilitator dalam menyampaikan materi 
pertanian alami. 

 Sebagai dokumentasi pembelajaran pertanian alami. 
 
Penggunaan Buku Modul: 

Buku ini bisa digunakan oleh mereka yang bergerak atau 
menggeluti bidang pengembangan pertanian alami dan yang 
peduli terhadap lingkungan hidup, antara lain: 
 

Fasilitator Lapang atau 
Pendamping Masyarakat 

 Sebagai panduan dan acuan dalam 
mengembangkan pertanian alami untuk 
masyarakat dampingan. 

 Memiliki standart dan proses 
pembelajaran, khususnya dalam bidang 
pertanian alami. 

 Menilai secara obyektif kondisi suatu 
wilayah dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat. 

Kelompok Sasaran/ Peserta 

 Memahami alur dan proses belajar yang 
baik dan benar. 

 Bisa berperan aktif dalam proses belajar 
(partisipatif). 

 Memahami semua permasalahan teknis 
maupun non teknis dalam pertanian 
alami. 

 Memahami semua potensi dan peluang 
yang ada di daerah masing-masing. 
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Pemerintah Pusat, Propinsi, 
Kabupaten/Kota 

 Referensi untuk merumuskan kebijakan 
dan peraturan yang terkait dengan 
pertanian alami. 

 Media koordinasi dan komunikasi antar 
instansi yang terkait dengan program 
pengembangan dan pembangunan 
masyarakat. 

 Sebagai standart dan referensi dalam 
pengajaran dan pengembangan pertanian 
alami secara formal.  

 Mendorong pengembangan pertanian 
yang berbasis pada potensi wilayah 
masing-masing. 

Swasta/Perusahaan 

 Sebagai acuan yang standart dalam 
melaksanakan program CSR di bidang 
pertanian dan peningkatan ekonomi. 

 Media kontrol yang standart dalam 
program pertanian alami. 

 Memahami proses pendampingan dan 
pengembangan masyarakat secara 
partisipatif. 

 Sebagai referensi penyusunan program 
atau proyek di masyarakat. 

Fakultas Pertanian atau 
SMK Pertanian 

 Sebagai referensi untuk kurikulum 
pengajaran pertanian alami.  

 Sebagai media penelitian atau tinjauan 
secara akademis tentang pertanian alami.  

 Sebagai standart dan referensi dalam 
pengajaran dan pengembangan pertanian 
alami secara formal. 

 Mendorong pengembangan teknologi 
pertanian yang berbasis pada kajian 
ilmiah. 

 Sebagai media komunikasi antara 
universitas dengan masyarakat dalam 
program pengabdian masyarakat. 

 Sebagai media pembelajaran bagi siswa 
atau mahasiswa di masyarakat. 
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2. Bina Suasana 
 
 
 
Deskripsi:  
Pengkondisian adalah teknik membangun dan menumbuhkan 
kedekatan atau keakraban antar peserta sehingga suasana pelatihan 
menjadi cair, menyenangkan, dan bersahabat. Hal ini penting 
dilakukan karena peserta berasal dari berbagai latar belakang. 
Pengkondisian juga mengantarkan peserta pada tujuan pelatihan, 
aturan main, kontrak belajar, dan analisa harapan.  
Catatan: peserta sudah harus berperan aktif.  
 
Latar belakang: 
 Peserta berasal dari latar belakang yang berbeda, mulai dari 

tempat,  jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pengalaman. 
 Setiap peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan 

komunikasi yang berbeda-beda sehingga peserta harus nyaman 
dan tidak merasa tertekan. 

 Tujuan  pelatihan, aturan main, kontrak belajar, dan analisa 
harapan.  

 Partisipasi peserta sudah harus dimulai pada tahap ini. 
 
Tujuan: 
 Peserta saling mengenal, membangun suasana yang nyaman, dan 

akrab. 
 Peserta menjadi pro aktif untuk menyampaikan ide atau gagasan, 

berpikir kritis, dan mempunyai kemauan untuk berbagi 
pengalaman. 

 Peserta menyepakati aturan main yang telah disusun dan 
memahami proses belajar yang akan dialami. 

 Membangun motivasi setiap peserta dalam mencapai harapan 
yang telah disusun bersama. 
 

Tahapan penyampaian materi: 
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 Fasilitator memperkenal diri dan timnya, menjelaskan tujuan 
pelatihan, menyampaikan tugas dan tanggung jawabnya. 

 Fasilitator memandu perkenalan peserta, dimulai dengan 
meminta setiap peserta untuk memperkenalkan nama dan asal 
tempat masing-masing secara bergiliran atau melalui media 
permainan/game (banyak pilihan). 
Contoh game gambar wajah: 
 Setiap peserta diberi selembar kertas dengan ukuran ¼ folio. 
 Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk 

menggambarkan wajahnya atau ciri khasnya dalam waktu 5 
menit. 

 Fasilitator mengumpulkan hasil gambar dari setiap peserta, 
kemudian diacak. 

 Gambar yang sudah diacak dibagikan kembali ke setiap 
peserta dan berikan waktu 2 menit untuk mengamati 
gambar tersebut. Jika peserta menerima gambarnya sendiri, 
maka fasilitator harus menukar dengan gambar yang lain. 

 Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk mencari 
atau menemukan orang yang ada di dalam gambar tersebut 
dalam waktu 10 menit. 

 Jika sudah ketemu, maka peserta harus menanyakan nama, 
alamat, motivasi ikut pelatihan, dan lain lain, selanjutnya 
mereka harus duduk berdekatan.  

 Nama yang sudah diperkenalkan harus memperkenalkan 
gambar yang dipegangnya, hal ini dilakukan secara 
bergiliran. 

 Gambar yang sudah diperkenalkan ditempel pada papan 
atau kertas plano  dan dipasang sepanjang pelatihan 
berlangsung. 

 Jika ada peserta yang belum menemukan sampai batas 
waktu yang ditentukan, maka diberikan hukuman untuk 
menghibur. 

 Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk menuliskan 
harapan-harapan dalam pelatihan ini, maksimal tiga kata dan 
boleh menuliskan lebih dari satu harapan. Hasilnya ditempel pada 
kertas plano dan dipasang selama pelatihan berlangsung. 
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 Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta “Apa yang 
harus dilakukan dan apa yang harus dihindari agar pelatihan 
berjalan dengan baik dan efektif?” Jawaban peserta ditulis pada 
kertas plano, dibahas, dan disepakati sebagai aturan main. 

 Fasilitator menyampaikan jadwal kegiatan dan informasi lainnya, 
peserta boleh bertanya, mengajukan usulan, dan masukan, 
kemudian disepakati bersama. 

 Fasilitator mengulang kembali semua proses yang sudah berjalan, 
lalu menyimpulkan semua proses yang harus disepakati bersama 
antara peserta dan fasilitator. 

 
Metode     : ceramah/paparan, game/permainan, diskusi. 
Waktu : 90 menit. 
Media : papan tulis, kertas plano, spidol, selotip, gunting,   

  filpcart dan  ATK. 
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3. Pertanian alami 
 
 
 

A. Sejarah Pertanian alami 
Sejarah pertanian alami sebenarnya sejalan dengan sejarah 
manusia. Ketika manusia ada, maka mereka harus bisa memenuhi 
kebutuhan dasarnya yaitu makanan. Pada jaman manusia purba 
(primitif) memang belum mengenal bertani, tetapi berburu. 
Mereka mengumpulkan bahan makanan yang ada di wilayahnya, 
tetapi belum melakukan budidaya. Hidupnya berpindah-pindah 
menyesuaikan dengan siklus alam atau mengikuti keberadaan 
binatang buruannya. Sejalan dengan perkembangan peradapan 
dan pola pikir, mereka mulai menetap di goa-goa. Saat itu pula 
mereka mulai belajar menjinakkan binatang liar untuk diternakan 
dan bercocok tanam. Selanjutnya pola bercocok tanam ini 
dikembangkan menjadi pertanian tradisional yang didasari oleh 
pengalaman ratusan tahun dan adanya peradaban yaitu nilai-nilai 
spiritual yang diterapkan dalam bentuk ritual atau upacara-
upacara adat. Pertanian tradisional ini berjalan hingga ribuan 
tahun, hingga pada akhir Perang Dunia II berubah menjadi 
pertanian modern atau yang disebut dengan “Revolusi Hijau”. 
Sejak saat itu pola pertanian berubah, terutama di Negara-negara 
Eropa. Mereka mulai menggunakan pupuk dan pestisida kimia 
agar kebutuhan pangan terpenuhi karena terjadi krisis pangan 
akibat perang yang berkepanjangan.  

 
Perubahan pola pertanian tersebut membawa dampak pada 
negara berkembang seperti Indonesia. Sejak awal tahun 70-an 
mulai dikenalkan konsep Pertanian Modern. Awal penerapannya  
memang membawa dampak positif, terutama untuk peningkatan 
produksi beras. Pada tahun 1970-an tersebut penerapan 
Pertanian Modern telah berlangsung selama 50 tahun di Eropa. 
Dampak negatif mulai bisa dilihat yaitu dengan menurunnya 
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kualitas kesuburan tanah, terjadi pencemaran air, meningkatnya 
gas di udara, dan dampak kesehatan. Di Indonesia gerakan 
perubahan kembali ke Pertanian Alami dimulai awal tahun 90-an, 
namun ada beberapa lembaga yang sudah memulai sejak tahun 
80-an. Pada era ini mulai  terjadi perbedaan pendapat antara 
para ahli. Pendapat pertama berasal dari kelompok yang 
mempunyai kekhawatiran akan dampak dari Pertanian Modern 
sehingga mendorong para pengambil kebijakan untuk kembali ke 
Pertanian Alami atau yang disebut dengan Pertanian alami, 
Pertanian Ekologis, Pertanian Selaras Alam, Permaculture, atau 
Biodynamic. Pendapat kedua berasal dari kelompok yang tetap 
mempertahankan pola Pertanian Modern, terutama mereka yang 
memiliki industri pupuk dan pestisida kimia. Kondisi ini masih 
berlangsung saat ini dan masalah pertanian menjadi semakin 
kompleks karena sudah masuk pada rana “politik”, bukan lagi 
rana teknis. 

 
Empat sistem Pertanian alami:  

1. Sustainabilitas (berkelanjutan): pertanian alami harus 
merupakan pertanian yang berkelanjutan, bahwa kesuburan 
tanah, kesehatan, dan ekonomi harus tetap terjaga secara 
terus-menerus. 

2. Equitabilitas (keamanan): pertanian alami harus aman bagi 
seluruh kehidupan yang menyangkut manusia, lingkungan, 
dan makluk hidup yang lain. 

3. Stabilitas (keseimbangan): pertanian alami harus menjaga 
keseimbangan alam dan tidak boleh ada eksploitasi karena 
Tuhan menciptakan alam semesta ini secara seimbang, agar 
tidak akan terjadi masalah lingkungan.                                             

4. Produktivitas (produksi): pertanian alami juga harus bisa 
menghasilkan produk yang tidak hanya memperhitungkan 
kuantitas, tetapi juga harus bisa menghasilkan produk yang 
kualitasnya jauh lebih baik sehingga kerawanan pangan bisa 
diatasi. 
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B. Prinsip Dasar Pertanian alami 
1. Keyakinan yang kuat (spiritual) 

Untuk memulai melakukan pertanian alami, hal penting yang 
perlu dimiliki oleh seorang petani adalah KEYAKINAN yang 
kuat, bahwa pertanian ini pasti bisa menghasilkan dan 
menguntungkan secara ekonomi. Selain itu pertanian alami ini 
sangat bertanggung jawab terhadap alam (tanah, air, udara), 
tumbuhan, hewan, dan manusia.  
 
Tuhan telah memberi contoh pertanian yang sangat baik, 
yaitu ekosistem hutan yang sangat komplek. Hutan bisa 
tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. 
Hutan tidak pernah terserang hama, bahkan bisa memberikan 
makanan bagi semua makluk hidup yang ada didalamnya. 
Hutan juga bisa memberikan atau mengatur siklus air dan 
udara.  

 
2. Mempertahankan budaya 

Pertanian adalah bagian dari budaya sehingga dalam 

menerapkan pertanian alami, maka budaya lokal menjadi 

bagian penting yang harus dipelajari, karena budaya yang ada 

di masyarakat itu sudah seiring dengan perkembangan 

manusia dan lingkungan. Untuk itu mempelajari budaya 

adalah mutlak dan harus dilakukan karena setiap budaya yang 

ada di masyarakat sudah menyesuaikan dengan kondisi 

lingkungan. Budaya yang dimaksud bukan hanya budaya yang 

bersifat ritual, tetapi menyangkut budaya praktis seperti 

pemilihan jenis tanaman, pola tanam, waktu tanam, dan 

pengelolaan lahan. Budaya yang sudah ada tidak bisa diganti 

oleh budaya baru, tetapi bisa dilengkapi untuk menyesuaikan 

dengan kondisi dan perkembangan yang ada. “BUDAYA 

ADALAH JALAN MENUJU KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN 

HIDUP”.  
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3. Bersikap adil 
Dalam menerapkan pertanian alami kita perlu melakukan 

pengamatan terhadap seluruh aspek yang ada di suatu 

wilayah. Karena, tujuan pertanian alami adalah menciptakan 

sistem-sistem yang baik secara ekologis dan secara ekonomi 

dapat berjalan dengan adil (fair), serta mampu menghasilkan 

kebutuhan sendiri yang tidak mengeksploitasi dan berdampak 

pada kerusakan alam. Sistem-sistem yang tercipta ini untuk 

kebutuhan jangka panjang dan berkelanjutan. Pertanian alami 

juga memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada 

tanaman dan binatang yang dikombinasi dengan sifat-sifat 

alamiah lingkungan dan pembangunan untuk menghasilkan 

suatu sistem yang mandiri bagi suatu wilayah atau suatu 

ekosistem. Prinsip yang ketiga ini juga harus memperhatikan 

aspek bersikap adil kepada: 

a. Diri sendiri 
 Semua aktifitas yang dilakukan harus selalu berdampak 

baik pada diri sendiri (petani), mulai dari yang dikonsumsi, 
bahan-bahan yang digunakan tidak boleh beracun, dan 
secara ekonomi menguntungkan.  

 
b. Orang lain 
 Dalam melakukan pertanian alami tentu akan 

menghasilkan suatu produk, baik berupa makanan pokok 
atau kebutuhan pangan yang lain. Semua produk yang 
dihasilkan harus berkualitas dan bermutu, tidak 
mengandung residu pestisida yang bisa menimbulkan 
masalah kesehatan, menggunakan bibit yang bukan hasil 
rekayasa genetika, tidak membebani secara ekonomi, dan 
memberikan upah yang layak kepada buruh tani. 

 
c. Adil pada tanah, air, dan udara 

Dalam pertanian alami tidak boleh menimbulkan dampak 

yang negatif seperti mencemari tanah, air, dan udara 
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karena dalam komponen alam tersebut juga mengandung 

kehidupan yang lain dan juga menghidupi makluk hidup 

yang lain. Jika komponen tersebut tercemari, maka akan 

mengganggu keseimbangan dan kesehatan lingkungan.  

 

4. Melestarikan keragaman hayati 
“Jika salah satu jenis mahkluk hidup punah, maka Tuhan 
tidak akan menciptakan lagi.” Melestarikan keragaman 
hayati mutlak dilakukan karena kita akan mendapatkan hal 
yang sangat menguntungkan, seperti: 
 Menghasilkan beraneka ragam jenis makanan dan obat-

obatan berarti bisa menjaga ketahanan pangan nasional. 
 Dengan menanam beraneka jenis tanaman dapat 

meningkatkan kesuburan tanah sehingga unsur hara di 
tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal agar tidak 
akan terjadi persaingan dalam perebutan unsur hara oleh 
tanaman. 

 Meningkatkan produktifitas, semakin banyak jenis yang 
ditanam semakin banyak produk yang dihasilkan sehingga 
tidak akan ada over produksi atau hasil yang berlebihan, 
dengan demikian harga lebih bisa terkontrol. 

 Mengendalikan hama, masing-masing tanaman memiliki 
karakter dan jenis hama yang berbeda sehingga tanaman 
tidak akan terserang hama secara keseluruhan. Selain itu 
juga ada beberapa jenis tanaman yang bisa dipakai sebagai 
tanaman pengendali hama. 

 Menciptakan iklim mikro, keragaman tanaman akan 
memiliki keragaman ketinggian, keragaman bentuk 
kanopi, dan perakarannya, maka jika kita menanam dan 
mengatur dengan baik akan menjadi ekosistem tersendiri 
dalam suatu wilayah yang sempit. 

 Mengendalikan erosi dan hemat air, keragaman tanaman, 
dan pola tanam yang tepat menjadikan tanah akan 
terlindungi dari erosi dan bisa menghemat air. 
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5. Ilmu pengetahuan yang luas 
 “Ilmu pengetahuan modern bukan untuk mengganti 

keberadaan pengetahuan lokal, tetapi sebagai pelengkap.”  

Fukuoka dalam bukunya ”One Straw Revolution” telah 

memaparkan dan menerapkan falsafah dasar pertanian. 

Falsafah yang diterapkan Fukuoka adalah bekerja sama 

dengan alam bukan melawan alam; senantiasa mengamati 

dengan penuh perhatian dan bukan bekerja tanpa berpikir; 

memperhatikan tanaman dan binatang dalam keseluruhan 

fungsinya daripada memanfaatkan elemen yang ada sebagai 

fungsi tunggal. 

 

 Fukuoko juga menerapkan cara-cara Aikido terhadap lahan 

yaitu menggelinding bersama gelombang, mengubah 

kelemahan menjadi kekuatan, dan memanfaatkan segala 

sesuatu secara positif. Tapi, jika kita menyerang alam pada 

akhirnya kita yang akan hancur. Fukuoka juga berpendapat 

bahwa, ”Keserasian dengan alam hanya dapat terwujud bila 

kita melepaskan pikiran superioritas atas alam”.  

 

 Ketika kita berdiri di luar rumah, maka akan melihat segala 

sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan yang baik telah 

tersedia di sekitar. Matahari, angin, manusia, bangunan, batu, 

laut, sungai, hutan, binatang, dan tanaman ada di sekitar kita. 

Bekerjasama dengan semua unsur tersebut akan membawa 

keserasian, sedangkan melawan keberadaan semua unsur 

tersebut akan menghasilkan bencana dan kekacauan. Oleh 

karena itu, menjadi seorang petani yang baik harus memiliki 

pengetahuan yang luas dan ”ALAM ADA GURU TERBAIK BAGI 

MANUSIA”. 
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Deskripsi: 
 Pertanian alami adalah pertanian yang bertanggung jawab 

terhadap lingkungan (tanah, air, udara), manusia, hewan, dan 
tumbuhan. Dalam pertanian alami juga membahas aspek budaya, 
sosial, ekonomi, politik, kesehatan, konservasi, HAM, dan semua 
disiplin ilmu, jadi bukan hanya menyangkut teknik pertanian yang 
menggunakan pupuk dan pestisida alami.  

 Memberikan informasi dan pemahaman yang benar kepada 
peserta tentang pertanian alami, jenis-jenisnya, sejarah 
pergerakannya, perbedaan antara pertanian alami dan pertanian 
modern, dan prinsip dasarnya. 

 
Latar belakang: 
 Lebih dari 50 tahun petani kita sangat tergantung pada 

penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis. 
 Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran tanah, air, 

dan udara karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis 
dalam bidang pertanian. 

 Menurunnya kualitas kesehatan akibat produk pertanian yang 
tercemar. 

 Hilangnya kearifan lokal dalam bidang pertanian dan konservasi 
alam. 

 Generasi muda banyak yang tidak tertarik pada bidang pertanian 
dan lebih bangga menjadi buruh pabrik.  

 Kerawanan sistem ketahanan pangan dan bahaya kelaparan. 
 Terjadinya ketidakadilan terhadap petani produsen.  
 Lemahnya penerapan kebijakan dalam penerapan pertanian 

alami karena kebijakan masih berpihak pada pemilik modal. 
 Pertanian alami sudah diatur dalam GBHN 1993 dan akan Go 

Organik 2010, tetapi pemerintah masih belum punya konsep 
tentang pertanian alami.  

 Pengetahuan petani tentang manajemen atau pengelolaan masih 
lemah sehingga petani tidak punya posisi tawar yang kuat.  

 Berubahnya tata guna lahan.  
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 Pengetahuan dan kearifan lokal belum dihargai sebagai 
pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak 
ada perlindungan secara hukum.  

 Kebijakan pemerintah yang terbalik yaitu pertanian yang 
didukung industri bukan industri yang didukung pertanian.  

 Perdagangan bebas yang dimonopoli negara-negara maju dan 
banyak untuk kepentingan politik.  
 

Tujuan: 
 Menumbuhkan kesadaran para petani akan krisis lingkungan 

akibat pertanian yang mereka terapkan saat ini. 
 Menumbuhkan kesadaran para petani akan bahaya pestisida 

terhadap kesehatan mereka dan konsumen. 
 Meningkatkan kualitas hidup petani (ekonomi dan kesehatan). 
 Mendorong generasi muda untuk tertarik pada dunia pertanian 

dan menjadikan pertanian sebagai alternatif pekerjaan yang 
menjanjikan. 

 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam 
manajemen pertanian. 

 Mendorong keterlibatan banyak pihak untuk memajukan dan 
menumbuhkan pertanian alami. 

 Konservasi budaya lokal dan keragaman hayati lokal. 
 

Tahapan penyampaian materi:  
 Fasilitator membuka materi dengan menggali pemahaman 

peserta dan bertanya tentang: “Apa pertanian alami?” Semua 
pendapat dicatat pada kertas plano atau papan tulis sebagai 
bahan diskusi. 

 Meminta salah satu peserta untuk menceritakan pengalamannya 
tentang pertanian yang sudah dilakukan dengan cara modern dan 
hasilnya. 

 Ada cara lain yang bisa dilakukan selain dengan cara di atas, yaitu 
meminta salah satu peserta untuk berbagi pengalaman. 

 Fasilitator memberikan pemahaman tentang kedua cara tersebut 
dan memberikan perbandingan antara pertanian modern dan 
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pertanian alami (sejarah pertanian alami dan empat sistem 
pertanian alami). 

 Tanyakan kepada peserta, adakah cara-cara leluhur yang masih 
diingat atau digunakan sampai saat ini, lalu catat. 

 Fasilitator mendorong kepada peserta untuk mewujudkan 
pertanian alami dalam tahapan nyata atau praktek dan 
menanyakan kesiapan mereka. 

 Ajak peserta ke lapangan atau study banding ke tempat yang 
sudah melaksanakan pertanian alami dan minta kepada peserta 
untuk membuat catatan. 

 Diskusikan hasil study banding dan tanyakan apakah hal tersebut 
bisa diterapkan di tempat asal masing-masing. Terapkan dalam 
diskusi kelompok dan catat hasil diskusi (analisa). 

 Buat panduan diskusi dengan pertanyaan apabila mereka akan 
menerapkan pertanian alami, seperti apa yang perlu disiapkan, 
berapa kebutuhan yang diperlukan meliputi potensi yang ada, 
waktu yang diperlukan, biaya, sumber daya manusia, lokasi, dan 
kendala yang akan dihadapi.  

 Minta masing-masing kelompok untuk presentasi dan diskusi. 
 Tutup sesi dengan menyatakan “MARI KITA MENJADI PETANI 

YANG MERDEKA DAN BIJAKSANA”. 
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4. Pengolahan Lahan 
 
 
 

A. Pengolahan Lahan 
Diskripsi: 
Pengolahan lahan merupakan proses awal persiapan untuk 
melakukan usaha pertanian alami. Pengolahan lahan berkaitan erat 
dengan tujuan penanaman, karena pengolahan lahan untuk 
tanaman produktif berbeda dengan pengolahan lahan untuk 
memulihkan lahan kritis. Aspek yang harus diperhatikan dalam 
mengolah lahan adalah letak lahan (ketinggian), jenis tanah, 
kemiringan lahan (pencegahan erosi), terasering, dan sumber daya 
yang lain. 

 
Latar belakang: 
 Rendahnya pemahaman petani tentang teknik pengawetan 

tanah dan air. 
 Kesuburan tanah menurun akibat penggunaan pupuk kimia 

yang berlebihan dan erosi tanah dianggap bukan masalah 
yang serius. 

 Rata-rata petani memiliki lahan pada ketinggian dan daerah 
yang miring. 

 Banyak lahan yang berpotensi untuk pertanian, tetapi 
dibiarkan sebagai lahan tidur. 

 Petani biasanya lebih fokus melakukan aktifitas pada 
komoditasnya, tetapi kurang memperhatikan kondisi lahan. 

 
Tujuan: 
 Meningkatkan pemahan petani akan pentingnya pengelolaan 

yang baik dan benar. 
 Meningkatkan kesuburan tanah. 
 Meningkatkan produktifitas tanah sehingga hasil pertanian 

akan meningkat. 
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 Menjaga tanah agar tidak terkikis oleh air (erosi). 
 Mengelola air dengan baik supaya terserap ke dalam tanah 

secara maksimal. 
 Salah satu cara mengendalikan hama dan penyakit. 

 
Tahapan penyampaian materi: 
 Fasilitator membuka materi tentang pengelohan lahan dan 

meminta kepada peserta untuk berbagi pengalaman dalam 
mengelola lahan. 

 Setiap pendapat dicatat pada kertas plano dan dibahas sebagai 
materi diskusi kelompok. 

 Fasilitator mengajak peserta ke lapangan untuk melakukan 
pengamatan tentang sistem pengolahan lahan yang dilakukan 
oleh petani setempat. 

 Fasilitator minta kepada peserta melakukan wawancara dengan 
petani setempat tentang kodisi lahan (ketinggian, jenis tanah, 
kesuburan, curah hujan), waktu pengelolaan, teknik pengolahan, 
bingkai A, pembuatan bedengan, dan lainnya. 

 Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang dasar-dasar 
pengawetan tanah seperti pembuatan terasering, managemen air 
(jebakan lumpur, lubang biopori, sistem irigasi), mulsa (penutup 
tanah), pemupukan, jenis tanaman, dan sistem tanam. 

 Fasilitator  juga menanyakan tentang hambatan dan tantangan 
yang dihadapi oleh petani. 

 Fasilitator meminta kepada peserta untuk menuliskan dan 
merumuskan hasil kunjungan lapang (diskusi kelompok) dan 
mempresentasikan secara bergantian. 

 Fasilitator merumuskan hasil diskusi dan menutup sesi ini. 
 

Metode : ceramah, diskusi kelompok, studi lapang, presentasi. 
Waktu : 90 menit (study banding waktu tersendiri). 
Media : papan tulis, kertas plano, meta plan, spidol, crayon, 

ATK Lengkap. 
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1. Pengamatan Lokasi. 
 Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan 

pengamatan lokasi, antara lain: 
 

a. Ketinggian wilayah.  
 Ketinggian suatu lokasi atau lahan pertanian sangat penting 

untuk diketahui, karena berhubungan dengan suhu, curah 
hujan, kelembaban, angin, dan sinar matahari. Dengan 
demikian kita akan lebih mudah menentukan jeni-jenis 
tanaman yang baik untuk ditanam.  tinggi rendahnya lokasi 
sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis tanaman yang akan 
diusahakan.  

 
b. Jenis-jenis tanah. 
 Jenis-jenis tanah ini sangat perlu diperhatikan karena 

berhubungan dengan perencanaan cara dan tahapan 
pengolahan tanah, sehingga  dapat memberikan hasil yang 
diharapkan. Secara umum tanah dibedakan menjadi tiga 
macam, yaitu tanah pasir, tanah liat, dan dan tanah 
lempung. 

 
 Tanah pasir. 
 Dikategorikan tanah berpasir karena mengandung 

kurang lebih 70% pasir dan sisanya (30%) sebagai tanah 
biasa. 

 Ciri-cirinya :  
 Sifatnya kurang bisa menahan air. 
 Butiran tanahnya lebih besar. 
 Termasuk tanah ringan sehingga cepat mengering. 
 Mudah dalam pengerjaannya. 
 Kandungan zat makanan sangat sedikit (kurang 

subur). 
 Jika terbuka, suhu akan lebih tinggi (panas), 
 Kurang baik untuk pertanian. 
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Catatan:  
Jika tanah pasir ini akan digunakan untuk pertanian, maka 
diperlukan usaha-usaha pengelolaan yang benar, seperti 
pengolahan lahan seminimal mungkin, gunakan tanaman 
penutup tanah (mulsa), dan menggunakan pupuk alami 
atau organik (seperti: pupuk kandang, kompos, pupuk 
hijau). 

 
 Tanah liat. 
 Tanah yang kandungan liatnya kurang lebih 65% dan 

sisanya tanah biasa. 
 
 Ciri-cirinya: 

 Air dan udara sulit masuk ke dalam tanah. 
 Air dan udara yang di dalam sulit keluar sehingga 

tanah bersifat masam. 
 Butir-butir tanahnya sangat halus, sehingga susunan 

tanahnya sangat rapat. 
 Pada musim hujan tanah akan becek dan pada musim 

kemarau tanah akan pecah-pecah. 
 Tanah lengket, sehingga berat dalam pengerjaannya. 
 Mengandung berbagai macam zat makanan. 
 Kurang baik untuk pertanian karena akar tumbuhan 

sulit menembus lapisan bagian dalam. 
 
 Catatan: 
 Tanah liat masih bisa diperbaiki dengan cara 

mencampur pasir, kapur, dan pupuk organik. 
 
 Tanah lempung. 
 Tanah lempung merupakan bentukan antara tanah pasir 

dan tanah liat. Butiran-butirannya jauh lebih kecil dari 
tanah pasir, tetapi lebih besar dari butiran tanah liat. 
Lebih berat dari tanah pasir, tetapi lebih ringan dari 
tanah liat.  
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 Ciri-cirinya: 
 Tingkat penyerapan air lebih lambat dibanding tanah 

pasir, tetapi lebih cepat dari tanah liat. 
 Tidak lengket dan tidak pecah-pecah. 
 Banyak mengandung zat makanan. 
 Memiliki sirkulasi udara yang baik. 
 Sangat baik untuk pertanian. 

 
 Untuk mengetahui jenis tanah dapat dilakukan dengan cara 

yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh semua 
orang. Caranya dengan mengambil segenggam tanah, lalu 
digosok-gosok dengan kedua telapak tangan hingga bisa 
dirasakan teksturnya jika: 
 tanah dalam kondisi basah, tanah terasa kasar, keras, 

tidak melekat pada tangan dan berbunyi berisik, maka 
tanah tersebut termasuk tanah pasir. 

 tanah dalam kondisi basah terasa licin dan lengket, 
sedangkan dalam kondisi kering terasa lembut seperti 
tepung, apabila digenggam akan menggumpal dan 
mudah dibentuk, maka tanah tersebut termasuk tanah 
liat. 

 tanah terasa tidak kasar, tidak licin, agak liat, tidak 
lengket, jika digenggam tidak menggumpal/kepyar, 
maka tanah tersebut termasuk tanah lempung. 

 
c. Kemiringan tanah 
 Kemiringan tanah merupakan salah satu bahan 

pertimbangan dalam proses penentuan tanaman dan 
merupakan faktor yang penting dalam penanggulangan 
erosi, sebab lahan miring mempunyai kemungkinan kena 
erosi yang besar. Kemiringan lahan secara umum dapat 
digolongkan menjadi empat macam: 
 Tanah datar, kemiringannya 0º- 3º atau 0º – 5º. 
 Tanah datar berombak, kemiringannya 5º – 8˚.  
 Tanah berombak berbukit, kemiringannya 8º – 15˚. 
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 Tanah berbukit bergunung, kemiringannya 15˚ 
sampai di bawah 35˚. 

 
 Dalam pengelolaan lahan miring dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu cara vegetatif dan cara mekanis:  
 
 Cara Vegetatif: 
 Cara vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan 

miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana 
konservasi tanah. Ada dua macam cara vegetatif, yaitu: 
 Penanaman “cover crop” atau tanaman penutup 

tanah. 
 Cover crop berfungsi untuk melindungi tanah dari 

hujan, agar air hujan tidak langsung mengenai 
permukaan tanah dan mengikis lapisan tanah, 
meningkatkan kesuburan tanah, serta melindungi 
tanah dari terik matahari sehingga kelembaban tetap 
terjaga. Macam-macam jenis tanaman penutup, 
yaitu: 
Jenis tanaman merambat: 

 kacang tunggak (Vigna Sinensis) 

 kacang kratok (Phaseolus Lunatus) 

 kembang telang (Clitoria Juncea) 
Jenis tanaman perdu: 

 orok-orok (Crotalaria Juncea) 

 gude (Cajanus Cajan) 

 klimin (Flimingia Congesta) 

 garnis (Tephrosia Candida) 
Jenis tanaman pohon: 

 turi (Sesbania Grandiflora) 

 gamal (Gliricidea Sepium) 

 kaliandra (Calliandra Calothyrsus) 

 lamtoro gung (Leucaena Leucepala ) 

 lamtoro cina (Leucaena glauca ) 
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 Penggunaan rumput. 
Kegunaan rumput hampir sama dengan cover crop, 
tetapi mempunyai manfaat lain yaitu sebagai 
cadangan pakan ternak. Sesuai dengan fungsinya 
sebagai penguat teras dan pencegah erosi, maka 
rumput dapat ditanam di tempat-tempat strategis 
antara lain: pematang, teras, tebing sungai, tepi 
saluran irigasi atau tepi jalan. Jenis rumput yang bisa 
digunakan adalah rumput gajah (Pennisetum 
Purpureum), rumput belulang (Eleusine Indica), 
rumput kasuran (Eulalia Amaura), dan rumput raja 
(Pennisetum Purpureophoides). 

 
 Cara Mekanis 

Cara mekanis adalah suatu cara pengelolaan lahan dengan 
menggunakan sarana fisik, seperti tanah dan batu sebagai sarana 
konservasi tanah. Cara mekanis memerlukan biaya lebih banyak 
dibandingkan dengan cara vegetatif. Beberapa contoh cara 
mekanis: 
 Pengelolaan tanah minimum. 

Pengelolaan tanah yang dilakukan secara terbatas atau 
seperlunya saja, misalnya hanya di sekitar tanaman atau 
sekitar jalur tanam. Hal ini dilakukan pada tanah yang sangat 
tipis dan mudah erosi. 

 Pengelolaan tanah menurut kontur. 
Pengelolaan tanah menurut kontur adalah jenis pengelolaan 
tanah (pembajakan, pencangkulan, pemerataan) yang 
mengikuti garis kontur sehingga terbentuk alur-alur dan 
jalur tumpukan tanah yang searah dengan kontur atau 
memotong lereng. Garis kontur adalah garis mendatar yang 
sama tinggi di semua tempat. 

 
 

2. Pengelolaan Air 
 Air merupakan komponen yang penting bagi tanaman karena 

diperlukan dalam proses fotosintesis, metabolisme, serta 
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transportasi bahan makanan dari daun dan dari daun ke seluruh 
bagian tanaman. Air juga penting untuk melarutkan unsur hara 
dalam tanah sehingga dapat diserap oleh akar tanaman. 

 
a. Mempertahankan keberadaan air 
 Keberadaan air dalam tanah perlu dipertahankan. Air di 

dalam tanah sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup 
tanaman, terutama pada lahan kering. Tindakan ini dikenal 
sebagai upaya pengawetan air. Ada beberapa teknik yang 
harus diketahui dan diperhatikan dalam pengawetan air, 
yaitu: 
 Pada jenis tanah yang kurang bisa menyerap air, dapat 

ditambahkan bahan organik seperti kompos dan pupuk 
kandang. 

 Mengemburkan tanah yang padat. 
 Penguapan tanah dikurangi dengan memberikan mulsa 

(penutup tanah), dengan menggunakan bahan-bahan 
seperti: daun-daunan, jerami, serbuk gergaji, atau bahan 
organik yang lainnya. 

 Pada lahan yang gundul dapat dilakukan penghijauan. 
 Pola tanam yang sesuai bagi lahan yang miring. 
 Penyiangan rumput. 
 Pada lahan miring yang terbaik adalah membuat teras. 

 
b. Penyerapan air oleh tanah. 
 Air  hujan yang jatuh ke tanah tidak semuanya bisa diserap 

oleh tanah, ada yang mengalir di permukaan dan ada yang 
menguap. Besarnya jumlah air yang masuk ke dalam tanah 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
 Keadaan tanah. 

Pada tanah yang berlereng tajam alirannya akan semakin 
besar sehinga lebih banyak air yang mengalir daripada 
yang diserap. 

 Kepadatan tanah. 
Tanah yang padat akan lebih sulit menyerap air daripada 
tanah yang gembur. 
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 Permukaan tanah 
Pada tanah yang bergelombang, air yang diserap akan 
semakin banyak dibanding  penyerapan air pada tanah 
yang rata.  

 Kebasahan tanah 
Air akan mudah  menyerap pada tanah yang agak basah. 
Sebaliknya bila tanah terlalu kering, air akan mudah 
mengalir. Sedangkan bila terlalu basah tanah akan 
menjadi jenuh. 

 Keadaan vegetasi 
Pada tanah yang vegetasinya rapat, akan mudah 
meresap. 

 Deras dan tidaknya hujan 
Jika hujan sedikit, maka air akan menguap. Jika hujan 
terlalu deras, maka air akan banyak yang mengalir. 

  
c. Drainase. 
 Jumlah air yang lebih akan dapat merusak tanaman 

sehingga perlu ada penanganan khusus, yaitu dengan 
membuat saluran air atau drainase. Drainase dibuat di atas 
permukaan tanah, sedangkan air dialirkan pada jaringan 
yang agak menurun ke selokan besar atau ke kolam 
penampungan. Drainase masih bisa dibagi lagi berdasarkan 
permeabilitas atau daya serap tanah. 

 
 Untuk tanah dengan kisaran permeabilitas sedang 

sampai agak cepat, drainase dapat dibuat dengan 
meratakan tanah. 
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 Untuk tanah  dengan permeabilitas sedang, drainase 
dibuat sedalam 45 – 60 cm dan lebar 10 – 15 m.  
 

 
 

 Untuk tanah dengan permeabilitas lambat, drainase 
dibuat sedalam 45 – 60 cm dan lebar 5 – 10 m atau 
lebarnya 0,5 – 1 m.  

 

 
 

B. Praktek Pengolahan Lahan 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan lahan adalah 
waktu dan cara mengolah lahan. Suatu pekerjaan akan akan 
berhasil dengan baik dan memuaskan, jika dikerjakan pada waktu 
yang tepat dan sesuai dengan keadaan setempat. 

  
1. Waktu mengerjakan 
 Waktu mengerjakan lahan berhubungan erat dengan musim 

tanam. Pada lahan kering pengerjaan tanah dimulai pada 
musim penghujan karena tanah sudah harus selesai dikerjakan 
pada hujan pertama. Sedangkan pada tanah basah pengerjaan 
lahan bisa dilakukan sewaktu-waktu. 
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2. Cara mengerjakan 
 Pengolahan lahan dipengaruhi oleh tujuan penanaman. 

Pengolahan lahan untuk tanaman produksi, berbeda dengan 
pengolahan yang hanya bertujuan untuk memulihkan tanah 
kritis. Pengolahan lahan dapat dimulai dari: 
 Membersihkan tanaman pengganggu, seperti alang-alang 

atau tanaman pengganggu lainnya. 
 Membuka tanah dengan cara membajak, tujuannya adalah 

untuk meningkatkan peredaran air dan udara dalam tanah.  
 Kedalaman tanah hasil pembajakan sekitar 20 – 30 cm. 
 Melakukan pembalikan secara teratur sampai tanah menjadi 

rata. 
 Jika ada bahan organik, usahakan masuk ke dalam tanah 

secara merata. 
 Untuk beberapa jenis tanaman perlu dibuatkan bedengan 

dengan tujuan dapat mengkontrol air, mempermudah 
perawatan tanaman, dan mempermudah mengendalikan 
pertumbuhan gulma. Beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam membuat bedengan antara lain: 
 Tinggi bedengan antara 10 – 20cm pada musim kemarau 

dan 10 – 15cm pada musim hujan. 
 Lebar bedengan antara 100 – 120cm. 
 Panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan. 
 Jarak antara bedengan rata-rata 35 – 50cm. 
 Arah bedengan yang baik membujur dari timur ke barat. 
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5. Pola Tanam 
 
 
 

A. Pengantar  
Diskripsi: 
 Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menanam 

tanaman produktif pada sebuah lahan antara lain: pengelolaan 
dan pengawetan tanah, pemanfaatan tanah sesuai dengan 
kemampuannya, serta jenis tanaman yang cocok. Apabila 
tanaman ditanam pada tanah yang tidak sesuai dengan 
kemampuan lahan, dapat menyebabkan tanaman tidak bisa 
berproduksi tinggi atau awalnya bisa berproduksi tinggi, setelah 
mengalami panen sebanyak dua atau tiga kali dapat mengalami 
penurunan yang besar. Contoh tanah yang memiliki 
produktifitas yang tinggi adalah tanah subur yang dapat 
menghasilkan padi sebanyak 20 ton setiap tahun dengan pola 
tanam yang teratur. Tetapi, lahan pertanian tersebut tidak bisa 
dipaksakan untuk dapat menghasilkan padi sebanyak 40 ton per 
tahun karena mempunyai batas kemampuan tertentu. Perlu 
diingat bahwa tanah yang subur dan memiliki produktifitas 
tinggi kalau dimanfaatkan melebihi batas atau dipaksa, justru 
akan mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki. 

 Pola tanam adalah teknik pengaturan tanaman atau kombinasi 
tanaman pada suatu lahan untuk meningkatkan hasil produksi 
dan mengefisiensikan lahan pertanian. Beberapa aspek harus 
diperhatikan dalam pola tanam adalah perencanaan tentang 
kombinasi tanaman, jenis komoditas yang akan ditanam, 
musim, sinar matahari, kelembaban, suhu, dan curah hujan.  

 
Latar belakang: 
 Sistem tersebut di atas pernah ada dan pernah diterapkan oleh 

petani kita, tetapi saat ini mulai ditinggalkan. 
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 Pola pertanian yang dipakai saat ini cenderung bersifat 
monokultur (tanaman sejenis) sehingga rentan terhadap 
serangan hama. 

 Sistem ketahanan pangan sangat rentan dengan pola 
penanaman monokultur. 

 Adanya pemaksaan penanaman jenis tanaman tertentu pada 
lahan yang tidak sesuai. 

 Produktifitas hasil pertanian rendah, sehingga ketika musim 
panen tiba harganya turun (rendah).  

 
Tujuan: 
 Meningkatkan pemahaman petani akan pentingnya tanaman 

yang bervariasi. 
 Meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan pedapatan 

petani. 
 Meningkatkan kesuburan tanah, mencegah erosi, dan 

menciptakan iklim mikro. 
 Menekan perkembangbiakan hama dan penyakit tanaman atau 

memutus siklus hama dan penyakit tanaman. 
 Meningkatkan keragaman jenis tanaman, serta memenuhi 

kebutuhan petani dan masyarakat konsumen. 
 Mengkontrol kestabilan harga komoditas pertanian. 
 
Tahapan penyampaian materi: 
 Fasilitator membuka materi dan mengajukan pertanyaan 

kepada peserta tentang pola tanam yang mereka ketahui atau 
yang masih dilakukan. 

 Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan analisa tentang 
sistem monokultur dan sistem polikultur (bandingkan). 

 Fasilitator meminta kepada peserta untuk menyusun kunjungan 
lapangan tentang waktu, lokasi, dan perlengkapan kunjungan. 

 Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan pengamatan 
lapangan dan memberikan tugas untuk melakukan wawancara 
dengan petani lokal tentang pola tanam yang sering digunakan, 
berapa sistem yang digunakan, bagaimana hasilnya, dan apa 
kendalanya.  
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 Fasilitator meminta kepada peserta untuk membuat atau 
menyusun rumusan hasil kunjungan dan dipresentasikan secara 
bergiliran. 

 Setelah presentasi fasilitator bisa menambahkan materi sistem 
pola tanam yang belum atau tidak dipresentasikan oleh peserta.  

 Fasilitator membuat rangkuman dan menutup sesi. 
Metode : pemaparan, diskusi kelompok, praktek.  
Waktu : 90 menit. 
Media  : papan tulis, plano, meta plan, spidol, crayon, ATK  

  lengkap. 
 

B. Jenis Tanaman 
Jenis tanaman yang dapat diusahakan pada sebuah lahan dapat 
dikelompokan menjadi dua, yaitu tanaman keras dan tanaman 
semusim. 
1. Tanaman Keras. 

Tanaman keras adalah tanaman yang berkayu atau tanaman 
yang berbatang keras dan dapat tumbuh bertahun-tahun. Jenis 
tanaman keras sangat banyak, diantaranya ada yang 
menghasilkan buah seperti nangka, mangga, durian, rambutan 
dan ada yang menghasilkan kayu seperti sengon, jati, wangkal, 
mahoni. 
 

Jenis-jenis tanaman keras 
No Nama Tanaman Tinggi di atas 

permukaan laut 
Cara 

memperbanyak 

1 Trengguli (Cassia javanica) 0 – 600 m Biji 

2 Sengon (Albizzia 
chinencis) 

0 – 1.500 m Biji 

3 Kayu  Putih (Eucalyptus 
alba) 

0 – 2.000 m Biji 

4 Dadap (Erythrina 
Variegata) 

0 – 1.600 m Biji/Stek 

5 Gamal (Gliricedea spium) 0 – 1.000 m Biji/Stek 

6 Jati (Tectona grandis) 0 – 600 m Biji 

7 Johar (Casia ciamea) 0 – 1.000 m Biji 
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8 Kaliandra (Calliandra 
calothyrsus) 

0 – 1.700 m Biji 

9 Lamtoro (Leucaena 
leucepala) 

0 – 1.000 m Biji 

10 Mahoni (Swietinia 
mahagoni) 

0 – 100 m Biji 

11 Segawe (Adenanthera  
microsperma) 

0 – 800 m Biji 

12 Sono Kembang 
(Pterocarpus Indikus) 

0 – 1.0000 m Biji/stek 

 

 
2. Tanaman semusim 

Tanaman semusim adalah tanaman yang tumbuh pada musim 
tertentu dan tidak berproduksi sepanjang tahun. Contoh 
tanaman semusim adalah tanaman sayur seperti bayam, sawi, 
kangkung, kubis, tomat, terong dan tanaman empon-empon 
seperti jahe, kunyit, kencur.  
 

Jenis tanaman empon-empon 
No Nama Tanaman Tinggi di atas 

permukaan laut 
Jarak Tanam 

1 Jahe (Zingiber officinale) 0 – 900 m 25 x 50 cm 

2 Kencur (Kaempferia galanga) 0 – 1.000 m 20 x 15 cm 

3 Kunyit (Curcuma domestica) 0 – 1.200 m 40 x 40 cm 

4 Lengkuas (Alpinia galanga) 0 – 1.200 m 30 x 60 cm 

5 Temu lawak (Curcuma 
xanthorrisa) 

0 – 1.500 m 60 x 60 cm 
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Jenis Tanaman Sayuran dan Pangan 
No Nama Tanaman Tinggi di atas 

permukaan laut 
Jarak Tanam 

1 Sawi hijau (Brassica rugosa) 0 – 2.000 m 25 x 25 cm 

2 Tomat (Solanum 
lycopersicum) 

0 – 800 m 40 x 80 cm 

3 Terung (Solanum melongena) 0 – 800 m 40 x 80 cm 

4 Cabai (Capsicum annuum) 0 – 900 m 50 x  60 cm 

5 Timun (Cucumis satinus) 0 – 700 m 40 x 80 cm 

6 Kacang tanah (Arachis 
hypogea) 

0 – 1.000 m 20 x 20 cm 

7 Kacang panjang (Vigna 
sinensis) 

0 – 1.000 m 40 x 80 cm 

8 Kedelai (Soya max) 0 – 900 m 20 x 40 cm 

9 Gude (Cajanus cajan) 0 – 1.000 m 100 x 100 cm 

10 Jagung (zea mays) 0 – 2.000 m 25 x 50 cm 

11 Padi (Oryza sativa) 0 – 1.400 m 20 x 20 cm 

12 Singkong (Monihot esculenta) 0 – 1.500 m 80 x 80 cm 

13 Ubi Jalar (Impomea batatas) 0 – 800 m 75 x 100 cm  

14 Wijen (Sesamum indicum) 0 – 1.200 m Sebar 
 

 

 
 

Tanaman semusim dan tanaman keras bisa ditanam bersama 
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C. Pola Tanam 
Kombinasi tanaman yang tepat dari semua jenis tanaman yang 
hasilnya dibutuhkan dan laku dijual merupakan hal yang 
diharapkan oleh petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil 
pertanian. Untuk itu kombinasi antara tanaman perdu, semak, dan 
pohon ditanam secara terpadu agar tanaman satu dengan yang lain 
tidak saling mengganggu, tetapi dapat hidup bersama dan saling 
mendukung sehingga bisa menghasilkan secara maksimal. Pola 
tanam dengan kombinasi yang tepat membawa banyak manfaat, 
seperti menstabilkan produksi, memperkecil pengaruh iklim, 
mencegah erosi, dan dapat meningkatkan kesuburan tanah.  

 
1. Teknik pengaturan pola tanam   

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menerapkan 
teknik pola tanam adalah mengklasifikasikan tanaman 
berdasarkan jenisnya, yaitu: 
a. Tanaman pangan: padi, jagung, singkong. 
b. Tanaman sayuran: sawi, kubis, wortel, terong, tomat, cabai.  
c. Tanaman buah: pisang, nanas, mangga, rambutan. 
d. Tanaman empon-empon: jahe, kencur, lengkuas, kunyit  
e. Tanaman industri: sengon, mahoni, jabon, jati, kelapa. 
f. Tanaman pakan ternak: kaliandra, lamtoro, turi, gamal. 
g. Tanaman hias. 

 
Sedangkan pengklasifikasian tanaman berdasarkan 
morfologinya, dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 
a. Tanaman semusim (kecil): padi, jagung, sayuran, ubi-ubian, 

empon-empon, dan kacang-kacangan 
b. Tanaman perdu (semak): gude, pisang, kaliandra, turi, 

bambu. 
c. Tanaman tahunan (tanaman keras): nangka, kelapa, 

mangga, rambutan, dan melinjo. 
 

Tahapan selanjutnya adalah memilih jenis tanaman yang sesuai 
dengan kondisi lahan dan wilayahnya, langkahnya adalah:  
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a. Menginventaris semua jenis tanaman yang akan tumbuh 
dan mempunyai hasil yang baik di daerah setempat. 

b. Memilih jenis tanaman yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

c. Tanaman pangan yang dipilih sebagai prioritas utama, 
sebaiknya lengkap terdiri dari tanaman pangan pokok, 
tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. 

d. Selain itu dapat dipilih juga tanaman perdagangan dan 
tanaman tahunan untuk meningkatkan pendapatan. 

 
2. Penyusunan pola tanaman 

Penyusunan pola tanam mencakup perencanaan tentang 
kombinasi jenis tanaman atau tumpang sari. Tumpang sari 
adalah dua jenis tanaman atau lebih yang ditanam bersama-
sama pada satu tempat. Ada beberapa pola tumpang sari, 
antara lain tumpang sari pada lahan yang luas, tumpang sari 
per bedengan, relay atau multiple croping, mixed cropping, 
inter planting, interculture, rotasi dan alley cropping. 

 
a. Tumpang sari pada lahan yang luas. 

Tumpang sari pada lahan yang luas, yaitu dalam satu lahan 
yang luas di tanami bermacam-macam tanaman. 
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b. Tumpang sari per bedengan.  
 Yang dimaksud dengan tumpang sari per bedangan adalah 

dalam satu bedengan ditanam dua atau lebih tanaman pada 
waktu bersamaan. 

 
Tumpang sari per bedengan tanaman yang ditanam bukan dari satu keluarga 

 
c. Relay atau multiple cropping. 
 Relay atau multiple cropping adalah tanaman urut-urutan 

tumpang gilir dari suatu sistem bertanam, artinya tanaman 
kedua ditanam sebelum dipanen. 

 
Okt Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agt Sept 

            
Kacang tanah       

            

 C a b a i    

            

    Ketela 

            

 
d. Mixed cropping atau penanaman campuran. 

Suatu lahan yang ditanami dua atau lebih jenis tanaman, 
tanpa mengabaikan jenis tanaman yang ditanam yaitu 
tanaman pupuk hijau atau tanaman penutup tanah. Masing-
masing tanaman ditanam secara serentak pada waktu yang 
sama dengan sebaran yang tidak beraturan. 
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Mengusahakan kacang dan jagung secara tidak teratur 

 
Keterangan:       kacang tanah                         jagung 

 
e. Inter cropping atau tumpang sari seumur 
 Inter cropping atau tumpang sari seumur yaitu apabila dua 

jenis tanaman atau lebih ditanam secara serentak dengan 
membentuk larikan tertentu, misalnya jagung dan kacang 
tanah. 

 

 
Kacang tanah dan jagung ditanam serentak pada larikan tertentu 

                                              
f. Inter planting atau tumpang sari berbeda umur. 
 Cara menanam dengan menggunakan pola ini yaitu dengan 

menanam jenis tanaman yang berumur pendek ditanam 
diantara jenis tanaman lain yang berumur panjang pada 
sebidang tanah yang sama. 
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Jagung ditanam diantara ubi kayu 

 
Keterangan:    ubi kayu/singkong                   jagung 

 
g. Inter culture. 

Dengan cara ini tanaman berumur pendek ditanam diantara 
tanaman tahunan, misalnya kacang tanah ditanam diantara 
pohon mangga. 

 
Kacang tanah yang merupakan tanaman semusim ditanam diantara pohon 

mangga. 

 
Keterangan:        kacang tanah                         mangga 
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h. Rotasi. 
Rotasi adalah pergiliran tanaman yang dilakukan secara 
sistematis pada suatu tempat. Rotasi dapat dilakukan pada 
lahan yang luas dan bedengan. Ada  beberapa macam 
urutan rotasi diantaranya yaitu: 
 Rotasi panjang. 
 Tanam pertama adalah jenis kacang-kacangan (legume) 

karena tanaman ini dapat memperbaiki kesuburan tanah 
atau dapat meningkatkan kandungan Nitrogen. 

 Tanam kedua adalah tanaman yang dipanen daunnya 
seperti sawi, kubis, kangkung, bayam, dan seledri. 
Tanaman tersebut memerlukan Nitrogen yang cukup 
tinggi untuk menghasilkan panen yang baik. 

 Tanam ketiga adalah tanaman yang dipanen buahnya, 
seperti cabe, tomat, terung, dan jagung. 

 Tanam keempat adalah tanaman yang dipanen umbinya, 
seperti ketela, kentang, wortel, dan talas. 
 

 
 

 Rotasi pendek. 
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 Rotasi dengan sistem bero (diistirahatkan). 
Pada tahap ini tanah diistirahatkan terlebih dahulu 
setelah tanaman yang diusahakan dipanen, misalnya:  

 
                                                    

 Rotasi sistem sawah. 
Rotasi ini dilakukan pada lahan sawah yang sudah biasa 
dilakukan oleh petani, secara umum rotasi sawah 
sebagai berikut: 

 

 
 

Rotasi sawah tidak tergantung musim karena ada irigasi. 
 

i. Alley cropping atau sistem lorong. 
Alley cropping termasuk dalam sistem tumpang sari, tetapi 
dalam alley cropping tanaman diatur secara sistematis 
sehingga membentuk larikan-larikan yang menyerupai 
lorong. Pada alley cropping tanaman pendamping biasanya 
menggunakan jenis legum seperti gamal, lamtoro, kaliandra, 
dan turi karena tanaman tersebut berakar dalam, tahan 
kering, cepat tumbuh, tahan pangkas, dan mempunyai 
kanopi yang baik. Selain itu jenis legum juga mempunyai 
fungsi lain sebagai penahan angin, cadangan pakan ternak, 
persediaan kayu bakar, penyubur tanah, dan penguat teras. 
Sisiem ini dapat digunakan untuk tanaman tahunan atau 
tanaman musiman. 
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Tahun Pertama: 
Musim I (akhir Oktober) merupakan musim hujan adalah 
saat yang tepat untuk menanam tanaman pendamping dan 
tanaman produksi. Pada musim pertama ini jarak tanam 
antara larikan 2 meter.  
 
Musim II merupakan musim tanam kedua. Pada saat ini 
hujan sudah mulai jarang atau menjelang musim kemarau 
dan tanaman pendamping sudah mulai tumbuh cukup 
tinggi, tetapi jangan ditebang dulu supaya jaringan 
perakaran berkembang lebih  sempurna. 
 
Jika menanam pada bulan Oktober, umur tanaman akan 
mencapai sembilan bulan pada musim kemarau sekitar 
bulan Juli. Pada bulan ini pohon pendamping jangan 
dipangkas karena dapat digunakan untuk melindungi 
permukaan tanah dari panas matahari. 

 
 
Pada tahun kedua.  
Musim I pohon-pohon pendamping perlu dipangkas untuk 
dimanfaatkan daunnya sebagai pupuk hijau. Pemangkasan 
dilakukan setinggi 0,5 m supaya pohon pendamping tidak 
menaungi tanaman produksi. Pemangkasan pohon 
sebaiknya dilakukan pada saat tanah siap dikerjakan. 
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Pada musim II lahan bisa ditanami lagi dengan tanaman 
semusim karena pupuk yang diberikan cukup banyak dari 
hasil pemangkasan pada musim I. Sedangkan pada musim 
kemarau pohon-pohon sudah akan tinggi lagi, tetapi 
sebaiknya jangan dipangkas. Jika akan menanam pada 
musim kemarau cari tanaman yang tahan di bawah 
naungan. 

 

 
 
Kalau kita lihat pada tahun I jumlah larikan sebanyak tiga 
larik, tetapi pada tahun II larikan tinggal dua larik karena 
yang di tengah dihilangkan dan sekarang jarak antar larikan 
adalah 4 meter. 

 
 
ada tahun berikutnya tinggal melakukan perawatan dan 
pemangkasan rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan 
tanaman. Apabila pola ini dilakukan dengan baik, maka 
dapat menahan erosi, meningkatkan produktifitas tanah, 
menjaga keseimbangan biologis, dan bisa meningkatkan 
pendapatan petani. 
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6.  Pupuk dan Pemupukan 
 
 

 
A. Pupuk  

Diskripsi: 
 Pupuk adalah segala macam bahan yang dapat membantu 

menyediakan bahan makanan untuk tumbuhan dengan 

bantuan penguraian oleh jasad renik dalam tanah.   

 Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau 

seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari 

tanaman atau hewan melalui proses rekayasa. Pupuk dapat 

berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai 

bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 

 Tujuan pemupukan: untuk memelihara atau memperbaiki 

kondisi tanah dengan menambahkan zat-zat pada tanah baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pemupukan juga dapat 

menyumbang menyediakan makanan yang lebih banyak bagi 

tanaman untuk menunjang pertumbuhannya. 

 
Latar belakang:  
 Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat 

mengakibatkan penurunan kesuburan tanah yang ditandai oleh 
menurunnya bahan organik tanah. 

 Turunnya kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan 
pestisida sintetis, mengakibatkan banyak jasad renik yang mati 
sehingga tanah menjadi padat. 

 Hilangnya kesuburan tanah atau unsur hara akibat terkikis oleh 
air (erosi). 

 Pola tanam yang monokultur dan penanaman sepanjang tahun 
mengakibatkan unsur hara tanah tidak berimbang. 

 Pengolahan tanah yang berlebihan dan tidak tepat.  
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 Ketergantungan petani akan pupuk kimia sangat tinggi. 
 Selalu ada masalah pada pendistribusian pupuk kepada petani, 

terutama menjelang musin tanam akibat permainan 
perdagangan atau monopoli perdagangan. 

 Harga pupuk terus melambung sehingga biaya produksi menjadi 
tinggi. 

 Sebagian besar kandungan bahan organik tanah sawah di 
Indonesia, kandungan C organik < 1% (Karama et al). 

 
Tujuan: 
 Memperbaiki dan meningkatkan tekstur tanah atau kesuburan 

tanah. 
 Mempercepat pertumbuhan benih dan pertumbuhan akar pada 

tanaman muda.  
 Perlu adanya pupuk organik yang berkualitas untuk 

memperbaiki kesuburan tanah dan menekan ketergantungan 
penggunaan pupuk kimia yang harganya semakin mahal dan 
sulit didapat. 

 Mendukung kehidupan mikroorganisme tanah sehingga tanah 
menjadi gembur, air lebih mudah diserap, dan meningkatkan 
sirkulasi udara di dalam tanah. 

 Tanaman tahan terhadap hama karena asupan makanan yang 
cukup. 

 Meningkatkan produktivitas tanaman. 
 Mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia 

sintetis. 
 Menurunkan biaya produksi yang lebih murah. 
 Memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar.  
 
Tahapan penyampaian materi:    
 Fasilitator membuka materi dan menanyakan kepada peserta 

pengalaman atau pengetahuan tentang pupuk. 
 Catat dengan baik semua pendapat dari peserta pada kertas 

plano. 
 Fasilitator membagi peserta dalam kelompok kecil. Setiap 

kelompok diberi tugas untuk membuat tahapan pembuatan 
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pupuk, seperti kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, slury, 
bokhasi, Effective Micro Organisme (EM), dan pupuk cair. 

 Fasilitator meminta kepada setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi secara bergiliran. 

 Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan kunjungan 
lapangan dan mengamati tentang pembuatan pupuk organik 
oleh petani setempat. 

 Fasilitator menyiapkan semua bahan praktek, lalu meminta 
peserta untuk mempraktekan teknik atau cara  membuat 
macam-macam pupuk organik. 

 Fasilitator membuat rangkuman dan menutup sesi. 
Metode : pemaparan, diskusi kelompok, praktek  
Waktu : 90 menit 
Media  : papan tulis, kertas plano, meta plan, spidol, crayon 
Peralatan : cangkul, parang, sekop, drum plastik, kantong  

plastik besar, karung goni, jurigen  
 
B. Macam-macam Pupuk. 
 Pupuk dibagi menjadi dua macam berdasarkan bahan dasar 

pembuatnya dan proses produksinya, ada yang dari bahan kimia 

dan bahan alami. Namun, kita harus cermat memilih pupuk apa 

yang bisa dipakai secara berkelanjutan dan sesuai dengan konsep 

pertanian alami. Di bawah ini ada dua macam pupuk, yaitu pupuk 

kimia dan pupuk alami. 

 

1. Pupuk kimia atau sintetis.  

Pupuk kimia adalah pupuk yang berasal dari proses 
industrialisasi dengan ukuran atau kandungan yang sudah 
ditentukan, seperti NPK, TSP, Urea, Grand K, Grand S, dan 
Hortigroun. Pupuk kimia ini mempunyai dampak negatif 
terhadap kehidupan dalam tanah, kesehatan manusia, dan 
lingkungan secara umum karena bahan-bahan yang digunakan 
sangat sulit terurai di tanah dan bersifat racun. 
Catatan: tidak dibahas dalam modul ini. 
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2. Pupuk alami. 

Pupuk alami ini dihasilkan dari bahan organik, ada yang melalui 

proses penguraian seperti kompos dan pupuk kandang, ada 

yang tanpa melalui proses penguraian seperti daun legume, 

mulsa, abu, dan sekam. Pupuk alami ini tidak menimbulkan 

dampak negatif, walaupun digunakan melebihi ukuran, tetapi 

boros energi karena bahan (nutrisi) yang lebih tidak diambil 

oleh tanaman sehingga terbuang percuma. Pupuk alami ini 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk cair dan pupuk padat. 

a. Pupuk Cair. 

Pupuk cair adalah zat makanan yang diberikan pada tanah 
yang berbentuk cair, cara menggunakannya bisa dicampur 
air atau langsung. Pupuk cair bisa diperoleh dari hasil 
fermentasi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa 
tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan 
unsur haranya lebih dari satu unsur. Pupuk cair bisa dibuat 
dari: 
 Tanaman jenis polong-polongan atau kacang-kacangan 

(leguminosea). 
 Pupuk kandang (biogas atau slury). 
 Limbah organik. 
 Limbah buah. 
 Limbah cair manusia. 

 
 Pupuk cair dari tanaman polong-polongan atau kacang-

kacangan. 

Bahan: 
 Tanaman jenis polong-polongan atau kacang-kacangan. 
 Air bersih. 
Alat: 
 Parang 
 Karung goni 
 Tali 
 Drum bekas (200 liter) 
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Proses pembuatan: 

 Pilah bahan yang akan digunakan, buang tangkai atau 
cabang yang terlalu besar. 

 Potong semua bahan menjadi kecil-kecil (±5 cm) untuk 
mempercepat proses.  

 Masukkan semua bahan ke dalam karung goni dan ikat 
pada ujungnya. 

 Masukkan karung goni yang sudah berisi bahan ke dalam 
drum. 

 Isi drum dengan air bersih sampai penuh.  
 Beri  beban agar karung goni tidak terapung. 
 Usahakan drum selalu tertutup untuk menghindari 

nyamuk dan penguapan. 
 Rendam bahan selama dua sampai tiga minggu. 

Dalam waktu 2 sampai 3 minggu pupuk cair sudah siap 
digunakan. Untuk menggunakannya, ambil satu bagian 
pupuk cair, lalu campur dengan tiga bagian air bersih 
atau ukurannya 1:3. Pupuk siap digunakan. 

 
Catatan: proses penggunaan pupuk kandang ini sama 
dengan pupuk dari kacang kacangan, tapi bahannya 
diganti dengan pupuk kandang.  

 
 Pupuk slurry. 

Slurry adalah pupuk cair dan pupuk padat yang proses 

pembuatannya melalui fermentasi. Slurry sebenarnya sama 

seperti pupuk cair pada umumnya, hanya slurry 

memerlukan perlakuan khusus yaitu perlu dilakukan 

pengadukan setiap saat dan dapat dibuat dalam jumlah 

yang besar. Bahan slurry yang baik adalah kotoran sapi. 

Kotoran kambing dan kerbau juga bisa digunakan, tetapi 

tetap harus dicampur kotoran sapi karena bakteri pengurai 

ada pada kotoran sapi. 
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Bahan:  
 Kotoran sapi, kambing, ayam, kuda 
 Air  
 Kantong plasitik besar 
 Bambu 
 Drum 200 liter 
 Tali rafia  

 
Alat:  
 Cangkul 
 Linggis 
 Garpu  
 Parang  
 Alat pertukangan lainnya 

 
Proses pembuatan: 

 Buat  lubang di tanah sedalam 2 m atau menggunakan 
drum 200 liter.  

 Masukkan  kantung plastik sebesar ukuran lubang, lalu 
ikat pada bagian bawahnya. 

 Untuk memperkuat, bisa dibuat rangka dari bambu 
seukuran lubang. 

 Masukkan kotoran ternak ke dalam lubang atau drum, 
lalu campur dengan air bersih dengan perbandingan 1:1 
dan aduk. 

 Setiap kali memasukkan bahan harus diaduk dan ditutup 
rapat.  

 Lakukan pengisian sampai lubang penuh. Apabila lubang 
sudah penuh, maka harus ditutup rapat. Pengadukan 
harus dilakukan terus- menerus setiap dua hari sekali.  

 Setelah 30 hari slurry siap dipakai.  
 

Cara penggunaan: 

 Sebagai pupuk cair, encerkan slurry dengan air dengan 
perbandingan 1:1, cara pemakaiannya bisa disiramkan 
langsung ke tanaman atau disemprotkan. 
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 Sebagai pupuk padat, slurry langsung bisa digunakan 
seperti penggunaan pupuk padat lainnya atau sebagai 
pupuk dasar. 

 
 Bio Ekstrak.  

Bio ekstrak adalah pupuk cair yang diambil dari hasil ekstrak 

buah-buahan atau daun-daunan yang mengandung N tinggi. 

Bahan: 

 Terutama buah-buahan yang manis, seperti semangka, 
pepaya, nangka, pisang, dan melon. 

 Air beras atau air kelapa atau daun kacang-kacangan 
(leguminoseae). 

 Gula pasir atau gula merah atau tetes tebu. 
 
Alat: 
 Pisau pencacah 
 Drum kecil ±25 liter 
 Jurigen air ±25 liter 
 Botol tertutup 
 
Poses pembuatan: 
 Buah-buahan dan daun dipotong kecil-kecil ±5 cm. 
 Campur bahan yang sudah dipotong kecil-kecil tadi 

dengan gula pasir atau gula merah atau tetes tebu 
dengan perbandingan 1:3 (1kg gula : 3kg buah/bahan).  

 Simpan di dalam wadah tertutup (drum kecil) selama 7 
hari. 

 Setelah 7 hari atau setelah proses fermentasi akan ada 
cairan di dalam drum, ambil dan simpan di dalam botol 
tertutup. 

 Buang ampas dari sisa fermentasi (bisa dipakai bahan 
kompos). 
 

Cara penggunaan: 
 Ambil  air  sisa fermentasi sebanyak 5 sendok makan, 

lalu tambahkan 5 sendok makan gula, dan terakhir 



 

 

59 Panduan Pertanian Alami 

 

 

tambahkan air bersih sebanyak 10 sampai 15 liter. Aduk 
sampai semua bahan tercampur. 

 Bahan siap dipakai, dengan cara disiramkan atau bisa 
disemprotkan.  
 

Untuk pembiakan atau perbanyakan: 
 Ambil 1 liter bio ekstrak.  
 Tambahkan gula 1 kg  atau tetes 1 liter. 
 Campur dengan air  bersih sebanyak 9 liter dan aduk 

rata.  
 Simpan dalam tempat tertutup (jurigen)  selama 5 hari. 
 Cara pakai sama seperti di atas. 

 
Catatan:  

 Bahan yang sudah jadi secara sempurna akan berbau 
seperti tape dan tidak busuk. 

 Pada lapisan atas akan keluar jamur berwarna putih. 
 Bisa menghilangkan kutu daun (aphid) dan cabuk. 
 Bisa berfungsi sebagai pupuk daun dan tidak didatangi 

semut. 
  

b. Pupuk Padat.  
Pupuk padat adalah pupuk yang sebagian besar atau 
seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa 
tanaman, kotoran hewan, dan kotoran  manusia yang 
berbentuk padat. Macam pupuk padat yaitu: 
 Pupuk hijau 
 Kompos 
 Bokashi 
 Pupuk kandang 
 MOL 

 
 
 Pupuk hijau (Puhi).  

Pupuk hijau adalah segala macam tanaman hijau yang 

dibenamkan ke dalam tanah, berfungsi sebagai pupuk 
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organik atau tanaman yang dapat menyediakan dan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman yang diusahakan. 

Tanaman yang baik digunakan untuk Puhi adalah tanaman 

jenis polong-polongan (legum) atau tanaman lain yang 

banyak mengandung Nitrogen. Macam-macam tanaman 

yang bisa digunakan sebagai Puhi, yaitu: 

 Tanaman Puhi yang merambat: clitoria, kecipir, kacang 

panjang, kacang asu, rendetan. 

 
 Tanaman Puhi jenis perdu: kacang tanah, kacang hijau, 

kedelai, alfafa 

 
 Tanaman Puhi jenis semak: gude, klimin, orok-orok, 

theprosia, janti, bunga merak. 

 
 Tanaman Puhi jenis pohon: turi, gamal, kaliandra, 

lamtoro. 
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 Tanaman Puhi jenis lain: azolla, pahitan 

 
Manfaat tanaman pupuk hijau: 

 Menggemburkan tanah padat karena perakarannya 
cukup dalam. 

 Menghalangi tumbuhnya rumput atau tanaman liar. 
 Dapat melindungi tanah dari erosi. 
 Persediaan pakan ternak, kayu bakar, dan bahan 

bangunan. 
 Persediaan bahan makanan bagi manusia. 
 
Beberapa cara dalam penyediaan tanaman pupuk hijau: 

 Memanfaatkan masa bero atau masa istirahat yang 

efektif. 

 Pada tanah yang diistirahatkan/bero, secara alami 

rumput dan tanaman liar dapat tumbuh dengan 

sendirinya. Hal ini tidak menguntungkan bagi tanah 

maupun pemilik tanah. Untuk lebih mengefektifkan dan 

memanfaatkan tanah bero tersebut dapat ditanami 

dengan jenis tanaman Puhi, sehingga kesuburan tanah 

tetap terjaga. Tanaman Puhi ini juga memberikan hasil 
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yang lain, yaitu untuk kayu bakar, pakan ternak, dan 

sayuran. Tanaman Puhi bisa dibiarkan tumbuh selama 

satu sampai beberapa tahun atau selama musim 

kemarau. 

 Puhi sebagai tanaman sela. 
 Jenis tanaman Puhi yang ditanam di sela-sela tanaman 

pokok. 
 Puhi sebagai pagar. 
 Jenis Puhi yang ditanam pada tepi lahan yang berfungsi 

sebagai pelindung kebun. Selain berfungsi sebagai pagar, 
bisa juga untuk cadangan pakan ternak dan kayu bakar. 

        
 Kompos 

Pengkomposan adalah proses penguraian senyawa-senyawa 

yang terkandung dalam sisa-sisa bahan organik, seperti 

jerami, daun-daunan, dan sampah rumah tangga dengan 

suatu perlakuan yang khusus. Tujuannya adalah agar lebih 

mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Hasil pengkomposan 

inilah yang biasanya disebut dengan pupuk kompos. 

 

Kompos adalah salah satu jenis pupuk yang dihasilkan dari 

proses menghancurkan bahan-bahan organik, seperti daun, 

ranting, sisa makanan, dan jerami yang dilakukan oleh 

binatang-binatang kecil di dalam tanah dan bakteri. Kompos 

sangat baik untuk menyuburkan tanah dan mudah dibuat.  

 

Manfaat kompos antara lain:  

 Memperbaiki struktur tanah, bahan organik 
memperbesar daya ikat tanah yang berpasir dan tidak 
terlalu berderai. 

 Mempertinggi kemampuan penukaran kation dalam 
tanah.  
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 Mempertinggi kemampuan penampungan air, sehingga 
tanah dapat lebih banyak menyediakan air bagi 
tanaman. 

 Memperbaiki drainase dan tata udara tanah, terutama 
pada tanah berat. Dengan tata udara yang baik dan 
kandungan air yang cukup tinggi, maka suhu tanah akan 
lebih stabil. 

 Mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara, 
sehingga tidak mudah larut oleh air pengairan maupun 
hujan. 

 
Beberapa keuntungan kompos adalah: 

 Mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui 
perbaikan sifat-sifat tanah baik fisik, kimia, maupun 
biologis. 

 Mempercepat dan mempermudah penyerapan unsur 
Nitrogen oleh tanaman karena telah diadakan perlakuan 
khusus sebelumnya. 

 Mencegah infeksi yang disebabkan oleh biji-biji 
tumbuhan pengganggu. 

 Dapat disediakan secara mudah, murah, dan relatif 
cepat. 

 
Bahan: 

 Sampah rumah tangga: sisa sayuran, buah buahan, kulit 
buah buahan, sisa makanan, dan sampah kebun. 

 Kotoran ternak: kotoran ternak sebagai jasad 
penghancur sampah, seperti sapi, kambing, ayam, dan 
kerbau. 

 Limbah pertanian: segala macam limbah pertanian atau 
perkebunan, seperti jerami, sekam, batang dan tongkol 
jagung, kulit kacang tanah, batang pisang, kulit kopi, dan 
sisa pengilingan tebu. 

 Kapur tohor atau abu dapur: penggunaan kapur tohor 
atau abu dapur ditujukan untuk menetralkan pH (derajat 
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keasaman) dalam tumpukan bahan dan untuk mencegah 
bau. 

 Air: penggunaan air ditujukan untuk membantu proses 
penghancuran dan menciptakan kelembaban. 

 

Alat: 

 Cangkul/sekop: untuk mencampur dan membalikkan 
bahan-bahan kompos. 

 Pisau: untuk merajang sampah rumah tangga. 
 Gembor: untuk menyiram air pada tumpukan kompos. 
 Karung: untuk menyimpan kompos. 
 Bambu: untuk cerobong sirkulasi udara.   
 Kotak kompos: untuk tempat proses pengomposan. 
 Atap peneduh: untuk melindungi tumpukan bahan 

kompos. 
 Karung goni/terpal: untuk menutupi kompos. 
 

Proses pembuatan: 

 Kumpulkan  semua bahan dari sisa dapur, kebun, dan 
ternak. 

 Semua bahan dipotong kecil-kecil atau dicacah dengan 
diameter ±5 cm. Pencacahan ditujukan agar bahan 
kompos menjadi hancur dengan ukuran homogen 
sehingga proses dekomposisi akan berjalan cepat.  

 Campur bahan dari dapur dan kebun, aduk sampai rata 
dengan perbandingan 60% sampah kebun dan 40% 
sampah rumah tangga. 

 Bahan kompos yang sudah dicacah, kemudian disiram 
dengan larutan Bio Ekstrak atau EM secara merata pada 
seluruh bahan yang telah dicacah.  

 Bahan yang telah dicampur dengan larutan Bio Ekstrak 
kemudian disusun memanjang dengan lebar 2m, panjang 
10m dan ketinggian 60cm  (2m x 10m x 60cm) atau 
disesuaikan dengan volume kompos. 
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 Beri alas pada lantai berupa bambu/ranting/sabut kelapa 
supaya ada sirkulasi udara dan jika kelebihan air, maka 
air akan turun ke bawah. 

 Bahan yang telah disusun, lalu ditutup terpal dan 
diinkubasi. Pada proses inkubasi akan terjadi kenaikan 
suhu, karena proses dekomposisi bakteri mengeluarkan 
energi suhu (panas).  

 Pengukuran suhu dilakukan setiap 4 jam sekali.  
 Pembalikan dilakukan dengan cara membuka terpal, 

kemudian dipindahkan ke sebelah tumpukan pertama 
dengan menggunakan cangkul atau sekop, selanjutnya 
dibiarkan dan ditutup kembali dengan terpal.  

 Pembalikan berikutnya dilakukan dengan cara yang 
sama, yaitu memindahkan tumpukan ke tumpukan awal, 
pembalikan terus dilakukan sampai terjadi penurunan 
suhu.  

 Suhu tertinggi umumnya dicapai setelah 3 sampai 5 hari 
inkubasi.  

 Secara umum proses pembalikan dilakukan setiap 1 
sampai 2 hari,  disesuaikan dengan kondisi temperatur. 

 Jika musim hujan, sebaiknya buat naungan agar kompos 
tidak terlalu basah. 

 Jika kompos terlalu kering, siram dengan air secukupnya 
(untuk menjaga kelembaban). 

 Proses dekomposisi berakhir bila telah terjadi penurunan 
suhu atau setelah kurang lebih empat mingggu, karena 
saat proses pengkomposan terdapat pola kenaikan suhu 
atau kompos sudah mencapai suhu kamar atau C/N telah 
mencapai kisaran 15○ sampai 20○. Pola yang akan 
digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal 
penggunaan.  

 Kompos yang telah dinyatakan jadi, kemudian 
dihancurkan sehingga ukuran menjadi lebih kecil atau 
diayak untuk mendapatkan kompos yang halus. 
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Ciri-ciri kompos yang sudah jadi yaitu: 

 Volume menyusut menjadi sepertiga bagian dari volume 
awal. 

 Tidak berbau busuk. 
 Bagian-bagian sampah rumah tangga tidak tampak lagi. 
 Berbentuk butiran kecil seperti tanah berwarna kecoklat-

coklatan. 
 Bila dikepal tidak menggumpal, tetapi pecah atau 

“kempyar”. 
 
Catatan: 

 Bila volume sampah besar, disarankan proses 
pencacahan menggunakan mesin, termasuk proses 
penghacuran untuk menjadi kompos halus. 

 Untuk skala rumah tangga, proses pengkomposan bisa 
menggunakan kotak/box pyramid, atau bisa 
menggunakan kompos “TAKAKURA” (lihat halaman 
selanjutnya).   

 
 Pupuk Bokashi.  
 Bokashi adalah pupuk kompos yang dibuat dengan proses 

peragian bahan organik dengan teknologi fermentasi atau 
EM4 (yang menggunakan  bakteri tersebut pupuknya 
dinamakan pupuk EM4). Keunggulan penggunaan teknologi 
EM4 (Effective Microorganism 4) yaitu bisa menghasilkan 
pupuk dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan 
cara konvensional. EM4 ini mengandung ragi, bakteri 
fotosintetik, jamur pengurai Selulosa Azotobacter sp dan 
Lactobacillus sp, bakteri tersebut yang membantu 
percepatan proses pengkomposan. Bahan bokashi dari 
jerami, sekam (kulit padi), rumput, sisa tanaman kacang-
kacangan, serbuk gergaji, pupuk kandang, dedak (bekatul) 
mempunyai kandungan zat gizi yang sangat baik untuk 
mikroorganisme, dan EM4. Ada dua macam pupuk bokashi, 
yaitu bokashi jerami dan bokashi pupuk kandang. 
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Bokashi jerami. 
Bahan:  
 Jerami sebanyak 10kg dirajang hingga berukuran sekitar 

5cm sampai 10cm. 
 Dedak sebanyak ½kg. 
 Sekam (kulit padi) sebanyak 10kg. 
 EM4 sebanyak dua sendok makan (10ml). 
 Molases atau gula pasir sebanyak dua sendok makan 

(10ml). 
 Air secukupnya. 
 
Alat: 
 Parang 
 Sekop 
 Karung goni/terpal 
 Ember air 
 
Proses pembuatan:  
 Campurkan EM4, molasses/gula, dan air dengan 

perbandingan 1ml : 1ml : 1lt air. 
 Jerami, sekam, dan dedak dicampur sampai merata di 

lantai yang kering. 
 Bahan yang sudah tercampur tersebut disiram larutan 

EM4 secara perlahan dan bertahap hingga terbentuk 
adonan. 

  Adonan yang terbentuk apabila dikepal dengan tangan 
tidak akan mengeluarkan air. Ketika kepalan dilepaskan, 
maka adonan kembali mengembang (kandungan air 
sekitar 30%). 

 Tumpuk bahan yang sudah dicampur dengan ketingggian 
15cm sampai 20cm, selanjutnya ditutup dengan karung 
goni selama 3 sampai 4 hari.  

 Selama dalam proses, suhu dipertahankan antara 40ºC 
sampai 50oC. Jika suhu melebihi 50oC, maka karung 
penutup harus dibuka, lalu adonan dibolak balik dan 
tutup kembali. 
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 Setelah empat hari penutup dapat dibuka. Pembuatan 
bokashi dikatakan berhasil, jika bahan bokashi 
terfermentasi dengan baik. Ciri-ciri keberhasilan adalah 
bokashi akan ditumbuhi oleh jamur yang berwarna putih 
dan bau atau aromanya sedap. Sedangkan jika dihasilkan 
bokashi yang berbau busuk, maka pembuatan bokashi 
tersebut gagal. 

 
 

Catatan : 
 Bahan pembuatan bokashi yaitu jerami (sekam/kulit 

padi), rumput, sisa tanaman kacang-kacangan, serbuk 
gergaji atau pupuk kandang dapat digunakan ketika 
sudah kering atau masih basah (segar).  

 Bokashi yang sudah jadi sebaiknya langsung digunakan. 
Jika bokashi ingin disimpan terlebih dahulu, maka 
bokashi harus dikeringkan dengan cara mengangin-
anginkan di atas lantai hingga kering. Setelah kering 
bokashi dapat dikemas di dalam kantung plastik. 

 Jerami bisa juga diganti dengan rumput-rumputan, 
tanaman kacang-kacangan dan sebagainya. 

 
Cara Penggunaan:  
Bokashi jerami sangat baik digunakan untuk melanjutkan 
proses pelapukan mulsa dan bahan organik lainnya di lahan 
pertanian. Bokashi jerami juga sesuai atau baik diaplikasikan 
di lahan sawah. 

 
Bokashi pupuk kandang. 
Bahan: 
 Pupuk kandang sebanyak 15kg 
 Sekam sebanyak 10kg  
 Dedak sebanyak 1/2kg 
 Molases atau gula sebanyak 2 sendok makan (10ml) 
 EM4 sebanyak 2 sendok makan (10ml) dan air 

secukupnya 
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Proses pembuatan: 
Alat dan cara pembuatan bokashi pupuk kandang sama 
dengan pembuatan bokashi jerami, hanya jerami diganti 
dengan pupuk kandang. 

 
 Pupuk Kandang. 

Pupuk kandang terbuat dari olahan kotoran hewan ternak 
yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki 
kesuburan tanah dan struktur tanah. Pupuk kandang 
merupakan jenis pupuk organik seperti kompos dan pupuk 
hijau. Nutrisi yang dikandung tanaman tergantung dari 
sumber kotoran bahan baku pupuk kandang. Pupuk 
kandang ternak besar kaya akan Nitrogen, mineral, dan 
logam seperti Magnesium, Kalium, dan Kalsium. Pupuk 
kandang ayam memiliki kandungan fosfor lebih tinggi. 
Manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan 
struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. 

 
Manfaat pupuk kandang: 
Telah berates-ratus tahun yang lalu orang telah banyak 
memanfaatkan pupuk kandang untuk memupuk tanaman. 
Pupuk jenis ini mengandung unsur hara yang 
sangat  bermanfaat memperbaiki kesuburan tanah dan 
mengandung sumber zat penting yang dibutuhkan oleh 
tanaman seperti Nitrogen, Kalium, dan Phospat. Yang perlu 
diperhatikan saat membuat pupuk kandang adalah jenis 
binatang dan umurnya, kedua hal tersebut akan sangat 
menentukan kandungan unsur hara. Untuk kadar Nitrogen, 
paling banyak dikandung oleh kotoran sapi pedaging, 
Phospor paling banyak dikandung oleh sapi perah, dan 
kalium paling banyak dikandung  kotoran unggas. 

 
Macam-macam pupuk kandang berdasarkan asalnya: 
 Pupuk kandang ayam. 

Pupuk dari kotoran ayam ini mempunyai banyak sekali 
manfaat, umumnya digunakan untuk memupuk sayuran. 
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Pupuk ini kaya akan Phospat. Kandungan hara pada 
kotoran ayam sangat bergantung pada pakan yang 
diberikan. Di kandang kotoran ayam juga bercampur 
dengan sekam sehingga bisa menambah kandungan 
unsur hara di dalamnya. Salah satu keunggulan pupuk 
dari kotoran ayam adalah mudah terdekomposisi dan 
mengandung unsur hara yang tinggi jika dibanding 
dengan pupuk kandang lainnya. 

 Pupuk kandang babi. 
Pupuk ini mempunyai tekstur yang lembek dan banyak 
mengandung urine. Petani babi biasanya mendiamkan 
kotoran babi sampai kering dan kadar airnya hilang 
sehingga siap pakai. Unsur hara sangat dipengaruhi oleh 
umur babi. Di Cina produksi pupuk kandang babi telah 
dibedakan menurut usianya. 

 Pupuk kandang kambing. 
Yang unik dari pupuk kandang dari kotoran kambing 
adalah bentuknya yang bulat kecil-kecil dan teksturnya 
yang cukup keras. Tekstur yang keras akan menghambat 
proses dekomposisi dan penyediaan hara bagi tanaman. 
Pupuk ini mengandung kadar Kalium yang relatif tinggi, 
jika dibandingkan pupuk yang lain. 

 Pupuk kandang sapi. 
Salah satu ciri khas dari pupuk ini adalah mengandung 
kadar Karbon yang tinggi. Tingginya kadar Karbon 
disebabkan oleh konsumsi serat sapi yang banyak. Kadar 
C yang tinggi akan menghambat pertumbuhan tanaman 
utama. Tidak hanya masalah kadar Karbon, pupuk ini 
juga terlalu banyak kadar airnya. Penggunaan langsung 
pupuk jenis ini akan memerlukan ektra energi (berat) 
dan timbul bau yang tidak enak karena masih terjadi 
pelepasan amonia. 

 Pupuk kandang kuda. 
Karena jumlah kuda sangat sedikit, jadi penggunaan 
pupuk jenis ini masih sangat jarang, hanya di daerah-
daerah tertentu saja. Biasanya para peternak kuda yang 
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juga bertani memanfaatkan kotoran dari kuda. Kotoran 
kuda dikubur dalam sebuah lubang dan dibiarkan 
terdekomposisi sehingga menjadi pupuk kandang siap 
pakai. 

 
 MOL 

MOL  atau Mikro Organisme Local adalah cairan yang 
terbuat dari bahan organik alami. Larutan MOL mengandung 
unsur hara mikro, makro, dan mikroba. Mikroba dalam 
larutan MOL berpotensi sebagai bahan perombak bahan 
organik, perangsang pertumbuhan, serta agen pengendali 
hama dan penyakit tanaman. 

 
Macam-macam MOL: 
Pada dasarnya semua bahan organik dapat diolah menjadi 

MOL, yang penting bahan tersebut disukai dan bisa menjadi 
media tumbuh bagi mikroorganisme. Di bawah ini adalah 
macam-macam MOL yang bisa digunakan oleh petani: 

 MOL  buah-buahan untuk membantu malai (bulir padi) agar 
lebih berisi. 

 MOL daun galam (Gliricide spium) untuk menyuburkan 
daun, cara penggunaannya disemprotkan saat tanaman 
berumur 30 hari. 

 MOL bonggol pisang, sebagai bahan dekomposer saat 
pembuatan kompos, cara penggunaannya disemprotkan di 
sawah pada usia padi 10, 20, 30 dan 40 hari. 

 MOL sisa sayuran untuk merangsang tumbuhnya malai (bulir 
padi), cara penggunaannya disemprotkan pada usia padi 60 
hari. 

 MOL rebung, untuk merangsang pertumbuhan tanaman, 
cara penggunaannya disemprotkan pada usia padi 15 hari. 

 MOL limbah dapur, untuk memperbaiki struktur fisik, 
biologi, dan kimia tanah. Cara penggunaannya disemprotkan 
pada saat mengolah tanah. 
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 MOL protein, untuk nutrisi tambahan makanan pada 
tanaman, cara penggunaannya disemprotkan pada usia padi 
15 hari. 

 MOL nimba dan kemangi untuk mencegah penyakit 
tanaman. 

 
Bahan MOL limbah hijau atau sayuran segar: 
 Kol, sawi, mentimun, bayam, dan kangkung 100kg 
 Garam 5kg (5% dari berat sayuran) 
 Air cucian beras 10lt 
 Gula merah 2ons (2% dari cairan setelah diproses 24 jam)  
 
Alat:  
 Drum plastik ukuran 200lt 
 Plastik transparan ukuran 1m² 
 
Cara pembuatan: 
 Semua bahan dipotong kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam 

drum plastik. 
 Setiap ketebalan 20cm taburi dengan garam secara merata. 
 Tambahkan air cucian beras sebanyak 10lt. 
 Tutup rapat drum dengan plastik transparan dan atasnya 

diberi air sehingga tampak cekung terisi air.  
 Setelah 3 – 4 minggu plastik penutupnya dibuka, maka akan 

tampak cairan berwarna kuning kecoklatan, baunya segar 
seperti tape. 

 Tambahkan gula sebanyak 2ons, lalu aduk hingga rata.  
 
Cara penggunaan:  
 Untuk dekomposer, ambil 1lt larutan MOL ditambah 10lt air, 

dan 2ons gula, lalu aduk sampai rata. Selanjutnya siramkan 
MOL ke atas bahan organik yang mau dikomposkan. 

 Untuk menyemprot tanaman: 

 Ambil 400ml larutan MOL tambahkan dengan 14 liter air 
bersih, aduk sampai rata. 
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 Semprotkan pada tanaman atau tanah berkompos pada 
pagi atau sore hari untuk menghindari sengatan 
matahari. 

 Untuk padi, penyemprotan bisa dilakukan saat berumur  
10 ,20, 30, dan 40 hari setelah tanam. 
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7. Hama dan Penyakit Tanaman 
 

 
 

A. Hama dan Penyakit Tanaman 
Diskripsi: 
 Hama dan penyakit tanaman secara total berorientasi pada 

manusia. Makhluk hidup yang disebut sebagai hama adalah 
makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan makanan, 
tempat tinggal, membawa penyakit, melukai manusia, 
mempengaruhi kesehatan dan mengganggu kenyamanan 
hidup. Pendapat lain menyebutkan bahwa  makhluk hidup 
sebagai hama lebih tergantung pada situasinya daripada 
spesiesnya atau bahkan daripada posisi trofiknya (susunan 
makanan) dalam rantai makanan. 

 Pengendalian hama terpadu adalah suatu sistem pengendalian 
hama yang berhubungan dengan dinamika populasi dan 
lingkungan yang terkait dengan spesies hama, serta 
memadukan berbagai teknik pengendalian hama potensial yang 
mengancam hasil tanaman budidaya. 

 
Latar belakang: 
 Penggunaan pestisida kimia sintetis yang berlebihan sehingga 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 
(pencemaran tanah, air, dan udara). 

 Adanya resistensi atau kekebalan terhadap pestisida untuk 
pengendalian hama. 

 Tumbuhnya ledakan hama yang tiba-tiba dengan dampak yang 
lebih besar akibat ikut terbasminya hewan yang 
menguntungkan. 

 Munculnya hama sekunder, akibat musuh alaminya atau 
terputusnya rantai makanan. 

 Terjadinya residu bahan kimia pada produk pertanian yang 
dikonsumsi. 
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 Adanya dampak kesehatan akibat aktifitas pertanian terhadap 
pelaku dan konsumen baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 

 
Tujuan:  
 Meningkatkan pemahaman petani tentang hama dan penyakit 

tanaman. 
 Meningkatkan pemahaman petani tentang teknik pengendalian 

hama secara terpadu. 
 Pengendalian hama bukan pemusnahan spesies makhluk hidup 

sehingga mengganggu keseimbangan ekosisitem. 
 Meningkatkan produktifitas pertanian tanpa mengganggu 

lingkungan. 
 Meningkatkan kualitas produk pertanian untuk menunjang 

kesehatan masyarakat. 
 Menjaga dan mempertahankan kearifan lokal tentang 

pengendalian hama. 
 Mengurangi biaya produksi pertanian. 
 Memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan murah. 
 
Tahapan penyampaian materi: 
 Fasilitator membuka dengan materi dan mengajukan 

pertanyaan kepada peserta tentang pengetahuan hama dan 
penyakit tanaman, serta teknik pengendalian yang mereka 
lakukan. 

 Catat semua pendapat dan pengalaman peserta tentang 
pengendalian hama. 

 Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta tentang 
“makhluk hidup mana yang digolongkan sebagai hama?”, 
“mengapa mereka digolongkan sebagai hama?”, dan “kapan 
mereka menjadi hama?”. Buat diskusi kelompok. 

 Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok untuk 
mempresentasikan hasilnya secara bergiliran. 

 Fasilitator menjelaskan tentang ekosistem dan rantai makanan 
dengan permainan (game ekosistem). 
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 Fasilitator meminta kepada peserta untuk menyiapkan 
kunjungan lapangan yang terkait dengan waktu, lokasi, dan 
perlengkapan yang perlu dibawa. 

 Fasilitator mengajak peserta ke lapangan dan memberikan 
tugas kepada setiap kelompok untuk melakukan pendataan 
hama yang ditemukan. 

 Fasilitator meminta kepada peserta untuk menyusun laporan 
hasil kunjungan lapang dan presentasi. 

 Fasilitator memancing dengan pertanyaan “hama apa yang 
sering muncul di tempat mereka masing-masing dan bagaimana 
cara pengendaliannya secara alami”. 

 Mendiskusikan cara membuat pestisida organik untuk 
mengendalikan hama yang ada. 

 Identifikasi bahan dan media yang diperlukan untuk pembuatan 
pestisida organik.  

 Mempraktekkan pembuatan pestisida organik, lalu melakukan 
uji coba di lapangan, dan mengamati hasilnya. Meminta peserta 
untuk melakukan analisa dan membandingkan antara pestisida 
organik dan pestisida kimia.  

 Setelah kembali ke ruang pertemuan, meminta kepada peserta 
untuk merumuskan hasil kunjungan lapang dan 
mempresentasikan. Buka ruang diskusi untuk memperdalam 
dan memperkaya pengetahuan peserta, selanjutnya sesi 
ditutup. 
Metode : pemaparan, diskusi kelompok, praktek, kunjungan 

lapang. 
Waktu :  90 menit. 
Media : papan tulis, plano, meta plan, spidol, crayon, ATK 

lengkap, tali kur atau benang kasur, dan 
perlengkapan pembuatan pestisida, 

  
1. Hama Tanaman. 

Hama dalam konteks penciptaan alam semesta “tidak pernah 
ada”, karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala 
isinya dalam keseimbangan. Artinya, apapun yang diciptakan 
Tuhan menjadi bagian penting dalam siklus di alam dan semua 
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yang diciptakan pasti ada manfaatnya. Lalu, mengapa muncul 
istilah hama? 

 
Istilah hama muncul lebih dari sisi kepentingan ekonomi 
manusia, karena hama adalah makhluk hidup yang mengurangi 
hasil panen yang diusahakan oleh manusia, baik berupa 
tumbuhan (pertanian) maupun hewan (peternakan). 
 
Pertanyaan berikutnya adalah makhluk hidup mana yang 
digolongkan sebagai hama? Makhluk hidup yang bisa menjadi 
hama tidak berasal dari satu golongan atau jenis, tetapi lebih 
tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Apabila suatu 
ekosisitem lengkap dan tidak pernah terganggu, maka siklus 
akan berjalan dengan sempurna sehingga tidak ada yang 
namanya hama. Tetapi, jika suatu ekosisitem mulai terganggu 
dan sampai memutuskan rantai makanan, maka akan ada salah 
satu makhluk yang akan menjadi hama, contohnya dalam 
ekosisitem sawah.  
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Pada rantai tersebut semua dalam keseimbangan, maka tidak 
ada yang namanya hama. Apabila burung elang, ular, atau katak 
diburu secara terus-menerus, maka jumlahnya akan berkurang 
sehingga tikus, belalang, dan kelinci akan menjadi hama. 
Banyak makhluk hidup yang buka merupakan hama, seperti 
hewan yang kita makan atau jenis serangga. Bahkan ada jenis 
serangga yang bisa menjadi predator atau musuh alami. 
   
Jadi penyebutan makhluk hidup sebagai hama, tergantung 
pada situasi dan kondisinya, bukan pada jenisnya, spesiesnya, 
atau susunan pada rantai makanan.  
 
Pengertian secara umum tentang hama adalah semua binatang 
yang mengganggu dan merugikan tanaman yang dibudidayakan 
manusia. Hewan yang termasuk hama dikelompokkan ke dalam 
beberapa golongan, yaitu: 
 Mamalia, contoh: musang, tupai, tikus, dan babi hutan. 
 Aves, contoh: burung dan ayam. 
 Serangga, contoh: belalang, wereng, dan kumbang. 
 Molusca, contoh: siput dan bekicot. 
 
Beberapa contoh hama yang sering dijumpai dalam kehidupan 
sehari-hari adalah: 

JENIS HEWAN SERANGAN KETERANGAN 

 
Belalang setan (Aularches miliaris) 

Tanaman sayuran, 
palawija, dan padi. 

Belalang ini akan 
memakan daun, batang 
muda sehingga bisa 
membuat tanaman 
rusak dan gagal panen. 

 
Lalat buncis (Agromyza phaseoli) 

Bagian batang, 
daun, dan buah 
tanaman buncis 

Lalat ini biasanya 
membuat saluran-
saluran pada daun, 
batang, dan tangkai 
daun. Dengan adanya 
saluran ini tanaman 
menjadi layu. Tanaman 
yang masih muda dapat 
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mati, sedangkan 
tanaman yang telah tua 
akan terhambat 
pertumbuhannya. 

 
Tungau bercak dua 

(Tetranichus urticae) 

Memakan hampir 
semua jenis 
tanaman 
budidaya, seperti 
buncis, kacang 
tanah, mentimun, 
semangka, apel, 
jeruk, dan jagung. 

Tanaman yang diserang 
oleh tungau, daunnya 
akan menjadi bercak-
bercak dan berwarna 
kekuningan. 

 

 
Ulat berwarna kelabu 

(Phthorimaea aperculella) 

Hama penggerek 
umbi kentang. 

Hama pada umbi 
kentang ini mempunyai 
panjang tubuh 1cm, 
yang akan tumbuh 
menjadi ngengat 
berwarna kelabu. 

 
Plutelaa xylostella 

Hama pemakan 
daun kubis. 

Hama yang menyerang 
daun kubis mempunyai 
kepala kekuningan 
dengan bercak-bercak 
gelap dan mempunyai  
ukuran tubuh sekitar  
9mm. 

 
Ulat bawang putih 

(Spodoptera exigua Hubner.) 

Bawang putih yang 
terkena hama, 
daunnya 
berlubang dan ada 
bekas gigitan 
berwarna putih 
atau daun menjadi 
berselaput tipis 
dan layu. 

Ulat berwarna hijau 
atau cokelat tua dengan 
garis kekuningan dan 
tubuhnya berukuran 
2mm. 
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Tikus 

Menyerang 
tanaman padi dan 
palawija. 

Tikus  adalah hama 
penting pada tanaman 
padi. Serangan tikus di 
sawah dimulai sejak 
benih disemai di 
persemaian sampai 
menjelang panen. Tikus 
menyerang padi pada 
malam hari. Pada siang 
hari tikus bersembunyi 
di dalam lubang pada 
tanggul-tanggul irigasi, 
jalan sawah, pematang. 
Sebagai hewan 
pengerat (rodent) tikus 
sawah sering merusak 
tanaman padi dalam 
jumlah yang jauh 
melebihi kebutu-han 
makannya, karena tikus 
perlu "mengasah" gigi 
serinya yang selalu 
tumbuh agar 
mempunyai ukuran 
yang pas. 

 
Wereng coklat 

(Nilaparvata lugens) 

Hama padi yang 
paling berbahaya 
dan sangat 
merugikan. 

Selain sebagai hama 
tanaman padi, wereng 
juga menjadi faktor 
penyebar virus penyakit 
tungro. 

 
Burung pipit (emprit) 

Menyerang 
tanaman padi. 

Pipit adalah nama 
umum bagi sekelompok 
burung kecil pemakan 
padi yang menyebar di 
wilayah tropis. Sering 
terlihat bergerak dan 
mencari makanan 
dalam gerombolan yang 
cukup besar. 
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Babi hutan 

Merusak padi, 
jagung, tanaman 
ubi-ubian. 

Babi hutan adalah 
hewan malam dan 
mencari maka-nan dari 
senja hingga subuh. 
Babi Hutan hampir 
makan semua jenis 
tanaman yang ditemui, 
termasuk akar, ubi, 
daging bangkai, 
sampah. 

 
Kera (Macaca fascicularis) 

Merusak pdi, 
jagung, kacang 
tanah. 

Kera ekor panjang hidup 
berkelompok, biasanya 
terdiri dari 10-20 ekor di 
hutan bakau, 20-30 ekor 
di hutan primer, 30-50 
ekor di hutan sekunder, 
dengan komposisi 
komplit terdiri dari 
induk jantan dan betina, 
serta anaknya. 
Pergerakan dilakukan 
untuk mendapat-kan 
makanan untuk kelang-
sungan hidupnya. Luas 
daerah jelajah 50-100ha 
untuk satu kelompok. 
Luas daerah jelajah 
sangat erat 
hubungannya dengan 
sumber pakan. 

 
2. Penyakit Tanaman. 

Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang 
disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, virus, bakteri, 
dan alga yang mengakibatkan perubahan atau gangguan pada 
organ-organ tanaman. Hal ini menyebabkan pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman tidak normal. Penyakit tanaman juga 
dapat disebabkan kekurangan salah satu atau beberapa jenis 
unsur hara. Tanda-tanda tanaman yang terkena penyakit 
adalah: 
 Layu:  tanaman yang layu karena sakit, berbeda dengan 

tanaman yang layu karena kekurangan air. Apabila tanaman 
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tetap layu setelah disiram air, kemungkinan ada bagian akar 
dan jaringan dalam batang yang rusak karena bakteri atau 
virus. 

 Rontok:  bila kerontokan terjadi pada daun, ranting, buah, 
dan bunga secara bersamaan, maka dapat dipastikan kalau 
tanaman tersebut menderita sakit. Penyebabnya dapat 
karena parasit, non parasit, atau serangan hama.  

 Perubahan warna: misalnya daun menjadi berwarna kuning, 
redup, atau hijau pucat dalam jumlah banyak, maka 
tanaman itu bisa dipastikan sakit. Perubahan warna pada 
daun juga dapat disebabkan oleh rusaknya klorofil atau 
kekurangan cahaya matahari. 

 Daun berlubang: biasanya diawali oleh bercak berbentuk 
lingkaran, kemudian kering dan terbentuk lubang. 

 Kerdil: terjadi pada daun, buah, atau bagian lainnya. 
 Daun mengeriting. 
 Busuk pada batang, daun, atau buah. 
 Semai roboh. 

Beberapa contoh jenis penyakit yang sering ditemui pada lahan 
pertanian: 

JENIS PENYAKIT KETERANGAN 

 
Layu cabai (Cendawan) 

Penyakit layu fusarium pada tanaman cabai 
disebabkan oleh cendawan. Umumnya 
penyakit ini menyerang tanaman cabai di 
dataran tinggi dengan kelembaban yang 
tinggi pada musim hujan. Ciri- ciri cabai yang 
terserang penyakit ini ditandai dengan 
menguningnya daun tua yang diikuti dengan 
daun muda, pucatnya tulang daun bagian 
atas, terkulai-nya tangkai daun, dan layunya 
tanaman dari berkas pembuluhnya. Batang 
membusuk dan agak berbau amoniak. 
Apabila pangkalnya dipotong, akan terdapat 
warna cokelat berbentuk cincin. 



 

 

84 Panduan Pertanian Alami 

 

 

 
Hawar daun kentang /cendawan 

(Phytophthora infestans) 

Gejalanya, awalnya bercak pada bagian tepi 
dan ujung daun, kemudian melebar dan 
terbentuk daerah nekrotik yang berwarna 
coklat. Bercak dikelilingi oleh massa 
sporangium yang berwarna putih dengan 
belakang hijau kelabu. Serangan dapat 
menyebar ke batang, tangkai, dan umbi. 
Perkembangan bercak penyakit pada daun 
paling cepat terjadi pada suhu 18˚C - 20˚C, 
sedangkan pada suhu udara 30˚C bisa 
menghambat bercak. Di dataran rendah 
(kurang dari 500 dpl) penyakit busuk daun 
tidak menjadi masalah. Epidemi penyakit 
busuk daun biasanya terjadi pada suhu 16˚C - 
24˚C di dataran tinggi Pulau Jawa. 

 

 
Busuk daun 

(Peronospora destructor) 

Penyakit disebabkan oleh jamur Peronospora 
destructor. Gejalanya: saat tanaman mulai 
membentuk umbi lapis, di dekat ujung daun 
timbul bercak hijau pucat. Saat cuaca 
lembab, pada permukaan daun berkembang 
kapang (mould jamur) yang berwarna putih 
lembayung atau ungu. Daun segera 
menguning, layu, dan mengering. Daun mati 
yang berwarna putih diliputi oleh kapang 
hitam. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyakit, terutama pada musim hujan, bila 
udara sangat lembab, dan suhu malam hari 
rendah karena pada kondisi ini penyakit 
mudah berkembang. 

 

Penyakit ini disebabkan oleh infeksi dua 
virus, yaitu virus bentuk batang Rice tungro 
bacilliform badnavirus (RTBV) dan virus 
bentuk bulat Rice tungro spherical waikavirus 
(RTSV). Kedua  virus tersebut dapat berada 
dalam suatu sel secara bersama-sama karena 
antara satu virus dengan yang lainnya tidak 
terjadi proteksi silang. Virus penyebab 
penyakit tungro ini disebarkan oleh wereng 
hijau (Nephotettix virescen) secara semi 
persistensi (lamanya virus ditahan dalam 
vektor hanya beberapa hari). Tanaman  yang 
terinfeksi virus tungro menunjukkan gejala 
perubahan warna pada daun muda, yaitu 
menjadi kuning-orange yang dimulai dari  
ujung daun, jumlah anakannya sedikit, dan 
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pertumbuhannya terhambat. Berat dan 
ringannya gejala yang yang tampak 
menunjukkan tingkat keparahan penyakit 
pada tanaman padi yang terinfeksi virus. 
Parahnya penyakit tungro tergantung pada 
tingkat ketahanan varietas padi dan umur 
tanaman padi pada saat terinfeksi. Tanaman 
padi lebih rentan terinfeksi virus tungro 
dibandingkan tanaman tua. 

 

 
 

 

Virus mosaik tembakau (Tobacco mosaic 
virus, TMV) menyebabkan penyakit pada 
tumbuhan anggota suku terung-terungan 
lain. TMV adalah virus. Penyakit pada 
tumbuhan yang disebabkan oleh TMV dapat 
ditemukan di seluruh belahan dunia. TMV 
diketahui dapat menginfeksi 150 tipe 
tumbuhan seperti sayur-sayuran dan bunga-
bungaan. Infeksi akibat TMV menyebabkan 
kerugian yang sangat besar pada hasil panen. 
Gejalanya: pada daun terjadi bercak-bercak 
hijau muda atau kuning yang tidak teratur. 
Bagian yang berwarna muda tidak dapat 
berkembang secepat bagian hijau, sehingga 
daun menjadi berkerut atau terpelintir. Jika 
semai trinfeksi segera setelah muncuk, semai 
dapat mati. Jika tanaman terinfeksi setelah 
dewasa pengaruhnya dapat lemah sekali. 

 
3. Gulma. 

Selain hama dan penyakit yang menyerang tumbuhan dan 
merugikan petani, gulma juga perlu mendapat perhatian 
khusus. Terkadang petani kurang memperhatikan gulma 
sehingga populasinya semakin menumpuk melebihi batas. 
Gulma ini akan berkompetisi dengan tanaman utama untuk 
mendapatkan unsur hara yang diperlukan dalam 
pertumbuhannya. Gulma dapat menjadi tempat persembunyian 
hama. Pembersihan gulma sangat penting untuk menekan 
perkembangan hama yang dapat menyerang tumbuhan. 
 
Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan 
oleh lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai 
oleh tanaman produksi. Batasan gulma bersifat teknis dan 
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plastis. Teknis, karena berkaitan dengan proses produksi 
tanaman pertanian. Keberadaan gulma menurunkan hasil 
karena mengganggu pertumbuhan tanaman produksi melalui 
kompetisi. Plastis, karena batasan ini tidak mengikat suatu 
tumbuhan. Pada tingkat tertentu, tanaman berguna dapat 
menjadi gulma. Sebaliknya, tumbuhan yang biasanya dianggap 
gulma dapat dianggap tidak mengganggu. Contoh, kedelai yang 
tumbuh di sela-sela tanaman  dapat dianggap sebagai gulma, 
namun pada sistem tumpang sari keduanya merupakan 
tanaman utama.  
 
Berdasarkan karakteristik yang dimiliki, gulma dibedakan 
menjadi 3 kelompok, yaitu teki, rumput, dan gulma daun lebar. 

 
a. Teki. 

Rumput Teki (Cyperus rotundus L)  atau teki, mota, koreha, 
wai, rukut teki, rukut wuta adalah rumput palsu (batang 
segitiga) yang dapat hidup sepanjang tahun dengan 
ketinggian 10-75cm. Tanaman ini tumbuh liar di kebun, 
ladang, atau tempat lain dengan ketinggian sampai 1000m 
dari permukaan laut. Tanaman ini mudah dikenali karena 
bunganya berwarna hijau kecoklatan, terletak di ujung 
tangkai dengan tiga tunas helm benang sari berwarna 
kuning jernih, membentuk bunga berbulir, mengelompok 
menjadi satu berupa payung. Ciri khasnya terletak pada 
buahnya yang berbentuk kerucut besar pada pangkalnya, 
kadang-kadang melekuk berwarna coklat dengan panjang 
1,5 - 4,5cm dengan diameter 5 - 10mm. Daunnya berbentuk 
pita berwarna mengkilat, terdiri dari 4-10 helai, terdapat 
pada pangkal batang membentuk rozel akar, dengan 
pelepah daun tertutup tanah. Pada rimpangnya yang sudah 
tua terdapat banyak tunas yang menjadi umbi berwarna 
coklat atau hitam. Rasanya sepet kepahit-pahitan dan 
baunya wangi. Umbi-umbi ini mengumpul berupa rumpun. 
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Kelompok teki–tekian memiliki daya tahan luar biasa 
terhadap pengendalian mekanis, karena memiliki umbu 
batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan–
bulan. Contohnya adalah teki ladang (Cyperus rotundus). 
   

b. Rumput Alang-alang. 
Rumput menahun dengan tunas panjang dan bersisik, 
merayap di bawah tanah. Ujung (pucuk) tunas yang muncul 
di tanah runcing tajam, serupa ranjau duri. Batang pendek 
menjulang ke atas tanah dan berbunga sebagian (merah) 
keunguan, seringkali dengan karangan rambut di bawah 
buku. Tinggi 0,2 –1,5m  di tempat-tempat lain mungkin bisa 
lebih tinggi. 
 
Helai daun berbentuk garis (pita panjang) lanset berujung 
runcing, dengan pangkal menyempit dan berbentuk talang, 
panjang 12-80cm, bertepi sangat kasar dan bergerigi tajam, 
berambut panjang di pangkalnya, dengan tulang daun yang 
lebar dan pucat di tengahnya. Karangan bunga dalam malai, 
6-28cm panjangnya, dengan anak bulir berambut panjang 
(putih) kurang lebih 1cm, sebagai alat melayang bulir buah 
bila masak. Alang-alang dapat berbiak dengan cepat, 
benihnya tersebar cepat bersama angin atau melalui 
rimpangnya yang cepat menembus tanah yang gembur.  
 
Berlawanan dengan anggapan umum, alang-alang tidak suka 
tumbuh di tanah yang miskin, gersang, dan berbatu. Rumput 



 

 

88 Panduan Pertanian Alami 

 

 

ini senang dengan tanah yang cukup subur, banyak terkena 
sinar matahari sampai agak teduh, dengan kondisi lembab 
atau kering. Gulma ini dengan segera menguasai lahan 
bekas hutan yang rusak dan terbuka, bekas ladang atau 
sawah yang mengering, atau tepi jalan. Di tempat semacam 
itu alang-alang dapat tumbuh dominan dan menutupi areal 
yang luas. 

alang – alang (Imperata cylindrica). 

 
c. Gulma Daun Lebar. 

Berbagai macam gulma dari ordo Dicotyledoneae termasuk 
dalam kelompok berdaun lebar (broad leaves), biasanya 
tumbuh pada akhir masa budi daya, contohnya daun 
sendok. Kompetisi terhadap tanaman utama berupa 
kompetisi cahaya. Yang tergolong dalam gulma ini antara 
lain: daun sendok, ciplukan   (Physalis angulata L.), wedusan  
(Ageratum conyzoides L.), sembung (Mikania michranta), 
dan putri (Mimosa pudica). 

 
Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu 

Wedusan 
(Ageratum conyzoides L.) 

Enceng gondok 
(Eichhornia crassipes) 

Daun sendok 
(Plantago mayor) 
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1. Sejarah Pengendalian Hama dan Penyakit. 

Pada jaman Pra Sejarah manusia hidup dengan cara berpindah-
pindah untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan 
makanan dengan cara berburu. Pada saat itu manusia belum 
melakukan budidaya tanaman. Setelah berkembangnya 
peradapan manusia, maka budidaya pertanian mulai dilakukan 
dan juga menyimpan makanan. Mereka juga melakukan usaha-
usaha perlindungan dan pengawetan terhadap bahan makanan. 
 Pada 1.000 SM orang Yunani telah melakukan pengendalian 

hama. Mereka menggunakan bahan belerang untuk 
membasmi jamur dan menggunakan ekstrak tembakau 
untuk mengendalikan hama.  

 Pada 2.500 SM orang Sumeria juga menggunakan belerang 
untuk mengendalikan hama dan tungau.  

 Pada 1.200 SM di sebelah Timur Cina, insektisida dari 
tanaman sudah digunakan untuk perlakuan benih sebelum 
ditanam dan fumigasi. Mereka juga menggunakan kapur dan 
abu kayu untuk mencegah dan menanggulangi hama yang 
menyerang hasil pertanian. 

 Pada 950 SM melakukan pembakaran dan pengasapan 
untuk pengendalian belalang. 

 Pada 450 SM mulai menggunakan jaring nyamuk. 
 Pada 350 SM orang Romawi menggunakan semprotan 

minyak dari getah tanaman dan mengendalikan hama 
dengan menggunakan campuran minyak dan Abu, serta 
salep dari belerang. 

Ciplukan 
(Physalis angulata L.) 

Sembung rambut 
(Mikania michranta) 

Putri malu 
(Mimosa pudica) 
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 Pada 300 SM orang Cina memelihara semut koloni sebagai 
predator di perkebunan jeruk untuk mengendalikan ulat dan 
kumbang penggerek. 

 Pada 13 SM Marcus Pollio seorang arsitek dari Romawi 
merancang lumbung anti hama. 

 Evolusi pengendalian hama terus berlanjut hingga 1000 
tahun SM. 

 Pada 4 M, Ko Hung kimiawan Cina menyarankan 
penggunaan arsenik putih pada akar tanaman padi sebelum 
ditanam untuk melindungi dari serangan hama. 

 Pada 571-630 M pemeluk agama Islam membacakan do’a-
do’a Nabi Muhammad pada tongak-tongak di lahan untuk 
mengusir belalang. 
 

Dari contoh-contoh di atas permasalahan hama sudah ada sejak 
ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang sesuai dengan 
perkembangan peradapan manusia dan perkembangan dunia 
pertanian. Pada awal abad 20  pengendalian hama mulai 
berkembang, selanjutnya revolusi pengendalian hama 
berkembang dengan menggunakan DDT (Dikloro Difenil 
Triklorethana). Pada tahun 1900-an industri pestisida sampai 
pada puncaknya sehingga pengendalian hama dan penyakit 
dengan menggunakan pestisida dianggap yang paling aman dan 
paling baik. 
 
Pada tahun 1946 peneliti Swedia melaporkan bahwa dalam 
kurun waktu 20 tahun terdapat 224 spesies serangga yang 
resisten (kebal) terhadap DDT. Dari beberapa jurnal dan sumber 
penelitian para ahli lingkungan dilaporkan bahwa DDT dan 
sejenisnya dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut: 
 Meningkatkan kekebalan hama terhadap daya bunuh 

insektisida. 
 Timbulnya ledakan hama secara besar-besaran setelah 

disemprot DDT, karena DDT juga membunuh predator 
(musuh alami). 

 Pencemaran lingkungan seperti air, tanah dan udara 
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 Hasil pertanian mengandung residu pestisida DDT, bahkan 
ikan-ikan juga terkontaminasi. 

 Timbulnya gangguan kesehatan pada manusia seperti 
keracunan, penyakit pernafasan, dan penyakit kulit. 
 

Adanya dampak negatif yang berbahaya dari revolusi penggunaan 
pestisida sintetis, maka mendorong para ahli lingkungan untuk 
mencari alternatif atau cara-cara baru dalam pengendalian hama 
yang aman dan efektif. Akhirnya pada tahun 1972 Amerika Serikat 
melarang penggunaan DDT, Aldrin, Endrin, Heptaklor, dan 
Chlordane. Di Indonesia baru pada tahun 1986 Presiden melarang 
penggunaan 57 jenis insektisida organophospat yang menyebabkan 
meledaknya hama wereng coklat. Pada tahun 1979 Indonesia mulai 
melakukan Pengendalian Hama Terpadu.  

 
2. Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu. 

Pengendalian hama dan penyakit terpadu merupakan sistem 

atau teknik pengendalian hama yang menggunakan pendekatan 

dari berbagai disiplin ilmu yang memperhatikan unsur-unsur 

ekologi dan efisiensi ekonomi. Dengan kata lain sistem 

pengendalian hama dan penyakit yang bisa menjamin hasil yang 

menguntungkan, terkendali, aman, dan tidak membahayakan 

kehidupan yang lain, serta dapat menjaga keberadaan hama 

dalam jumlah di bawah ambang batas yang merugikan. 

Menurut FAO (1967) adalah sistem pengendalian hama yang 

berhubungan dengan dinamika populasi dan lingkungan yang 

berkaitan dengan spesies hama, serta memanfaatkan 

perpaduan berbagai macam teknik dan metode yang 

memungkinkan tetap menahan populasi hama di bawah tingkat 

yang menyebabkan kerusakan.  
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Prinsip dasar pengendalian hama dan penyakit terpadu: 
 Pengendalian hama bukan untuk membasmi hama sampai 

populasinya habis, tetapi menjaga agar populasi hama tetap 
di bawah ambang kerusakan. 

 Tidak mengganggu kelestarian lingkungan atau ekologinya. 
 Mengurangi sumber hama dan penyakit dengan mengontrol 

ekosistem. 
 Menggunakan semua teknik dan metode yang sesuai 

dengan kondisi wilayah atau lingkungannya, contohnya: 
 Penggunaan varietas unggul yang tahan hama dan 

penyakit. Pilihan ini merupakan sebuah usaha dari 
pengendalian hama dan penyakit terpadu yang dilakukan 
pra tanam. 

 Keseimbangan ekosistem. 
Keseimbangan ekosistem merupakan unsur hayati yang 
harus dilakukan dalam pengendalian hama dan penyakit 
terpadu. Apabila tanah kurang subur karena kurangnya 
mikroorganisme dalam tanah, maka petani harus 
memperhatikan kelangsungan hidup mikroorganisme 
dalam tanah. 

 Pemanfaatan bahan dan musuh alami. 
Pemanfaatan predator merupakan cara untuk 
mengurangi bahan-bahan kimia. Sebaiknya petani 
melakukan konsep back to nature, termasuk dalam 
pengendalian hama dengan cara menggunakan pestisida 
nabati dan pupuk organik. 

 

Beberapa teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman: 

a. Pestisida organik. 

Salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan 

adalah pertanian, karena dalam proses produksi banyak 

menggunakan bahan-bahan beracun berupa pestisida 

(herbisida, fungisida, rodentisida) dan pupuk kimia. 

Kenyataannya hama tidak pernah bisa dibasmi dengan 

bahan kimia, justru banyak muncul hama yang kebal 
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terhadap bahan kimia tersebut. Masih banyak dampak lain 

yang ditimbulkan, seperti: 

 Membahayakan konsumen karena residu tertinggal 
dalam hasil pertanian yang dikonsumsi konsumen. 

 Residu tidak bisa terurai sehingga mengakibatkan 
pencemaran tanah, air, dan udara. 

 Daya kerjanya tidak selektif, sehingga bisa membunuh 
semua serangga dan predator. 

 Menimbulkan kekebalan terhadap hama sehingga 
menimbulkan biotipe baru yang tahan terhadap 
pestisida. 

 Meracuni ternak yang ada di sekitar daerah tersebut. 
 Berbahaya bagi petani dan pedagang hasil pertanian. 
 Biaya produksi semakin tinggi. 

 
Dari beberapa contoh tersebut, pestisida organik menjadi 

salah satu alternatif yang ditawarkan. Pestisida organik 

sebenarnya sudah digunakan para petani sejak jaman dulu, 

mereka menggunakan tumbuhan tertentu untuk 

mengendalikan hama. Sampai saat ini di daerah-daerah 

yang masih mempertahankan budaya lokal seperti 

masyarakat Baduwi, Suku Kajang, dan masyarakat Dayak 

masih menggunakan sistem ini. Kelompok-kelompok petani 

sekarang juga mulai banyak yang menggunakan pestisida 

organik dalam pertanian. Keuntungan pestisida organik 

adalah: 

 Daya kerjanya selektif, hanya mematikan serangga 
tertentu sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. 

 Residu cepat terurai, tidak meracuni hasil pertanian. 
 Tidak mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara. 
 Tidak menimbulkan kekebalan pada hama dan predator 

tidak mati. 
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 Pada umumnya berupa racun perut dan tidak 
membahayakan bagi petani (tidak meracuni ketika 
terminum). 

 Murah karena bahan baku ada di sekitar lahan mereka. 
 
Beberapa contoh pestisida organik, bagian yang digunakan: 

daun, bunga, akar, kulit pohon, biji, umbi. 

 

Cara membuat: 

 Bahan basah dihancurkan, lalu dicampur air dan disaring. 
 Bahan basah dicincang, lalu direndam dalam air dan 

disaring. 
 Bahan dikeringkan, lalu ditumbuk dan dibuat tepung. 
 Bahan kering dibakar, lalu diambil abunya atau asapnya 

untuk mengusir hama. 
 Bahan kering diletakkan pada tempat penyimpanan 

untuk mengusir hama gudang. 
 

Tabel Pestisida Organik 

No 
Nama 

Tanaman 
Nama 
Latin 

Bagian yg  
Digunakan 

Cara Pembuatan 
Hama yg 

Dikendalikan 

1 Srikaya 
Anona 
squamosa 

Biji 
Ditumbuk, dibuat tepung, 
lalu dicampur air  

aphit, semut, 
serangga lain 

2 
Bunga 
Mentega 
/Oleander 

Nerium 
indikum 

daun, kulit 
Direndam air  30 menit, 
lalu disaring 

semut, lalat, 
serangga lain 

3 Chrysan 

Chrysanth
e-num 
cynerarifol
i-um 

Bunga 
Dikeringkan, digiling, 
campur dg lempung halus 
dan air.  

berbagai jenis 
serangga 

4 Tuba 
Derris 
elliptica 

akar, kulit 
Ditumbuk dan campur dg 
air, ambil  ekstrak-nya (3 
sdm dicampur 3 lt air) 

berbagai jenis 
serangga 

5 Gamal 
Gliricidea 
sepium 

daun, 
batang 

Ditumbuk dan diekstrak. 
berbagai jenis 
serangga 

6 Tembakau 
Nicotiana 
tobacum 

daun, 
batang 

Rendam dalam air 3-4 
hr/rebus dan saring. 

berbagai jenis 
serangga 

7 Tomat 
Lycopersic
um 
esculatum 

daun, 
batang 

Direbus, dingin-kan, dan 
saring. 

ulat dan lalat 
hijau 

8 
Rumput 
mala 

Artimisia 
vulgaris 

Tangkai 
Dikeringkan dan bakar 
dekat tanaman. 

berbagai 
serangga 
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9 
Tembele-
kan 

Lantana 
camara 

daun, 
ranting 

Dikeringkan, ba-kar 
abunya dan campur dg air 

kumbang dan 
penggerek 
daun 

10 Dringo 
Acarus 
calamus 

Akar 
Dibuat tepung, lalu 
campur air 

berbagai jenis 
serangga 

11 Kemangi 
Ocinum 
sanctum 

daun  Direbus dan disaring. 
berbagai jenis 
serangga 

12 
Cabe 
merah 

Capsicum 
annum  

buah  
Dikeringkan dan digiling 
menjadi tepung 

berbagai jenis 
serangga 

13 Bawang 
Onion 
Family 

semua 
bagian 

Dibubur dan di-campur 
air (jika mengalami 
fermentasi, lebih baik) 

berbagai jenis 
serangga 

14 Kenikir Tagetes sp daun  

2 genggam daun kenikir, 
3 bawang putih, 2 cabe 
kecil, 3 bawang bombay  
direbus, dingin-kan dan 
campur dg 4 bagian air . 

berbagai jenis 
serangga 

15 
Pepermin
t 

Mentha Sp Daun 
Campur cabai, bawang, 
temba-kau digiling, lalu 
ambil ekstraknya. 

berbagai jenis 
serangga 

16 Camomile 
Chamaem
elum Sp 

Bunga 
Bunga kering dicampur 
air panas, dingin-kan dan 
saring. 

damping 
off/rebah 
semai 

17 Kucai 
Allium 
schoena-
prosum 

akar  
Seduh dengan air panas, 
di-nginkan & saring 

cegah powde-
ry mildew, 
downy 
mildew pd 
timun 

18 Kunir 
Curcuma 
domestica 

akar  
Ditumbuk dan dicampur 
dg urine sapi, lalu 
encerkan dg air 1 : 2-6. 

berbagai jenis 
serangga dan 
ulat 

19 Neem 
Azadiracht
a indica 

biji, daun 

2 gengam biji ditumbuk & 
campur dg air, biarkan 
sema-lam dan saring. 
Rebus 1 kg daun dg 5 lt 
air, diamkan sema-lam 
dan saring. Tumbuk daun 
& rendam sema-lam, lalu 
saring. 

berbagai jenis 
serangga 

20 Abu kayu   

Taburkan di se-keliling 
peraka-ran tanaman 
(lobak, kol, ba-wang 
Bombay). 
Tabur dalam parit dg 
lebar 10 cm & tebal 5 cm. 
Campur air,  lalu 
semprotkan. 
Campur dg ka-pur & air 
sabun, lalu semprotkan. 

root maggot 
siput, ulat 
grayak 
kumbang flea 
pd tomat 
kumbang pd 
timun 
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b. Penggunaan musuh  alami atau predator. 
Musuh alami adalah makhluk hidup (organisme,  laba-laba,  
capung, parasitoid, dan patogen) yang memburu dan 
menghisap cairan  tubuh binatang lain sehingga 
menyebabkan kematian. Predator keberadaannya sangat 
berguna karena memakan hama tanaman. Semua laba-laba 
dan capung merupakan contoh pemangsa. Parasitoid adalah 
serangga yang hidup di dalam tubuh serangga lain dan dapat 
membunuh secara perlahan. Parasitoid berguna untuk 
membunuh serangga hama, sedangkan parasit tidak 
membunuh inangnya, hanya melemahkan. 
 

Beberapa jenis predator yang sering dijumpai 
 

Nama(Famili) Dewasa Deskripsi 

 
Kumbang kubah 
(Coccinellidae) 

 
 
 

Larva dan kumbang dewasa 
memakan kutu daun, telur 
Lepidoptera, dan serangga lain 
yang bertubuh lunak. Kumbang 
dewasa juga memakan tepung 
sari dan nektar untuk 
mendapatkan energi tambahan. 

Kumbang tanah 
(Carabidae) 

 

Larva dan kumbang dewasa 
memakan telur, larva, pupa 
serangga lain (yang ada di dalam 
maupun di permukaan tanah), 
dan serangga bertubuh lunak. 

Kumbang elytra 
cekak 
(Staphylinidae) 

 Larva dan kumbang dewasa 
memakan telur dan serangga 
bertubuh lunak. Kumbang 
dewasa sering menjatuhkan diri 
dari tanaman bila terusik. 

Kepik pembunuh 
(Reduviidae) 

 
 

Kepik Assassin berleher 
panjang  dan mulutnya 
yang  berbentuk kurva terlipat 
di  bawah tubuhnya. Kepik ini 
memakan kutu daun, ulat-
ulat  kecil, & telur serangga lain. 

http://amorphophallus.files.wordpress.com/2011/04/adalia_bipunctata1.j
http://amorphophallus.files.wordpress.com/2011/04/dicaelus2.j
http://amorphophallus.files.wordpress.com/2011/04/zyras_particornis_ms1.j
http://amorphophallus.files.wordpress.com/2011/04/reduviidae_011.p
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Belalang sembah 
(Mantidae) 

 
(Foto: skeeze/pixabay) 

Panjang tubuh belalang sembah 
dapat mencapai 10cm, 
makanannya adalah serangga 
besar seperti belalang dan 
kepik. 

Laba-laba srigala 
(Pardosa 
pseudoannulata) 

 

Laba-laba serigala dan laba-laba 
tutul umumnya aktif pada 
malam hari. Laba-laba ini tidak 
membuat sarang, tapi berburu 
mangsa sehingga disebut laba-
laba pemburu. Serangga yang 
dilihatnya dikejar, ditangkap, 
dan digigit/dimakan. Laba-laba 
serigala dan tutul bermata 
tajam. Matanya delapan, tetapi 
ada dua yang lebih besar. Laba-
laba serigala dan tutul berjalan 
di atas tanah mencari serangga 
dan berburu di cabang dan 
dedaunan pohon teh. Laba-laba 
ini memakan ngengat, ulat, dan 
serangga lain. Setelah 
menangkap serangga, laba-laba 
menyuntikkan racun yang 
melumpuhkan korban, 
kemudian mengisap cairan 
tubuh korban. 

 
 
 
 
Tungau 
pemangsa 

 

Sebagian jenis tungau adalah 
predator. Tungau tersebut 
mampu mengendalikan 
beberapa jenis hama dalam 
agroekosistem teh dan tanaman 
lain. Tungau predator 
memangsa tungau lain, trips, 
dan kutu putih. Dia menyerang 
mangsanya, menusuk badannya, 
lalu mengisap bagian dalamnya. 
Satu tungau dapat memakan 1 
sampai 5 nimfa trips per hari. 
Ada beberapa genus tungau 
yang terkenal sebagai predator, 
misalnya, Phytoseiulus dan 
Typhlodromus. Kebanyakan 
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spesies dari genus Amblyseius 
adalah predator juga. Memang 
tidak semua tungau adalah 
predator. Ada banyak jenis yang 
memakan tanaman, dan 
sebagian dari jenis-jenis ini 
merusak tanaman budidaya 
hingga merugikan petani. 
Terdapat juga tungau parasit 
dan tungau pengurai. 

Semut 
ngrangrang 
(Oecophylla 
simaradigna F) 

 

Ada beribu-ribu macam semut 
di dunia ini. Semut memiliki 
pengaruh atas lingkungan-nya 
dengan banyak cara. Sebagian 
ber-manfaat untuk manusia dan 
sebagian tidak. Di Indonesia 
pada umumnya semut tidak 
merusak tanaman budidaya. Di 
kebun teh, semut merupakan 
musuh alami karena menyerang 
ulat dan beberapa macam hama 
lain seperti Helopeltis. Semut 
adalah serangga sosial. Dalam 
masyarakat semut terdapat 
beberapa lapisan sosial. Lapisan 
yang paling berkuasa adalah 
sang ratu yang mengeluarkan 
telur, telur dipelihara di dalam 
sarang oleh lapisan pekerja. 
Masyarakat dijaga oleh lapisan 
prajurit. 

Tawon kertas 
(Polistes gallicus) 

 

Tawon ini sudah dikenal umum. 
Ada bermacam-macam dengan 
panjang sekitar 1cm sampai 
4cm. Tawon ini membuat sarang 
dari kertas atau tanah untuk 
meme-lihara anaknya. Senga-
tannya menyakitkan. Tawon ini 
efektif untuk memburu banyak 
jenis ulat termasuk ulat jengkal. 
Ia mampu menangkap ulat 
besar. Macam-macam serangga 
lain juga dimakan oleh tawon 
ini. Selain serangga, dia juga 
makan sari madu dari bunga. 
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Jangkrik antena 
panjang 
(Metioche) 

 

Sebagian jenis jangkrik dan 
belalang antena panjang adalah 
predator. Sebaiknya masing-
masing jenis diuji dalam kebun 
serangga untuk melihat apa 
yang menjadi makanan jangkrik/ 
belalang tertentu. Salah satu 
contoh jangkrik yang bertindak 
sebagai predator di kebun 
adalah jangkrik Metioche. Dia 
memakan telur serangga. Pada 
umum-nya, jangkrik dan 
belalang antena panjang adalah 
predator yang suka memakan 
telur atau serangga lain seperti 
ulat atau kutu. Memang tidak 
semua jangkrik dan belalang 
antena panjang adalah 
predator. Kebanya-kan jenis 
belalang antena panjang mema-
kan tanaman. Dalam golongan 
jangkrik ada banyak yang 
bertindak sebagai pengurai. 

Lalat  
tungkai panjang  
(Delichopodidae) 

 

Lalat ini dianggap sebagai 
predator yang memangsa 
serangga kecil. Kakinya panjang 
sekali dan warnanya hijau kilat 
yang cemerlang. Ia dapat berlari 
dengan cepat. Lalat ini dapat 
ditemukan di kebun teh dan 
senang sekali hinggap di atas 
daun di bawah cahaya matahari. 
Lalat ini adalah makhluk siang 
hari. Larva lalat menari adalah 
pemangsa kutu daun dan 
serangga kecil lain yang efektif. 
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Lalat apung  
(syrphidae sp) 

 

Larva lalat bunga adalah 
pemangsa kutu daun dan 
serangga lain yang efektif. Lalat 
melayang-layang tanpa 
bergerak, seperti mengapung di 
udara. Bentuknya seperti tawon 
kurus dan kecil. Belang-
belangnya adalah samaran 
pelindung. Jika ingin 
menemukan kutu daun, cari saja 
lalat bunga yang melayang. Kutu 
daun tidak tersebar di seluruh 
kebun, tetapi biasanya pada 
beberapa pohon saja. 

Capung  
(Neurothemis Sp) 

 

Capung besar dan capung jarum 
terbang cepat sehingga dapat 
menangkap serangga lain yang 
sedang terbang. Panjangnya 
bisa  antara 2cm sampai 13,5cm. 
Bahkan beberapa jenis capung 
memakan mangsa-nya sambil 
terbang. Jenis lain hinggap 
untuk makan. Capung dapat 
menangkap dan memakan kutu, 
nyamuk, dan kepik (misalnya, 
Helopeltis) di udara. Capung 
besar mampu menangkap kupu-
kupu kecil sementara ia terbang 
di udara. 

 
3. Pengendalian Gulma. 

Pengertian dari pengendalian gulma (control) harus dibedakan 

dengan pemberantasan (eradication). Pengendalian gulma 

(weed control) dapat didefinisikan sebagai proses membatasi 

populasi gulma sedemikian rupa sehingga tanaman dapat 

dibudidayakan secara produktif dan efisien.  

 

Dalam pengendalian gulma tidak ada keharusan untuk 

membunuh seluruh gulma, melainkan cukup menekan 

pertumbuhan dan atau mengurangi populasinya. Pengendalian 
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bertujuan hanya menekan populasi gulma sampai tingkat 

populasi yang tidak merugikan secara ekonomi atau tidak 

melampaui ambang ekonomi (economic threshold). 

 

Pelaksanaan pengendalian gulma hendaknya didasari dengan 

pengetahuan yang cukup tentang gulma yang bersangkutan. 

Apakah gulma tersebut bersiklus hidup annual (semusim), 

biennial (tanaman dua musim) atau perennial (tanaman 

tahunan), bagaimana berkembang biaknya, bagaimana sistem 

penyebarannya, bagaimana dapat beradaptasi dengan 

lingkungan dan dimana saja distribusinya.  

 

Terdapat beberapa metode atau cara pengendalian gulma yang 

dapat dipraktekkan di lapangan. Sebelum melakukan tindakan 

pengendalian gulma sangat penting mengetahui cara-cara 

pengendalian agar bisa memilih cara yang paling tepat untuk 

suatu jenis tanaman budidaya dan gulma yang tumbuh di suatu 

daerah. 

Teknik pengendalian gulma yang tersedia adalah: 

a. Pengandalian secara preventif. 
Tindakan paling dini dalam upaya menghindari kerugian 

akibat invasi gulma adalah pencegahan (preventif). Tujuan 

pencegahan adalah untuk mengurangi pertumbuhan gulma 

agar usaha pengendalian dapat dikurangi atau ditiadakan. 

Pencegahan merupakan langkah yang paling tepat karena 

kerugian yang sesungguhnya pada tanaman budidaya belum 

terjadi. Pencegahan biasanya lebih murah, tetapi tidak 

selalu lebih mudah. Pengetahuan tentang cara-cara 

penyebaran gulma sangat penting agar bisa melakukan 

dengan tepat. 
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 Peniadaan sumber invasi dan sanitasi. 
Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan 

untuk meniadakan sumber invasi adalah: 

 Menggunakan biji tanaman yang bersih dan tidak 
tercampur biji lain, terutama biji-biji gulma. 

 Menghindari penggunaan pupuk kandang yang 
belum matang. 

 Membersihkan tanah yang berasal dari tempat lain, 
tubuh dan kaki ternak dari biji-biji gulma. 

 Mencegah pengangkutan tanaman beserta tanahnya 
dari tempat lain, karena pada bongkahan tanah 
tersebut kemungkinan mengandung biji-biji gulma. 

 Pembersihan gulma di pinggir-pinggir sungai dan 
saluran air. 

 Menyaring air pengairan agar tidak membawa biji-biji 
gulma ke petak-petak pertanaman yang diairi. 

 Karantina tumbuhan. 
 

Karantina tumbuhan bertujuan mencegah masuknya 

organisme  pengganggu tumbuhan lewat perantaraan lalu-

lintas atau perdagangan. Karantina tumbuhan merupakan 

cara pengendalian tidak langsung dan relatif paling murah. 

 

b. Pegendalian mekanis. 
Pengendalian mekanis merupakan usaha menekan 

pertumbuhan gulma dengan cara merusak bagian-bagian 

sehingga gulma tersebut mati atau pertumbuhannya 

terhambat. Teknik pengendalian mekanis hanya 

mengendalikan kekuatan fisik atau mekanik. Dalam 

prakteknya dilakukan secara tradisional dengan tangan, 

dengan alat sederhana sampai penggunaan alat berat yang 

lebih modern.  
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Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih 

peralatan untuk digunakan dalam pengendalian gulma 

adalah sistem perakaran, umur tanaman, kedalaman dan 

penyebaran sistem perakaran, umur dan luas investasi, tipe 

tanah, topografi, serta kondisi cuaca atau iklim. 

 Pengolahan tanah (Land Preparation). 
Pengolahan tanah dengan alat-alat seperti cangkul, 

bajak, garu, traktor, dan sebagainya, pada umumnya 

berfungsi untuk mengendalikan gulma. 

 Penyiangan (Weeding). 
Penyiangan yang tepat biasanya dilakukan pada saat 

pertumbuhan aktif dari gulma. Lakukan penyiangan 

sebelum gulma berbunga untuk menghindari 

penyebaran gulma yang lebih luas. 

 Pencabutan (Hand Pulling). 
Pencabutan dengan tangan ditujukan untuk gulma 

annual dan biennial. Pelaksanaan pencabutan gulma 

terbaik adalah pada saat sebelum pembentukan biji, 

sedang pencabutan pada saat gulma sudah dewasa 

mengakibatkan terjadinya bagian bawah gulma ada yang 

tidak tercabut sehingga tumbuh kembali. 

 Pembabatan (Mowing). 
Pembabatan pada umumnya hanya efektif untuk 

mengendalikan gulma-gulma yang bersifat setahun 

(annual) dan kurang efektif untuk gulma tahunan 

(perennial). Efektivitas cara ini sangat ditentukan oleh 

saat dan interval pembabatan. Pembabatan sebaiknya 

dilakukan pada saat daun gulma sedang tumbuh lebat, 

menjelang berbunga dan sebelum membentuk biji. 

 Pembakaran (Burning). 
Pembakaran merupakan salah satu cara mengendalikan 

gulma. Suhu kritis yang menyebabkan kematian 
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(Termodeash Point) pada sel adalah 45-550C, tetapi biji 

yang kering lebih tahan daripada tumbuhan yang hidup. 

 

Sebenarnya yang dimaksud dengan pembakaran adalah 

penggunaan api untuk pengendalian gulma dengan alat 

pembakar (burner) seperti alat untuk mengelas, flame 

cultivator atau weed burner yang menggunakan bahan 

bakar butane dan propone. Atau pembakaran dengan 

memberikan panas dalam bentuk uap (sceaming), 

terutama dalam usaha mematikan biji gulma pada 

tempat-tempat tertentu seperti pembuatan bedengan. 

 Penggenangan. 
Bila tersedia air, penggenangan dapat mengurangi 

pertumbuhan gulma. Cara ini biasa digunakan untuk 

mengendalikan pertumbuhan gulma darat (terrestrial). 

Penggenangan efektif untuk mengendalikan gulma 

tahunan. Caranya dengan membuat galangan pembatas 

dengan tinggi genangan 15-25cm selama 3-8 minggu. 

Sebagian besar gulma tidak berkecambah pada kondisi 

anaerob. 

   

c. Pengendalian hayati. 
Pengendalian hayati (biological control) adalah penggunaan 

biota untuk melawan biota. Pengendalian hayati dalam arti 

luas mencakup setiap usaha pengendalian organisme 

pengganggu dengan tindakan yang didasarkan ilmu hayat 

(biologi). Berdasarkan hal ini, maka penggunaan Legum 

Cover Crops (LCC) kadang-kadang juga dimasukkan sebagai 

pengendalian hayati.  

 Pengendalian alami dan hayati. 
Berdasarkan campur tangan yang terjadi, maka 

dibedakan antara pengendalian alami dan pengendalian 
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hayati. Perbedaan utama terletak pada ada atau 

tidaknya campur tangan manusia dalam ekosistem. 

Dalam pengendalian alami, selain musuh alami sebagai 

pengendali hayati, masih ada iklim dan habitat sebagai 

faktor pengendali non hayati. Sedang pada pengendalian 

hayati ada campur tangan manusia yang mengelola 

gulma dengan memanipulasi musuh alaminya. 

 Musuh–musuh alami gulma. 
Ada beberapa syarat utama yang dibutuhkan agar suatu 

makhluk dapat digunakan sebagai pengendali alami, 

yaitu: 

 Makhluk tersebut tidak merusak tanaman budidaya 
atau jenis tanaman pertanian lainnya, meskipun 
tanaman inangnya tidak ada. 

 Siklus hidupnya menyerupai tumbuhan inangnya, 
misalnya populasi makhluk ini akan meningkat, jika 
populasi gulmanya juga meningkat. 

 Harus mampu mematikan gulma atau paling tidak 
mencegah gulma membentuk biji atau berkembang 
biak. 

 Mampu berkembang biak dan menyebar ke daerah-
daerah lain yang ditumbuhi inangnya. 

 Mempunyai adaptasi baik terhadap gulma inang dan 
lingkungan yang ditumbuhinya. 

 

d. Pengendalian kultur teknis. 
Pengendalian kultur teknis merupakan cara pengendalian 

gulma dengan menggunakan praktek-praktek budidaya, 

antara lain: 

 Penanaman jenis tanaman yang cocok dengan kondisi 
tanah. 

 Penanaman rapat agar tajuk tanaman segera menutup 
ruang kosong. 
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 Pemupukan yang tepat untuk mempercepat 
pertumbuhan tanaman sehingga mempertinggi daya 
saing tanaman terhadap gulma. 

 Pengaturan waktu tanam dengan membiarkan gulma 
tumbuh terlebih dahulu, kemudian dikendalikan dengan 
praktek budidaya tertentu. 

 Penggunaan tanaman pesaing (competitive crops) yang 
tumbuh cepat dan berkanopi lebar sehingga memberi 
naungan dengan cepat pada daerah di bawahnya. 

 Modifikasi lingkungan yang melibatkan pertumbuhan 
tanaman menjadi baik dan pertumbuhan gulma 
tertekan.  

 
 Rotasi tanaman (Crop Rotation). 
 Rotasi tanaman atau pergiliran tanaman sebenarnya 

bertujuan memanfaatkan tanah, air, sinar matahari, dan 

waktu secara maksimal sehingga diperoleh hasil yang 

memadai. Dengan pergiliran tanaman, maka pada 

umumnya permukaan tanah akan selalu tertutup oleh 

naungan daun tanaman, sehingga gulma tertekan. 

 Sistem bertanam (Croping System). 
 Perubahan cara bertanam dari monokultur ke polikultur 

(intercropping atau multiple croping) dapat 

mempengaruhi spesies gulma yang tumbuh sehingga 

menimbulkan perbedaan interaksi dalam kompetisi. Cara 

penanaman tumpang sari, tumpang gilir, dan tanaman 

sela ternyata dapat menekan pertumbuhan gulma, 

karena gulma tidak sempat tumbuh dan berkembang 

biak akibat sinar matahari, serta tempat tumbuhnya 

selalu terganggu. 

 Pengaturan jarak tanam (Crop Density). 
 Peningkatan kepadatan tanaman meningkatkan efek 

naungan terhadap gulma sehingga mengurangi 

pertumbuhan dan reproduksinya. Meskipun demikian 
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pada jarak tanam yang sempit, tanaman budidaya 

memberikan hasil relatif kurang. Sebaiknya penanaman 

dilakukan pada jarak tanam yang optimal. 

 Pemulsaan (Mulching). 
 Mulsa akan mempengaruhi cahaya yang akan sampai ke 

permukaan tanah dan menyebabkan kecambah-

kecambah gulma, dan berbagai jenis gulma dewasa mati. 

Selain mempertahankan kelembaban tanah, mulsa akan 

mempengaruhi temperatur tanah. 

 Tanaman penutup tanah (Legum Cover Crop-LCC). 
 Sering disebut tanaman pelengkap (smother crops) atau 

tanaman pesaing (competitive crops). Sebagai tanaman 

penutup tanah biasanya digunakan tanaman kacang-

kacangan (leguminosae) karena dapat tumbuh secara 

cepat sehingga cepat menutup tanah dan dapat 

digunakan sebagai pupuk hijau. 

 

 Sifat penting yang diperlukan bagi tanaman penutup 

tanah adalah harus dapat tumbuh dan berkembang 

cepat sehingga mampu menekan gulma. Jenis-jenis 

leguminosae yang biasa digunakan adalah Calopogonium 

muconoides (CM), Calopogonium caerelum (CC), 

Centrosoma pubescens (CP), dan Pueraria javanica (PJ). 

Selain pertumbuhan cepat, sifat lainnya yang 

dikehendaki adalah tidak menyaingi tanaman pokok. 

Apabila pertumbuhannya terlalu rapat, maka harus 

dilakukan pengendalian dengan cara pembabatan atau 

dibongkar dan diganti dengan penutup tanah yang 

lainnya. 

 

 

 



 

 

108 Panduan Pertanian Alami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 Panduan Pertanian Alami 

 

 

8. Pembenihan 
 

 

A. Perkembangbiakan Tanaman.  
Perkembangbiakan tanaman dapat digolongkan dalam dua 
kategori, yaitu dengan cara generatif dan cara vegetatif. 

 
1. Perbanyakan secara generatif.  

Perbanyakan secara generatif dilakukan dengan menanam biji 
yang dihasilkan dari penyerbukan antara bunga jantan (serbuk 
sari) dan bunga betina (kepala putik). Proses penyerbukan 
terjadi dengan bantuan angin atau serangga secara alami. Saat 
ini penyerbukan sering dilakukan oleh manusia, terutama para 
pemulia tanaman untuk memperbanyak atau menyilang 
tanaman dari beberapa varietas berbeda.  

 
Keunggulan perbanyakan secara generatif, yaitu: 
 Sistem perakarannya kuat dan rimbun, sehingga sering 

dijadikan sebagai batang bawah untuk okulasi atau 
sambungan.  

 Sering digunakan untuk program penghijauan di lahan-lahan 
kritis yang lebih mementingkan konservasi lahan 
dibandingkan dengan produksi buahnya. 

 Dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak karena 
menggunakan biji. 

 Mudah disebarkan dan mudah dibawa kemana-mana 
karena masih berupa biji. 

 Kadang sifatnya bisa lebih unggul dari induknya. 
  
Kelemahan dari perbanyakan secara generatif, yaitu: 
 Sifat  biji yang dihasilkan sering menyimpang dari sifat 

pohon induknya.  
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 Kualitas tanaman atau hasilnya bisa menyimpang dari 
induknya. 

 Walaupun berasal dari satu pohon induk, perbanyakan 
tanaman baru yang dihasilkan bisa mempunyai sifat yang 
beragam. Keragaman sifat ini terjadi karena adanya 
pengaruh mutasi gen dari pohon induk jantan dan betina. 

 Terkadang sama sekali tidak membawa sifat unggul pohon 
induk, bahkan lebih buruk sifatnya. 

 Pertumbuhan relatif lamban dan tanaman memerlukan 
waktu lebih lama untuk berbunga dan berbuah. 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 
perkembangbiakan generatif adalah: 
a. Menyiapkan biji: 

 Keluarkan biji dari buah atau polongnya.  
 Bersihkan daging buah dan lendir yang menempel agar tidak 

menjadi tempat tumbuhnya jamur. 
 Untuk biji berukuran besar seperti biji mangga atau durian, 

pembersihan dilakukan dengan mencuci menggunakan air 
bersih.  

 Untuk  biji yang berukuran kecil seperti biji jambu atau biji 
yang terbungkus lapisan pembungkus (Pectin) seperti biji 
pepaya, pembersihan dilakukan dengan meremas-remas 
menggunakan abu gosok sampai lendirnya hilang, lalu dicuci 
dengan air bersih.  

 Setelah bersih, biji diseleksi dengan melihat penampilan 
fisiknya. 

 Biji yang memenuhi syarat sebagai benih adalah biji yang 
padat dan utuh, bentuk dan ukurannya seragam, 
permukaan kulitnya bersih, dan tidak cacat. 

 Biji hasil seleksi fisik direndam dalam air. Pilih biji yang 
tenggelam karena  menandakan daya kecambahnya lebih 
tinggi dibandingkan dengan biji yang terapung. Biji-biji inilah 
yang digunakan untuk memperbanyak tanaman secara 
generatif.  
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b. Perlakuan biji. 
Biji yang disemai, lambat berkecambah. Bahkan tidak 
berkecambah sama sekali, walaupun media semainya sudah 
cocok. Hal ini disebabkan oleh dormansi, yaitu keadaan 
terbungkusnya lembaga biji oleh lapisan kulit atau senyawa 
tertentu. Dormansi merupakan cara embrio biji 
mempertahankan diri dari keadaan lingkungan yang tidak 
menguntungkan, tetapi berakibat pada lambatnya proses 
perkecambahan. Berikut ini jenis-jenis dormansi biji dan cara 
mengatasinya: 
 Dormansi fisik. 

Dormansi fisik sering terjadi pada biji tanaman sayur dan 
beberapa jenis tanaman kehutanan, seperti sengon, akasia, 
jambu mete, dan kaliandra. Penyebabnya adalah kulit biji 
yang tidak dapat dilewati air.  

 
Cara mengatasinya: 
 Siram dan rendam biji di dalam air panas selama 2-5 menit 

sampai kulitnya menjadi lebih lunak.  
 Selanjutnya rendam biji di dalam air dingin selama 1-2 hari 

agar air dapat menembus pori-pori kulit biji dan sampai ke 
embrionya.  

  
 Dormansi mekanis. 

Dormansi mekanis sering terjadi pada biji jati, kemiri, kenari, 
dan mangga. Penyebabnya adalah kulit biji yang terlalu 
keras, sehingga sulit ditembus calon akar dan tunas. Pada 
biji mangga, dormansi ini dapat diatasi dengan menyayat 
dan membuat kulit bijinya.  

 Dormansi kimia. 
Dormansi kimia sering terjadi pada biji yang mengandung 
lapisan pectin seperti biji pepaya. Penyebabnya adalah 
adanya kandungan zat tertentu di dalam biji yang 
menghambat perkecambahan. Cara mengatasinya dengan 
merendam, kemudian peram biji dengan gulungan kain 
basah selama 24 jam.  
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2. Perbanyakan secara vegetatif.  

Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang 
tanpa melakukan perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini 
biasanya menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman 
itu sendiri, seperti batang, daun, akar, umbi, dan rimpang. 
Keunggulan perbanyakan vegetatif: 
 Menghasilkan  tanaman yang memiliki sifat yang sama 

dengan pohon induknya. 
 Lebih cepat berbunga dan berbuah.  
 Untuk beberapa jenis tanaman bisa diproduksi dalam 

jumlah besar, misalnya setek batang atau setek daun. 
 
Kelemahan perbanyakan vegetatif: 
 Membutuhkan  pohon induk dalam jumlah besar sehingga 

membutuhkan banyak biaya. 
 Tidak  dapat menghasilkan bibit secara masal, jika cara 

perbanyakan yang digunakan cangkokan atau rundukan.  
 Tidak semua tanaman dapat diperbanyak dengan cara setek 

dan tingkat keberhasilannya sangat kecil.  
 Ada teknik yang cukup sulit dilakukan seperti okulasi 

(sambung pucuk/tempel tunas), terutama jika dilakukan 
oleh hobbis atau penangkar pemula.  

 
Beberapa teknik perbanyakan secara vegetatif: 
a. Cangkok (Air Layerage). 

Cangkok atau okulasi adalah metode perbanyakan tanaman 
dengan cara mengupas kulit batang atau ranting secara 
melingkar, selanjutnya dibungkus sabut kelapa/ijuk/plastik 
yang diisi mos atau tanah bercampur kompos.  Cangkok 
sangat cocok dilakukan untuk tanaman buah-buhan yang 
batangnya berkayu seperti mangga, jeruk, jambu biji, jambu 
air, belimbing manis, kelengkeng, serta tanaman hias seperti 
bougenvil, mawar, dan kemuning. 
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Keunggulan cangkok: 
 Mudah dilakukan dan tingkat keberhasilannya tinggi.  
 Tanaman  yang dihasilkan dapat mewarisi 100% sifat 

pohon induknya.  
 Tanaman akan tumbuh tidak terlalu tinggi sehingga 

cocok juga ditanam di halaman rumah. 
 

Kelemahan cangkok: 
 Percabangannya  tidak lebar dan tidak kompak. 
 Produktivitas  buahnya terbatas.  
 Tanaman  hasil cangkok tidak memiliki sistem perakaran 

yang kuat karena tidak memiliki akar tunggang dan 
serabut akarnya tidak  rimbun, akibatnya tanaman 
mudah roboh saat tertiup angin kencang. 

 Tidak  kuat menghadapi kekeringan saat musim 
kemarau. 

 
Dengan cara yang berbeda beberapa tanaman tidak 
berkayu, seperti salak, pepaya, dan beberapa jenis tanaman 
hias seperti dieffenbachia dan aglonema juga dapat 
diperbanyak dengan cangkok.  Di bawah ini proses 
mencangkok tanaman berkayu: 
 
Alat-alat yg diperlukan: 
 Pisau yg kuat dan tajam. 
 Serabut kelapa, ijuk,  atau plastik. 
 Tali atau karet ban dalam bekas. 
 Ember atau media lain untuk menampung air. 
 Kursi/tangga/stegger, jika cabang terlalu tinggi. 
 Campuran tanah subur : pupuk kandang : serabuk 

gergaji, dengan perbandingan 1:1:1. 
 

Langkah-langkah mencangkok: 
  Pastikan kalau induk semang tanaman adalah dari 

varietas unggul, agar menghasilkan bibit unggul juga. 
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 Tentukan cabang yg lurus dan cukup besar agar pohon 
cukup kuat untuk mandiri, kira-kira berdiameter 3cm. 

 Kerat pangkal cabang secara melingkar menggunakan 
pisau, lalu kerat sekali lagi. Keratan pertama dan kedua 
berjarak sekitar 5–10cm. 

 Buang kulit antara keratan tadi. 
 Setelah kulit kayu bersih, kerok lendir/getah sampai 

bersih dan kayu tidak licin lagi. 
 Biarkan keratan selama 1–2 hari untuk memastikan, 

bahwa kambiumnya sudah bersih. 
 Ambil serabut kelapa/ijuk/plastik secukupnya, lalu ikat 

bagian bawah dulu. 
 Bentuk sedemikian rupa sehingga membentuk 

penampung, isi dengan campuran tanah yg sudah 
dipersiapkan. Isian harus cukup padat, dengan cara 
ditekan-tekan. 

 Ikat bagian atas serabut atau plastik dan pastikan 
campuran tanah tertutup rapat. 

 Buat lubang-lubang untuk pembuangan air dengan jarak 
1cm antar lubangnya (jika medianya plastik). 

 Siram air sampai air menetes dari cangkokan. 
 

Sekitar 4-6 minggu cangkokan sudah keluar akarnya dan siap 
dipisahkan dari induknya. Cangkokan harus disiram setiap 
pagi dan sore hari. Untuk memastikan bahwa tanaman yg 
dicangkok sudah jadi, maka dapat dilihat apa sudah keluar 
akar yg cukup banyak, biasanya sampai menembus plastik 
atau serabut pembungkus.  Jika kondisi ini sudah memenuhi 
syarat, potong tanaman dari induknya. Sebaiknya ketika 
memotong, menggunakan gergaji agar tanaman tidak rusak. 
Kurangi daun dan ranting, sisakan beberapa lembar daun 
saja. Dan cangkokan siap ditanam. 
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b. Rundukan. 
Rundukan adalah cangkok tanah atau cangkok runduk 
karena dilakukan dengan merundukkan cabang pohon induk 
sampai menyentuh tanah, lalu menutupnya dengan media. 
Sebenarnya cara rundukan sama dengan mencangkok, yaitu 
membungkus bagian tanaman dengan media untuk 
menumbuhkan akar, namun cara rundukan tidak 
memerlukan pembungkus. Perbanyakan ini memiliki tingkat 
keberhasilan 100% karena cabang yang diperbanyak tetap 
mendapatkan asupan makanan dari pohon induknya. 
Tanaman yang biasa diperbanyak dengan rundukan adalah 
tanaman yang bercabang panjang dan lentur, seperti 
murbai, strowberi, apel, mawar, azalea, serta tanaman 
menjalar dan merambat, seperti labu kuning dan labu air. 
Secara alami tanaman-tanaman tersebut dapat melakukan 
perbanyakan sendiri saat bagian tanamannya terkulai 
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menyentuh tanah. Dalam kurun waktu bagian tanaman 
tersebut akan tumbuh tunas, apabila dipotong dan ditanam 
lagi dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang produktif. 

http://www.google.com/Fbelajar.dindikptk.net 

 
c. Setek. 

Setek berasal dari kata stuk (bahasa Belanda) dan cuttoge 
(bahasa Inggris) yang artinya potongan. Sesuai dengan 
namanya, perbanyakan ini dilakukan dengan menanam 
potongan pohon induk ke dalam media agar tumbuh 
menjadi tanaman baru. Bagian tanaman yang ditanam dapat 
berupa akar, batang, daun, atau tunas. Perbanyakan dengan 
setek mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan 
dan teknik yang rumit. Keunggulan teknik ini adalah dapat 
menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak, 
walaupun bahan tanam yang tersedia sangat terbatas. 
Namun, tidak semua tanaman dapat diperbanyak dengan 
setek. Hanya tanaman yang mampu bertahan hidup lama 
setelah terpisah dari pohon induknya saja yang dapat 
diperbanyak dengan teknik ini, misalnya, anggur, 
kedondong, sukun, jambu air, markisa, alpukat, dan 
beberapa jenis jeruk, serta tanaman hias seperti aglonema, 
dieffendbachia dan mawar. 
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 Setek batang. 
Disebut setek batang karena bahan tanamnya diambil 
dari batang atau cabang pohon induk. Entres untuk setek 
batang harus berasal dari pohon induk yang sehat dan 
tidak sedang bertunas. Pilih cabang yang telah berumur 
satu tahun, berdaun hijau tua, berkulit cokelat muda, 
dan jika kulit arinya dikelupas masih terlihat berwarna 
hijau. Cabang seperti ini memiliki kandungan hormon 
pertumbuhan (auxin), nitrogen, dan karbohidrat tinggi, 
sehingga akan cepat menumbuhkan akar. Cabang yang 
terlalu tua tidak baik digunakan untuk bahan setek 
karena sangat sulit menumbuhkan akar. Cabang yang 
terlalu muda cepat layu dan mati kekeringan karena 
penguapannya berlangsung cepat. 

 
Cabang setek minimal berdiameter sekitar 1cm, diambil 
dari bagian tengah cabang kira-kira 0,5cm di bawah mata 
tunas yang paling bawah dan 1cm dari mata tunas paling 
atas. Selanjutnya cabang dipotong-potong sepanjang 15-
20cm dengan 3-4 mata tunas pada setiap potongan. 
Pemotongan cabang dilakukan pada pagi hari dengan 
menggunakan gunting setek atau pisau yang tajam. Jika 
pisau tidak tajam, permukaan potongan menjadi kasar, 
memar, dan rusak sehingga sulit membentuk kalus yang 
berperan dalam menutupi luka. Akibatnya, bibit penyakit 
dapat masuk ke bagian yang dipotong dan 
membusukkan pangkal setek.  

 
http://www.google.com, wordpress.com Fmateri 
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 Setek akar. 
Bahan setek akar harus berupa akar lateral, yaitu akar 
yang tumbuh ke arah samping sejajar dengan 
permukaan tanah. Sebaiknya pilih akar muda yang 
berukuran 1cm atau sebesar pensil karena lebih cepat 
memunculkan akar dibandingkan dengan akar tua. 
Untuk tanaman besar berbentuk semak atau pohon, 
pengambilan akar dilakukan dengan melubangi tanah 
sampai akar-akarnya kelihatan. Kemudian ambil akar 
yang diperlukan, lalu lubang ditutup kembali dengan 
tanah. Untuk tanaman kecil, pengambilan akar dilakukan 
dengan mencabut tanaman tersebut, lalu memotong 
akar yang diperlukan. Setelah itu tanaman ditanam 
kembali. Akar yang telah diambil, selanjutnya dipotong-
potong sepanjang 5 -10cm menggunakan silet atau pisau 
tajam agar menghasilkan potongan yang bersih dan rata. 
Bagian akar yang dekat dengan pangkal batang dipotong 
secara serong dan bagian ujungnya dipotong datar. 

 

 
 

https://forestryinformation.wordpress.com/tag/sukun/ 

 

 Setek daun. 
Setek daun dilakukan untuk memperbanyak tanaman 
hias yang berbatang sukulen, berdaun tebal, dan 
memiliki kandungan air tinggi, contohnya begonia, 
sansevieria, violces, wijaya kusuma, Zamea curcas, dan 
sosor bebek. Bahan setek dapat berupa daun utuh atau 
hanya berupa potongan-potongan daun, tergantung 
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pada jenis tanamannya. Untuk violces (Saintpaulia sp.) 
dan Zamea curcas digunakan daun lengkap. Untuk 
begonia (Begonia sp.) digunakan daun lengkap atau 
hanya berupa irisan-irisan daun. Untuk lidah mertua 
(Sanservieria sp.) yang digunakan adalah potongan-
potongan daun sepanjang 10cm. Daun untuk setek 
sebaiknya yang berwarna hijau segar dan berumur cukup 
tua. Daun seperti ini memiliki Karbohidrat dan Nitrogen 
cukup tinggi sehingga cukup untuk menumbuhkan akar. 

 

 
Farchive.kaskus.co.id 

 
 Setek mata tunas. 

Setek mata tunas biasanya dilakukan untuk 
memperbanyak nanas, anggur, dan tanaman hias seperti 
dieffenbachia dan aglonema. Batang untuk setek mata 
tunas diambil dari batang tanaman induk yang sehat dan 
subur, lalu dipotong-potong sepanjang 2 - 4cm. Setiap 
potongan batang harus memiliki satu mata tunas yang 
bentuknya besar dan bulat. Selanjutnya pangkal dan 
ujung setek dipotong miring dengan sudut kemiringan 
45°.  
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Setek disemai dalam polibag atau kotak kayu berisi 
media berupa campuran pasir dan kompos dengan 
perbandingan 1 : 1. Caranya dengan meletakkan setek 
pada permukaan media, lalu ditutup dengan lapisan 
pasir, namun posisi mata tunas harus tetap berada pada 
permukaan media. Jika mata tunas tertutup media,  
setek akan membusuk dan tidak menumbuhkan akar dan 
tunas baru. Siram media sampai basah, lalu tutup 
dengan plastik bening atau kaca tembus cahaya.  
 

 
          (anggur) http://www.google.com/.blogspot.com 

 

B. Seleksi Benih 
Sebelum melakukan seleksi benih, ada beberapa istilah yang 
penting untuk dipahami karena terkait dengan proses pembenihan, 
yaitu: 
 BIJI: merupakan struktur tanaman yang mengandung embrio 

dan cadangan makanan.  
 BENIH:  biji tanaman yang digunakan untuk keperluan dan 

pengembangan usaha tani.  
 BIBIT: tanaman muda yang berasal dari bagian proses generatif 

atau vegetatif yang digunakan untuk tujuan penanaman.  
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1. Struktur biji: 
 EMBRIO: calon tanaman baru yang terdiri dari:  

 Epikotil : calon pucuk 
 Hipokotil : calon batang 
 Kotiledon : calon akar 
 
Embrio juga merupakan jaringan penyimpan cadangan 
makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein. 
dan mineral. 

 PELINDUNG BIJI: umumnya berupa kulit biji yang berasal 
dari Integument ovule (jaringan yang menutupi bakal biji) 
yang mengalami modifikasi pada saat berlangsungnya 
proses pembentukan.  
Seleksi benih dilakukan untuk mendapatkan kualitas atau 
mutu benih yang terbaik, yang bertujuan untuk 
meningkatkan produksi atau hasil panen.  Beberapa tahapan 
untuk memperoleh benih yang baik dan berkualitas, yaitu: 

 
Pengendalian mutu benih 

 
                                                                                               

      

                                                                                                                             

        

 

 

 

 

 

Panen 

Pengeringan 

Pengolahan Pengujian benih Pengemasan 

Pemasaran 

 
MUTU 
BENIH 

Produksi benih 
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2. Panen: 
Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian pada saat panen, 
yaitu: 
 Cara panen: 

 Usahakan sedikit mungkin mengalami kerusakan mekanis.  
 Jika masaknya tidak seragam, maka dipanen secara 

bertahap.  
 Saat panen:  

 Dipanen saat masak fisiologis (fisik). 
 Panen usahakan pada pagi atau sore hari.  

 
3. Pengelompokan benih: 

 Benih rekalsitran:  
Jenis benih yang apabila dikeringkan akan mati (kebanyakan 
jenis buah-buahan). 

 Benih ortodok: 
Jenis benih yang apabila dikeringkan daya simpannya lebih 
lama (jenis polong-polongan). 

 
4. Pengeringan: 

 Pengeringan dilakukan untuk membatasi respirasi dan 
timbulnya hot spot. 

 Pengeringan dapat dilakukan secara alami (jemur matahari) 
atau buatan (mesin buatan), pengeringan benih yang baik 
pada suhu 450c. 

 
5. Prosesing: 

Tujuan prosesing adalah memperoleh presentasi benih murni dan 
perkecambahan maksimum. Prinsip prosesing: 
 Menghilangkan benih lain, benih belum masak, dan rusak.  
 Membersihkan kotoran.  
 Memilah berdasarkan ukuran agar sama (granding). 
 Perlakuan terhadap benih.  
 Menghilangkan bulu.  
 Mengendalikan hama dan penyakit.  
 Mematahkan dormansi.  
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6. Mutu benih: 
 Mutu genetik: 

Menunjukkan identitas genetik (turunan) dari tanaman 
induk.  

 Mutu fisiologik: 
Menampilkan kemampuan viabilitas (daya hidup) benih 
yang mencakup daya kecambah dan kekuatan tumbuh 
(vigor). 

 Mutu Fisik: 
Penampilan benih secara prima dilihat secara fisik dari 

ukurannya seragam, berisi, dan bersih. 

  

7. Pengujian benih: 
Tujuan pengujian benih: 
 Menetapkan nilai setiap contoh dari sejumlah benih yang 

diuji, selaras dengan kualitas benih.  
 Memberikan informasi yang bisa dipercaya tentang mutu 

dari benih.  
 Menghindari pemakaian benih berkualitas rendah sehingga 

kerugian dapat dicegah.  
 Pengujian benih hanya dilakukan terhadap contoh yang 

mewakili seluruh benih.  
 
8. Uji perkecambahan: 

Prinsip umum:  
 Uji perkecambahan akan selalu dilakukan terhadap benih 

dari fraksi benih murni.  
 Benih diatur dalam jarak yang sama pada substrat yang 

berair sehingga memudahkan untuk evaluasi dan 
menghindari singgungan antar benih sebelum dihitung dan 
dipindah.  

 Penghitungan pertama dilakukan saat sebagian kecambah 
nyata telah berkembang sehingga layak dievaluasi.  

 Kecambah normal dipindah dan dihitung. Benih busuk dan 
kecambah busuk juga diambil untuk menghindari 
kontaminasi dan dihitung.  
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Persiapan: 

 Substrat yang digunakan adalah kertas, pasir, dan tanah.  
 Substrat harus bukan bahan toksin dan bebas jamur, mikroba 

lain, dan spora lain. 
 Aerasi dan kandungan airnya cukup untuk perkecambahan.  
 Kelembaban harus diusahakan maksimum.  
 Ph media berkisar 6,0 – 7,5. 
 
Daya berkecambah. 
Mengukur presentasi benih murni yang menghasilkan kecambah: 
 Kecambah normal: 

 Perkembangan sistem perakaran baik, terutama akar 
primer. 

 Perkembangan hipokotil sempurna.  
 Pertumbuhan plumula sempurna.  
 Kotiledon sempurna.  

 Kecambah tidak normal: 
 Rusak, tanpa kotiledon, embrio pecah, dan akar primer 

pendek.  
 Kecambah yang bentuknya cacat.  
 Kecambah lunak.  
 Tidak membentuk klorofil.  
 Benih mati.  
 Benih keras.  

   
Faktor yang menyebabkan rendahnya perkecambahan: 
 Pengaruh varietas.  
 Panen tidak tepat waktu.  
 Kerusakan mekanis waktu panen dan pengolahan benih.  
 Menyimpan benih dekat bahan kimia.  
 Benih terlalu lama disimpan.  
 Kontak langsung dengan pupuk kimia.  
 Kena hama, jamur, bakteri, dan tikus.  
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C. Persemaian  
1. Penyemaian biji. 

Menyemai adalah langkah yang penting dalam bertanam, 
karena keberhasilan penyemaian dapat menentukan 
ketersediaan tanaman. Salah satu kunci keberhasilan 
persemaian adalah media tanam yang baik, yaitu gembur dan 
lembab. Gunakan media tanam yang cukup halus, serta 
campuran antara tanah, kompos, dan pupuk kandang. Biji dapat 
disemai secara masal atau disemai satu per satu. Apabila wadah 
yang digunakan adalah bedengan, maka disemai secara masal. 
Apabila wadah yang digunakan adalah wadah-wadah kecil 
seperti kotak kayu, polibag, pot plastik, keranjang kayu (besek), 
atau gelas bekas kemasan air mineral, maka disemai satu per 
satu.  
a. Penyemaian di bedengan. 

Biji yang biasa disemai di bedengan adalah biji buah-buahan 
berukuran besar seperti mangga, apokat, nangka, 
cempedak, durian, atau tanaman kehutanan yang 
memerlukan banyak bibit dalam pembudidayaannya 
sehingga tidak efisien apabila disemai di dalam wadah-
wadah kecil.  Langkah–langkah penyemaian bedengan: 
 Siapkan bedengan, pilihlah lahan yang permukaan 

tanahnya relatif rata.  
 Selanjutnya lahan dicangkul sedalam 25 - 30cm, lalu 

haluskan dan bersihkan dari gulma, sampah, serta 
bebatuan.  

 Ukuran bedeng semai, lebar 100cm dan tinggi 30cm atau 
lebih. Panjang bedeng semai disesuaikan dengan 
kebutuhan dan luas lahan. 

 Sistem drainasenya baik dan dekat dengan sumber air 
untuk penyiraman. 

 Sebaiknya bedeng semai dibuat di tempat terbuka dan 
menghadap ke arah utara selatan agar mendapatkan 
sinar matahari penuh, terutama di pagi hari untuk 
membantu mempercepat perkecambahan biji yang 
disemai.  
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 Untuk tanaman buah-buahan dan tanaman kehutanan, 
bijinya dimasukkan ke dalam lubang tanam yang dibuat 
sedalam 7,5cm dengan pola jarak 5 - 10cm × 7,5 - 10cm.  

 Yang perlu diperhatikan adalah peletakan biji berukuran 
besar seperti biji durian, mangga, nangka, atau apokat 
harus dalam posisi yang tepat. Bagian sisi calon tunas 
dan akar harus menghadap ke bawah. Jika terbalik, 
pertumbuhan akar dan batang membengkok sehingga 
mengganggu pertumbuhan bibit.  

 Untuk tanaman sayur dan tanaman hias, bijinya cukup 
ditebar di atas permukaan bedeng semai, lalu ditutup 
lapisan tanah secara tipis agar tidak terbawa air saat 
penyiraman atau ketika turun hujan.  

 

 
http://www.google.com, www.fotopedia.com                                    

http://www.google.com/kebunkopiwildan.blogspot.com 

 
b. Penyemaian di wadah.  

Ada beberapa jenis tanaman yang dianjurkan untuk disemai 
di dalam wadah, sebelum ditanam di lahan karena tanaman 
sayuran kebanyakan memiliki biji yang sangat kecil. 
Keuntungan pembenihan di wadah semai adalah 
persemaian mudah dirawat, mudah dikontrol, hemat benih, 
dan mudah dipindahkan. Beberapa wadah yang bisa 
digunakan sebagai media persemaian: 
 Kotak kayu, sebaiknya menggunakan ukuran panjang 

60cm x lebar 45cm x tinggi 10cm. 
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 Bambu, pilih bambu yang mempunyai diameter 10 – 
15cm dan panjang 3 ruas.  

 Tray, jika menggunakan tray khusus untuk persemaian, 
bisa langsung digunakan. Namun, jika menggunakan tray 
biasa cari tray yang agak lebar dan memiliki tinggi 
minimal 5cm, buatlah lubang di dasar tray untuk 
pembuangan kelebihan air. 

 Wadah lain yang tersedia di sekitar kita. 
 
Persiapan persemaian: 
 Siapkan wadah semai, sekop kecil, air, dan media tanam. 
 Isi wadah semai dengan media tanam yang lembab. 
 Buat garis-garis atau lubang-lubang di media tanam. 
 Masukkan biji tanaman yang mau disemai dan tutup tipis 

dengan tanah. 
 Tutup wadah semai dengan kain, koran, atau kardus. 
 Buka tutup wadah apabila sudah mulai ada yang 

tumbuh. 
 Lakukan perawatan rutin dengan tetap menjaga 

kelembaban. 

 
http://www.google.com/Fcybex.deptan.go.id 

http://www.google.com/persembahan-untuk-alam.com 

 
2. Penyapihan. 

Ketika tanaman semai sudah keluar daun 4 – 6 helai dan 
akarnya mulai memenuhi wadah persemaian, maka tanaman 
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mulai memadati tempat persemaian sehingga tempatnya 
menjadi sempit. Untuk itu diperlukan penyapihan agar tanaman 
bisa tumbuh secara maksimal. Tempat penyapihan bisa 
menggunakan bahan yang sangat murah seperti gelas air 
mineral, gelas mie instan, atau wadah lainnya. 

 
Tahapan penyapihan: 
 Siapkan wadah yang sudah berisi media tanam. 
 Longgarkan media tanam pada tempat persemaian, lalu 

pindahkan secara perlahan bibit yang akan disapih. 
 Pindahkan tanaman ke media penyapihan secara perlahan, 

usahakan jangan sampai batangnya ditekan atau bisa 
menggunakan pisau yang tipis atau pengungkit lainnya. 

 Buat lubang yang sesuai dengan bibit yang akan dipindahkan 
ke tempat penyapihan.  

 Pindahkan ke tempat yang terlindung dan aman setelah 
penyapihan selesai.  

 
tamanlestari.com/Fwadah-penyapihan-dari-barang-bekas                   

famorganic.com/sapih.html 

 

3. Penanaman. 
Menanam tanaman dari tempat penyapihan jauh lebih mudah 
penanganannya karena tanaman sudah relatif besar, batang 
lebih kuat, daun sudah agak banyak, untuk tanaman seperti 
cabe, tomat, dan terong biasanya tingginya sudah mencapai 
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15cm. Tahapan memindahkan tanaman sapihan ke lahan atau 
ke media tanam utama: 
 Pilih tanaman sapih yang sehat dan unggul. 
 Siapkan media tanam sesuai dengan perencanaan 

penanaman (bedengan, pot, atau polybag). 
 Lembabkan media tanam yang sudah disediakan. 
 Atur jarak tanam sesuai ketentuan atau jenis tanamnya, 

misalnya cabe, terong, tomat jarak tanamnya 60cm, 
sedangkan untuk jenis sawi, pakcoy jarak tanamnya 20 - 
30cm. 

 Siram tanam dengan air secukupnya (lembab). 
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Panen dan Pasca Panen 
 
 
 
A. Pengantar 

Diskripsi: 
Panen  adalah proses pengambilan komponen-komponen produksi 
dari tanaman yang dibudidayakan, dengan tujuan untuk 
dikonsumsi, diolah, dipasarkan atau digunakan untuk keperluan 
lainnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 
panen, yaitu usia tanaman, jenis tanaman, teknik pemanenan, 
waktu panen, dan penanganan setelah panen. Untuk mendapatkan 
hasil panen yang berkualitas dan mutu selalu terjaga, maka 
beberapa hal tersebut harus dilakukan.  

 
Latar belakang: 
 Pada umumnya pengetahuan petani tentang cara panen, masih 

kurang.  
 Banyaknya hasil panen yang berkualitas rendah karena proses 

pemanenan yang kurang tepat. 
 Petani sering terburu-buru dalam memanen hasil pertanian 

karena  situasi pasar. 
 Musim panen yang bersamaan dengan produk yang sama 

sehingga harga menjadi turun. 
 Penanganan pasca panen produk hortikultura yang masih 

dilakukan secara tradisional atau konvensional dibandingkan 
kegiatan pra panen.  

 Masih rendahnya penerapan teknologi, sarana panen atau 
pasca panen yang terbatas,  

 Akses informasi dalam penerapan teknologi dan sarana pasca 
panen masih terbatas sehingga menjadi kendala dalam 
peningkatan kemampuan dan pengetahuan petani/pelaku 
usaha. 
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Tujuan: 
 Meningkatkan pemahaman tentang cara panen yang baik dan 

tepat. 
 Agar hasil tanaman yang telah dipungut tetap dalam keadaan 

baik mutunya atau tetap segar, seperti pada saat diambil. 
 Agar hasil tanaman menjadi lebih menarik dalam sifat-sifatnya 

(warna, rasa atau aroma). 
 Agar hasil tanaman dapat memenuhi standart perdagangan. 
 Agar hasil tanaman selalu dalam keadaan siap dengan mutu 

yang terjamin untuk dijadikan bahan baku bagi para konsumen 
industri yang memerlukannya. 

 Agar hasil tanaman dapat dicegah dari kerusakan dan dapat 
diawetkan lebih lanjut dengan baik dan ketika sewaktu-waktu 
digunakan atau dilempar ke pasaran, maka kualitasnya masih 
terjamin. 

 
Tahapan penyampaian materi: 
 Fasilitator membuka materi dengan diskusi terbuka bersama 

peserta untuk menggali pemahaman peserta. 
 Bagi kelompok dan berikan tugas kepada masing-masing 

kelompok untuk melakukan identifikasi cara panen beberapa 
komoditas (kelompok boleh memilih contoh produk). 

 Fasilitator meminta kepada satu kelompok untuk 
mengidentifikasi penangan setelah panen, agar produk tetap 
baik. 

 Identifikasikan kendala-kendala yang dihadapi pada saat dan 
setelah panen. 

 Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan wawancara 
dengan petani lokal tentang panen dan penanganan setelah 
panen. 

 Fasilitator membuat rangkuman dan buatlah diskusi terbuka 
untuk berbagi pengalaman dari  kunjungan lapangan. 

 Fasilitator menutup sesi. 
Metode : pemaparan, diskusi kelompok, praktek, kunjungan 

lapang. 
Waktu : 60  menit. 
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Media : papan tulis, kertas plano, meta plan, spidol, crayon, 
ATK lengkap, tali   koor  atau benang kasur dan 
perlengkapan pembuatan pestisida. 

          

B. Panen 
Panen  adalah proses pengambilan komponen-komponen produksi 
dari tanaman yang dibudidayakan dengan tujuan untuk 
dikonsumsi, diolah, dipasarkan atau digunakan untuk keperluan 
lainnya. Dalam kegiatan panen ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan, yaitu usia tanaman, jenis tanaman, teknik 
pemanenan, waktu panen, dan penanganan setelah panen. Hal 
tersebut diperlukan untuk mendapatkan hasil panen yang 
berkualitas dan menjaga mutu. Kualitas produk hortikultura setelah 
dipanen tidak bisa dinaikkan, tetapi hanya bisa dipertahankan. 
Pada saat dipanen kualitasnya harus maksimal, sehingga diperlukan 
penanganan yang baik agar dapat mempertahankannya dalam 
waktu yang lama. Indikator atau penanda yang dapat digunakan 
untuk penentuan waktu panen yang tepat, adalah kenampakan 
visual, indikator fisik, analisis kimiawi, indikator fisiologis, dan 
komputasi.  

 
1. Indikator Visual 

Indikator visual paling banyak dipergunakan, baik pada 
komoditas buah maupun sayuran. Dasarnya: perubahan warna 
kulit, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Sifatnya sangat subyektif, 
keterbatasan dari indra penglihatan manusia sering salah, 
pemanenan dilakukan terlalu muda/awal atau terlalu tua/sudah 
lewat pemanenan. 

 
2. Indikator fisik 

Indikator fisik sering digunakan khususnya pada beberapa 
komoditas buah, Indikatornya adalah:   
 Uji kesegaran buah lebih objektif, karena dapat 

dikuantitatifkan. 
 Sering digunakan, khususnya pada beberapa komoditas 

buah.  
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 Mudah tidaknya buah dilepaskan dari tangkai buah.  
 Ketegaran buah (penetrometer), caranya: buah ditusuk 

dengan suatu alat, besarnya tekanan yang diperlukan untuk 
menusuk buah menunjukkan ketegaran buah.  Semakin 
besar tekanan yang diperlukan, maka buah semakin tegar. 

 Proses pengisian buah sudah maksimal/masak fisiologis dan 
siap dipanen.  

 
3. Analisis kimia 

Terbatas pada perusahaan besar (relatif mahal), lebih banyak 
dipergunakan pada komoditas buah. Metode analisis kimia 
lebih objektif dari visual karena terukur. Dasarnya: terjadinya 
perubahan biokimia selama proses pemasakan buah. 
Perubahan yang sering terjadi adalah jumlah kandungan zat 
padat terlarut: 
 Jumlah kandungan kadar asam. 
 Jumlah kandungan pati. 
 Jumlah kandungan gula. 
 Meningkatnya zat pada terlarut. 

 

4. Indikator fisiologis 
Indikator utamanya adalah: 
 Laju respirasi 

Laju dari proses respirasi dalam produk hortikultura akan 
menentukan daya tahan produk tersebut, baik buah-buahan 
maupun sayur-sayuran yang telah dipanen, sehingga sering 
dijumpai ada produk yang tahan disimpan lama setelah 
dipanen, seperti pada biji-bijian dan umbi-umbian. Banyak 
pula produk yang setelah dipanen tidak tahan lama untuk 
disimpan, seperti pada produk buah-buahan yang berdaging 
dan produk hortikultura yang lunak-lunak, seperti sayur-
sayuran daun. Hasil dari pengamatan yang telah dilakukan 
adalah adanya proses respirasi pada buah tomat atau 
sayuran lainnya yang setelah perlakuan pasca panen diberi 
tetes air dan pengembangan plastik pada ruang pendingin. 
Kecepatan respirasi dari suatu produk hortikultura ternyata 
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tidak selalu tetap, tetapi bervariasi. Variasi tersebut dapat 
disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya:  
 Faktor dalam: tingkat perkembangan, susunan kimiawi 

jaringan, besar-kecilnya komoditas. kulit penutup 
alamiah/pelapis alami, tipe/jenis dari jaringan.  

 Faktor luar: laju respirasi selain dipengaruhi oleh faktor 
dari dalam juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada 
di luar produk tersebut. Kedua faktor tersebut saling 
berinteraksi, yaitu saling mendukung atau sebaliknya. 
Faktor-faktor dari luar meliputi: suhu,  konsentrasi 
02

  dan  C0 
2

, zat pengatur pertumbuhan. 
 

Respirasi ini tidak dapat dihentikan, tapi bisa dihambat dengan 
menyimpannya pada suhu dan kelembaban rendah. Upaya untuk 
memperpanjang waktu simpan produk hortikultura adalah dengan 
pewadahan yang baik. Pewadahan ini dapat mengurangi terjadinya 
kerusakan karena terjadinya benturan sesama produk selama 
proses penyimpanan, selain itu juga dapat disimpan pada suhu 
rendah yang dilakukan secara sederhana dalam lemari pendingin.  

 Jumlah konsentrasi dan konsentrasi etilen. 
Etilen adalah zat cair yang tidak berwarna, kental dan manis, 
mudah larut dalam air, memiliki titik didih relatif tinggi dan titik 
beku rendah. Pada bidang pertanian etilen digunakan sebagai 
zat pemasak buah. Dalam keadaan normal, etilen akan berbentuk 
gas dan struktur kimianya sederhana sekali. Etilen di alam akan 
berpengaruh apabila terjadi perubahan secara fisiologis pada suatu 
tanaman. Hormon ini akan berperan dalam proses 
pematangan buah dalam fase klimaterik.  
 

Indikator fisiologis sangat baik diterapkan pada komoditas 
mencapai masak yang bersifat klimaterik. Saat komoditas mencapai 
masak fisiologis respirasinya mencapai klimaterik. Apabila laju 
respirasi suatu komoditas sudah mencapai klimaterik, siap 
dipanen.   

 Buah klimaterik mempunyai peningkatan atau kenaikan laju 
respirasi sebelum pemasakan, sedangkan buah non 
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klimaterik tidak menunjukan adanya kenaikan laju 
respirasi.  Contoh:  pisang, mangga, pepaya, apokat, tomat, 
sawo, dan apel. 

 Buah non-klimaterik menghasilkan sedikit etilen dan tidak 
memberikan respon terhadap etilen, kecuali dalam hal 
degreening (penurunan kadar klorofil) pada jeruk dan 
nanas.  Contoh: semangka, jeruk, nanas, anggur, dan 
ketimun.  

 
5. Komputasi 

Komputasi adalah menghitung umur tanaman sejak tanam 
sampai panen atau menghitung umur buah dari mulai bunga 
mekar sampai masak fiologis. Dapat diterapkan baik pada 
komoditas buah maupun sayur. Setelah diketahui produk 
hortikultura sudah cukup tua untuk dipanen, maka panen dapat 
segera dilakukan dan produk harus dikumpulkan di lahan 
secepat mungkin. Panen harus dilakukan secepat mungkin, 
dengan kerusakan produk sekecil mungkin dan biaya semurah 
mungkin. Umumnya panen masih dilakukan secara manual, 
yaitu menggunakan tangan dan peralatan-peralatan sederhana. 
Meskipun memerlukan banyak tenaga kerja, panen secara 
manual masih lebih akurat, pemilihan sasaran panen juga dapat 
lebih baik dilakukan, kerusakan fisik yang berlebihan dapat 
dihindari, dan membutuhkan biaya yang lebih kecil 
dibandingkan dengan panen menggunakan peralatan mekanis 
(Suparlan, 1990). Pada umunya cara panen yang dilakukan 
adalah: 
 Dengan cara ditarik: apokat, kacang polong, tomat. 
 Dengan cara dipuntir: jeruk, melon, apel. 
 Dengan cara dibengkokkan: nanas. 
 Dengan cara dipotong: buah, sayuran, bunga potong. 
 Dengan cara digali dan dipotong: umbi-umbian, sayuran 

akar. 
 Dengan menggunakan galah: buah pada pohon yang tinggi. 
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Beberapa bagian tanaman yang dipanen menurut Dhalimi 
(1990) antara lain: 
a. Biji 

Panen tidak bisa dilakukan secara serentak karena 
perbedaan waktu pematangan dari buah atau polong yang 
berbeda. Pemanenan biji dilakukan pada saat biji telah 
masak fisiologis. Fase ini ditandai dengan maksimalnya 
pertumbuhan buah atau polong dan biji yang di dalamnya 
telah terbentuk dengan sempurna. Kulit buah atau polong 
mengalami perubahan warna, misalnya kulit polong yang 
semula warna hijau berubah menjadi agak kekuningan dan 
mulai mengering. Pemanenan biji pada tanaman semusim 
yang sifatnya determinate dilakukan secara serentak pada 
suatu luasan tertentu. Pemanenan dilakukan setelah 60% 
kulit polong atau kulit biji sudah mulai mengering. Hal ini 
berbeda dengan tanaman semusim indeterminate dan 
tahunan, yang umumnya dipanen secara berkala 
berdasarkan pemasakan dari biji atau polong.  

 
www.antaranews.com   litbang.deptan.go.id 

                                                            
b. Buah 

Buah harus dipanen setelah masak fisiologis dengan cara 
memetik. Pemanenan sebelum masak fisiologis akan 
menghasilkan buah dengan kualitas yang rendah dan 
kuantitasnya berkurang. Buah yang dipanen pada saat masih 
muda, seperti mengkudu, jeruk nipis, jambu biji, dan buah 
ciplukan akan memiliki rasa yang tidak enak dan aromanya 
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kurang sedap. Sedangkan pemanenan yang terlambat akan 
menyebabkan penurunan kualitas karena akan terjadi 
perombakan bahan aktif yang terdapat di dalamnya menjadi 
zat lain. Selain itu tekstur buah menjadi lembek dan lebih 
cepat busuk. 
 

 
karuniasemesta.wordpress.com 

c. Daun 
Pemanenan daun dilakukan pada saat tanaman telah 
tumbuh maksimal dan sudah memasuki periode matang 
fisiologis yang dilakukan dengan memangkas tanaman. 
Pemangkasan dilakukan dengan menggunakan pisau yang 
bersih atau gunting stek. Pemanenan yang terlalu cepat 
menyebabkan hasil produksi yang diperoleh rendah dan 
kandungan bahan-bahan aktifnya juga rendah, seperti 
tanaman Jati Belanda dapat dipanen pada umur 1 – 1,5 
tahun, jambu biji pada umur 6 – 7 bulan, cincau 3 – 4 bulan, 
dan lidah buaya pada umur 12 – 18 bulan setelah tanam. 
Pemanenan yang terlambat menyebabkan daun mengalami 
penuaan (se-nescence) sehingga mutunya rendah karena 
bahan aktifnya sudah terdegradasi. Pada beberapa tanaman 
pemanenan yang terlambat akan mempersulit proses 
panen.  
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       Koleksi Seboelir 

 

d. Rimpang 
Untuk jenis rimpang waktu pemanenan bervariasi 
tergantung penggunaan. Pada umumnya pemanenan 
dilakukan pada saat tanaman berumur 8 - 10 bulan. Untuk 
kebutuhan ekspor dalam bentuk segar, jahe dipanen pada 
umur 8 - 9 bulan setelah tanam; untuk keperluan bibit 
dipanen 10 - 12 bulan; untuk keperluan pembuatan jahe 
asinan, jahe awetan, dan permen dipanen pada umur 4 - 6 
bulan karena pada umur tersebut serat dan pati belum 
terlalu tinggi; sebagai bahan obat dipanen setelah tua yaitu 
umur 9 - 12 bulan setelah tanam. Untuk temulawak 
pemanenan rimpang dilakukan setelah tanaman berumur 10 
- 12 bulan. Temulawak yang dipanen pada umur tersebut 
menghasilkan kadar minyak atsiri dan kurkumin yang tinggi. 
Penanaman rimpang dilakukan pada saat awal musim hujan 
dan dipanen pada pertengahan musim kemarau. Saat panen 
yang tepat ditandai dengan mulai mengeringnya bagian 
tanaman yang berada di atas permukaan tanah (daun dan 
batang semu), misalnya kunyit, temulawak, jahe, dan 
kencur. 
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            hutanb2011.blogspot.com                                   sultonasep.blogspot.com                     

 
e. Bunga 

Bunga digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik 
dalam bentuk segar maupun kering. Bunga yang digunakan 
dalam bentuk segar, pemanenan dilakukan pada saat bunga 
kuncup atau setelah pertumbuhannya maksimal. Berbeda 
dengan bunga yang digunakan dalam bentuk kering, 
pemanenan dilakukan pada saat bunga sedang mekar. 
Seperti bunga piretrum yang dipanen dalam keadaan masih 
kuncup karena menghasilkan kadar piretrin yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan bunga yang sudah mekar. 
 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

Budidaya usaha.blogspot.com 
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f. Kayu 
Pemanenan kayu dilakukan setelah terbentuk senyawa 
metabolit sekunder secara maksimal pada kayu. Umur 
panen tanaman berbeda-beda, tergantung jenis tanaman 
dan kecepatan pembentukan metabolit sekundernya. 
Tanaman secang baru dapat dipanen setelah berumur 4 
sampai 5 tahun, apabila dipanen terlalu muda kandungan 
zat aktifnya seperti tanin dan sappan masih relatif sedikit.  

 

 
                                          www.jualbibitunggul.com 
 

Disamping cara panen, waktu panen juga mempengaruhi 
kualitas produk hortikultura yang dihasilkan. Umumnya 
panen dilakukan pagi hari ketika matahari baru saja terbit 
karena hari sudah cukup terang, tetapi suhu lingkungan 
masih cukup rendah sehingga dapat mengurangi kerusakan 
akibat respirasi produk dan juga meningkatkan efisiensi 
pemanenan. Beberapa jenis produk hortikultura lebih baik 
dipanen agak siang agar embun yang menempel pada 
produk telah mengering, atau sekalian sore hari bila suhu 
lingkungan juga menjadi pertimbangan penting.  
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Contoh proses panen padi: 
 

 

C. Pasca Panen 
Dalam bidang pertanian istilah pasca panen diartikan sebagai 
berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil 
pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan 
konsumen. Istilah tersebut secara keilmuan lebih tepat disebut 
pasca produksi (Postproduction) yang dapat dibagi dalam dua 
bagian atau tahapan, yaitu pasca panen (postharvest) dan 
pengolahan (processing). Penanganan pasca panen (postharvest) 
sering disebut sebagai pengolahan primer (primary processing) 
merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari 
mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi “segar” atau 
untuk persiapan pengolahan berikutnya. 
 
Umumnya perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk penampilan 
atau penampakan, kedalamannya termasuk berbagai aspek dari 
pemasaran dan distribusi. Pengolahan (secondary processing) 
merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain 
atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama 
(pengawetan) mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau 
untuk penggunaan lain.  

 
Setelah komoditas dipanen, perlu penanganan pasca panen yang 
tepat supaya penurunan kualitas dapat dihambat. Komoditas 
hortikultura kebanyakan dikonsumsi dalam keadaan segar sehingga 
perlu penanganan pasca panen yang ekstra supaya tetap segar. 
Yang dapat dilakukan setelah pemanenan hanyalah 
mempertahankan kualitas dalam waktu lama, bukan meningkatkan 
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kualitas. Perlakuan utama dalam pasca panen bertujuan 
menghambat laju transpirasi dan respirasi dari komoditas-
komoditas hortikultura, setelah dipanen masih tetap merupakan 
jaringan hidup. Jaringan hidup menjalankan aktifitas fisiologis yaitu 
transpirasi dan respirasi. Transpirasi menyebabkan hilangnya air 
dari komoditas, berpengaruh terhadap kesegaran atau kerenyahan 
komoditas. Respirasi menyebabkan berkurangnya cadangan 
makanan (dalam bentuk pati, gula, dll) dalam komoditas, 
mengurangi rasa dari komoditas (terasa hambar), memacu 
pembusukkan. Transpirasi dan respirasi merupakan penyebab 
utama kerusakan pada komoditas hortikultura setelah dipanen.  
 
Pasca panen merupakan kelanjutan dari proses panen terhadap 
tanaman budidaya atau hasil dari penambangan alam yang 
fungsinya untuk membuat bahan hasil panen agar tidak mudah 
rusak dan memiliki kualitas yang baik, serta mudah disimpan untuk 
diproses selanjutnya.  
 
Penanganan pasca panen hortikultura secara umum bertujuan 
untuk memperpanjang kesegaran dan menekan tingkat kehilangan 
hasil yang dilaksanakan melalui pemanfaatan sarana dan teknologi 
yang baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak teknologis, 
ekologis, dan ekonomis diperlukan road map (peta perjalanan) 
penanganan pasca panen hortikultura sebagai landasan dalam 
penyusunan program kegiatan, rencana aksi serta kebijakan 
(Dhalimi,1990). 
 
Tahapan penanganan pasca panen: 
1. Pemanenan: pemungutan hasil pertanian yang telah cukup 

umur. 
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2. Pengumpulan:  mengumpulkan hasil panen untuk 
mempermudah penyortiran. 

   
  teguh-jatmiko.blogspot.com                    panelhargabkp.deptan.go.id 

 

3. Sortasi:  pemisahan hasil panen yang baik dan jelek. 

 
kpricitrus.wordpress.com              
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4. Pencucian : mencuci produk hasil sortasi dari kotoran 
 

 
cahyoprayogo.lecture.ub.ac.id            

 

5. Grading:  untuk mendapatan sayuran yang baik dan seragam 
dalam satu kelas yang sama sesuai dengan standard yang telah 
ditetapkan atau sesuai dengan permintaan konsumen. 
 

 
foto koleksi seboelir 
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6. Pengemasan: untuk mengurangi terjadinya kerusakan karena 
benturan sesama produk selama penyimpanan. 
 

 
Foto koleksi seboelir         

 

7. Penyimpanan dan pendinginan: menekan enzim respirasi agar 
aktifitasnya serendah mungkin sehingga laju respirasinya kecil 
dan produk terjaga kesegarannya. 

 
penyimpanan jagung tadisional (www.floresbangkit.com), penyimpanan gudang modern 

(www.tempo.co) 
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8. Transportasi: mendistribusikan hasil pertanian yang telah 
melewati tahap-tahap pasca panen 

 

 

Fsinarharapan.co, whypambudi.wordpress.com 
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10. Pemanfaatan Halaman 
Sempit 

 

 

A. Berkebun di Rumah 
Tinggal di perkotaan maupun pedesaan yang memiliki halaman 

sempit selalu menjadi alasan untuk tidak bisa bertanam sayuran 

dan berkebun. Kalau hanya untuk memenuhi sebagian kebutuhan 

dapur keluarga, halaman rumah masih bisa menghasilkan, jika 

dikelola dengan baik dan efisien. 

 

Yang dimaksud dengan halaman sempit adalah halaman yang ada 

di sekitar rumah dengan ukuran terbatas. Ukuran luas selalu 

menjadi pertanyaan karena bagi orang yang mampu, tanah seluas 

lapangan bola pun masih bisa dikatakan sempit. Sedangkan bagi 

orang yang kurang mampu, bisa sebaliknya. Untuk memudahkan 

gambaran kita tentang halaman sempit, kita bisa memakai ukuran 

halaman rumah tipe 36 sampai 70 dengan luas halaman antara 4m² 

sampai 27m². Untuk halaman yang lebih luas bisa juga mengacu 

pada buku ini, tetapi jenis-jenis tanamannya bisa lebih bervariasi 

dan bisa dikombinasi dengan kandang ayam, kelinci, kolam ikan, 

atau merpati. 

 

Berkebun di halaman rumah sangat menyenangkan, tetapi tidak 

jarang pula kita menemui kesulitan. Diantaranya, sulit untuk 

memulai berkebun, tidak tahu harus memulai dari mana, tidak tahu 

apa yang harus dilakukan, dan tanaman apa saja yang akan 

ditanam. Untuk itu tahapan-tahapan dalam buku ini akan 

menuntun Anda untuk bisa melakukannya. Cara berkebun ini tidak 
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menggunakan pupuk dan pestisida kimia sehingga sayur yang 

dihasilkan sehat dan ekologis. Manfaat berkebun di halaman 

rumah adalah: 

 

1. Menghemat pengeluaran 

Menanam sayuran dan buah-buahan di halaman rumah akan 

dapat memenuhi sebagian kebutuhan dapur sehingga sebagian 

uang bisa disimpan atau dipergunakan untuk keperluan lain. 

 

2. Mendapatkan bahan yang sehat 

Karena kita sendiri yang menanam, maka kita bisa memilih cara 

menanam tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia 

sehingga hasilnya pun dijamin sehat. 

 

3. Memperindah halaman 

Unsur keindahan tidak hanya dimiliki tanaman hias, tetapi juga 

dimiliki oleh tanaman sayuran dan buah-buahan. Keindahan  

juga bisa dibangun dari cara menanam dan memeliharanya. 

Contoh unsur keindahan yang dimiliki oleh tanaman buah dan 

sayuran antara lain: terung dengan buah yang berwarna ungu 

dan hijau, serta berbentuk bulat panjang; tomat dengan buah 

yang berwarna merah, kuning, dan hijau; wortel dan bayam 

merah memiliki daun yang indah. Dengan memperhatikan cara 

menanam, maka kebun akan terlihat indah. Misalnya cabai bisa 

ditanam dengan bermacam-macam tanaman buah yang 

berwarna seperti terung dan tomat, kangkung bisa ditanam 

menggantung, dan kacang panjang bisa ditanam merambat 

pada tembok. Jadi, tanaman sayuran dan buah-buahan ini 

memberikan manfaat ganda yaitu untuk dikonsumsi dan 

memperindah halaman. 
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4. Mengurangi polusi udara  

Seperti kita ketahui, bahwa tanaman bisa membantu 

mengurangi pencemaran udara karena tanaman mengeluarkan 

Oksigen (O2) dan mengambil Karbon Dioksida (CO2). Dengan 

demikian udara di sekitar akan selalu sejuk, jika terdapat 

banyak tanaman. 

 

5. Mengurangi stres  

Rutinitas dapat membuat kita jenuh dan stres, sehingga 

diperlukan aktivitas lain untuk keluar dari rutinitas tersebut. 

Salah satu yang bisa dilakukan adalah berkebun. Berkebun 

adalah aktivitas yang ringan dan tidak membosankan. Banyak 

hal yang bisa kita lakukan, seperti menyiram, menanam, 

memanen, memangkas, dan memupuk. Masing-masing 

kegiatan berbeda-beda perlakuannya sehingga tidak 

membosankan. Apalagi ketika melihat semua tanaman tumbuh 

dengan subur, maka dapat menimbulkan kebahagiaan 

tersendiri yang bisa mengurangi beban pikiran. 

 

6. Media pendidikan 

Kecintaan anak terhadap lingkungan sebaiknya ditanamkan 

sejak dini karena biasanya bisa menjadi pengalaman yang tak 

terlupakan sepanjang masa. Sehingga, perilaku anak akan selalu 

diwarnai rasa kasih sayang, seperti anak tidak akan mudah 

merusak tanaman atau menyiksa binatang. Lingkungan rumah 

merupakan salah satu media yang paling mudah untuk 

memulainya, misalnya dimulai dengan halaman rumah sendiri. 

Anak mulai dikenalkan dengan nama tanaman atau diajak 

menyiram tanaman. Anak yang sudah mampu, bisa diberi 

tanggung jawab sendiri sehingga dia akan melakukan dengan 

sepenuh hati, yang penting selalu dibimbing atau didampingi. 
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7. Membantu mengatasi masalah lingkungan  

Kondisi lingkungan yang rusak dan membahayakan 

kelangsungan hidup bumi merupakan tanggung jawab semua 

orang. Biasanya kita bingung akan memulai kegiatan darimana. 

Seringkali upaya perbaikan lingkungan dilakukan dengan cara 

yang besar dan sulit, seperti penghijauan, membersihkan 

sungai, seminar, lokakarya atau hal-hal lain yang susah diikuti 

oleh kebanyakan orang awam sehingga tidak banyak orang 

yang terlibat dalam penanganan malasah lingkungan. 

Permasalahan lingkungan sebenarnya bisa diatasi oleh siapa 

saja termasuk ibu rumah tangga dan bisa dilakukan dengan cara 

sederhana dan dalam lingkup yang kecil seperti memanfaatkan 

halaman rumah dan halaman sekolah, pengolahan sampah, dan 

memasak makanan ekologis. 

  

B. Berkebun di Halaman Sekolah 

“Lihat kebunku penuh dengan bunga 

Ada yang putih dan ada yang merah 

Setiap hari kusiram semua 

Mawar melati semuanya indah” 
 

Kalau membaca sebait kalimat di atas, pasti kita ingat masa kanak-

kanak karena itu adalah sepotong bait dari lagu yang kerap kita 

nyanyikan ketika masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak. 

Tetapi, nyanyian tersebut hanya sebagian hiburan dan dihafal 

sehingga pesan dan harapan dari lagu tersebut tidak sampai pada 

anak-anak, yaitu anak harusnya menyayangi tanaman dan 

memeliharanya. Anak-anak jarang atau hampir tidak pernah 

dikenalkan langsung dengan menyentuh, mencium bau bunga, dan 

menanam. Sehingga, kecintaan mereka terhadap tumbuhan tidak 

tertanamkan dan kurang mempunyai rasa peduli. Hal ini sangat 
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disayangkan karena banyak terlihat halaman sekolah yang luas, 

tetapi hampir kosong. 

 

1. Manfaat yang diperoleh 

Halaman sekolah sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk 

kegiatan olah raga atau upacara, tetapi bisa dimanfaatkan lebih 

banyak lagi tanpa mengurangi fungsinya sebagai tempat 

berkegiatan. Misalnya, bisa digunakan sebagai media 

pendidikan untuk mengenalkan lingkungan kepada siswa 

dengan memberikan dan menunjukkan contoh nyata, yaitu 

penunjang bidang studi dan untuk praktek lapangan seperti 

pengamatan tanah, tumbuhan, dan serangga, serta bisa untuk 

belajar ekosistem dan rantai makanan. Selain itu halaman akan 

menjadi indah, sejuk, dan bersih dari sampah. 

 

2.  Peran pendidik 

Dalam hal ini guru bisa menjadi fasilitator untuk mengarahkan 

kegiatan siswa sesuai dengan tujuan. Selain itu juga akan 

menjadi pendamping, jika siswa mengalami kesulitan. Dengan 

demikian akan terjalin hubungan yang harmonis antara 

pendidik dan siswa. Jika hal itu terjadi, maka siswa menjadi 

lebih kreatif dan aktif karena kegiatan di sekolah lebih 

menyenangkan dan mata pelajaran bukan menjadi beban lagi. 

Hal ini akan mendorong dan menumbuhkan sikap positif siswa. 

Mereka lebih punya perhatian dengan sesama, baik hormat 

kepada pendidik, sesama siswa, maupun kepada tanaman. 

 

Pendidik yang dimaksud adalah semua pengelola sekolah, tanpa 

tergantung pada kedudukan dan bidang studi yang dikuasai 

karena sikap, perilaku, dan mental siswa menjadi tanggung 

jawab semua pendidik. Sedangkan orang tua pun harus 

berperan di luar lingkungan sekolah, hal ini sebaiknya juga 
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menjadi tugas sekolah untuk mengajak peran serta orang tua 

siswa dalam membina sikap dan pola pikir. 

 

3. Peran Siswa 

Siswa sebagai sasaran harus dibuat aktif dan kreatif dengan 

mengadakan model pendidikan yang alternatif, artinya kalau 

bisa setiap pendidik dalam menyampaikan pelajaran hendaknya 

menggunakan model atau metode yang bervariasi. Pelajaran 

tidak hanya disampaikan dalam ruangan atau kelas, hafalan, 

mencatat, dan ulangan. Tetapi, bisa dilengkapi dengan 

permainan, penelitian di sekitar sekolah, diskusi, kerja praktek, 

dan kerja sosial. Hal itu dapat disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan. Dengan cara tersebut wawasan siswa akan mudah 

berkembang. Satu contoh dalam pelajaran agama, sering kita 

mendengar kalimat “kebersihan sebagian dari iman” dan di 

setiap dinding sekolah ada tulisan 5K yaitu keamanan, 

ketertiban, kebersihan, kerapian, dan keindahan. Semua siswa 

hafal dengan kalimat-kalimat tersebut, tetapi kebersihan yang 

bagaimana yang dimaksud? Siswa tidak tahu. Ini terbukti 

dengan halaman sekolah yang selalu terlihat kotor oleh sampah 

plastik, kertas dan lain lain, WC selalu berbau, bungkus 

makanan berserakan dimana-mana. Hal ini menunjukkan  

bahwa yang mereka hafalkan belum dilaksanakan. Lebih baik 

kalau pengetahuan mereka bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

C. Berkebun dengan Biaya Murah 
Sebaiknya pemenuhan segala kebutuhan hidup harus sesuai 

dengan isi kantong dan kebutuhan. Ketika kita akan membeli suatu 

benda, selalu diukur dengan harga bahan makan. Seringkali kita 
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mendengar dari ibu-ibu kalimat “Lebih baik dibelikan beras 

daripada dibelikan tanaman”. 

 

Dalam buku ini kami berusaha untuk membantu bagaimana 

berkebun dengan biaya yang murah supaya semua orang bisa 

melakukan dan mendapatkan bahan makanan yang sehat. 

 

1. Barang bekas 

Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di 

sekitar untuk media bertanam, seperti kaleng cat atau susu, alat 

rumah tangga yang rusak, botol atau gelas air mineral, paralon, 

ban mobil, dan papan bekas. Dengan sedikit kreatifitas, barang 

bekas tersebut bisa dipercantik. 

 

2. Mendapatkan benih secara gratis 

Bibit tanaman bisa diambil dari bahan dapur yang seringkali 

bijinya dibuang, seperti cabai rawit, tomat, cabai merah, kacang 

panjang, atau mentimun. Kita bisa kumpulkan biji-biji tersebut 

untuk disemai. Apabila kita menginginkan bibit atau benih yang 

bermacam-macam, maka kita bisa mendapatkan di desa 

terdekat dengan harga yang murah seperti ubi kayu, kangkung, 

atau serai. 

 

3. Bebas dari bahan beracun 

Kemajuan pada bidang pertanian menawarkan berbagai macam 

kemudahan kepada para petani dengan produk-produk unggul, 

racun-racun pembasmi hama dan penyakit, serta pupuk untuk 

menyuburkan tanaman yang semuanya mengandung bahan 

kimia sintetis yang lebih dikenal dengan pupuk dan pestisida 

buatan pabrik. 
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Dari hasil penelitian dan pengalaman ternyata bahan-bahan dan 

jenis tanaman unggul tersebut banyak menimbulkan masalah, 

seperti tanah menjadi tidak subur, air menjadi tercemar, dan 

menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain itu yang terkena 

dampak cukup serius adalah petani dan konsumen karena 

bahan-bahan beracun tersebut masuk ke dalam produk 

pertanian yang biasa kita konsumsi, seperti sayuran dan bauah-

buahan. Bahan beracun tersebut tidak bisa hilang, walaupun 

buah atau sayuran tersebut dicuci dan dimasak. Ketika sudah 

masuk di dalam tubuh tidak bisa keluar melalui keringat, 

kencing, maupun kotoran. Bahan tersebut akan tertimbun di 

dalam tubuh yang akhirnya menimbulkan efek sampingan. 

 

Untuk menghindari masalah tersebut, maka kita perlu 

menggunakan pupuk dan pestisida kimia untuk menyuburkan 

tanah dan memberantas hama. Kita bisa menggunakan bahan-

bahan alami, seperti tembakau dan bawang putih untuk 

menghasilkan buah atau sayuran yang sehat dan aman. 

 

Ketika kita akan membeli sayuran dan buah-buahan sebaiknya 

memilih yang bebas atau sedikit mengandung bahan-bahan 

kimia. Contoh sayuran yaitu daun pepaya, daun singkong/ubi 

kayu, labu siam, nangka muda, rebung, jantung pisang, labu 

atau sayuran yang tidak ditanam secara budidaya. Contoh 

buah-buahan antara lain apokat, jambu air, jambu biji lokal, 

delima, cermai, pisang lokal, durian lokal, rambutan, nangka, 

mangga, sirsat, sawo, srikaya, kedondong, kelengkeng, atau 

buah lokal yang ditanam di pekarangan. Buah yang banyak 

mengandung pestisida antara lain: anggur, apel, jeruk, melon, 

dan semangka. 
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Sebenarnya kita tidak perlu bingung atau pusing untuk memilih 

buah atau sayuran karena kita tinggal di daerah tropis yang 

kaya akan keragaman jenis tanaman. Kalau kita memang perlu 

untuk sehat, maka kita tidak perlu peduli dengan gengsi dan 

status karena tidak mengkonsumsi makanan beracun dan 

makanan sampah yang banyak beredar di kota besar. 

 

a. Bagaimana Memulai Berkebun? 
1. Bahan dan peralatan yang diperlukan 

Bahan dan peralatan yang digunakan tergantung pada 

kepentingan dalam mengerjakan kebun, tetapi sebagai 

patokan dapat dibantu dengan daftar alat dan bahan 

seperti berikut ini. Peralatan terdiri dari cangkul, linggis, 

palu, gergaji, pahatan, parang, sabit, sekop, dan garpu. 

Bahan-bahan terdiri dari bambu, paralon bekas, kaleng 

bekas, ban mobil, papan, pot tanah, drum bekas, karung 

atau sak, paku, dan kawat. 

 

2. Langkah-langkah 

 Membuat daftar 

Mendaftar keperluan yang dibutuhkan untuk berkebun, 

akan membantu kita dalam mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan. Berdasarkan daftar tersebut 

kita bisa menyiapkan semua kebutuhan sebelum 

memulai pekerjaan. 

 Membuat perencanaan 

Sebelum memulai berkebun, sebaiknya perlu dipikirkan 

terlebih dahulu kebun yang bagaimana yang kita 

inginkan. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila 

terjadi perubahan dalam kebun. Untuk itu kita perlu 

mengamati halaman untuk kemungkinan-kemungkinan 
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yang bisa dikembangkan, mana yang perlu dibongkar, 

pot atau media apa yang akan digunakan. Sebaiknya juga 

perlu mengetahui luas kebun karena akan memudahkan 

pengaturan. Sebaiknya perencanaan ditulis di atas kertas 

dengan gambar-gambar yang sederhana. Jika kita sudah 

mantap dengan perencanaan tersebut, maka kita bisa 

memulai dari hal yang sudah siap. 

 Pengerjaan 

 Mengolah tanah meliputi menggemburkan, 

mencabut gulma dan membersihkan batu-batu kecil, 

serta membuat bedengan. Bentuk bedengan tidak 

harus segi empat, tetapi bisa bermacam-macam 

tergantung pada letak dan luas kebun.  

 
 Pemupukan adalah memupuk tanah supaya menjadi 

gembur. Pupuk yang digunakan sebaiknya kompos, 

pupuk hijau (dari tanaman), dan pupuk kandang 

karena tidak mengandung bahan kimia sintetis. 

Bahan kimia tersebut dapat mengganggu kesehatan 

dan merusak kesuburan tanah karena dapat 

membunuh mikroorganisme. Pupuk hijau dan pupuk 

kandang sangat mudah diperoleh, kecuali kompos 

kita bisa membuat sendiri. 

 Pemulsaan. Mulsa dapat melindungi tanah dari sinar 

matahari dan hujan sehingga tanah tidak cepat kering 

dan juga tidak mudah larut oleh air hujan. Bahan 
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mulsa bisa berasal dari rumput, daun pisang, jerami, 

serutan kayu, atau bahan organik lain (bahan yang 

dapat terurai). Selain melindungi tanah, mulsa juga 

berfungsi untuk mengendalikan gulma (tanaman 

pengganggu) dan hama, menyuburkan tanah, dan 

mempertahankan kelembaban tanah. Cara 

menggunakan mulsa yaitu dengan menaburkan di 

atas permukaan tanah yang sudah ada tanamannya. 

Bahan mulsa yang terlalu besar sebaiknya dipotong 

kecil-kecil, ketebalan untuk pemberian mulsa antara 

5 – 10cm. Untuk jenis tanaman yang cara tanamnya 

ditabur seperti bayam dan wijen, tidak perlu diberi 

mulsa. 

 

 

 Pembibitan. Ada beberapa jenis tanaman yang perlu 

disemaikan terlebih dahulu sebelum ditanam, seperti 

cabai, terung, tomat, dan sawi. Untuk pembibitan 

diperlukan tempat persemaian (bisa dari macam-

macam tempat), tanah yang gembur, dan benih 

untuk disemai. Letakkan tempat persemaian di 

tempat yang ternaungi dan siram setiap hari. Setelah 

persemaian berumur 3 – 4 minggu, bibit sudah bida 

dipindahkan ke tempat yang diinginkan. 
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 Penanaman. Cara menanam sebaiknya menggunakan 

sistem tumpang sari karena mempunyai banyak 

manfaat, seperti memperoleh bermacam-macam 

sayuran, bisa mengendalikan hama, menjaga 

kesuburan tanah, dan bisa panen secara terus-

menerus. Ada dua jenis penanaman secara tumpang 

sari, yaitu tumpang sari dari jenis tanaman dan 

tumpang sari dari umur tanaman. 

 Panen. Memungut hasil adalah mengambil hasil jerih 

payah kita selama berkebun dan merupakan hal yang 

paling menyenangkan. Ketika memanen sebaiknya 

tidak diambil semuanya, tapi sisakan untuk bibit juga. 

Untuk bibit pilihlah buah atau tanaman yang sehat 

dan besar. Untuk menjaga supaya cadangan bibit 

tidak diambil oleh orang lain, sebaiknya dibungkus 

atau diberi tanda. Cara panen ada yang dicabut, 

seperti wortel, sawi, bayam cabut, dan kangkung. 

Cara panen yang dipetik, seperti cabai, tomat, dan 

terung. Untuk tanaman yang dicabut, setelah 

dipanen harus segera diisi lagi dengan tanaman lain 

supaya kebun tidak kosong dan dapat dipanen terus-

menerus. Ketika mengganti tanaman lain sebaiknya 

tidak dilakukan secara bergiliran atau dengan sistem 

rotasi. Hal ini penting untuk memanfaatkan unsur 

hara yang ada di tanah. Berikut ini urutan 

penanaman secara rotasi: 
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 Sayuran yang menghasilkan daun seperti sawi, 

seledri, kangkung, bayam. 

 Sayuran yang menghasilkan buah seperti cabai, 

lobak, terung, tomat, jagung. 

 Sayuran yang menghasilkan akar seperti wortel, 

lobak, bit, kentang, ubi jalar. 

Untuk jenis kacang-kacangan bisa ditanam pada 

permulaan atau terus-menerus karena dapat 

menghasilkan Nitrogen (N) untuk membantu 

kesuburan tanah. 

 

b. Jenis-jenis Tanaman 
Daerah tropis mempunyai banyak jenis atau keragaman 

tanaman, baik tanaman hias, sayuran, buah, perkebunan, 

dan masih ada jenis yang lain. Untuk itu kita tidak perlu 

menanam jenis-jenis tanaman dari luar yang perlu perhatian 

khusus dan mahal. Tabel ini bisa membantu anda memilih 

tanaman yang akan ditanam. 

 

1. Tanaman sayuran 

Sayuran yang dimaksud adalah jenis yang paling sering 

dikonsumsi oleh manusia dan mudah diperoleh, baik di 

pasar maupun ditanam sendiri. 

 

Jenis sayuran Perbanyakan Cara Tanam Jarak Tanam Keterangan  

Sawi hijau Biji semai 20 x 20cm  

Bayam cabut Biji semai   

Terung  Biji semai 40 x 80cm  

Tomat  Biji semai 40 x 80cm  

Cabai kecil Biji semai 40 x 80cm  

Cabai besar Biji semai 40 x 80cm  

Wortel  Biji semai 5 x 20cm  

Kangkung  Biji langsung 5 x 15cm  

Kacang Biji langsung 40 x 60cm Perlu 
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panjang rambatan 

Kacang tanah Biji langsung 10 x 10cm  

Kecipir  biji langsung 40 x 60cm 
Perlu 
rambatan 

Ucet  biji langsung 40 x 60cm 
Perlu 
rambatan 

Ubi kayu stek langsung 40 x 60cm  

Ubi jalar stek langsung 15 x 60cm  

Serai  anakan langsung 30 x 60cm  

Mentimun  biji semai 40 x 60cm 
Perlu 
rambatan 

Seledri  biji semai 20 x 30cm  

Labu siam buah langsung  
Perlu para-
para 

Kemangi  biji semai   

 

2. Tanaman empon-empon 

Empon-empon selain sebagai bumbu pelengkap 

masakan, juga mempunyai fungsi lain yaitu untuk obat 

tradisional (jamu). 

 

Jenis empon- empon Perbanyakan 
Cara 

Tanam 
Jarak 

Tanam 
Jahe Rimpang Langsung 25 x 50cm 

Kencur Rimpang Langsung 20 x 15cm 

Kunyit Rimpang Langsung 40 x 40cm 

Lengkuas Rimpang Langsung 30 x 60cm 

Temu lawak Rimpang Langsung   

 

3. Tanaman buah  

 Apabila halaman anda tidak terlalu sempit, lebih baik 

juga ditanami buah-buahan karena bisa diambil buahnya 

dan sekaligus sebagai naungan atau sebagai tanaman 

hias. Jenis yang dipilih bisa disesuaikan dengan luas 

lahan yang ada. 
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Jenis Buah Perbanyakan Jarak Tanam 
Jeruk nipis biji/cangkok/okulasi 6m 

Mangga  biji/cangkok/okulasi 5 – 8m 

Apokat biji/cangkok/okulasi 14 – 16m 

Rambutan biji/cangkok/okulasi 12 – 14m 

Pisang Anakan 5m 

Belimbing manis biji/cangkok/okulasi 6m 

Pepaya Biji 2 – 5m 

Sawo biji/cangkok/okulasi 12m 

Sirsat biji/cangkok/okulasi 5 – 7m 

Catatan untuk tanaman buah: 

 Jika ditanam di halaman sempit, bisa menggunakan pot besar 

atau drum bekas. 

 Jika ditanam di halaman sekolah, sebaiknya sesuai dengan tabel 

jarak tanam. 

 

D. Macam-macam Model Kebun 
1. Bambu 

Bambu mempunyai peranan penting dalam menunjang 

keperluan hidup, dapat dipakai menjadi peralatan sederhana 

atau peralatan mewah. Bambu juga bisa dipakai sebagai media 

tanam yang baik dan cukup tahan lama. Selain harganya juga 

murah, bambu juga bisa memberikan unsur keindahan, apalagi 

kalau kita bisa menata. Untuk media tanaman sebaiknya 

digunakan bambu yang berdiameter 10cm ke atas. 
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2. Pot tanah 

Pot tanah tentu tidak asing bagi kita karena sejak awal pot ini 

sudah digunakan, tetapi keberadaannya mulai tergeser dengan 

datangnya pot plastik atau pot dari semen. Padahal pot tanah 

lebih baik dari pot plastik maupun semen. Selain murah, pori-

pori pot tanah juga bisa membantu kesehatan tanaman. Ada 

anggapan terkesan kampungan, tetapi sebenarnya mempunyai 

nilai seni.  

 

3. Ban mobil 

Selama ini ban mobil bekas kebanyakan dibuat tempat sampah, 

kursi, atau tali untuk sumur. Padahal ban mobil juga bisa 

sebagai media tanam, selain kuat dan awet, harganya murah. 

Selama ini ban mobil bekas dianggap menjadi masalah karena 

kesulitan dalam penyimpanannya dan sebagai sumber sarang 

nyamuk, maka mulai saat ini akan menjadi barang yang 

bermanfaat. 
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4. Paralon/PVC 

Paralon memang tidak dianjurkan digunakan dengan 

pertimbangan harganya memang mahal. Tetapi, paralon yang 

dimaksud adalah sisa-sisa paralon yang sudah tidak 

dipergunakan lagi. Daripada dibuang menjadi sampah atau 

dibakar bisa berbahaya untuk kesehatan dari asap yang 

ditimbulkannya. Untuk itu kita bisa memanfaatkan sebagai 

media tanam, caranya sama dengan bambu. 

 

5. Papan 

Papan juga merupakan bahan yang umum dijumpai, tetapi 

pemanfaatannya masih terbatas untuk bangunan, perabot 

rumah tangga, atau hiasan. Papan bekas kebanyakan dibuang 

atau dijadikan kayu bakar, padahal papan tersebut digunakan 

sebagai media tanam, walaupun keawetannya lebih rendah 

daripada bambu. 
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6. Kaleng 

Cukup banyak yang memanfaatkan kaleng susu atau kaleng cat 

sebagai media tanam, tetapi penggunannya asal-asalan 

sehingga memberikan kesan kotor. Untuk itu sebenarnya kita 

bisa meningkatkan nilai estetikanya dengan menghias kaleng-

kaleng tersebut dengan sedikit goresan cat atau mengatur 

posisi dan letak kaleng-kaleng bekas tersebut. 
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7. Botol atau gelas air mineral 

Keberadaannya ada dimana-mana dan menimbulkan masalah 

yaitu sampah. Memang ada yang sudah bisa didaurulang, tetapi 

tidak semua jenis karena bahannya berbeda-beda. Untuk 

mendapatkannya tanpa harus mengeluarkan biaya dan sangat 

mudah diperoleh. 

 
 

8. Aluminium foil 

Kita sering menjumpai benda ini antara lain pembungkus kopi 

atau susu berwarna putih keperak-perakan dan mengkilat. 

Bahan ini sulit hancur atau tidak terurai di tanah. Bahan ini juga 

mudah didapat dan tidak perlu dibeli langsung, serta bisa tahan 

cukup lama. Untuk itu kita bisa memanfaatkan dulu. 
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9. Sak 

Bahan yang berbentuk seperti kantong ini pun juga bisa 

dimanfaatkan sebagai media tanam, harganya murah dan 

mudah diperoleh. 

 
 

10. Drum 

Bahan ini memang bisa digunakan, tapi kemungkinan sulit 

diperoleh dan mahal harganya. Jika kita mempunyai, bisa 

memanfaatkannya. Selain cukup besar, drum juga bisa 

bertahan lama. Drum ini bisa dipakai sebagai media tanam 

untuk tanaman yang besar, seperti pohon buah-buahan. 

Dengan demikian kebun kita akan lebih lengkap jenis 

tanamannya. 
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Dari beberapa contoh tersebut mudah-mudahan bisa membuat 

kita lebih jeli dan teliti untuk memanfaatkan apa saja yang 

selama ini kita anggap tidak bermafaat. Tentu di sekitar kita 

masih banyak kemungkinan yang bisa dimanfaatkan dan 

dikembangkan. Siapa tahu dari hal kecil ini kita bisa 

menemukan jalan keluar dari kondisi sulit seperti saat ini, yang 

penting kita mau berusaha dan menerapkannya. Karena hanya 

dengan pengalaman (praktek) kita bisa menemukan kesalahan-

kesalahan dan juga menemukan jalan keluar sekaligus. 

 

Catatan: 

Perlu diingat bahwa ada bahan-bahan yang harus dihindari 

pemakaiannya yaitu bahan atau tempat bekas bahan beracun, 

seperti kaleng racun nyamuk, kaleng bahan kimia, kaleng 

pembersih lantai, kaleng atau bungkus pestisida. Hal yang 

dikhawatirkan adalah masih ada sisa bahan yang berbahaya, 

walaupun sudah dicuci karena bahan kimia tidak bisa hilang 

melalui pencucian. 
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11. Pertanian Alami 
 

 

Prinsip pertanian alami sebenarnya memiliki kesamaan dengan 

beberapa istilah yang umum dan berkembang di masyarakat seperti 

Pertanian ramah lingkungan, Pertanian Organik, Pertanian Ekologis, 

Pertanian Selaras Alam, Permaculture, atau Biodynamic. 

 

Menurut beberapa literatur, Pertanian alami merupakan sistem 

pertanian yang bertujuan untuk tetap menjaga keselarasan (harmoni) 

dengan sistem alami, serta memanfaatkan dan mengembangkan 

semaksimal mungkin proses-proses alami dalam pengelolaan usaha 

tani (Kasumbogo Untung, 1997). Pertanian alami menghindari 

penggunaan pupuk dan pestisida sintetik, (Saragih. 2008). Dengan kata 

lain pertanian alami adalah  suatu sistem pertanian yang tidak 

menggunakan bahan kimia buatan; mewujudkan sikap dan perilaku 

hidup yang menghargai alam; dengan keyakinan bahwa kehidupan 

adalah anugerah Tuhan yang harus dilestarikan (Joko Prayogo dkk., 

1999).  

 

Fukuoko dalam bukunya ”one straw revolution” telah memaparkan 

dan menerapkan falsafah dasar pertanian alami yaitu bekerja sama 

dengan alam, bukan melawan alam, senantiasa mengamati dengan 

penuh perhatian dan bukan bekerja tanpa berpikir, memperhatikan 

tanaman dan binatang dalam keseluruhan fungsinya dari pada 

memanfaatkan elemen yang ada sebagai fungsi tunggal. 

Fukuoko menerapkan cara Aikido terhadap lahan yaitu mengalir 

bersama gelombang, merubah kelemahan menjadi kekuatan dan 

memanfaatkan segala sesuatu secara positif. Tapi jika kita 

melawan/menyerang alam, pada akhirnya kita yang akan hancur. 



 

 

171 Panduan Pertanian Alami 

 

 

Fukuoka juga berpendapat ”keserasian dengan alam hanya dapat 

terwujud bila kita melepaskan pikirkan superioritas manusia atas 

alam”. 

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa: 

“Pertanian alami adalah pertanian yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan (tanah, air, udara), manusia, hewan, dan tumbuhan. 

Selain itu, jika dilihat lebih luas pertanian alami juga memperhatikan 

aspek budaya, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, konservasi, HAM, 

dan semua disiplin ilmu”.  

 

Begitu juga bagi masyarakat petani kita, bertani bukan hanya sekedar 

menanam dan menumbuhkan tanaman, memupuk dan mengejar 

produksi setinggi tingginya serta mendapatkan keuntungan sebesar 

besarnya secara materi, tetapi ada hal lain yaitu“ membangun 

keserasian, keselarasan yang harmoni dengan alam yang diwujudkan 

dalam prilaku keseharian mereka terhadap alam sekitarnya, termasuk 

dalam proses pertanian. Bagi mereka alam adalah kehidupannya baik 

untuk saat ini maupun masa yang akan datang sehingga mereka 

memperlakukan alam dengan sangat bijak dan penuh etika.  

 

Perlu diketahui bahwa pertanian alami dalam berbagai bentuk, sudah 

dilakukan sejak ribuan tahun di seluruh dunia, merupakan pertanian 

alami yang tidak menggunakan bahan kimia sintetik. Pertanian dengan 

memperhatikan dan memanfaatkan unsur yang ada seperti hutan. 

Hutan merupakan salah satu sistem produksi pangan pada masa 

prasejarah yang dipercayai merupakan konsep yang di contoh sebagai 

ekosistem pertanian yang pertama. 

 

Pada abad 18, pupuk sintetis mulai diproduksi, berupa superfosfat. 

Lalu pupuk berbahan dasar amonia mulai diproduksi secara masal 

ketika semasa Perang Dunia I. Pupuk ini murah, bernutrisi, dan mudah 
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ditransportasikan dalam bentuk curah. Tahun 1940an, pestisida kimia 

mulai diproduksi secara besar besaran, sehingga memicu penggunaan 

bahan kimia pada pertanian di seluruh dunia. Namun sistem pertanian 

baru yang mulai berkembang ini membawa dampak serius secara 

jangka panjang pada pemadatan tanah, erosi, penurunan kesuburan 

tanah secara keseluruhan, juga dampak kesehatan pada manusia 

akibat bahan kimia beracun yang masuk ke bahan pangan dan akhirnya 

masuk kedalam tubuh manusia.   

 

Para pakar biologi tanah mulai mengembangkan teori mengenai 

bagaimana ilmu biologi yang dapat digunakan pada pertanian untuk 

menanggulangi dampak negatif bahan kimia pertanian tanpa 

mengurangi hasil produksi pertanian.  

 

Pada tahun 1930an dan awal 1940an, pakar botani terkemuka Sir 

Albert Howard dan istrinya Gabriel Howard mengembangkan 

pertanian alami. Howard terinspirasi dari pengalaman mereka 

mengenai metode pertanian tradisional di India. Pengetahuan mereka 

mengenai biodinamika (pertanian yang berdasarkan perbintangan). 

Sejak saat itulah pertanian alami mulai berkembang sebagai bentuk 

antisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan dari sektor pertanian.  

 

Sayangnya, praktik pertanian alami ini baru dipahami sebatas pada 

penggantian pupuk anorganik menjadi organik termasuk pestisidanya, 

dan keberhasilan kegiatan pertanian baru diukur pada tingkat 

produksi. Padahal realisasi yang paling sulit diterapkan adalah 

bagaimana petani memahami dan menyadari pemakaian pupuk dan 

pestisida kimia yang residunya bisa membahayakan dirinya, keluarga, 

dan konsumen, bahkan lingkungan. 
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Perbedaan Pertanian Modern dan Pertanian Alami 

 

Pertanian Modern Pertanian Alami Keuntungan 

Pertanian Alami 

Berorientasi pada 

hasil setinggi 

tingginya 

Berorientasi pada 

keseimbangan 

Harga dipasar akan 

stabil dan tidak ada 

over produksi 

Menggunakan 

mikroorganisme 

dari luar daerah 

Menggunakan 

mikroorganisme lokal 

atau indigenous 

microorganisms (IMOs) 

Aman, murah, 

mudah diterapkan 

dan sangat efektif. 

Menggunakan 

pupuk kimia 

Menggunakan nutrisi 

sesuai siklus tanaman 

Memelihara dan 

memperkuat 

tanaman secara 

alami 

Pengolahan tanah 

secara mekanik 

(mesin), dan 

cenderung 

eksploitasi 

Menggunakan 

pembajak alami dan 

peralatan trasdional, 

sisitem rotasi tanaman 

Kondisi tanah dan 

kesubuaran tanah 

tetap terjaga, 

begitu juga mikro 

organisme 

semakian 

berkembang  

Menggunakan 

Teknologi tinggi 

Menggunakan 

tehnologi sederhana 

Biaya lebih murah 

dan bisa dikerjan 

petani sendiri, dan 

tidak ada limbah 

berbahaya dan 

semua limbah 

didaur ulang  

Tanaman 

monokulture  

Tanaman bervariasi  Hasil akan lebih 

bervariasi, 
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kesuburan tanah 

terjaga, hemat air, 

harga akan stabil, 

menkontrol 

populasi hama 

Menggunakan 

pestisida sintetis  

untuk membunuh 

hama 

Menggunakan 

pestisida alami dari 

tumbuhan dan bahan 

organik lainnya, 

termasuk fermentasi 

buah dan  Bersifat 

mengusir hama bukan 

membasmi  

Tidak ada residu 

berbahaya dan 

beracun. Populasi 

hama tetap 

seimbang, biaya 

lebih murah, 

mudah didapat dan 

ekosistem tetap 

seimbang 

Mengunakan bibit 

unggul atau 

rekayasa genetika  

Menggunakan bibit 

lokal dan budidaya 

sendiri 

Menjaga 

kepunahan 

keragaman hayati 

lokal, tahan 

terhadap kondisi 

setempat, murah 

dan berkelanjutan. 

Petani lebih mandiri 

Banyak 

menggunakan 

mesin 

Banyak menggunakan 

tenaga manusia 

Tersedianya 

lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat 

petani terutama 

perempuan, 

hubungan sosial 

tetap terpelihara.  
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Prinsip utama dari Pertanian Alami adalah: 

1. Memulihkan kedaulatan Petani (secara politis).  

secara politis, dalam pertanian alami, petani dapat 

memutuskan sendiri apa yang akan ditanam, input produksi 

yang digunakan, hingga penentuan dijual atau ke mana di 

pasarkan, berapa harga produk yang harus dijual merupakan 

sifat politik yang harus dimiliki oleh setiap orang yang 

melakukan pertanian alami 

- Petani sebagai pelaku utama harus memiliki kebanggaan 

sebagai petani 

- Petani mampu mengelola segala sumberdaya yang 

dimilikinya dan yang tersedia dilingkungannya 

- Petani memiliki kemandirian dalam memanfaatkan 

potensinya sendiri dan tidak tergantung pada industri 

2. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian yang ramah 

lingkungan dan penggunaan input lokal, sehingga biaya yang 

dikeluarkan akan berkurang, dibanding pertanian model 

Revolusi Hijau yang hanya memberikan keuntungan kepada 

pemilik modal input produksi. 

3. Pemulihan kesuburan tanah, dengan penggunaan bahan organik 

sebagai bahan pendukung pertanian.  

4. Pemulihan keseimbangan ekosistem.  

- Pemakaian bahan-bahan yang ramah terhadap 

lingkungan  

- Tidak memusnakan tanaman sekitarnya yang dianggap 

penganggu 

- Mengendalikan polulasi hama dan memberikan habitat 

bagi hewan predator  

5. Pelestarian dan mempertahankan Kearifan Lokal. Secara budaya, 

pertanian alami menghargai berbagai ritual dalam bertani, 
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menanam tanaman sesuai dengan kebudayaan lokal/setempat. 

Seperti upacara sebelum tanam dan setelah panen, sistem 

gotong royong (di jawa ada istilah kesayan), upah tidak harus 

uang (di jawa adalah istilah bawon)  

6. Menerapkan kehidupan sosial dimana pertanian alami 

menjunjung tinggi nilai-nilai manusia tanpa diskriminasi, 

memberi ruang yang setara antara laki-laki dan perempuan 

dalam praktik bertani, memperbaiki pranata kehidupan sosial 

dan praktik bertani yang lebih kesetaraan gender. Memberikan 

peran kepada perempuan dalam bidang pertanian (pembagian 

peran dan tanggung jawab sesuai dengan bidang pekerjaan) 

7. Membangun organisasi petani yang kuat dan mandiri. Pada 

kondisi saat ini petani harus berorganisasi untuk menghadapi 

arus globalisasi. Hanya dengan beroganisasi petani  bisa bersaing 

dan bertahan menghadapi segala macam ancaman global.  

8. Keselamatan kerja. Pemakaian bahan-bahan yang ramah 

lingkungan secara tidak langsung juga menjaga keselamatan 

kerja dari petani itu sendiri. 

9. Menghindari benih hasil rekayasa genetik, menghindari pestisida 

sintetis (kimia), penggunaan zat pengatur tumbuh dan pupuk 

kimia sintetis, hormon tumbuh dan bahan aditif sintetis untuk 

pakan ternak. Pada awal penerapan Pertanian Alami petani akan 

kesulitan dalam penerapan secara murni karena ketersediaan 

kompos terbatas, kondisi tanah masih belum subur, ketersedian 

bahan lainnya masih sulit. Untuk itu masih ditoleransi 

pemakaian asupan kimia (pupuk) tetapi pada proses berikutnya 

pengunaan pupuk kimia semakin dikurangi dan pengunaan 

pupuk organik semaikin ditingkatkan, yang pada akhirnya pupuk 

kimia sudah tidak digunakan sama sekali. 

10. Menghasilkan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Pemakaian 

bahan yang lebih ramah lingkungan maka petani menghasilkan 

produk pangan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi, baik 
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oleh petani itu sendiri, maupun konsumen lainnya. Secara 

langsung telah turut andil dalam penyelamatan kesehatan 

masyarakat dan juga penyelamatan generasi ke depan. 

 

Petani harus sadar bahwa,  apa yang dihadapi dalam proses bertani 

adalah jasad hidup dan punya kehidupan tersendiri, baik 

tanaman/tumbuhan, hewan maupun jasad renik lain seperti 

mikroorganisme, jamur,dsb mereka hidup saling membutuhkan dan 

menguntungkan. Selain itu, ada peran unsur-unsur alam lainnya 

seperti matahari, udara, air, hutan turut berkontribusi dalam 

menciptakan keseimbangan alam. 

 

Petani diharapkan memahami situasi dan kondisi  pada saat ini  serta 

tantangan kedepan,  baik dari segi politik dan ekonomi global. 

Kesadaran dan kepedulian petani menjadi kunci penting dalam 

mengahdapi situasi tersebut,  oleh karena itu mau tidak mau kita atau 

petani harus kembali kepada pertanian Alami yang sudah terbukti, 

dapat  bertahan hingga saat ini.  

 

Kesadaran akan kelestarian ekosistem alami, mempertahankan budaya 

dan kearifan lokal, pengunaan bibit lokal, pengunaan pupuk dan 

pestida alami serta hubungan sosial atau kekerabatan yang tinggi 

adalah kunci penting untuk membangun kemandirian petani yang 

selanjutnya bisa mewujudkan kesejahteraan petani yang berdaulat 

dan merdeka. 
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Daftar Istilah 
 

 

 

Gulma  tumbuhan pengganggu bagi tanaman utama 

Mulsa          penutup tanah 

Tumpang sari sistem bercocok tanam dengan menanam dua 

jenis atau lebih pada lahan dan waktu yang sama 

Ekologis      sifat hubungan timbal balik antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya  

Menyemai   menanam biji-bijian di tempat yang tersedia 

untuk bibit tanaman yang akan ditanam di tempat 

lain. 

Tanaman unggul  tanaman yang lebih baik dari tanaman lain 

(kebanyakan dari hasil buatan) 

Budidaya          usaha yang bermanfaat dan memberi hasil 

Bedengan          tanah yang ditinggikan sebagai media 

tanam/tanggul 

Mikroorganisme  makhluk hidup sederhana yang terdiri dari satu 

atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat 

dengan mikroskop dan bisa berupa tumbuhan 

atau hewan 

Rotasi                 sisten tanaman yang bergatian  

Rimpang                 umbi (akar) yang bercabang-cabang 

Stek               perbanyakan tanaman dengan cara memotong 

batang/cabang 

Cangkok             perbanyakan tanaman dengan cara mengupas 

kulit batang dan dibalut dengan sabut yang diberi 

tanah. 



 

 

179 Panduan Pertanian Alami 

 

 

Okulasi            cara meningkatkan mutu tanaman dengan 

menempelkan kulit yang bermata dari bagian atas 

dengan bagian bawah dari tanaman lain yang 

sejenisnya 

Para-para           anyaman bambu yang digunakan untuk rambatan 

tanaman 

Media tanam   bahan yang digunakan untuk menumbuhkan 

tanaman (kompos, humus) 

Daur ulang        pemanfaatan barang bekas melalui proses dan 

hasilnya bisa dimanfaatkan kembali 

Rantai makanan  perolehan makanan yang terjadi pada makhluk 

hidup secara berantai 
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