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KATA PENGANTAR

Sebelum konsep sistem usahatani terpadu yang sudah disusun oleh konsultan

yang ditunjuk oleh South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) diterapkan,

maka diperlukan sosialisasi terhadap konsep ini dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan

sistem usahatani terpadu dilakukan dengan pemberian materi berupa modul pelatihan.

Sesuai dengan konsep maka dibuatlah 6 modul pelatihan yaitu modul I berupa penjelasan

tentang konsep sistem pertanian terpadu, modul II membahas tentang dasar-dasar

budidaya tanaman, modul III menyajikan pembangunan usaha peternakan rakyat di

pedesaan, modul IV membahas aspek pemberdayaan masyarakat melalui usaha

budidaya ikan, modul V tentang pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan kompos,

dan modul VI menjelaskan tentang system kelembagaan desa. Ke enam modul ini

dikompilasi jadi satu walaupun masing-masing dengan file tersendiri dalam soft copynya.

Tersusunnya modul yang merupakan komponen penyusun sistem usahatani

terpadu ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dasar yang memadai bagi petani

untuk menerapkan dengan baik konsep sistem usahatani ini di lapangan.

Semoga modul ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan semua pihak

Palembang, Desember 2004

Koordinator Tim Penyusun,

Dr. Erizal Sodikin
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RINGKASAN

Masyarakat di sekitar hutan dahulunya mengandalkan alam sekitarnya untuk

memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan pangan dengan cara memancing, berburu

dan menjerat (rusa/kijang/kancil). Kondisi ini sudah berlangsung turun temurun sehingga

terbentuk mentalitas, tradisi bahkan budaya ketergantungan dengan alam (hutan). Namun

saat ini daya dukung sumberdaya hutan untuk menyediakan barang dan jasa sudah jauh

menurun. Keadaan ini diperburuk lagi oleh pertumbuhan populasi penduduk yang sangat

pesat yang juga berarti memerlukan pasokan bahan sandang dan pangan.

Sampai sekarang aktivitas ekonomi utama dan yang masih diminati karena

dianggap mudah dilakukan oleh masyarakat pedesaan dan di sekitar hutan adalah

aktivitas usahatani. Aktivitas yang bertumpu kepada budidaya tanaman ini sudah

merupakan tradisi bagi mereka. Untuk itulah alternatif usaha ekonomi yang perlu selalu

mendapat perhatian dan pembenahan adalah usahatani. Sistem usahatani ini haruslah

menjanjikan pendapatan lebih besar dengan tingkat resiko ekonomi dan resiko kerusakan

lingkungan yang minimum serta termanfaatkannya tenaga kerja wanita secara optimal.

Cepatnya perubahan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan kemasyarakatan)

akibat dua hal di atas (kerusakan hutan dan tingginya pertambahan kebutuhan) tidak

diimbangi dengan mengubah karakter (mentalitas) masyarakat. Ketergantungan hidup

mengandalkan hutan masih tetap tinggi. Akibatnya sering terjadi konflik kepentingan

sosial masyarakat dengan pengelola yang punya konsesi hutan. Selama masyarakat

masih menganggap bahwa hutan adalah sumber nafkah mereka, maka pembukaan lahan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan terus terjadi. Oleh karena itu diperlukan solusi

konkrit dengan memberikan tempat sebagai sumber penghasilan permanen bagi

masyarakat di sekitar hutan, sehingga diharapkan kerusakan hutan, seperti kebakaran,

dapat ditekan atau dicegah.

Sampai saat ini terlihat bahwa secara umum masyarakat atau penduduk asli

masih sulit untuk diajak menerapkan usahatani yang intensif tenaga kerja seperti

membudidayakan tanaman semusim (tanaman hortikultura maupun tanaman pangan).

Keberhasilan budidaya tanaman semusim masih didominasi oleh penduduk datangan dari

Jawa (suku jawa dan sunda) maupun dari Bali yang alamnya memang mendidik mereka

untuk bekerja intensif agar bisa hidup. Masyarakat lokal lebih suka membudidayakan

tanaman tahunan/industri seperti karet, kelapa sawit, jeruk.

Keengganan penduduk asli mengusahakan tanaman semusim secara intensif juga

diduga karena kecilnya marjin keuntungan. Kecilnya marjin tersebut akibat dari masih

seringnya usahatani masyarakat dikelola secara parsial dengan jenis komoditas terbatas,
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misal jagung atau buncis saja. Padahal usahatani yang dilakukan pada suatu areal akan

sangat besar marjin keuntungannya jika dapat dibentuk sistem pertanian yang

membentuk mata rantai yang saling terkait atau mengisi satu dengan yang lainnya.

Usahatani seperti ini sudah dikenal dengan nama sistem usahatani terpadu atau sistem

pertanian tertutup (integrated farming system or closed agricultural system/bio-cyclo

farming).

Secara umum sistem pertanian terpadu merupakan suatu sistem pertanian yang

memadukan unsur tanaman dengan unsur hewan (peternakan atau perikanan)

sedemikian rupa sehingga dua unsur ini bersinergi. Penerapan sistem usaha tani yang

memadukan unsur tanaman dengan ternak akan memberikan beberapa keuntungan

yaitu: 1) diversifikasi penggunaan sumberdaya produksi, 2) mengurangi terjadinya resiko

gagal, 3) efisiensi penggunaan tenaga kerja (tenaga kerja wanita dapat termanfaatkan

secara lebih optimal), 4) efisiensi penggunaan komponen produksi, 5) mengurangi

ketergantungan masukan energi dari luar, 6) sistem ekologi lebih lestari dan melindungi

lingkungan hidup, 7) meningkatkan output, dan 8) mengembangkan rumah tangga petani

lebih stabil. Dengan demikian akan tercipta pula pengembangan pembangunan pertanian

yang berkelanjutan (sustainable).

Secara umum model pertanian yang diajukan adalah suatu bentuk pertanian yang

menerapkan sistem pertanaman berganda atau polikultur (multiple cropping) yang

dipadukan dengan potensi ternak atau ikan. Model polikultur yang diusahakan untuk

dikembangkan meliputi: 1) Usahatani berbasis tanaman tahunan, 2) Usahatani berbasis

tanaman semusim, dan 3) Usahatani berbasis ternak. Upaya mendaur ulang energi dalam

sistem usahatani terpadu ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga masukan energi

dari luar seminimal mungkin. Peranan mikroorganisme perombak seresah

tanaman/tumbuhan dalam hal ini sangat penting dalam pengayaan unsur hara di dalam

tanah.

Untuk mengimplementasikan sistem usahatani terpadu ini maka beberapa langkah

ke depan yang perlu dilakukan yaitu (1)sosialisasi program dan sistem usahatani terpadu

dalam bentuk seminar, lokakarya atau forum diskusi yang penyebaran informasinya dapat

melalui media cetak maupun elektronik, (2) penentuan Lokasi kawasan prioritas, (3)

indentifikasi Potensi dan Masalah, (4) musyawarah penyusunan program, (5).penerapan

program yang sudah disepakati, (6) pendampingan pelaksanaan program, (7) monitoring

dan evaluasi
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SUMMARY

People living near the forest used to rely their living upon the nature’s products.

Such habit had been deeply integrated in their lives that forest became an important

source of earning. Such life style could be maintained because the forest resources were

sufficient and capable enough to support the needs of the people. Unfortunately, current

condition of the forest resources has changed significantly. The ability of the forest

resource to sufficiently support people’s needs has significantly declined due to their

declining coverage and quality. The rapid increases in human population on the planet to

some extent has also contributed to the accelerating degradation of forest resources.

Farming is an economic activity the most widely practiced by people living near the

forest. However, rapid changes in the social and economic condition in the society during

recent years is not followed by reformation in behavior of the society themselves.

Conflicts over forest management and usage between forest concession companies and

society are also occurring. Therefore, a concrete solution, such as by providing permanent

agricultural land, is required. Such policy will enable the people to change their fully

reliance on the use of the natural resources to an intensive and permanent resource

management. Thus, further forest degradation, such as caused by fires, can be

minimized or avoided.

Local farmers in South Sumatra are characterized by their traditional practices in

agriculture. They are not easily adopting an intensive farming system, mainly in cultivation

of annual crops. In stead, they are mostly involved in cultivating estate crops, such mainly

rubber and oil palm. Lack of enthusiasm in intensive farming system shown the local

farmers is likely caused by less profit given by such farming system as compared with

estate crops. Least benefit margin in annual crop cultivation because many farmer

harvest their crop only in certain product, e.i. Mize is harvested only corn, whereas stem

and leaves are trown a way. Many farmer utilize their land only with one crop

(monoculture). Farming system will give more benefit to the farmers if the system is

planned in such way that the system enables to integrate various subsystems or

interactions among various subsystems. Such a system is called an integrated farming

system or closed agricultural system or bio-cyclo farming. Basically integrated farming

system is a farming system that combines agriculture and livestock in such way that these

two subsystems will complete one another.

The implementation of an integrated farming system will give the following

benefits; (i) diversification of products, (ii) minimizing economic risk, (iii) efficiency in both

man and women labor use, (iv) efficiency in the use of production components, (v)
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reducing energy input, (vi) sustaining ecosystem, (vii) increasing output, and (viii) building

a well-established farmer household. Above all, it will enhance the establishment of

sustainable agricultural system.

The proposed agricultural model in current project is basically a multiple cropping,

which is combined with livestock and fishery. The model proposed include (i) a farming

system based on estate crops, (ii) a farming system based on annual crops, and iii) a

farming system based on livestock. In addition, this system should also be supported a

well-established agro-bussiness network and processing unit. Such network is important

for marketing and increasing added value of the farming products.

Implementation of this farming concepts need some steps in order to be applied

succesfully. These steps are (1) socialisation of the concept in form of seminar, short

course, field trip etc, (2) determining a priority location as demonstration field, (3)

identifying potency and constraint in the priority location, (4) set up the program, (5)

implementing the program, (6) guiding the program implementation, (7) monitoring and

evaluation.
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I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan di Indonesia merupakan salah satu isu lingkungan penting yang

mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak karena terkait dengan banyak faktor dan

menimbulkan dampak negatif secara lokal, regional maupn global. Kerugian yang

ditimbulkan akibat kebakaran hutan sangat besar dengan hilangnya nilai lingkungan

penting seperti kayu dan non kayu, sumber plasma nutfah, penyerapan atau

penampungan zat karbon, sumber air dan pengatur tata air, pengendalian erosi dan

konservasi tanah, siklus hara dan perlakukan limbah secara alami, dan aspek ekowisata

termasuk nilai estetikanya. Taksiran secara global menurut laporan World Bank (2001)

dalam Soewarso (2003) adalah sebanyak 1,4 juta ton emisi karbon dilepaskan sebagai

akibat kebakaran lahan dan hutan di Indonesia seluas 9,4 juta hektar, dan sekitar 4,8 juta

hektar di antaranya adalah kawasan hutan. Kerugian ekonominya diperkirakan mencapai

US $ 9,3 milyar atau sekitar Rp 83,7 triliun pada nilai kurs sekitar Rp 9.000,-.

Kerusakan hutan akibat kebakaran disebabkan oleh pengusaha bidang

perkebunan/kehutanan dan oleh masyarakat biasa atau petani/peladang di sekitar hutan.

Penerapan aturan hukum yang bersifat preventif maupun kuratif akan lebih mudah

diadaptasi oleh mayoritas pengusaha yang nota bene memiliki usaha ekonomi alternatif,

sehingga mereka masih tetap dapat memperoleh nafkah untuk kehidupannya.

Sebaliknya akan timbul masalah apabila hal tersebut terkena pada petani/peladang di

sekitar hutan yang tidak mempunyai pilihan usaha lain. Apabila tidak diupayakan mencari

solusi alternatif usaha ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka

sulit bagi mereka untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan hutan, termasuk dengan

cara pembakaran untuk berusahatani. Untuk itu solusi memberikan tempat sebagai

sumber penghasilan permanen mereka mutlak dibutuhkan sehingga perambahan hutan

dengan membakar dan lainnya akan semakin berkurang. Solusi yang selama ini sudah

diberikan adalah dengan memberikan konsesi lahan kepada mereka untuk berusaha.

Sayangnya usaha ini sampai sekarang belum memberikan hasil yang memuaskan.

B. USAHATANI, BASIS NAFKAH MASYARAKAT PEDESAAN

Sampai sekarang aktivitas ekonomi utama dan yang masih diminati dan mudah

dilakukan oleh masyarakat di pedesaan dan di sekitar hutan adalah aktivitas usahatani.

Aktivitas yang bertumpu kepada budidaya tanaman ini sudah merupakan tradisi bagi

mereka. Untuk itulah alternatif usaha ekonomi yang perlu selalu mendapat perhatian dan
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pembenahan adalah usahatani. Sistem usahatani ini haruslah menjanjikan pendapatan

lebih besar dengan tingkat resiko ekonomi dan resiko kerusakan lingkungan yang

minimum (termasuk pencegahan kebakaran hutan). Dengan kata lain perlu

dikembangkan sistem usahatani yang berkelanjutan, yaitu yang mampu mencegah

terjadinya kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, dan polusi pada air dan tanah.

Menurut Jitsanguan (2001) bahwa pembangunan pertanian, terutama untuk petani

berskala usahatani kecil, harus terkonsentrasi pada sistem yang minimal memiliki:

1. Prioritas utama untuk tujuan ketahanan pangan

Sistem usahatani untuk petani atau masyarakat miskin yang berskala kecil harus

diprioritaskan untuk ketahanan pangan keluarga mereka. Swasembada makanan

pokok seperti beras, sayuran dan ikan adalah kebutuhan utama, pendapatan tunai

menyusul kemudian.

2. Tujuan utama meminimumkan biaya

Sistem usahatani bagi petani berpendapatan rendah harus didasarkan pada

rasional bahwa sumberdaya dan masukan di areal usahatani yang paling banyak

digunakan dibandingkan yang dari luar. Dengan demikian biaya produksi

diminimumkan. Maksimisasi keuntungan, sebagai tujuan normal produksi

usahatani, mesti dimodifikasi dengan mempertimbangkan minimisasi biaya.

3. Diversifikasi untuk menghindari resiko

Diversifikasi tanaman dan hewan dalam setiap usahatani sangat penting untuk

mengurangi resiko dan ketidakpastian dari kelebihan pasokan dan penurunan

harga, juga dari mewabahnya serangan hama dan penyakit tanaman. Sistem

usahatani yang berisikan beberapa jenis produksi yang saling terkait sangat

potensial untuk meningkatkan keuntungan melalui penurunan biaya unit produksi,

karena sisa dan limbah produksi dari satu jenis usahatani dapat digunakan oleh

jenis usahatani lain.

4. Pertanian sebagai cara hidup

Para keluarga petani kecil, dan masyarakat desa mereka, biasanya menganggap

pertanian sebagai cara hidup mereka daripada sekedar pekerjaan biasa. Oleh

karena itu penting untuk mempertahankan lingkungan yang baik dalam produksi

usahatani sebagai syarat keharusan bagi kualitas kehidupan mereka.

Selain itu, agar dapat membangun strategi pengembangan usahatani yang efektif perlu

dipertimbangkan realitas yang ada. Secara umum masalah yang dihadapi dalam

pengembangan pertanian adalah:

1. Kurangnya modal internal usahatani maupun ketersediaan kredit usahatani
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2. Sempitnya penguasaan maupun pengusahaan lahan, termasuk tidak merata

distribusinya, dan bahkan cukup banyak petani yang tidak memiliki lahan

usahatani (buruh tani)

3. Masih relatif sedikit petani yang memiliki hewan ternak yang cukup menunjang

kehidupan ekonomi kelaurga mereka, bahkan cukup banyak yang tidak memiliki

sama sekali.

4. Tingginya tekanan penduduk terhadap daya dukung lahan maupun beban

keluarga petani

5. Kurangnya ketersediaan teknologi maupun penguasaan teknologi yang sesuai

dengan situasi nyata di lapangan, atau kekeliruan transfer teknologi pada petani

6. Kurang tersedianya teknisi pertanian atau para teknisi dilatih dengan modul di luar

kenyataan yang dibutuhkan.

7. Kurangnya penelitian yang sesuai dengan kondisi dan prioritas yang diperlukan.

8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pertanian

9. Terjadi tekanan yang tinggi terhadap sumberdaya alam dan mulai langkanya

ketersediaan bahan bakar

Pemahaman terhadap masalah tersebut diatas akan sangat membantu untuk

menyusun strategi komprehensif pengembangan usahatani yang efisien dan efektif bagi

peningkatan pendapatan keluarga petani, sekaligus mampu memperhatikan dan menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

C. PERMASALAHAN USAHATANI DI INDONESIA

Perkembangan pertanian modern yang mengarahkan sistem pertanian ke sistem

monokultur dengan input energi sintetik yang semakin dominan menyebabkan dampak

negatif yang semakin besar terhadap ekosistem global. Pencemaran bahan beracun

yang berasal dari pupuk sintetis dan pestisida mengakibatkan pengaruh negatif bagi

kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup, semakin meningkatnya resistensi

hama, penyakit dan gulma, serta semakin tingginya tingkat pencemaran air tanah maupun

sungai oleh senyawa nitrat.

Sistem pertanian yang demikian sangat tergantung pada permintaan dan harga

pasar yang diharapkan. Oleh karena itu selalu ada resiko kelebihan pasokan yang akan

diikuti dengan penurunan harga. Resiko yang cukup besar juga dihadapi petani ketika

terjadi penurunan jumlah dan kegagalan panen produk monokulturnya, atau ketika terjadi
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penurunan harga produk tersebut di pasar akibat melimpahnya produksi dari semua

petani. Akibatnya jelas penerimaan mereka juga akan berkurang dan bahkan pendapatan

bersih usahataninya dapat menjadi negatif.

Selanjutnya, industri sarana produksi berupa pupuk dan pestisida dan juga

peralatan atau mesin pertanian, ternyata justru cenderung semakin berharga tinggi

sementara nilai jual produk pertanian, walaupun juga mengalami kenaikan, relatif tak

mampu mengimbangi kenaikan harga saprodi tersebut. Akibatnya adalah biaya produksi

semakin tinggi dan marjin keuntungan yang didapat petani semakin kecil bahkan

terkadang negatif.

Usahatani berskala kecil yang dikelola petani dengan modal dan lahan yang

terbatas, serta kekurangan air sangat berpeluang menderita kerugian bersih apabila

menerapkan sistem usahatani monokultur yang dirancang untuk melayani permintaan

pasar. Lebih dari itu sumberdaya pertanian dan lingkungan akan mengalami kerusakan

akibat penerapan sistem pertanian dan teknologi yang tidak tepat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka sudah selayaknya usaha dan sistem

pertanian di pedesaan dan pada masyarakat bermodal minim diarahkan ke suatu sistem

yang relatif sederhana dengan mengintegrasikan berbagai potensi produksi yang layak di

daerah tersebut. Pada saat yang sama mulai diperkenalkan dan diterapkan teknologi

tepat guna yang mudah diadopsi petani. Sistem tersebut diharapkan pada satu sisi

mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan masyarakat desa pada umumnya

dengan sumber pendapatan yang beragam dan antisipatif terhadap resiko kegagalan,

pada sisi yang lain akan meminimumkan kemungkinan kerusakan lingkungan. Untuk itu

sistem usahatani terpadu (integrated farming system) merupakan pilihan tepat yang dapat

diterapkan sebagai solusi peningkatan kesejahteraan dan upaya memberikan lahan

usaha permanen bagi masyarakat pedesaan.

D. SISTEM USAHATANI TERPADU

Ketidakberhasilan memberdayakan masyarakat yang sering membuka lahan

(merambah hutan) salah satunya disebabkan oleh belum berubahnya pola perilaku

masyarakat yang menganggap hutan dan sekitarnya adalah sumber nafkah. secara

umum masyarakat atau penduduk asli masih sulit untuk diajak mengusahakan tanaman-

tanaman yang intensif tenaga kerja seperti membudidayakan tanaman semusim

(tanaman hortikultura maupun tanaman pangan) mereka lebih suka dengan tanaman
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tahunan/industri seperti tanaman karet, kelapa sawit, jeruk, yang mereka kunjungi pada

waktu-waktu tertentu saja saat panen.

Keengganan penduduk asli mengusahakan tanaman yang memerlukan

pemeliharaan intensif juga diduga karena kecilnya marjin keuntungan dari hasil produksi

yang didapat akibat usahatani masyarakat dikelola secara parsial dengan jenis komoditas

dan bagian tanaman yang tertentu, misal jagung yang dipanen hanya biji atau buah untuk

buncis. Padahal usahatani akan sangat besar marjin keuntungannya jika dapat dibuat

suatu sistem pertanian yang membentuk mata rantai yang saling terkait satu dengan yang

lainnya. Usahatani seperti ini sudah dikenal dengan nama sistem usahatani terpadu atau

sistem pertanian tertutup (integrated farming system or closed agricultural system/bio-

cyclo farming).

Gambar 1. Diagram alir suatu sistem usahatani terpadu
(diadaptasi dari Preston, 2000)

Sistem pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang memadukan unsur tanaman

dengan unsur hewan (peternakan atau perikanan) sedemikian rupa sehingga dua unsur

ini menjadi bersinergi satu dengan yang lainnya. Dari sisi ekonomi, integrasi kegiatan

usahatani yang saling berkomplemen dianggap ekosnomis karena adanya pembagian

beban biaya dan pensiklus-ulangan masukan-masukan pertanian. Dalam sistem ini akan
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terjadi suatu siklus biologis antara kebutuhan tanaman berupa pupuk akan dipenuhi dari

unsur ternak, dan kebutuhan pakan ternak juga diambilkan dari tanaman yang

diusahakan (lihat Gambar 1).

Penerapan sistem usaha tani yang memadukan unsur tanaman dengan ternak

menurut Devendra (1993) dalam Diwyanto, et al. (2002) akan memberikan beberapa

keuntungan yaitu: 1) diversifikasi penggunaan sumberdaya produksi, 2) mengurangi

terjadinya resiko gagal, 3) efisiensi penggunaan tenaga kerja (tenaga kerja wanita dapat

termanfaatkan secara lebih optimal), 4) efisiensi penggunaan komponen produksi, 5)

mengurangi ketergantungan masukan energi dari luar, 6) sistem ekologi lebih lestari dan

melindungi lingkungan hidup, 7) meningkatkan output, dan 8) mengembangkan rumah

tangga petani lebih stabil.

Untuk meningkatkan jenis produk dan produksi pertanian maka panen (misal

untuk tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain) tidak hanya menitikberatkan

pada biji-bijian saja tapi juga memanfaatkan produk samping dari hasil panen seoptimal

mungkin. Batang jagung, jerami, batang kedelai, bungkil kelapa sawit dan lain-lain bila

dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang dari situ akan merupakan bahan baku yang baik

untuk menghasilkan pupuk organik padat dan cair yang sangat dibutuhkan untuk tanah-

tanah khas di luar jawa khususnya Sumatera Selatan yang tanahnya sebagian besar

merupakan jenis Ultisol atau Kambisol.

Gambar 2. Pola alternatif sistem usahatani terpadu
(Diadaptasi dari Rodriguez et al, 1998)
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Kotoran hewan ternak sangat berguna untuk digunakan sebagai pupuk. Sebagai

masukan bagi sistem usahatani, pupuk alami tersebut selalu menjadi penghubung antara

produksi tanaman dan hewan ternak di pedesaan negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satunya dengan mengunakan kotoran hewan tersebut untuk produksi biogas dan

budidaya cacing tanah, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada sistem pertanian terpadu ini dapat dilakukan integrasi siklus biologi dan

variasi produk jual dengan variasi jangka waktu pemanenan. Pemanenan jangka panjang

dicerminkan dengan ternak sapi, pemanenan jangka menengah dapat berupa jagung,

tanaman hortikultura atau ikan dan pemanenan harian dapat dilakukan untuk budidaya

unggas (ayam atau itik yang diambil telurnya). Dengan adanya pola budidaya harian,

bulanan, tahunan dan seterusnya diharapkan masyarakat mempunyai aktivitas atau

kesibukan yang permanen dan memungkinkan mereka untuk menabung (Choliq, 2003).

Hal lain yang dapat diharapkan pada sistem usahatani terpadu ini adalah adanya

efisiensi pemanfaatan tenaga kerja wanita pedesaan yang sampai saat ini belum dapat

dioptimalkan karena banyaknya pekerjaan pertanian yang memerlukan tenaga yang

besar yang lebih cocok untuk karakter pekerjaan kaum pria. Pada sistem usahatani

terpadu pekerjaan pemeliharaan ternak dan ikan serta pengolahan hasil adalah beberapa

jenis pekerjaan yang sangat cocok untuk segmen pekerjaan wanita yang biasanya

mampu bekerja secara teliti, sabar dan telaten (tidak cepat bosan pada pekerjaan yang

monoton).

E. BEBERAPA BENTUK PERTANIAN TERPADU

Pola usahatani berkelanjutan bersifat spesifik lokasi, namun terdapat kaidah

umum yang dapat dipedomani oleh setiap petani untuk memilih tindakan pengelolaan

yang tepat, yaitu ;

1. Pemilihan spesies atau varietas tanaman yang tepat untuk lokasi dan kondisi

lahan pertanian,

2. Penganekaragaman jenis tanaman, termasuk ternak, dan penanaman untuk

memacu stabilitas biologis dan ekonomis sistem usahatani,

3. Langkah pengelolaan tanah untuk memacu dan memelihara kualitas tanah,

4. Penggunaan input pertanian yang efisien, dan

5. Tujuan dan pola kehidupan petani.

Secara umum model pertanian yang diajukan adalah suatu bentuk pertanian yang

menerapkan sistem pertanaman berganda atau polikultur (multiple cropping) dengan
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memadukannya dengan potensi ternak atau ikan. Dalam sistem ini produk dari tanaman

dan ternak akan dimanfaatkan secara maksimal.

1. Usaha tani berbasis tanaman tahunan (karet, kelapa sawit, jeruk, jati)

Pada areal usaha tani ini maka sebagai tanaman utama adalah tanaman tahunan,

walaupun demikian tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran dan nenas juga dapat

ditanam di antara pertanaman tanaman tahunan dalam bentuk tumpang sari. Tanaman

hortikultura ini penting khususnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kombinasi ternak

yang pas sangat tergantung kepada kondisi agroekosistemnya dapat berupa kambing +

bebek atau sapi + ayam. Contoh usahatani berbasis tanaman Kelapa Sawit dengan

kombinasi ternak ruminansia (sapi/kambing), Hasil Tanaman Sawit berupa Tandan Buah

Segar dapat langsung dijual ke pabrik (pasar), limbahnya berupa Tandan Buah Kosong

dapat digunakan untuk dijadikan pakan ternak melalui proses fermentasi. Limbah dari

ternak (tinja, urine) dapat digunakan sebagai sumber pupuk bagi tanaman sawit dan juga

tanaman hortikultura semusim (sayuran). Secara diagram alir dapat di lihat pada gambar

berikut.

Gambar 3. Bagan alir dari contoh pertanian terpadu berbasis tanaman sawit

2. Usaha tani berbasis tanaman semusim (sayuran, jagung, padi)

Pada sistem usaha tani berbasis tanaman semusim ini tidak berarti pada kawasan itu

tidak ditanami tanaman tahunan, tanaman tahunan dapat ditanam sebagai tanaman

pinggir misalnya tanaman jati atau tanaman kehutanan lainnya. Jenis ternak dapat

dikombinasikan antara unggas dan ruminansia serta dapat juga dimasukkan ikan jika di
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Daging

telur

lahan pasang surut. Untuk mengetahui secara skematis sistem usahatani terpadu

berbasis tanaman jagung sebagaimana yang diterapkan di kawasan Agro-Techno-Park

(ATP) dapat dilihat pada gambar 4. Pada sistem ini semua bagian jagung dimanfaatkan.

Janggel dan batang nantinya dijadikan pakan ruminansia sedangkan bulirnya digunakan

untuk pakan ayam/itik.

Gambar 4. Contoh bagan sistem pertanian terpadu berbasis tanaman jagung dan
ayam (petelur/pedaging) yang diterapkan di Agro-Techno-Park (ATP)

3. Usaha tani berbasis ternak/ikan

Pada sistem usaha tani ini, ternak/ikan merupakan unit usaha utama dengan tanaman

sebagai penunjangnya. Bisa saja areal lahan dipakai sebagian besar untuk tanaman,

tetapi pendapatan terbesar tetap bertumpu kepada ternak/ikan. Tanaman disamping

sebagai penunjang kebutuhan energi (pakan) untuk ternak/ikan, juga sebagai sumber

pangan keluarga petani sendiri.

Sistem usahatani berbasis ternak ini sebagai contoh yang diterapkan oleh Pusat

Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya/Klinik Konsultasi Agribisnis (P4S/KKA) Eka

Jaya yang merupakan binaan Deptan. Sistem usahatani ini berbasis ayam buras. Pada

sistem ini disamping dihasilkan telur, daging, maka petani juga menghasilkan DOC (anak

ayam). Dalam sistem ini juga diintegrasikan dengan tambak ikan lele serta kawasan

tanaman. Untuk mengetahui lebih lengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut.
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Gambar 5. Diagram alir sistem pertanian terpadu berbasis ayam buras

Penerapan rotasi tanaman juga dapat dilakukan dengan variasi rotasinya misalnya

dengan menanam jagung sebagai tanaman di awal musim hujan dan tanaman kacang-

kacangan di akhir musim penghujan serta tanaman leguminosa seperti crotalaria sebagai

tanaman penyubur pada saat musim kemarau untuk kemudian dilakukan pengolahan

tanah sebelum musim tanam pertama tiba. Pada tahun berikutnya urutan rotasi tanaman

dapat divariasikan lagi dengan yang lain.

Penerapan variasi tanaman, ternak dan ikan mana yang paling menguntungkan

sangat tergantung kepada agroekosistem dimana sistem usahatani terpadu ini akan

diterapkan. Ketersediaan sumber air, jenis tanah dan letak wilayah merupakan faktor

dominan yang menentukan dalam pemilihan variasi usahatani terpadunya. Disamping itu

ketersediaan sumber daya manusia terutama tenaga yang terampil dalam mengelola

usahatani serta aksesibilitas terhadap pasar juga merupakan faktor yang menentukan

dalam penerapan sistem usahatani ini.

Secara visualisasi maka konsep usahatani terpadu ini dapat dilihat pada gambar

berikut. Siklus yang merupakan keterpaduan antara komponen tanaman dan ternak/ikan

sekaligus disatukan dengan sarana pengolahan limbahnya yang nantinya limbah ini juga

dimanfaatkan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Pada sistem ini nampak bahwa
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faktor penunjang dalam keberhasilan usahatani ini adalah kelembagaan, pasar dan unit

pengolahan hasil disamping kebutuhan primer keluarga terpenuhi dari sistem ini juga.

Gambar 6. Visualisasi sistem usahatani terpadu yang diajukan

F. SISTEM KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN

Untuk mencapai keberhasilan penerapan sistem usahatani terpadu harus juga

ditunjang oleh bentuk organisasi dan sistem kelembagaan yang baik yang dapat berfungsi

sebagai badan yang mampu meraih peluang pasar. Hal ini sangat penting baik dalam

skala menengah yang menggabungkan antar petani berskala kecil, apalagi apabila

pengusahaannya dilakukan dalam skala besar.

Untuk petani dengan usahatani berskala kecil akan sangat bermanfaat apabila

berhimpun dalam suatu organisasi kelompok tani dan sistem jaringan kerja (networks),

karena dengan demikan mereka dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya
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melalui pertukaran pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Kelompok-kelompok

petani juga dapat menaikkan posisi tawar-menawar para petani tersebut dalam

melakukan pembelian sarana produksi maupun pemasaran hasil produksi mereka. Selain

itu pembinaan teknologi dan manajemen dari berbagai pihak juga lebih efisien dan efektif

dilakukan terhadap kelompok petani, karena banyak teknologi yang dikembangkan

misalnya alat dan mesin pertanian hanya akan ekonomis jika dilakukan pada lahan yang

cukup luas. Begitu juga kerjasama antar petani dalam kelompok yang manajemennya

dibina dengan baik akan sangat menunjang keberhasilan penggarapan berbagai

usahatani, terutama sistem usahatani terpadu oleh kelompok petani. Keberhasilan yang

dicapai kelompok juga merupakan keberhasilan individu petani, dan petani akan lebih

terlindungi atau terhindar dari resiko bahkan boleh jadi lebih tahan terhadap resiko usaha

yang dihadapi.

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman selama ini sebagian besar kegagalan yang

terjadi dalam pengembangan suatu usahatani untuk menjadi usaha agribisnis yang

komersial adalah lemahnya pemasaran hasil produksi pertanian. Kelemahan ini selain

disebabkan oleh tidak adanya suatu kelembagaan usaha tani yang kuat dalam posisi

tawar produk jual ke pedagang pengumpul, juga karena tidak atau belum terbangunnya

jaringan kemitraan dalam pemasaran. Dengan demikian wajar apabila terjadi selisih

harga yang sangat menyolok antara harga di tingkat petani dengan harga di pasar ke

konsumen.

Apabila sistem usahatani terpadu dapat dikembangkan dengan baik, akan sangat

potensial untuk membentuk sistem kemitraan pemasaran dengan pedagang atau suatu

lembaga pemasaran tertentu untuk menyalurkan produknya ke pasar konsumen. Hal ini

perlu dilakukan terutama apabila kemampuan kelompok petani atau koperasi yang telah

dibentuk belum memadai untuk melakukan penetrasi pasar. Juga besar manfaatnya

dalam rangka membangun jaringan kerjasama pemasaran yang lebih luas pada masa

mendatang. Sebaliknya apabila kemampuan menembus pasar sudah dikuasai maka

sebaiknya kelompok petani dan koperasi melakukan pemasaran sendiri kepada para

konsumen untuk memperoleh marjin keuntungan yang lebih besar.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan sistem ini dapat dinilai dengan melakukan pengukuran dan analisa

terhadap indikator yang ada setelah sistem usahatani ini diterapkan. Beberapa indikator

yang dijadikan acuan adalah:
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• Didapatkannya suatu model pertanian terpadu yang sesuai untuk masing-masing

tipologi agroekosistem di kawasan target, sehingga lahan ini menjadi lebih

produktif dan diusahakan petani secara permanen dan ekonomis

(menguntungkan) yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan daya beli

masyarakat

• Terbentuknya sistem manajemen yang memungkinkan masuknya teknologi untuk

meningkatkan produktivitas dengan kualitas produksi sesuai standard

• Adanya mata rantai siklus biologi yang panjang sehingga potensi ekonomi yang

terkandung di dalam limbah pertanian dapat dimanfaatkan.

• Optimalnya pemanfaatan waktu tersedia para petani dan keluarga petani

• Optimalnya peranan angkatan kerja wanita dalam sistem usahatani terpadu

• Berkurangnya angka kemiskinan.

• Menurunnya tingkat pembakaran hutan/lahan
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Lampiran 1.
Model Usaha Agribisnis Berbasis Sayuran yang Dieterapkan oleh Pesantren Al Ittifaq
(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2002)

Keterangan:
- Tanaman yang diusahakan adalah dari jenis tanaman sayuran dan dilakukan sortasi

dan pengemasan
- Semua limbah tanaman yang tidak terjual ke pasar dimanfaatkan sebagai pakan

ternak ( (dapat juga digunakan sebagai sumber kompos dan pakan ikan untuk jenis
sayur tertentu dan ikan tertentu - penulis)

- Pemanfaatan kotoran ternak dibuat pupuk kompos dan perikanan air tawar (untuk
menumbuhkan/penyuburan plangton untuk makanan ikan)

Pasar
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Supermarket

Industri Kecil
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Pengepakan
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Tanaman
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Lampiran 2.
Model Pertanian Terpadu Tanpa Limbah (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian, 2002)

Catatan:
Model ini merupakan model yang dilaksanakan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan
Pedesaan Swadaya) ANTANAN bekerjasama dengan KKA (Klinik Konsultasi Agribisnis)
dari Yayasan Konsultasi Agribisnis dan Deptan, dalam rangka rintisan Pengembangan
Sentral Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA) di wilayah Kecamatan
Caringin, Bogor

Penjelasan:
1. Kandang domba (dapat juga sapi atau ayam - pen) merupakan kandang kelompok
2. Kotoran/limbah domba, ditambah dengan membeli kotoran ternak dari tempat lain

diperuntukkan untuk membuat bokashi.
3. Bokashi/pupuk organik dibuat dari kotoran/limbah dari bahan lain, bokashi/pupuk

organik ini yang sudah mengandung N,P,K dan Ca dijual ke pasar
4. Perikanan merupakan tabungan
5. Tanaman yang ditanam sesuai permintaan pasar, diberi bokashi secara perlahan

mengurangi pupuk/pestisida, dalam rangka menuju pertanian organik yang ramah
lingkungan

6. Ransum/pakan berasal dari limbah tanaman, rumput dan bahan lain
7. Pengolahan hasil (sortasi & pengepakan) dilakukan pada tahun berikutnya

1. Domba
(bisa juga sapi)

2. Kotoran/Limbah

3. Bokashi/Pupuk
organik

4. Perikanan

5. Tanaman
(pangan dan hortikultura)
Rumput

7. Pengolahan

6. Ransum/Pakan

P

A

S

A

R
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Analisa usahatani beberapa tanaman yang dikelola secara komersial (profesional) yang
semua tenaga kerja dibayar sesuai dengan standar upah di Sumatera Selatan,
perhitungan usahatani ini tentunya akan lebih murah jika tenaga kerja diambilkan dari
keluarga petani sendiri.

Analisis Usahatani tanaman Jagung untuk luasan 1 hektar

Biaya Tenaga: Sistem Tanpa Olah Tanah (TOT)

No. Uraian Pekerjaan
Jumlah
HOK

Jumlah
Biaya

1. Penyemprotan gulma 4 60.000
2. Pembuatan jalur tanam (olah tanah minimal) 20 300.000
3. Sebar Pukan 20 300.000
4. Tanam 10 150.000
5. Pemupukan I 14 210.000
6. Pengendalian HPT 6 90.000
7. Pembumbunan/penyiangan/pemupukan II 30 450.000
8. Pemanenan 25 375.000
9. Mobilisasi tak terduga 4 60.000

Total biaya tenaga sistem TOT 133 1.995.000

Biaya Tenaga: Sistem Olah Tanah Sempurna
1. Pengolahan tanah siap tanam 1.000.000
2. Sebar Pukan 20 300.000
3. Tanam 10 150.000
4. Pemupukan I 14 210.000
5. Pengendalian HPT 6 90.000
6. Pembumbunan/penyiangan/pemupukan II 20 300.000
7. Pemanenan 25 375.000
8. Mobilisasi tak terduga 4 60.000
9. Total biaya tenaga + traktor 109 2.485.000

Biaya saprodi
No. Bahan/Alat Jumlah Harga Total
1. Benih (C7, C9, P12) 20 25.000 500.000
2. Pupuk Kandang 100 4.500 450.000
3. Urea 300 1.300 390.000
4. SP36 100 1.600 160.000
5. KCl 100 1.850 185.000
6. Herbisida 5 40.000 200.000
7. Furadan 5 20.000 100.000
8. Insektisida 1 paket 200.000
9. Karung 200 500 100.000

Total Saprodi + karung 2.285.000

Perkiraan biaya budidaya jagung per hektarnya
1. TOT = Rp. 4.280.000
2. Olah Tanah Sempurna = Rp. 4.770.000
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Analisis Usaha Cabe kering dengan Luasan 1 Ha

No. Uraian Unit Satuan Harga/Unit (Rp.) Jumlah (Rp.)

1 Alat dan Bahan 4.638.000,00

Benih (LADO) 10 gram 18 Bungkus 52.000,00 936.000,00

Mulsa 200 kg 16.000 3.200.000,00

Polybag kecil 18 kg 14.000 252.000,00

Bambu 100 batang 2.500 250.000,00

2 Pupuk 10.980.000,00

Pupuk Kandang 600 karung 5.000 3.000.000,00

ZA 350 kg 1.200 420.000,00

SP 36 600 kg 2.300 1.380.000,00

KCl 350 kg 2.300 805.000,00

NPK 500 kg 3.500 1.750.000,00

KNO3 250 kg 7.000 1.750.000,00

Kapur/Dolomit 2000 kg 500 1.000.000,00

Calsium Nitrat 250 kg 3.500 875.000,00

3 Pestisida 3.190.000,00

Furadan 30 kg 18.000 540.000,00

Fungisida/Barate 15 kg 10.000 150.000,00

Insektisida 1 paket 2.500.000 2.500.000,00

4 Pengolahan lahan 1.590.000,00

Pembersihan lahan 20 HOK 15.000 300.000,00

Pembuatan Bedengan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pengapuran 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemupukan Dasar 10 HOK 15.000 150.000,00

Pemasangan Mulsa 10 HOK 15.000 150.000,00

Pembuatan Lubang Tanam 30 HOK 15.000 450.000,00

5 Tenaga Kerja 2.190.000,00

Penyemaian 20 HOK 15.000 300.000,00

Penanaman 20 HOK 15.000 300.000,00

Penyulaman 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemasangan Ajir 10 HOK 15.000 150.000,00

Pemupukan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pemeliharaan 30 HOK 15.000 450.000,00

Penyemprotan 30 HOK 15.000 450.000,00

6. Panen dan Pasca Panen 70 HOK 15.000 1.050.000,00

7. Biaya tak terduga 500.000,00

8. Total biaya produksi/ha 24.138.000,00

9. Hasil produksi (ha) 14.000 kg 4.000,00 56.000.000,00

10. Total pendapatan bersih 31.862.000,00

11. BEP

a. Untuk vol. produksi 6.035 kg

b. Untuk harga 1.724,00

12. B/C 2,32
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Analisis Usaha Tomat Dataran Rendah dengan Luasan 1 Ha

No. Uraian Unit Satuan Harga/Unit (Rp.) Jumlah (Rp.)

1 Alat dan Bahan 5.702.000,00

Benih (PERMATA) 5 gram 30 Bungkus 50.000,00 1.500.000,00

Mulsa 200 kg 16.000 3.200.000,00

Polybag kecil 18 kg 14.000 252.000,00

Bambu 300 batang 2.500 750.000,00

2 Pupuk 10.980.000,00

Pupuk Kandang 600 karung 5.000 3.000.000,00

ZA 350 kg 1.200 420.000,00

SP 36 600 kg 2.300 1.380.000,00

KCl 350 kg 2.300 805.000,00

NPK 500 kg 3.500 1.750.000,00

KNO3 250 kg 7.000 1.750.000,00

Kapur/Dolomit 2.000 kg 500 1.000.000,00

Calsium Nitrat 250 kg 3.500 875.000,00

3 Pestisida 3.190.000,00

Furadan 30 kg 18.000 540.000,00

Fungisida/Barate 15 kg 10.000 150.000,00

Insektisida 1 paket 2.500.000 2.500.000,00

4 Pengolahan lahan 1.590.000,00

Pembersihan lahan 20 HOK 15.000 300.000,00

Pembuatan Bedengan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pengapuran 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemupukan Dasar 10 HOK 15.000 150.000,00

Pemasangan Mulsa 10 HOK 15.000 150.000,00

Pembuatan Lubang Tanam 30 HOK 15.000 450.000,00

5 Tenaga Kerja 2.190.000,00

Penyemaian 20 HOK 15.000 300.000,00

Penanaman 20 HOK 15.000 300.000,00

Penyulaman 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemasangan Ajir 10 HOK 15.000 150.000,00

Pemupukan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pemeliharaan 30 HOK 15.000 450.000,00

Penyemprotan 30 HOK 15.000 450.000,00

6. Panen dan Pasca Panen 70 HOK 15.000 1.050.000,00

7. Biaya tak terduga 500.000,00

8. Total biaya produksi/ha 24.702.000,00

9. Hasil produksi (ha) 36.000 kg 1.500,00 54.000.000,00

10. Total pendapatan bersih 29.298.000,00

11. BEP

a. Untuk volume produksi 16.468 kg

b. Untuk harga 686,00

12. B/C 2,19
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Analisis Usaha Pare dengan Luasan 1 Ha

No. Uraian Unit Satuan Harga/Unit (Rp.) Jumlah (Rp.)

1 Alat dan Bahan 5.702.000,00

Benih (PERMATA) 5 gram 30 Bungkus 50.000,00 1.500.000,00

Mulsa 200 kg 16.000 3.200.000,00

Polybag kecil 18 kg 14.000 252.000,00

Bambu 300 batang 2.500 750.000,00

2 Pupuk 10.980.000,00

Pupuk Kandang 600 karung 5.000 3.000.000,00

ZA 350 kg 1.200 420.000,00

SP 36 600 kg 2.300 1.380.000,00

KCl 350 kg 2.300 805.000,00

NPK 500 kg 3.500 1.750.000,00

KNO3 250 kg 7.000 1.750.000,00

Kapur/Dolomit 2.000 kg 500 1.000.000,00

Calsium Nitrat 250 kg 3.500 875.000,00

3 Pestisida 3.190.000,00

Furadan 30 kg 18.000 540.000,00

Fungisida/Barate 15 kg 10.000 150.000,00

Insektisida 1 paket 2.500.000 2.500.000,00

4 Pengolahan lahan 1.590.000,00

Pembersihan lahan 20 HOK 15.000 300.000,00

Pembuatan Bedengan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pengapuran 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemupukan Dasar 10 HOK 15.000 150.000,00

Pemasangan Mulsa 10 HOK 15.000 150.000,00

Pembuatan Lubang Tanam 30 HOK 15.000 450.000,00

5 Tenaga Kerja 2.190.000,00

Penyemaian 20 HOK 15.000 300.000,00

Penanaman 20 HOK 15.000 300.000,00

Penyulaman 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemasangan Ajir 10 HOK 15.000 150.000,00

Pemupukan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pemeliharaan 30 HOK 15.000 450.000,00

Penyemprotan 30 HOK 15.000 450.000,00

6. Panen dan Pasca Panen 70 HOK 15.000 1.050.000,00

7. Biaya tak terduga 500.000,00

8. Total biaya produksi/ha 24.702.000,00

9. Hasil produksi (ha) 36.000 kg 1.500,00 54.000.000,00

10. Total pendapatan bersih 29.298.000,00

11. BEP

a. Untuk volume produksi 16.468 kg

b. Untuk harga 686,00

12. B/C 2,19
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Analisis Usaha Oyong dengan Luasan 1 Ha

No. Uraian Unit Satuan Harga/Unit (Rp.) Jumlah (Rp.)

1 Alat dan Bahan 2.775.000,00

Benih (SAMSON) 150 Bungkus 13.500,00 2.025.000,00

Bambu 300 Batang 2.500 750.000,00

2 Pupuk 2.120.000,00

Pupuk Kandang 200 karung 5.000 1.000.000,00

SP 36 100 kg 2.300 230.000,00

KCl 50 kg 2.300 115.000,00

NPK 200 kg 3.500 700.000,00

Kapur/Dolomit 150 kg 500 75.000,00

3 Pestisida 1.590.000,00

Furadan 5 kg 18.000 90.000,00

Insektisida 1 paket 1.500.000 1.500.000,00

4 Pengolahan lahan 1.200.000,00

Pembersihan lahan 20 HOK 15.000 300.000,00

Pembuatan Bedengan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pemupukan Dasar 10 HOK 15.000 150.000,00

Pembuatan Lubang Tanam 20 HOK 15.000 300.000,00

5 Tenaga Kerja 2.040.000,00

Penanaman 20 HOK 15.000 300.000,00

Penyulaman 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemasangan Ajir 30 HOK 15.000 450.000,00

Pemupukan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pemeliharaan 30 HOK 15.000 450.000,00

Penyemprotan 20 HOK 15.000 300.000,00

6. Panen dan Pasca Panen 60 HOK 15.000 900.000,00

7. Biaya tak terduga 500.000,00

8. Total biaya produksi/ha 11.125.000,00

9. Hasil produksi (ha) 25.000 kg 800,00 20.000.000,00

10. Total pendapatan bersih 8.875.000,00

11. BEP

a. Untuk volume produksi 13.906 kg

b. Untuk harga 445,00

12. B/C 1,8
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Analisis Usaha Semangka dengan Luasan 1 Ha

No. Uraian Unit Satuan Harga/Unit (Rp.) Jumlah (Rp.)

1 Alat dan Bahan 4.638.000,00

Benih (ASMARA) 15 Bungkus 30.000,00 450.000,00

Mulsa 40 kg 16.000 640.000,00

Polybag kecil 18 kg 14.000 252.000,00

2 Pupuk 3.509.000,00

Pupuk Kandang 300 karung 5.000 1.500.000,00

ZA 150 kg 1.200 180.000,00

SP 36 200 kg 2.300 460.000,00

KCl 180 kg 2.300 414.000,00

NPK 170 kg 3.500 595.000,00

KNO3 30 kg 7.000 210.000,00

Kapur/Dolomit 300 kg 500 150.000,00

3 Pestisida 1.536.000,00

Furadan 2 kg 18.000 36.000,00

Insektisida 1 paket 1.500.000 1.500.000,00

4 Pengolahan lahan 1.590.000,00

Pembersihan lahan 20 HOK 15.000 300.000,00

Pembuatan Bedengan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pengapuran 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemupukan Dasar 10 HOK 15.000 150.000,00

Pemasangan Mulsa 10 HOK 15.000 150.000,00

Pembuatan Lubang Tanam 30 HOK 15.000 450.000,00

5 Tenaga Kerja 1.890.000,00

Penyemaian 10 HOK 15.000 150.000,00

Penanaman 20 HOK 15.000 300.000,00

Penyulaman 6 HOK 15.000 90.000,00

Pemupukan 30 HOK 15.000 450.000,00

Pemeliharaan 30 HOK 15.000 450.000,00

Penyemprotan 30 HOK 15.000 450.000,00

6. Panen dan Pasca Panen 40 HOK 15.000 600.000,00

7. Biaya tak terduga 500.000,00

8. Total biaya produksi/ha 10.967.000,00

9. Hasil produksi (ha) 30.000 kg 600,00 18.000.000,00

10. Total pendapatan bersih 7.033.000,00

11. BEP

a. Untuk vol. produksi 18.278 kg

b. Untuk harga 366,00

12. B/C 1,64
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PENDAHULUAN

Sebagian besar terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh kegiatan manusia

dalam usaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hutan. Aktivitas pemanfaatan

hutan yang menggunakan api seperti persiapan pembukaan lahan untuk perkebunan,

budidaya padi sonor, kegiatan penangkapan ikan di lebak lebung merupakan

penyebab langsung terjadinya kebakaran hutan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan

masyarakat desa sekitar hutan yang berwawasan gender dan ramah lingkungan

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan. Salah

satu bentuk pemberdayaan tersebut adalah pemanfaatan lahan hutan untuk pertanian

melalui sistem pertanian terpadu, yaitu sistem pertanian yang memadukan secara

sinergis usahatani tanaman dengan ternak dan ikan.

Pada sistem usahatani tepadu tersebut, kebutuhan tanaman akan pupuk

dipenuhi dari ternak, sedangkan kebutuhan pakan ternak dan ikan berasal dari

tanaman yang diusahakan. Berbagai tanaman pangan semusim seperti padi, jagung

dan kacang-kacangan, sayuran atau tanaman perkebunana seperti sawit yang

diusahakan tidak hanya dipanen biji atau buahnya, tetapi juga berbagai produk

sampingnya seperti batang, daun dan janggel jagung, jerami padi batang kacang-

kacangan serta janjang dan bungkil sawit dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak,

selanjutnya kotoran ternak dimanfatkan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan

tanah bagi budidaya tanaman

Pemilihan dan penganekaragaman jenis tanaman dan ternak yang sesuai

dengan kondisi lahan akan dapat memacu ekonomis sistem usahatani. Pemanenan

hasil pada sistem usahatani terpadu dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan

dan musiman. Penanaman tanaman padi atau jagung memungkinkan panen tiap

musim, sedangkan penanaman tanaman sayuran dengan pengaturan waktu tanamnya

memungkinkan panen tiap minggu.

Banyaknya kegiatan budidaya tanaman yang memungkinkan panen mingguan,

bulanan dan musiman pada sistem usahatani terpadu membuat masyarakat

mempunyai aktivitas dan kesibukan yang permanen. Seluruh anggota keluarga bukan



hanya laki-laki dewasa, tetapi perempuan dan anak-anak akan terlibat dalam kegiatan

usahatani sistem terpadu ini. Pekerjaan dalam budidaya tanaman yang tidak

memerlukan tenaga kerja yang kuat seperti menyebar pupuk, menanam, menyiang,

panen dan penanganan pasca panen akan lebih baik dikerjakan oleh perempuan,

demikian pula kegiatan pemanfaatan produk samping tanaman untuk pakan ternak

dapat dilakukan oleh tenaga kerja perempuan.

Pada sistem usahatani terpadu dengan pola tanaman perkebunan seperti karet,

sawit, kayu manis, cengkeh, kelapa, kopi, rotan, hamparan lahan pertanian yang

digunakan untuk budiaya tanaman dapat menjadi zone penyangga yang membatasi

penyebaran api dan meluasnya kebakaran ke areal hutan.

Dalam sistem usahatani terpadu dimana masyarakat mencurahkan sebagain

besar waktunya untuk mengelola usahatani tanaman dan ternak secara intensif,

aktivitas masyarakat keluar masuk hutan dan ketergantungan secara ekonomis

terhadap pemanfaatan hasil hutan akan berkurang. Selanjutnya pada sistem usahatani

tanaman yang intesif, biasanya karena keterbatasan tenaga kerja, penguasaan lahan

usahatani oleh tiap keluarga petani lebih sedikit dan terbatas, sehingga kegiatan

persiapan pembukan lahan pada musim kemarau atau awal musim hujan tidak perlu

lagi dengan sistem tebang bakar, tetapi cukup diolah secara manual atau dengan

tenaga ternak. Dengah demikian sistem usahatani terpadu secara tidak langsung akan

mengurangi aktivitas masyarakat di dalam hutan dan potensi terjadinya kebakaram

hutan menurun.

Sistem usahatani terpadu juga dapat mengurangi terjadinya perladangan

berpindah akibat menurunnya keseburan tanah. Lahan hutan yang digunakan untuk

lahan pertanian setelah diusahakan beberapa kali dan sering mengalami kebakaran

akan mempunyai kesuburan fisik dan kimia yang rendah, sirkulasi air kurang karena

kemampuan tanah menahan air tanah berkurang serta sebagai akibat hilangnya bahan

organik, biomass dan seresah tanaman, serta erosi. Dengan menerapkan sistem

usahatani terpadu, kotoran ternak, pupuk organic padat atau cairan yang dihasilkan

dapat menjadi sumber bahan organik bagi tanah sehingga hara dan tingkat kesuburan

tanah dapat tetap dipertahankan secara berkelanjutan.



Dalam rangka sosialisasi penerapan sistem usahatani terpadu pada masyarakat

desa di sekitar hutan, terutama memberikan informasi dan pengetahuan dasar tentang

cara-cara pengelolaan dan budidaya tanaman, yang merupakan satu aspek terpenting

dalam sistem usahatani terpadu, maka dirasa perlu untuk membuat buku panduan

singkat berupa modul tentang budidaya tanaman yang menjadi pedoman dasar bagi

masyarakat dalam menerapkan sistem usahatani terpadu tersebut. Modul singkat ini

berisi uraian singkat tentang pengenalan sarana produksi pertanian, dasar-dasar teknik

budidaya tanaman, serta secara khususnya diuraikan teknik budidya tanaman jagung,

DASAR-DASAR BUDIDAYA TANAMAN

Benih dan Persiapan Bibit.

Benih sangat penting dalam budidaya tanaman karena merupakan awal

kehidupan tanaman, dan agar diperoleh produksi yang tinggi diperlukan benih yang

bermutu tinggi. Benih adalah biji tanaman atau tunas yang belum tumbuh yang

digunakan untuk tujuan penanaman. Benih yang sudah berkecambah dikenal sebagai

bibit. Benih dapat ditanam langsung di lapangan atau disemaikan terlebih dahulu

menjadi bibit. Tanaman yang penanamannya dengan benih diantaranya adalah

tanaman pangan: jagung, padi, kacang-kacangan, serta tanaman sayuran: kacang

panjang, kangkung, buncis, mentimum; sedangkan yang benihnya perlu disemai

terlebih dahulu dan harus ditanam dengan bibit diantaranya: tomat, terong dan cabe.

Sebelum ditanam atau disemaikan, agar benih bebas dari hama dan penyakit

baik yang berasal dari tanah atau terbawa dalam benih, benih perlu diberi perlakuan

benih, yaitu dengan cara mencelupkan benih dalam larutan pestisida.

Persemaian biji menjadi bibit dimaksudkan untuk membantu tanaman muda

yang masih lemah agar tumbuh baik dan mudah dirawat terhindar dari terik matahari,

hujan lebat dan kekurangan air. Pembibitan juga memungkinkan memilih bibit tanaman

yang baik, waktu tanam dapat dipercepat dan tidak tergantung musim.

Terdapat dua macam persemaian yaitu persemaian pendahuluan dan persemian

pemeliharaan. Persemaian pendahuluan bertujuan untuk mengecambahkan benih agar

cepat tumbuh seragam serta menghindari ganguan hama penyakit. Benih pada







persemaian pendahuluan ditanam diatas bedengan persemain yang diberi atap atau

menggunakan kotak. Arah bedengan utara selatan dan menghadap ke timur. Tanah

yang digunakan berupa tanah gembur dan subur, mengandung tanah lapisan atas (top

soil), beraerasi baik dan banyak mengandung pasir.

Persemaian pemeliharaan selanjutnya dapat dilakukan di bedengan atau dalam

kantong plastik yang diberi atap pelindung atau sungkup. Tempat pembibitan sebaiknya

dekat sumber air agar mudah menyiram, tanahnya datar, dekat areal penanaman, agar

bebas dari gangguan ayam, hama dan penyakit.

Pupuk

Pupuk adalah bahan yang mengandung unsur hara yng diperlukan tanaman

untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk kehidupannya, tanaman

memerlukan 13 unsur hara esensial yang diperoleh dari dalam tanah atau diberikan

melalui pemupukan. Pupuk dibedakan berdasarkan pembentukannya atas pupuk alam

dan pupuk buatan. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat pabrik yang mengandung

unsure hara dengan kadar tertentu. Pupuk buatan yang banyak tersedia adalah pupuk

yang mengandung unsur nitrogen, yaitu Urea dan ZA; pupuk yang mengandung unsure

hara fosfat yaitu SP 36, serta pupuk yang mengandung unsure kalium yaitu KCl.

Pupuk alam adalah pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos. Pupuk kandang

adalah kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa makanan

dan alas kandang. Pupuk hijau adalah tanaman atau bagian tanaman masih muda yang

dibenamkan ke dalam tanah dengan tujuan menambah bahan organic dan unsure hara

tanah. Kompos adalah bahan organic, sampah, dan serasah tanaman yang telah

mengalami dekomposisi dan dipakai sebagai pupuk.

Berdasarkan kandungan unsure hara, pupuk dibedakan atas pupuk tunggal yaitu

pupuk yang mengndung satu jenis hara tanaman; pupuk majemuk yaitu pupuk yang

mengndung lebih dari satu unsure hara tanaman, seperti gabungan antara N, P atau P

dan K atau NPK. Berdasarkan susunan kimianya dibedakan atas pupuk organic yaitu

pupuk hasil akhir atau hasil antara peruraian sisa tanaman atau hewan, dan pupuk

anorganik yaitu pupuk yang dibuat di pabrik.













Pemberian pupuk buatan dilakukan dengan cara ditaburkan secara merata datas

pemukan tanah, dibenamkan dalam lubang sekitar lubang tanam, atau dibenamkan

dalam larikan sepanjang barisan tanaman. Pupuk cair biasanya diberikan dengan cara

disemprotkan melalui daun dan buah. Pupuk kandang diberikan dengan cara ditebar

dan dicampurkan dengan tanah atau dibenamkan kedalam tanah, sedangkan pupuk

hijau diberikan dengan cara dibenamkan bersamaan pengolahan tanah

Pupuk Urea biasanya diberikan secara bertahap, 1/3 bagian diberikan saat

tanam sebgai pupuk dasar dan sisanya 2/3 bagian diberikan sebagai pupuk susulan.

Pupuk SP36 dan KCl biasanya diberikan seluruhnya pada saat tanam sebagai pupuk

dasar.

Pestisida

Pestisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk pengendalian

berbagai musuh tanaman: insektisida adalah racun kimia untuk mengendalikan

serangga; herbisida: adalah racun kimia untuk mengendalikan gulma (rerumputan

penggangu tanaman); rodentisida: adalah racun kimia untuk mengendalikan tikus dan

tupai; moluscasida: adalah racun kimia untuk mengendalikan moluska; fungisida :

adalah racun kimia untuk mengendalikan penyakit cendawan, dan bakterisisda adalah

racun kimia untuk mengendalikan bakteri.

Berdasarkan bentuk formulasi pestisida dibedakan atas cairan semprot (spray),

tepung hembus (oust) butiran (granular) pasta uap (smoke), kabut (fog, aerosol) dan

gas. Berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi racun perut, racun kontak, racun

sistemik, racun uap. racun antractant (manarik serangga) dan racun repellent

(menghalau serangga).

Alat-alat Pertanian:

Peralatan utama adalah alah untuk mengolah tanah berupa cangkul, sekop,

parang, penugal, garu kecil, gembor, dan kereta dorong; garu, singkal serta traktor.



Persiapan Lahan

Persiapan lahan sebaiknya dilakukan pada awal musim tanam, yaitu pada awal

musim penghujan. Kegiatan persiapan lahan yang utama adalah pengolaan tanah.

Pengolahan tanah bertujuan menggemburkan tanah, memperbiki sifat fisik dan aerasi

tanah sehingga memberikan kondisi lingkungan yang optimum untuk pertumbuhan

tanaman, serta untuk membasmi gulma. Pengolahan tanah meliputi pekerjaan

memecah membalik dengan bajak, dan memecah, menghaluskan serta meratakan

tanah dengan garu sehingga diperoleh struktur tanah yang gembur.

Setelah persiapan tanah selesai, pada lahan dibuat bedengan atau guludan

tergantung tujuan penanaman. Pada budidaya sayuran tertentu, seluruh permukaan

bedengan-bedengan tersebut ditutupi mulsa plastik berwarna perak dan hitam.

Pada lahan hutan yang baru dibuka, sebelum pengolahan tanah terlebih dahulu

harus dilakukan pembukaan lahan, yang meliputi kegiatan penebangn semak untuk

membuat rintisan, penebangan kayu dan semak belukar serta pembersihan lahan dari

sisa tebangan kayu dengan cara menumpuk di pinggir lahan dan membakarnya secara

hati-hati agar api tidak meluas.

Penanaman

Penanaman dapat dilakukan dengan tanam langsung benih atau melalui

persemian dan pembibitan. Faktor penting yang harus diperhatikan pada penanaman

dengan biji adalah kedalaman tanam dan kerapatan tanaman. Penanaman yang terlalu

dalam akan menyebabkan pertumbuhan tertunda karena kecambah sukar menembus

lapisan tanah, jika terlalu dangkal, maka akan biji akan hanyut terbawa aliran air hujan

atau mengering. Kerapatan tanam diatur dengan jarak tanam sehingga tidak terjadi

persaingan antara tanaman. Cara penanaman dengan membuat lubang tanam dengan

tugal atau dengan sistem larikan atau barisan.

Beberapa jenis sayuran dapat ditanam secara monokultur atau secara tumpang

sari, dimana pada lahan yang sama ditanam lebih dari satu jenis sayuran. Waktu tanam

juga dapat diatur tiap minggu sedemikian rupa sehingga panen dapat diatur setiap

minggu.







Penyulaman

Tujuan menyulam adalah mengganti tanaman yang mati dan tanamanyang

tumbuhnya kurang baik. Penyulaman umumya dilakukan 1 – 2 minggu setelah tanam.

Penyulaman dapat dilakukan dengan benih atau bibit tergantung tanaman yang

dibudidayajan.

Penyiraman air.

Tanaman memerlukan banyak air pada fase-fase pertumbuhan vegetatif yang

cepat, pembentukan bunga dan buah. Pada penanaman musim kemarau, untuk

mencegah kekeringan tanaman perlu diberikan pengairan. Pemberian air dilakukan

dengan cara penyiraman dengan tangan, pompa atau dengan air irigasi.

Pemberian Naungan:

Tanaman jenis tertentu seperti kopi, coklat, buah-bahan serta tanaman

dipembibitan perlu diberikan naungan. Naungan dapat berupa naungan buatan dari

nylon, kain kasa atau atap rumbia. Naungan alami berupa pohon-pohon pelindung dari

jenis Leuceana glauca (lamtoro gung atau petai cina) banyak ditanam pada lahan

perkebunan kakao..

Pemberian Lanjaran

Pada beberapa tanaman sayuran yang merambat seperti kacang panjang,

kacang buncis, pare, dan mentimum, tanaman memerlukan lanjaran. Lanjaran

berfungsi sebagai penopang batang agar dapat berdiri secara vertikal. Lanjaran atau

ajir dapat terbuat dari bambu, kayu, tali atau kawat. Pada penanaman sayuran tertentu,

ajir atau lanjaran untuk membantu tegaknya tanaman dipasang segera setelah bibit

ditanam.

Pembumbunan

Untuk memperbiki aerasi dan drainase sekitar akar, dilakukan pembumbunan.

Misalnya pada tanaman kacang tanah, jagung, sayuran mentimum, cabe dll.















Tabel 1. Syarat Tumbuh Beberapa Jenis sayuran Dataran Rendah

Kebutuhan Iklim
No. Jenis Sayuran Ketinggian

Tempat (m dpl)
Suhu
(0C)

Sinar
Matahari

Kelembaban

1. Bayam
Amaranthus sp.

dataran rendah-
tinggi

20-30 tinggi tinggi

2. Sawi
Brassica juncea

> 100 20-30 tinggi tinggi

3. Tomat
Solanum lycopersicum

200 – 1.500 17-20 sedang tinggi

4. Mentimun
Cucumis sativus

dataran rendah-
tinggi

15-30 tinggi sedang

5. Bawang merah
Allium ascalonicum

dataran rendah-
tinggi

25-32 rendah tinggi

6. Cabai merah
Capsicum frutescens

0 – 1.200 tinggi sedang

7. Kacang panjang
Vigna sinensis

dataran rendah tinggi tinggi

8. Kemangi
Ocimum canum

dataran rendah-
tinggi

tinggi sedang

9. Selada
Lactuca sativa

dataran rendah-
tinggi

15-25 sedang tinggi

10. Terong
Solanum melongena

1 – 1.200 tinggi tinggi

11. Labu siam
Sechium edule

200 – 1.000 sedang sedang

12. Labu parang
Cucurbita moschata

1 – 1.500 sedang sedang

13. Labu air
Lagenaria siceraria

1 – 1.500 sedang sedang

14. Bawang daun
Allium porum

250 – 1.500 18-25 tinggi tinggi

15. Kucai
Allium schoenopratum

250 – 1.500 18-25 tinggi tinggi

16. Bawang putih
Allium sativum

dataran rendah-
tinggi

15-25 tinggi sedang

17. Kecipir
Psophocarpus
tetragonolobus

1 – 1.600 tinggi rendah

18. Kangkung
Ipomoea aquatica

dataran rendah-
tinggi

sedang tinggi







Pembumbunan dilakakan bersamaan dengan pengendalian gulma dan pemberian

pupuk susulan. Tujuan pembumbunan adalah agar akar dapat lebih berkembang

sempurna dan kuat menopang batang dan bagian atas tanaman.

Pemangkasan

Pada tanaman tertentu perlu diadakan pemangkasan untuk merangsang

pembentukan cabang dan organ vegetatif serta untuk menghindarkan daun jangan

saling menaungi, atau untuk membentuk tanaman agar mempunyai bentuk

menarik.Pemangkasan juga bertujuan membuang tunas muda sehinga yang tertinggal

hanya batang utama.

Pada tanaman jagung yang telah berumur 90 hari dengan biji yang sudah

mengeras, pemangkasan pucuk 5 cm dari tongkol juga sering dilakukan dengan tujuan

untuk mengeringkan buah jagung dan serasah tanaman hasil pangkasan dapat

digunakan untuk pakan ternak.

Pengendalian gulma dan Hama Penyakit:

Gulma, hama dan penyakit merupakan organisme penggangggu yang dapat

menurunkan produksi bila tidak dikendalikan. Gulma bersaing dengan tanaman dalam

pemanfaatan cahaya, air dan hara tanaman. Hama dan penyakit menyerang tanaman

dari sejak fase benih dan bibit sampai hasil disimpan di gudang, dan dapat merusak

bagian tanaman tertentu atau seluruh bagian tanaman sehingga mengambat

metabolisme tanaman. Gulma, hama dan penyakit dapat dikendalikan secara fisik-

mekanis, kimia, hayati, bercocok tanam dan secara terpadu.

Secara fisik-mekanis gulma dikendalikan dengan cara mencabut gulma, atau

dengan alat arit, parang, cangkul, sengkuit dan traktor. Hama dikendalikan dengan cara

membunuh/memburu dan menangkapnya. Panyakit dengan cara membuang bagian

yang sakit dari tanaman dan membakarnya. Pengendalian secara kimia dengan

menggunakan pestisida paling banyak dilakukan petani karena lebih cepat dan lebih

mudah menekan populasi organisme pengganggu dalam waktu yang singkat.









Panen dan Pengolahan Hasil

Panen yang tepat akan menentukan keberhasilan produksi. Waktu panen

beragam antar tanaman, varietas tanaman dan tergantung bagian tanman yang

dipanen. Tanaman yang dipanen akarnya (ubi-ubian, talas, rimpang (jahe, kunyit),

Tanaman dipanen batang dan daunnya: sayur-sayuran, tanaman dipanen buah: buah-

buahan dan biji: tanaman pangan : jagung, padi. tanaman dipanen bunga: tanaman

hias.

Tabel 2. Musim Tanam Sayur dataran Rendah

No. Jenis Tanaman Musim Tanam
1. Kecipir Awal atau akhir musim penghujan
2. Bawang putih Musim kemarau (Mei, Juni atau Juli)
3. Bawang daun Musim hujan
4. Kangkung Sepanjang tahun asalkan air cukup
5. Labu siam, labu parang, labu air Sepanjang tahun
6. Pare Sepanjang tahun
7. Sawi Musim hujan
8. Mentimun Sepanjang tahun
9. Bayam Sepanjang tahun
10. Tomat Penghujung musim hujan
11. Mawang merah Musim kemarau (April-Mei atau Juli-Agustus)
12. Cabai merah Musim hujan
13. Kemangi Sepanjang tahun
14. Kacang panjang Musim hujan (awal atau akhir)
15. Selada Musim hujan
16. Terong Musim hujan dan awal musim kemarau

BUDIDAYA TANAMAN JAGUNG

Komoditi jagung merupakan salah satu komoditi agribisnis yang menjadi

primadona. Jagng merupakan tanaman yang hampir semua bagian tanaman dapat

dimanfaatkan. Biji, kelobot buah, hijauan dan janggel merupakan bahan pokok pada

industri pakan ternak. Karena hampir semua bagian tanaman jagung dapat

dimanfaatkan, maka jagung merupakan komponen utama pada sistem pertanian













Daging

telur

terpadu, yang memadukannnya dengan usahatani tanaman dengan ternak ayam dan

itik yang telah diterapkan proyek BPPT Agro Tekno Park, di Desa Bakung, Indralaya.

Gambar: Sistem pertanian terpadu berbasis tanaman jagung dan ayam (petelur/pedaging)
yang diterapkan di Agro-Techno-Park (ATP)

Sarana Produksi dan Kegiatan Budidaya Jagung

Benih

Benih merupakan faktor penting pada rangkaian budidaya tanaman karena

merupakan awal kehidupan tanaman. Benih yang akan digunakan sebaiknya benih

bermutu dari varietas unggul. Syarat benih bermutu adalah: 1. bebas hama penyakit; 2.

daya tubuh minimal 80%; 3. tidak bercampur dengan kotoran; 4. tidak bercampur

dengan benih/varietas lain; 5. varietas jelas (mempunyai label)

Varietas unggul mempunyai sifat berproduksi tinggi, umur pendek, tahan

serangan penyakit penting, dan sifat lain yang menjadi menguntungkan. Varietas

jagung unggul dapat dibedakan menjadi dua yaitu jagung hibrida dan varietas jagung

bersari bebas. Penggunaan jagung hibrida biasanya akan menghasilkan produksi yang

lebih tinggi.

Pertanaman Jagung Janggel dan batang

Bulir

Sapi/Kambing

Pasar

Ayam/Itik

Kotoran hewan

Pertanaman
Sayuran



Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah bertujuan untuk : 1.Memperbaiki tekstur tanah karena tanah

yang gembur mengakibatkan benih yang ditanam mengenai bagian tanah yang lembab

menghindari kekeringan biji dan gangguan burubf atau hama; 2.Memberikan tambahan

pupuk hijau pupuk kandang untuk menambah kesuburan tanah; 3. endorong aktivitas

mikroba dan hara tanaman dapat siserap lebih mudah oleh akar tanaman; .

Memberantas hama-hama dalam tanah seperti ulat tanah dan telurnya; 5.

Memberantas dan mencegah tumbuhnya gulma.

Sebelum pengolahan tanah, lahan yang dibersihkan dari semak dan rerumputan

Lahan disemprot dengan herbisida 1-2 minggu sebelum pengolahan tanah. Dosis

herbisida sebaiknya sesuai anjuran. Penyemprotan dilakukan dengan sprayer solo

pada saat hari yang cerah yaitu mulai jam 9 pagi agar daun-daun semak dan

rerumputan sudah kering dan minimal 3 jam setelah penyemprotan tidak terjadi hujan.

Pengolahan tanah disesuaikan dengan kondisi tanah, yaitu dapat dilakukan

dengan sistem olah tanah sebagai berikut::

1. Pengolahan tanah sempurna dilakukan terutama pada tanah yang berat.

Pengolahan tanah sebaiknya dilakukan pada saat tanah yang akan diolah tidak

terlalu kering atau terlalu basah, sehingga mudah diolah menjadi tanah yang

gembur. Tanah dibajak menggunakan traktor, ternak atau atau dicangkul dua kali

dengan kedalaman 20-30 cm, kemudian digaru sampai rata. Agar gulma dan

rerumputan mati, penggaruan dilakukan sekitar 10 hari setelah pembajakan kedua,

Setelah tanah digaru lahan diratakan dan sudah siap ditanami.

2. Pengolahan tanah sederhana (minimum tillage) atau system tanpa pengolahan tanah

(TOT). Pada tanah yang peka erosi, mutlak diperlukan usaha-usaha konservasi tanah

dan sesedikit mungkin dilakukan pengolahan tanah. Sistem olah tanah sederhana

pada umumnya dilakukian pada tanah yang masih gembur, setelah lahan dibersihkan

dari rerumputan baik secara manual atau disemprot dengan herbisida, pengolahan

tanah hanya dilakukan dengan cara membuat lubang tanam pada barisan tanaman

saja berupa kowkan secara manual dengan cangkul sedalam 15-20 cm dengan jarak

sesuai jarak lubang tanam jagung, yaitu antara baris 80 cm dan jarak dalam baris 20

cm.



Pemberian Pupuk Kandang
Sebelum dilakukan penanaman, tanah yang sudah diolah diberi pupuk dasar

berupa pupuk kandang untuk menambah bahan organic tanah, memperbaiki sifat fisik

tanah, terutama struktur, daya mengikat air, dan porositas tanah, sehingga hara yang

dibuttuhkan tanaman menjadi lebih tersedia. Pemberian pupuk kandang dilakukan 1-2

minggu sebelum tanam. Pupuk kandang yang berupa bongkahan (pupuk kandang

ayam petelur) diberikan dengan cara ditebar atau dibenamkan pada larikan atau

barisan disekitar lubang tanam. Kebutuhan pupuk kandang ayam adalah 5-10

ton/hektar atau + 100 – 200 karung per hektar.

Penanaman

Waktu tanam yang baik adalah pada permulaan musim hujan sekitar September

- November. Penanaman juga dapat pada musim marengan (saat musim hujan hampir

berakhir) sekitar Februari - April. Sebelum penanaman, telebih dahulu di buat lubang

tanam dengan cara menggunakan tugal sedemikian rupa sehingga dapat melubangi

tanah dengan kedalaman yang sama, tidak telalu dalam atau tidak telalu dangkal, yaitu

sekitar 3-5 cm. Lubang tanam dibuat sesuai jarak tanam. Jarak tanam yang biasa

digunakan untuk penanaman jagung hybrida adalah sekitar 80 x 20 cm atau 75 x 25

cm. . Selanjutnya penanaman dilakukan dengan cara meletakkan 1 biji benih / lubang

tanam, Barisan tanaman dengan jarak antara baris 80 cm diatur arahnya timur barat.

Jarak tanam merupakan faktor penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi

pada tanaman jagung, karena hasil jagung dipengaruhi oleh jumlah tanaman per satuan

luas atau populasi tanaman per satuan luas. Populasi tanaman jagung per hektar

dianjurkan untuk masing-masing tipe varietas seperti varietas umur dalam (lebih besar

dari 100 hari) populasinya 40-50 ribu per hektar, varietas umur tengahan (90-100 hari)

populasi 55-66 ribu per hektar dan varietas umur genjah (80-90 hari) populasi 80-100

ribu per hektar. Jagung dapat ditanam secara monokultur atau secara system tumpang

sari dengan tanaman pangan lainnya.

Jarak tanam tegantung kesuburan tanah, semakin subur tanah yang akan

digunakan, semakin rapat jarak tanam yang digunakan.. Kebutuhan benih untuk



varietas jagung hibrida adalah 20 kg/ha, sedangkan untuk varietas jagung komposit

bersari bebas adalah 35 kg/ha. Jumlah benih tersebut sekitar 62.500 tanaman/ha

Pemberian Pupuk Dasar (Pemupukan I)

Bersamaan dengan penanaman (0 hst), dilakukan pemberian pupuk dasar

berupa Urea, SP36 dan KCl masing dengan dosis 100 kg/ha (1/3 dosis), 100 kg/ha dan

50 kg/ha (dosis penuh). Pupuk dasar ini dapat pula diberikan pada saat benih tumbuh

(3-7 hst). Pupuk ditaburkan pada larikan disebelah lubang tanam atau ditugal dengan

jarak 5-7 cm dari lubang tanam.

Penyulaman

Tidak semua benih yang ditanam dapat tumbuh sehingga perlu dilakukan

penyulamam. Penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali benih pada lubang

taman yang benihnya tidak tumbuh, atau mengganti tanaman yang pertumbuhannya

tidak sempurna. Penyulaman dilkukan sebaiknya antara 7 -10 hari setelah tanam agar

diperoleh keseragaman tanaman.

Penyiangan dan Pembumbunan

Pada saat tanaman jagung berumur 3 – 4 minggu (25-30 hst), biasanya disekitar

tanaman tumbuh rumput-rumputan liar atau gulma yang mengganggu. Gulma tersebut

harus disiang, di cabut dan dibuang. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual

dengan kored, cangkul atau garpu tanah. Penyiangan bertujuan untuk membersihkan

lahan dari tumbuhan pengganggu (gulma), karena selain dapat bersaing dalam

memperoleh unsur hara, air, sinar matahari, ruang tumbuh dan gulma juga dapat

digunakan sebagai tempat bersembunyi atau berkembang biak beberapa hama dan

penyakit. Penyiangan gulma kedua secara selektif perlu juga dilakukan pada saat

tanaman berumur sekitar 50 hari.

Bersamaan dengan penyiangan, tanah disekitar tanaman digemburkan agar

perakaran tumbuh lebih sempurna. Pada waktu melakukan pendangiran tersebut,

sekaligus juga dilakukan pembumbunan tanah. Pembumbunan dilakukan dengan cara

menaikan tanah di sekitar perakaran sehingga posisi batang tanaman akan lebih kuat,

kokoh tumbuhnya dan tanaman tidak mudah rebah.





Pemberian Pupuk Susulan (Pemupukan II)

Pupuk yang paling banyak diperlukan untuk meningkatkan hasil tanaman jagung

adalah pupuk nitrogen. Pupuk susulan Urea sebagai sumber pupuk Nitrogen sebanyak

200 kg/ha (2/3 bagian dari dosis 300 kg/ha) sebaikknya diberikan pada 25-30 hst.

Pupuk diberikan secara tugal atau dalam larikan dengan kedalaman ± 10 cm yang

dibuat di kiri atau kanan barisan tanaman sejauh ± 15 cm dari batang tanaman.

Pemberian pupuk pada saat tanaman sudah tumbuh perlu hati-hati. Pupuk sebaiknya

tidak terlalu dekat dengan perakaran tanaman. Pemberian pupuk yang terlalu dekat

dengan perakaran atau mengenai daun atau batang tanaman dapat menyebabkan

keracunan dan tanaman seperti terbakar. Pemberian pupuk susulan ini biasanya

dilakukan bersamaan dengan penyiangan pertama dan pembumbunan, setelah pupuk

di berikan, tanah sekitar perakaran di bumbun.

Pengendalian Hama dan penyakit

Hama penting yang banyak menyerang tanaman jagung diantaranya adalah Ulat

tanah (Agrotis sp), lalat bibit (Atherigona Exigua Stein), penggerek Jagung (Ostrinia

funcalis), penggerek batang merah jambu (Sesamia inferens Walker), ulat Grayak

(Spodoptera sp), dan penggerek tongkol (Heliothis armigera Hbn) sedangkan penyakit

yang penting adalah penyakit bulai (Peronosclerospora maydis Palm). Pengendalian

hama pada umumnya menggunakan insektisida butiran atau cairan yang disemprotkan,

sedangkan penyakit menggunakan fungisida.

Pemanenan Hasil

Pemanenan merupakan tahapan yang berpengaruh terhadap kuantitas

hasil panen melainkan juga berpengaruh terhadap kualitasnya. Pemanenan yang terlalu

awal, memberikan hasil panen dengan persentase butir muda yang tinggi, sehingga

kualitas biji dan daya simpannya rendah. Sedangkan pemanenan yang terlambat

penurunan kualitas dan peningkatan kehilangan, sebagai akibat pengaruh cuaca yang

tidak menguntungkan serangan hama dan penyakit.



Sarana produksi yang standar diperlukan dan cara pemberiannya pada

budidaya jagung ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel : Dosis sarana produksi yang diberikan pada budidaya jagung

No Jenis
Saprodi

Dosis/ha Cara dan waktu pemberian

1 Herbisisda
Roundup
Biosiorp

5 liter disemprotkan 2 minggu sebelum persiapan tanam

pada budidaya sistem oleh tanah minimum (TOT)

2 Benih
hibrida C-7

20 kg di tugal kedalaman 5 cm, 1 biji/lubang tanam, jarak

tanam 80 x 20 cm.

3 Benih
komposit

35 kg di tugal kedalaman 5 cm, 2 biji/lubang tanam, jarak

tanam 75 x 25 cm.

4 Pupuk
Kandang

5-10

ton

diberikan pada larikan sekitar lubang ranam 1-2

minggu sebelum tanam

5 Urea 300 kg diberikan pada larikan sekitar 5-7 cm dari lubang

tanam, 1/3 dosis (100 kg) diberikan pada saat

tanam (0 hst) atau atau setelah benih tumbuh (3-7

hst), 2/3 dosis (200 kg) diberikan pada 30 hst

6 SP36 100 kg diberikan pada larikan sekitar 5-7 cm dari lubang

tanam, seluruh dosis (100 kg) diberikan pada saat

tanam (0 hst) atau setelah benih tumbuh (3-7 hst).

7 KCl 50 kg diberikan pada larikan sekitar 5-7 cm dari lubang

tanam, seluruh dosis (100 kg) diberikan pada saat

tanam (0 hst) atau setelah benih tumbuh (3-7 hst).

8 Fungisida dicampur dengan benih

9 Insektisida
butiran

5 kg

dosis

anjuran

ditaburkan pada pelepah dan pucuk daun pada 25

hst atau saat terjadi serangan hama ulat penggerek

batang, daun dan pucuk

10 Insekrisida
cairan

dosis

anjuran

disemprotkan pada 10-15 hst, gejala serangan

hama lalat bibit







Tanaman jagung sudah cukup masak dan siap dipanen pada umur 7-8 minggu

setelah berbunga. Jagung siap dipanen bila kelobot berwarna kuning dan bila dikupas

biji mengkilat. Bila biji ditekan dengan kuku tidak berbekas selain itu telah terbentuk

lapisan hitam (black layer) pada biji yang menghubungkannya dengan janggel. Panen

sebaiknya jatuh musim kemarau, sehingga dapat melakukan pengeringan lebih baik.

Panen dilakukan setelah masak fisiologis, yaitu ditandai dengan terbentuknya

lapisan hitam pada lembaga sekitar umur 95 hari. Kadar air pada saat panen sekitar 20-

22%, untuk mengeringkan air biji menjadi sekitar 16-17%, tongkol jagung yang masih

melekat pada bantang dibuka klobotnya secara manual dan dibiarkan terbuka dan

terjemur matahari selama sekitar 10 hari. Panen dilakukan secara manual, tongkol

yang telah dipetik langsung dimasukan kedalam wadah berupa karung kantong plastik

yang bervolume sekitar 40 kg. Karung yang telah berisi jagung diangkut ke gudang

dengan menggunakan kendaraan, kemudian dikeringkan dan dipipil.



Tabel : Estimasi Kebutuhan Biaya Budidaya Jagung/ha AgroTechno Park (ATP) 2003
Biaya Tenaga: Sistem Tanpa Olah Tanah (TOT)

No. Uraian Pekerjaan
Jumlah
HOK

Jumlah
Biaya

Target
waktu
(hari)

1. Penyemprotan gulma 4 60.000 1

2.
Pembuatan jalur tanam (olah tanah
minimal)

20 300.000 4

3. Sebar Pukan 20 300.000 4
4. Tanam 10 150.000 2
5. Pemupukan I 14 210.000 2
6. Pengendalian HPT 6 90.000 1
7. Pembumbunan/penyiangan/pemupukan II 30 450.000 5
8. Pemanenan 25 375.000 4
9. Mobilisasi tak terduga 4 60.000
Total biaya tenaga sistem TOT 133 1.995.000 23

Biaya Tenaga: Sistem Olah Tanah Sempurna
1. Pengolahan tanah siap tanam 1.000.000 0.5
2. Sebar Pukan 20 300.000 4
3. Tanam 10 150.000 2
4. Pemupukan I 14 210.000 2
5. Pengendalian HPT 6 90.000 1
6. Pembumbunan/penyiangan/pemupukan II 20 300.000 3
7. Pemanenan 25 375.000 4
8. Mobilisasi tak terduga 4 60.000 4
Total biaya tenaga + traktor 109 2.485.000 20.5

Biaya saprodi
No. Bahan/Alat Jumlah Harga Total
1. Benih (C7, C9, P12) 20 25.000 500.000
2. Pupuk Kandang 100 4.500 450.000
3. Urea 300 1.300 390.000
4. SP36 100 1.600 160.000
5. KCl 100 1.850 185.000
6. Herbisida 5 40.000 200.000
7. Furadan 5 20.000 100.000
8. Insektisida 1 paket 200.000
9. Karung 200 500 100.000
Total Saprodi + karung 2.285.000

Perkiraan biaya budidaya jagung per hektarnya
1. TOT = Rp. 4.280.000
2. Olah Tanah Sempurna = Rp. 4.770.000
Catatan:
- Mengingat biaya di atas dihitung dengan asumsi tenaga belum terampil, maka

diperkirakan semua biaya akan lebih efisien dan efektif pada musim tanam berikutnya
- I HOK = Rp. 15.000
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I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu propinsi yang terluas, Sumatera Selatan mempunyai

sumberdaya baik itu alam maupun maunusia yang cukup banyak dan potensial,

namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari

makin bertambahnya penduduk miskin dan jumlah pengangguran setiap tahunnya.

Meningkatkan penduduk miskin dan jumlah pengangguran ini telah memaksa

mereka untuk berupaya mencari sumber pendapatan baru yang mudah, murah tanpa

memikirkan resiko baik pada saat ini maupun dimasa yang akan datang. Salah satu

usaha tersebut adalah dengan membuka lahan hutan atau lahan kering yang ada

disekitar mereka dengan cara penebangan dan pembakaran. Lahan ini kemudian

dimanfaatkan untuk menanaman berbagai komoditi usaha pertanian dalam jangka

waktu tertentu atau sampai tingkat produksi hasil pertanian mereka tidak

menguntungkan lagi. Setelah itu mereka akan berpindah kelahan lain dengan cara

yang persis sama tanpa memikirkan bagaimana dampak yang ditimbulkan baik

terhadap kelestarian lingkungan maupun hutan itu sendiri. Apabila hal ini dibiarkan

terus tentu akan sangat membahayakan bagi kelestarian dan keseimbangan

lingkungan yang ada. Untuk itu perlu dicarikan alaternatif lain yang dapat

meningkatkan penghasil mereka, tanpa harus merusak alam yang ada. Salah

satunya adalah dengan mengembangkan usaha peternakan baik itu peternakan itik,

ayam, sapi dan kerbau.

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, dimana pembangunan

peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian, maka tujuan

pembangunan peternakan adalah untuk membangun peternak tangguh yang efisien

dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu secara

optimal untuk dapat meningkatkan pendapatan petani di pedesaan, kebutuhan gizi

masyarakat, penerimaan devisa negara dan mampu menarik pertumbuhan

kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan.

Seperti sudah diketahui bahwa produksi komoditi peternakan sebagian besar

berada di tangan petani ternak, sehingga keberhasilan pembangunan subsektor

peternakan berada di tangan peternak yang cara usahanya masih bersifat turun

temurun tanpa sepenuhnya menganut prinsip ekonomi. Keadaan ini merupakan

tantangan sekaligus memberikan peluang bagi kita semual untuk turut berperan

dalam pembangunan peternakan dan mampu memacu pembangunan peternakan

terutama peternakan rakyat untuk dapat menjadi peternakan yang tangguh dengan

memanfaatkan teknologi yang ada guna mencapai peningkatan produksi ternak.
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Menurut SK Mentri Pertanian Nomor 362/KPTS/TN 120/5/1990 yang dimaksud

dengan usaha peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diusahakan

sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatan untuk tiap jenis ternak

yaitu kerbau 75 ekor, sapi potong 100 ekor, kambing/domba 300 ekor, ayam ras

petelur 10.000, ayam ras pedaging 15.000 ekor persiklus, itik 15.000 ekor dan

semua usaha peternakan ayam buras

Berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak maka usaha

peternakan dapat dibagai menjadi :

1. Peternakan sebagai usaha sambilan

Pada tipe usaha ini tingkat pendapatan petani dari usaha ternak kurang dari

30%

2. Peternakan sebagai cabang usaha

Pada tipe usaha ini ternak sebagai cabang usaha tani dengan tingkat

pendapatan dari usaha ternak 30-70%

3. Peternakan sebagai usaha pokok

Peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dan komoditi

pertanian lainnya sebagai usaha pertanian lainnya sebagai usaha sambilan.

Tingkat pendapatan dari usaha ternak 70-100%

4. Peternakan sebagai usaha industri

Peternak mengusahakan komoditas ternak secara khusus dengan tingkat

pendapatan 100% dari usaha peternakan.
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II. MANFAAT TERNAK BAGI MANUSIA

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ternak adalah hewan piaraan yang

sebahagian besar dari kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara

khusus untuk diambil manfaatnya baik berupa bahan – bahan dan jasa yang

dihasilkan oleh untuk kepentingan manusia.

Apakah ternak mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan apakah dapat

menghasilkan bila diusahakan ? Setiap orang akan menjawab bahwa ternak

mendatangkan keuntungan bila diusahakan. Misalnya ternak sapi dan kerbau. Sapi

dan kerbau akan menghasilkan susu, yang dapat digunakan selain untuk

kepentingan anak sapi, juga sangat bermanfaat bagi makanan manusia. Selain itu

juga dapat diandalkan sebagai penghasil daging yang potensial sebagai penyedia

bahan makanan yang mengandung protein hewani.

Tenaga sapi dan kerbau bermanfaat bagi petani karena dapat membantu

petani dalam mengerjakan tanah. Di beberapa daerah sapi dan kerbau juga ditemui

sebagai alat pengangkutan hasil – hasil pertanian.

Apabila sapi dan kerbau dipotong untuk mendapatkan dagingnya, maka kulit,

tanduk dan tulang tidak akan terbuang percuma. Kulit sapi dapat dimanfaatkan

untuk bahan industri atau untuk bahan perdagangan, demikian juga dengan tanduk

dan tulang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan tepung tulang yang lebih lanjut dapat

dimanfaatkan untuk salah satu bahan penyusun ransum ternak yaitu sebagai bahan

baku sumber mineral. Sedangkan tanduk bisa digunakan untuk pembuatan bahan

kerajinan dan hiasan.

Ayam dan itik merupakan dua komoditi peternakan yang apabila dipelihara

dengan baik, maka dalam waktu 2 sampai dengan 6 bulan telah dapat mengahsilkan

daging dan telur yang dapat dikonsumsi oleh keluarga pemelihara atau dijual untuk

memenuhi kebutuhan lainnya.

Manfaat yang lain yang dapat diambil adalah kotoran ternak yang dapat

digunakan untuk pupuk organik, sehingga akan memberi kemudahan pada petani

dalam meningkatkan kesuburan tanah dan struktur dari lahan pertaniannya.

I
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III. POTENSI USAHA PETERNAKAN

DI SUMATERA SELATAN

Produksi hasil peternakan berupa daging, susu dan teliur merupakan salah

satu bahan pangan yang bergizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sebagaimana telah diketahui bahwa produksi daging, susu dan telur selama

kurun waktu 25 tahun terakhir telah tubuh secara mengesankan, sehingga sub sektor

peternakan mempunyai potensi sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian

dimasa yang akan datang

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir melebihi 210 juta jiwa, dan

masih terus meningkat, yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan

gaya hidup, perdagangan bebas dan harga yang semakin terjangkau, kondisi ini

menyebabkan permintaan akan produk peternakan (daging, susu dan telur) terus

meningkat. Namun hal ini belum dibarengi dengan jumlah dan efektivitas produksi

ternak yang memadai

Ketersediaan sumberdaya lahan terutama sebagai sumber pakan ternak

potensinya sangat ditentukan oleh daya tampung dan luasan lahan tersebut.

Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu propinsi terluas di Indonesia yang

letaknya sangat strategis dalam pengembangan perekonomoian, khususnya dalam

pengembangan subsektor peternakan sapi potong yang didasarkan pada

pemberdayaan sumberdaya lahan. Pengembangan subsektor peternakan sapi

potong di Sumatera Selatan memiliki peran strategis antara lain karena

pertimbangan (a) letak geografis dekat dengan pasar dunia (world market) yang kini

bergerak ke Asia Pasifik, (b) kondisi investasi untuk tujuan ekspor baik di bidang

pertanian maupun non migas lainnya cukup mendukung (sebagai akibat kebijakan

deregulasi dan debirokrasi), (c) masih banyaknya sumber daya alam khususnya di

bidang pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, (d)

semakin baiknya nilai tambah dan produk peternakan yang mampu menerobos

pasar dunia, dan (e) masih besarnya (sekitar 60 %) tenaga kerja yang bekerja di

sektor pertanian.

Secara geografis Sumatera Selatan terletak pada garis lintang 10 – 40 lintang

Selatan dan 1020-1040 Bujur Timur. Suhu udara rata-rata 240C – 320C, kelembaman

bervariasi antara 73% - 84% dengan luas wilayah 113.339.07 KM2 ,yang terdiri dari

rawa-rawa , pasang surut (sebelah Timur), dan dataran tinggi (sebelah Barat)

dengan ketinggian 900-1.200 m di atas permukaan laut.
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Gambar 1 : Padang Alang-alang

Gambar 2 : Lahan Pasang Surut
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Gambar 3. Lahan Rawa Lebak

Perkiraan Penyediaan Hijaun dari Luas lahan potensial berdasarkan

penggunaannya disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perkiraan Penyediaan Hijuan dari Luas Lahan Potensial Berdasarkan
Penggunaannya

No Penggunaan Lahan Luas lahan Produksi Hijauan

(ton BK/tahun)

1 Sawah 418.696 125.609

2 Hutan Budidaya 563.000 422.250

3 Hutan Sekunder 3.058.500 917.550

4 Tegalan 333.696 49.978

5 Galangan Sawah 188.413 188.413

6 Lahan Kering 662.944 99.442

7 Perkebunan 1.581.783 1.186.337

8 Padang rumput dan alang-alang 1.198.000 17.970.000

9 Lahan Tidak Diusahakan 134.404 1.008.030

Jumlah 7.950.514 21.967.609

Sumber : Statistik Pertanian 2000.dalam Prospek dan Peluang Usaha Agribisnis
Bidang Peternakan Di Sumatera Selatan

Dari tabel diatas nampak bahwa lahan berupa berupa padang rumput dan

alang-alang dan lahan tidak diusahakan cukup luas. Melihat kondisi tersebut diatas,

pemanfaatan sumberdaya lahan petani berupa padang rumput dan alang-alang,

tegalan, galangan sawah, perkebunan dan lahan yang tidak diusahakan dalam

sistem usahatani tanaman dan ternak sapi potong merupakan usaha yang saling

menguntungkan dalam rangka untuk menekan resiko usahatani, seperti kegagalan

panen dan harga produk komoditi pertanian yang tidak stabil. Sementara usaha

ternak sapi potong merupakan komoditas yang potensial dalam peningkatan

pendapatan petani dan keluarga. Pola usahatani dominan yang diusahakan oleh

petani di Sumatera Selatan berdasarkan pada penggunaan lahan umumnya adalah

mengusahakan tanaman padi, dan palawija. Produksi limbah tanaman pangan yang

dapat digunakan sebagai pakan ternak mencapai 72.794 ton seperti yang terlihat

pada Tabel 2 berikut
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Tabel 2. Luas Panen Tanaman Pangan Dan Hasil Sampingan Yang Dapat

Dimanfaatkan Sebagai Pakan Ternak

No Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Hasil Sampingan

1 Padi 395.253 40.141

2. Jagung 100.705 9.386

3. Ubi Kayu 40.307 7.016

4. Ubi Jalar 35.506 4.836

5. Kedelai 76.070 5.399

6. Kacang Tanah 19.465 6.016

. Jumlah 14.922 72.794

Ket. * Diambil Dari Statistik Masing-masing Kabupaten dan Kota Di Sumatera
Selatan

** Masih Tergabung dengan Kabupaten Musi Banyu Asin

Biji karet merupakan hasil samping dari perkebunan karet yang masih kurang

termanfaatkan, di Indonesia umumnya dan SUMSEL khususnya, persediaan biji

karet ini cukup banyak. Luas kebun karet di Indonesia pada Tahun 1996 adalah

3.480.300 ha. Di Sumatera Selatan luas perkebunan karet mencapai 185.937 Ha.

Setiap Ha kebun karet ditanami 400-500 pohon, dimana setiap pohon menghasilkan

600-1000 biji per tahun. Dari jumlah ini maka diperkirakan akan ada sekitar

37.187.400.000 biji atau sekitar 20 ton daging biji karet setiap tahunnya yang

pemanfaatannya belum optimal yang hanya terbatas sebagai benih, pada hal bila biji

karet ini digunakan sebagai pakan ternak, tentu akan dapat meningkatkan produksi

dan produktivitas ternak. Ini merupakan potensi yang cukup besar untuk dijadikan

sebagai pakan ternak,

Gambar 4. Perkebunaan Kebun Karet dan Biji Karet
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Kelapa sawit (Elaeis guinensis, Jacq) juga sedang dikembangkan

penanamannya hampir di semua propinsi sehingga luasnya meningkat dari 700.000

ha pada tahun 1986 menjadi menjadi 2.957.079 ha pada tahun 1997. Tiap hektar

kebun kelapa sawit menghasilkan 10-15 ton tandan segar (fresh fruit bunches) per

tahun. Setelah diolah dipabrik untuk diambil minyaknya akan dihasilkan 3 jenis

limbah yang dapat dipakai sebagai pakan ternak yaitu 45-46 % bungkil inti sawit

atau PKC (palm kernel cake), 12 % sabut sawit atau PPF (palm press fiber) dan 2 %

lumpur sawit atau POS (palm oil sludge) (Dirjenbun, 1998).

Tandan kosong kelapa sawit juga merupakan limbah yang cukup besar

jumlahnya dan mempunyai prospek yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai bahan

pakan ternak. Kandungan protein tandan kelapa sawit ini adalah 5,75%. kandungan

serat kasar 37% yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin (45,95%,

22,84%, 16,450 dan kandungan abu 6,56% yang kaya akan mineral Ca da P . Oleh

sebab itu , limbah ini cendrung cocok diberikan kepada ternak ruminansia ( seperti :

sapi, kerbau, kambing )

Produksi tandan kelapa sawit Sumatera Selatan pada Tahun 1997 mencapai

6,9 juta ton dan pada Tahun 2005 produksi ini diperkirakan akan mencapai 9,9 juta

ton. Jumlah ini bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif

bagi lingkungan, oleh karena itu alternatif pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit

sebagai pakan ternak akan memberikan nilai tambah dan produk yang ramah

lingkungan. Nilai Gizi Masing-masing Limbah Perkebunan Kelap Sawit Dapat dilihat

pada tabel 3.

Tabel 3. Kandungan Nilai Gizi Limbah Perkebunan Kelapa Sawit.

Nama Bahan Protein

(%)

Serat

(%)

Lemak

(%)

Abu

(%)

BETN

(%)

EM.Joule

./g BK)

Sabut sawit 5,9 0,8 5,2 6,5 41,6 7,6

Lumpur sawit 3,3 16,3 18,9 2,0 39,6 11,2

Tandan Kelapa Sawit 5,75 37 0,74 6,59 54,3 18,91

Hasil percobaan menunjukkan bahwa penggunaan tandan kosong kelapa

sawit yang dibuat menjadi Elaine Urea Block dapat meningkatkan pertambahan

berat badan kambing sebesar 0,3 –0.5 kg per hari. Hasil analisis ekonomi usaha

penggunaan limbah kelapa sawit ini sebagai pakan dalam usaha penggemukan
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ternak dengan keuntungan bersih per kg daging yang dihasilkan adalah Rp 750 per

kg hasil yang diperoleh.

Keungulan dari EUB ini terutama adalah

a. Bahan baku cukup banyak sehingga ketersediaannya dapat dijamin sepanjang

tahun (untuk Sumsel saja dengan jumlah tandan 9,9 juta ton akan dapat diperoleh

paling sedikit sekitar 5 juta ton EUB pertahun)

b. Nilai gizinya cukup tinggi terutama protein sel tunggal hasil dari fermentasi,

kandungan karbohidratnya cukup tinggi karena dalam pembuatannya memakai

umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat dan bahan perekat

c. Teknologi pembuatan sangat sederhana sehingga dapat dilakukan oleh petani di

pedesaan

d. Tahan lama sehingga bisa disimpan untuk masa-masa paceklik.

Gambar 5. Elaina Urea Blok

Dalam kontek pembangunan pertanian, pengembangan usaha subsektor

peternakan perlu didasarkan pada peluang dan kesempatan yang dimiliki suatu

wilayah berdasarkan pada sumberdaya yang tersedia dengan mengacu pada

penggunaan sumberdaya yang optimal, keunggulan komparatif wilayah maupun

keunggulan kompetitif komoditas. Pengembangan subsektor peternakan diarahkan

untuk mewujudkan peternakan yang berwawasan maju, efisien dan tangguh,

kompetitif, mandiri dan berkelanjutan, berbasis pedesaan dengan memanfaatkan

potensi sumberdaya wilayah pedesaan serta pemberdayaan masyarakat peternak.

Dalam rangka memantapkan dan mewujudkan pengembangan sub sektor

peternakan berbasis di pedesaan, pendekatan dilaksanakan melalui (1)

pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah atau alam, (2) agribisnis, (3) orientasi

subsektor peternakan ke pasar global, (4) pemberdayaan peternakan di pedesaan

dan (5) keterpaduan antar sektor.
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IV. KENDALA DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN USAHA

PETERNAKAN

Sebagaimana telah diketahui bahwa sebagian besar usaha peternakan di

Indonesia masih merupakan peternakan rakyat dengan ciri-ciri antara lain : skala

usahanya kecil, merupakan usaha keluarga, dilakukan sebagai usaha sambilan,

produktivitas ternaknya rendah dan mutu produk tidak seragam, bersifat padat karya

dan basis organisasi kekeluargaan. dan kegiatan tersebut dikembangkan di

pedesaan dengan menggunakan teknologi yang dijalankan oleh keahlian masyarakat

setempat yang didapat secara turun temurun sehingga sulit untuk memasukkan

teknologi.

Skala usaha merupakan suatu hal yang harus diperhitungkan dalam usaha

pengembangan ternak yang produktif dan ekonomis. Pada umumnya skala usaha

ternak belum memenuhi skala usaha yang dapat dikatagorikan sebagai usaha yang

bersifat agribisnis. Banyak peternak kecil yang memasuki bisnis peternakan tanpa

keterampilan, atau dengan keterampilan terbatas, yang terus dipertahankan selama

menjalankan usahanya. Masalah ini sering disebut dengan penyakit “KUTIL” (kurang

terampil). Penyakit ini sering dialami oleh peternak kecil yang menganggap

usahanya sebagai usaha sampingan, dengan ciri pemilikan ternak sedikit. Pada

umumnya tingkat kepemilikan ternak sapi masih sedikit (2-5 ekor), Sedangkan

menurut analisis usaha tingkat kepemilikan ternak minimum untuk mencapai efisiensi

usaha yang ekonomis dan komersial adalah 10 - 25 ekor. Rendahnya skala usaha

ini mengakibatkan para petani belum memperoleh keuntungan yang nyata dari hasil

ternaknya, sehingga usaha untuk menjadikan usaha peternakan menjadi usaha

pokok belum dapat diwujudkan. Cara budidaya sederhana dan tanpa menghitung

untung rugi. Mereka tidak mau dan mampu meningkatkan keterampilan untuk

mengembangkan usahanya. Tentu saja usaha demikian tidak akan mengalami

kemajuan, bahkan lebih cepat mengalami kebangkrutan.

Selain itu banyak peternak kecil atau peternakan rakyat ini yang hanya

memiliki satu pemasok bahan baku, seperti bibit, pakan, peralatan, vaksin dan obat-

obatan. Masalah ini sering juga disebut dengan penyakit “KURAP” atau kurang

pemasok, yang dalam istilah ekonomi disebut dengan “monopsoni”. Bahkan, dalam

kasus kemitraan ternak ayam dan sapi bakalan, satu pemasok bahan baku tersebut

sekaligus menjadi satu-satunya pembeli produknya. Masalah yang dihadapi

peternak adalah harga beli dikuasai oleh pemasok, demikian pula dengan kualitas

barang. Dalam kasus kemitraan ternak ayam dan sapi peternak sering memperoleh

bibit atau pakan dengan kualitas di bawah standar tetapi dengan harga pasar.
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Masalah lain yang lebih komplek adalah ,jika pemasok berhenti maka usaha

peternak juga terhenti. Kasus ini menimpa peternak ayam kemitraan dengan PT

Java Comfeed Indonesia Terbuka (PT JCI Tbk), jka rencana relokasi JCI Tbk ke

Vietnam dan Myanmar dilaksanakan, maka ribuan usaha peternakan kemitraan akan

terhenti. Demikian juga dengan peternak sapi bakalan impor di Jawa Timur yang

terpaksa berhenti, karena program penggemukan sapi impor dihentikan. Masalah

yang disebut dengan penyakit “BATUK” (barang tunggal dan ketinggalan), mulai

diderita oleh peternak ayam kampung dan sapi lokal. Daging ayam kampung

maupun sapi lokal memang belum dapat dikatakan ketinggalan zaman, karena

konsumsi daging masih kurang dari kebutuhan . Tetapi dalam era perdagangan

bebas, ayam kampung dan sapi lokal tidak mampu bersaing di pasar internasional

karena produktivitas dan kualitasnya rendah. Di pasar lokal, pemasaran ayam

kampung sudah semakin sempit karena tergeser oleh ayam pedaging. Ayam

kampung tidak lagi ditemukan di warung-warung tegal, tetapi sudah beralih ke

restoran-restoran mewah dengan harga spesial. Demikian juga dengan sapi potong

lokal mulai tergeser oleh daging sapi impor. Jika peternak tidak mampu melakukan

diversifikasi atau beralih je usaha lain, maka peternak akan semakin kesulitan

memasarkan ternaknya dan akan mengalami kerugian.

Pemeliharaan ternak pada umumnya tidak dilakukan sesuai dengan syarat

kesehatan dan perlindungan ternak. Pada umumnya ternak dikandangkan di bawah

atau di belakang rumah. Kemampuan dalam mengelola ternak masih terbatas pada

pengalaman yang diperoleh secara turun temurun. Sistem ventilasi kandang sangat

jelek. Hal ini mengakibatkan ternak tidak dapat bertumbuh dengan baik dan rata-rata

produksi dan produktivitas ternaknya rendah. Makanan mempunyai peranan penting

di dalam kehidupan ternak, baik diperlukan untuk pertumbuhan ternak muda,

maupun untuk mempertahankan hidupnya dan menghasilkan suatu produksi dan

tenaga bagi ternak dewasa, serta berfungsi untuk memelihara daya tahan tubuh dan

kesehatan. Kekurangan pakan yang berkualitas merupakan salah satu penyebab

penurunan efisiensi produksi dan reproduksi ternak yang dikembangkan.

Kekurangan pakan dalam jangka waktu yang cukup lama dan disertai oleh kondisi

lingkungan lainnya kurang memadai menyebabkan ternak di daerah kelihatan kurus,

bulu kusam, kulit jelek, kesuburan sperma jelek dan daya tahan tubuh terhadap

serangan penyakit rendah. Pakan yang diberikan hanya berupa pakan alami yang

diperoleh ternak pada siang hari yaitu pada saat ternak dilepas. Pemberian pakan

tambahan berupa konsentrat atau feed suplemen sangat jarang bahkan tidak pernah

dilakukan.
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Sumber bahan baku pakan yang banyak terdapat adalah jagung, kacang-

kacangan, sisa limbah pertanian, limbah rumah tangga, gulma tanaman seperti

eceng gondok dan azola. Sumber bahan pakan ini cukup berlimpah, namun karena

rendahnya pengetahuan peternak tentang pemanfaatan pakan ini, maka sumber-

sumber bahan baku yang berkualitas tinggi ini tidak dimanfaatkan .

Pencegahan dan pemberantasan penyakit merupakan syarat mutlak dalam

usaha peternakan karena apabila terdapat ternak yang terserang suatu penyakit

tertentu ternak tersebut tak akan bisa mengejar laju pertumbuhannya yang optimal.

Pengaturan pencegahan dan pengobatan penyakit sangat jarang dilakukan. Hal ini

disebabkan daerah penyebaran usaha ternak cukup luas dan pada umumnya

peternak memfokuskan aktivitasnya sehari-hari pada usaha tani tanaman pangan.

Pemberian vaksin dan obat-obatan hanya kalau ada petugas teknis dari dinas atau

instansi lain yang datang dan jarang sekali dilakukan. Sistem reproduksi merupakan

program dasar dalam usaha peternakan. Pada umumnya sistem perkawinan atau

reproduksi ternak dilakukan secara alai dan perkawinan secara IB hanya dilakukan

pada daerah-daerah tertentu.

Kegiatan pemasaran produk peternakan merupakan salah satu subsistem

dalam agribisnis peternakan yang dianggap satu titik terlemah. Seringkali dikatakan

bahwa pemasaran hasil-hasil peternakan tidak efisien sehingga merupakan

penyebab ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan ekspor peternakan.

Penyebab utama keadaan ini adalah produk peternakan tersebar dalam unit-unit

kecil dan lokasi yang terpencil. Secara umum masalah pemasaran yang bias

diistilahkan dengan penyakit TULI (satu pembeli) yang dalam istilah ekonomi disebut

“monopoli”. Penyakit ini sering dialami oleh peternak aym kemitraan, peternak sapi

perah, dan pemasok tunggal produk peternakan ke restoran, hotel atau pabrik.

Disatu sisi menjalin kemitraan, baik dengan inti (bagi peternak ayam), dengan

KUD/IPS (bagi peternak sapi perah), maupun dengan restoran, hotel atau pabrik

pengolahan (bagi pemasok daging, susu atau telur) adalah upaya untuk menjamin

pemasaran. Disisi lain penyakit TULI juga mengandung kelemahan, yaitu harga

yang ditentukan oleh pembeli. Harga kontrak kemitraan ayam dan harga beli susu

di KUD bukanlah harga kesepakatan, melainkan harga yang ditentukan sepihak oleh

pembeli. Kelemahan lain , jika pembeli tunggal tersebut mengurangi atau

menghentikan pembelian, maka peternak akan kesulitan untuk menjual hasil

ternaknya.

Masalah kedua dalam pemasaran sering disebut dengan penyakit

“MENCRET” (menjual ceroboh dan teledor) terjadi jika peternak kurang perhatian

terhadap keinginan pembelinya, baik menyangkut kuantitas produksi, kualitas,



13

kontiyunitas, maupun harganya. Sebagai contoh dalam pemasaran susu yang tidak

memenuhi persyaratan minimum jumlah bakteri (3 juta/liter susu). Pada umumnya

jumlah bakteri dalam susu peternakan rakyat lebih dari 5 juta. Jika hal ini tetap

berlanjut, maka usaha peternakan sapi perah rakyat ini akan bangkrut.

Masalah pemasaran berikutnya dikenal dengan penyakit “MUNTAH”

(menjual mentah). Karena para peternak hanya bergerak di bidang budidaya saja.

Kelemahan penyakit ini adalah tingkat keuntungan peternak sangat kecil, karena

peternak tidak melakukan kegiatan tambahan, seperti pengolahan maupun

pemasaran yang lebih luas. Kelemahan lain adalah harga yang cendrung tidak

stabil, karena produk bersifat umum yang dapat ditiru dan dilakukan oleh peternak

secara massal.

Prasarana transportasi yang diperlukan di sentra produksi peternakan.

Kondisi sarana transportasi pada saat ini cukup memprihatikan, sehingga hal ini

sangat berpengaruh terhadap komoditi usaha peternakan yang cepat rusak.

Penanganan pasca panen yang belum sempurna dan berkembangnya

standarisasi dan kemampuan memproduksi sesuai dengan standar komoditas yang

diharapkan. Penjualan ternak dilakukan sendiri oleh peternak ke agen-agen

pengumpul atau dijual lansung pada saat-saat hari pasar (istilah lokalnya adalah hari

kalangan) di ibukota kecamatan atau desa. Seperti halnya dengan produsen pangan

lainnya, peternak tidak mempunyai bargaining position harga yang kuat dalam

menentukan penjualan hasil ternaknya melainkan dikontrol oleh pedagang perantara.

Harga yang dalam saat-saat suplai yang lebih rendah dari permintaan maka

peternak mempunyai kedudukan yang kuat, tetapi hal ini tidak sering terjadi.

Lembaga merupakan suatu organisasi yang berperan dalam menyatukan,

membina, dan melindungi tata hubungan dan pola kerja serta menunjukkan fungsi

dan kegunaannya yang diakui oleh lingkungan. Tanpa adanya fungsi dan peran

lembaga yang diakui oleh lingkungannya maka suatu lembaga tidak akan

mempunyai arti apa-apa. Hingga saat ini sudah cukup banyak lembaga masyarakat

yang ada di desa seperti KUBA (Kelompok Usaha Bersama Agribisnis), KTNA

(Kelompok Tani Nelayan Andalan), KUD (Koperasi Unit Desa), PKK (Pendidikan

Kesejahteraan Keluarga) serta lembaga lain, termasuk kelembagaan pemerintah

seperti KCD (Kantor Cabang Dinas), PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan ) dan PPS

(Penyluh Pertanian Spesialis). Namun pada kenyataan menunjukkan bahwa

lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang usaha peternakan belum memiliki rasa

kebersamaan bahkan lembaga ini sering muncul spontan pada saat ada bantuan

dana dari pemerintah tapi kemudian hilang setelah dana dikucurkan. Selain itu

tenaga PPL dan PPS yang benar-benar berasal dari bidang peternakan masih
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kurang, sehingga sering menjadi kendala dalam penerapan teknologi dalam sistem

budidaya ternak sapi potong.

Sebagai akibat dari semua ini lembaga yang diharapkan dapat

mengorganisasi dan membantu kekuatan masyarakat tidak berjalan secara optimal.

Kontradiksi antara basis kekuatan petani berada pada kelompok tani, dengan

keanggotaan petani pada koperasi bersifat individual. Keadaan ini menyebabkan

kelompok tani tidak mempunyai daya untuk menyalurkan aspirasi anggotanya dalam

pengambilan kebijakan koperasi. Kenyataan ini merupakan salah satu akibat dari

pembinaan dari kelompok tani yang hanya ditujukan pada pengembangan kekuatan

internal kelompok, dengan kurang memperdulikan kekuatan eksternalnya dalam

pembangunan jejaring kelompok tani dengan lembaga terkait.

Sering terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap ternak-ternak yang

dipelihara menimbulkan keresahan pada petani, sehingga sering pada malam hari

petani memasukkan ternaknya ke dalam rumah untuk menghindari pencurian. Belum

optimalnya fungsi dan keberadaan mitra usaha dalam beternak, sehingga peternak

masih ragu untuk mengembangkan usahanya terutama dalam penyediaan sapronak

dan penjualan hasil ternak.

Selain dari masalah diatas, masalah lain yang sering ditemukan adalah

masalah keunagan yang dikenal dengan penyakit “CAMPAK”, atau campuran usaha

dan keluarga. Tidak ada pemisah antara urusan usaha dengan urusan keluarga,

baik menyangkut keuangan, tenaga kerja, maupun pengambilan keputusan. Dalam

masalah ekuangan, peternak membeli keprluan keluarga dengan memakai uang

usaha. Dalam penganbilan keputusan istri, anak, atau saudara yang tidak memiliki

keahlian turut serta dalam mengambil keputusan usaha. Dampak penyakit ini adalah

sulit mengontrol keuangan, karena peternak memang tidak mau mengontrol

keuangannya. Selain itu, pengeluaran untuk keluarga seringkali lebih besar daripada

pengeluaran untuk usahanya. Peternak yang menderita penyakit demikian juga tidak

mampu menjadi teladan yang baik pada karyawannya, karena karyawan dapat ikut-

ikutan merusak perusahaannya.
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V. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Untuk menangggapi tantangan kebutuhan daging, susu dan telur yang semakin

meningkat ini, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan memberikan peluang

bagi semua pihak baik swasta, LSM maupun peternak itu sendiri untuk

mengembangkan usaha peternakan baik berupa pembibitan maupun budidaya

melalui dua hal penting :

a. Melalui penerapan paket teknologi . Teknologi merupakan alat yang mutlak

perlu sebagai sarana untuk menunjang pembangunan. Pada akhir-akhir ini

jalan pintas yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep bioteknologi

baik dalam usaha perbibitan, pakan dan obat-obata. Pada prinsipnya

penerapan bioteknologi ini akan mampu dirasakan hasilnya oleh peternak

rakyat di pedesaan dan bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau

perusahaan besar saja.

b. Modal yang merangsang peternak . Seperti diketahui bahwa peternak kita

umumnya memiliki keterbatasan dalam hal modal, akan tetapipada

kenyataannnya dilain pihak modalpun tersedia diperbankan. Masalahnya

bagaimana modal-modal tersebut dapat didistribusikan pada peternak?.

Kesulitan utamanya adalah rendahnya kemampuan peternak untuk

menyediakan jaminan (agunan) bagi modal yang dipinjamnya.

Diharapkan dari kedua hal tersebut diatas ditambah dengan segala potensi dan

peluang yang ada, maka pembangunan subsektor peternakan terwujud sehingga

tujuan untuk mencapai masyarakat peternak yang sejahtera, adil dan makmur dapat

terwujud.

Dalam kontek pembangunan pertanian, pengembangan usaha subsektor

peternakan perlu didasarkan pada peluang dan kesempatan yang dimiliki suatu

wilayah berdasarkan pada sumberdaya yang tersedia dengan mengacu pada

penggunaan sumberdaya yang optimal, keunggulan komparatif wilayah maupun

keunggulan kompetitif komoditas. Pengembangan subsektor peternakan diarahkan

untuk mewujudkan peternakan yang berwawasan maju, efisien dan tangguh,

kompetitif, mandiri dan berkelanjutan, berbasis pedesaan dengan memanfaatkan

potensi sumberdaya wilayah pedesaan serta pemberdayaan masyarakat peternak.

Untuk mendukung bekerjanya sistem agribisnis peternakan secara optimal

diperlukan subsitem penunjang berupa permodalan atau pembiayaan usaha

peternakan. Suatu kegiatan agribisnis memerlukan modal yang cukup. Kondisi

masyarakat pertanian umumnya khususnya subsektor peternakan saat ini

mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha ke arah usaha peternakan yang
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berbasis agroindustri dan agribisnis karena keterbatasan modal yangi sangat

mempengaruhi perolehan pendapatan petani.

Konsep pengembangan agribisnis peternakan yang telah dilakukan oleh

pemerintah dapat dilihat pada diagram berikut: :

Gambar 6 Konsep Pengembangan Peternakan Sebagai Suatu Sistem Agribisnis

Seperti sudah disebutkan diatas pada umumnya usaha peternakan di

Indonesia adalah usaha peternakan rakyat yang sangat membutuhan modal. Dalam

rangka pemberdayaan usaha peternakan rakyat pemerintah telah memfasilitas

lembaga keuangan berupa bank untuk pembiayaan usaha ini seperti bank dan modal

Ventura serta kredit Taskin berupa kredit ketahanan pangan (usaha peternakan).

Selain itu juga telah ada pemberdayaan peternakan rakyat dengan pola Bantuan

Lansung Masyarakat yang dialokasikan dalam proyek-proyek dekonsentrasi

Untuk mempercepat pengembangan usaha peternakan beberapa hal sudah

dilakukan diantaranya adalah :

a. Proprietorship

Merupakan usaha bisnis bersama (business venture) dimana satu pihak

bertindak sebagai residual claimant dan lainnya ultimate decision maker. Kelebihan

bentuk ini adalah kesejahteraan secara penuh dipengaruhi oleh keputuan owner-

manager sehingga tidak ada problem common ownership dan agency yang muncul

dari pemisahan kepemilikan dan pengawasan, tetapi mengandung beberapa

kelemahan seperti adanya horizon problem dan diversification problem. Horizon

problem muncul akibat konflik dalam diri owner pada waktu mengambil keputusan
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pembagian net-income antara investasi dan konsumsi, sedangkan diversification

problem muncul karena propriotor dengan share investasi dan kekayaan fisik sering

mendistribusikan resiko usaha dengan cara investasi ke kegiatan lain.

b. Partnership.

Merupakan penggabungan sumberdaya dari beberapa individu akibat

keterbatasan finasial dan memperoleh keuntungan dari skala ekonomi produksi.

Partnership memperkecil biaya penanggung resiko bagi setiap owner seperti halnya

diversivikasi komoditi. Pada umunya sistem ini dilakukan dengan pola bagi hasil

dan dilakukan pada usaha-usaha dengan skal produksi kecil (peternakan rakyat).

Aktifitas jasa lebih pada pendekatan lansung untuk mengatasi agncy problem dalam

proses keputusan dan secara umum tidak mengikuti hukum keputusan nilai pasar.

c. Open Coporations.

Bentuk ini pada umunya didominasi oleh usaha dengan skala produksi besar.

Keunggulan bentuk ini adalah residual claim sering didorong oleh resiko skala

investasi yang besar dan dapat melakukan spesialisasi bagi penanggung resiko

pada satu tangan dan managemen pada tangan lain. Kelemahan bentuk ini sering

menimbulkan konflik kepentingan antara outside owner dengan manager profesional.

d. Pola Kemitraan

Pola ini didasari pada pemikiran bahwa dalam suatu pengembangan usaha

harus dilakukan secara terintegrasi agar dapat meningkatkan efisiensi. Kemitraan

merupakan salah satu bentuk organisasi bisnis berupa Partnership dimana inti

bertindak sebagai ultimate decision maker dan plasma sebagai residual claim serta

merupakan salah satu bentuk integrasi vertikal antara berbagai pihak dengan tujuan

untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transaksi. Pola kemitraan ini

didasari atas konsep pengembangan agribisnis peternakan seperti terlihat pada

Gambar 3.

Kemitraan ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat perusahaan atau individu

yang dapat berperan sebagai peternak dan ada peternak sebagai plasmanya.

Tujuan yang diharapkan dari model kemitraan ini adalah peningkatan pendapatan

dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan populasi ternak.

Pada pola ini, inti berperan sebagai pemasok sapronak dan memberikan

bimbingan teknis kepada plasmanya. Hal yang menjadi perhatian utama adalah

keterbukaan antar pelaku agribisnis tersebut. Pemerintah dalam hal ini Dinas

peternakan dan Dinas lain terkait berperan sebagai wasi terutama menjaga setiap

hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra. Meskipun demikian

pemerintah juga tetap berperan dalam pelayanan umum dan pemberian bimbingan

teknis terutama kepada peternak. Berikut disajikan gambar beberap model PIR
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VI. ASPEK TEKNIS BUDIDAYA TERNAK

A. PEMILIHAN LOKASI PETERNAKAN

Lokasi usaha peternakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1). Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan

Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) yang bersangkuatan

(2). Letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus

memperhatikan lingkungan dan tofografi, sehingga kotoran dan limbah tidak

mencemari lingkungan.

(3) Status lahan uasaha peternakan hendaknya jelas sesuai dengan

peruntukannya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

B. KETERSEDIAAN AIR DAN ALAT PENERANG

(1). Air yang digunakan harus memenuhi baku mutu air minum yang sehat, yang

dapat diminum oleh manusia dan ternak serta tersedia sepanjang tahun

(2). Setiap usaha peternakan hendaknya menyediakan alat penerang (misalnya

listrik) yang cukup setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Hal ini

sangat penting sekali terutama untuk keamanan ternak dan peternaknya

C. BANGUNAN

Usaha peternakan hendaknya memiliki bangunan yang sesuai dengan

kegiatannya, yaitu:

(1). Jenis bangunan

Haruslah disesuaikan dengan tujuan peternakan misalnya untuk ternak kambing kita

perlu bangunan yang agak tinggi agar kambing bisa memanjat ,

 untuk ternak sapi kandang hendaknya dibuat sesaui dengan kebutuhannya

tertama untuk sapi-sapi yang digemukkan jangan membuat kandang yang

terlalau luas. Kandang yang terlalu luas akan berakibat ternak banyak grak

sehingga proses penggemukan akan jadi lambat.

 Untuk ternak kerbau sebaiknya kandang dibuat dekat tempat yang ada

genangan air. Hal ini berguna untuk memnuhi kebiasaan kerbau yang

senang berkubang pada saat-saat tertentu terutama pada kondisi udara yang

panas.

 Kandang ayam kampung sebaiknya dibuat kandang rench. Hal ini berguna

untuk memebrikan tempat bermain yang cukup bagi ayam kampung yang

senang bermain.
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 Kandang ayam potong sebaiknya dibuat dengan sistem kandang sistem

lantai dengan kapasitas tampung sesuai dengan jumalh ayam

 Kandang Ayam Ras Peterlur sebaiknya dibuat denagn sistem baterai. Hal ini

berguan untuk memudahkan kontrol terhadap ayam yang tidak produktif atau

dalam keadaan sakit.

(2). Kontruksi bangunan

a. dapat memnuhi daya tampung untuk menjamin masuknya udara segar ke

dalam kandang

b. memiliki saluran pembuang limbah

c. Terbuat dari bahan yang ekonomis namun dapat menjamin kemudahan

pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang

d. Bahan dan konstruksi kandang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan

dan kerusakan fisik.

D. ALAT DAN MESIN PETERNAKAN

(1) Peralatan yang harus dimiliki minimal adalah alat makan ternak, minum

ternak, minum ternak, sanitasi, pengendalian dan pengobatan penyakit dan

peralatan lain yang mendukung produksi dengan jumlah sesuai kebutuhan

(2) Pemilihan dan pemakaian alat harus mempertimbangkan faktor kesehatan,

kemudahan dalam penggunaan dan pembersihannya.

(3) Peralatan yang dipakai dalam kandang isolasi dilarang untuk digunakan di

tempat atau di kandang lain sebelum disucihamakan.

E. BIBIT

(1). Penggunaan bibit ternak harus memeuhi kriteria sesuai dengan persyaratan,

jenis dan mutu bibit yang berlaku.

(2). Bibit ternak harus bersal dari daerah sumber bibit yang telah ditetapkan dan

atau dari perusahaan yang memiliki usaha perbibitan.

(3). Tatacara pemasukan bibit ternak wajib mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

G. PAKAN.

Pakan yang digunakan harus terjamin jumlah dan mutunya sesuai dengan

standar/kebutuhan minimum yang berlaku, mudah didapat, harga murah dan proses

pengolahan tidak terlalu rumit.ri.

Beberapa bahan baku pakan yang dapat diguanakan untuk pakan ternak

adalah :
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 Tepung Azola. Azolla (Azolla pinnata) adalah tumbuhan air yang hidup secara

liar di rawa-rawa, sungai dan parit. Tepung azolla dapat meningkatkan produksi

telur dan daging. Pemberian tepung azolla sebanyak 10% dari total ransum akan

mempercepat masa awal produksi telur sebanyak 55 hari. Selain itu tepung

azolla dapat meningkatkan produksi telur sebanyak 20 –40%. Kandungan gizi

azolla adalah: protein 24,98%, serat kasar 12%, dan lemak 8,01%. Kadar

protein azola lebih tinggi dari protein jagung dan dedak padi sehingga ia dapat

digunakan sebagai pengganti jagung atau dedak. Penggunaan azolla untuk itik

petelur dapat diberikan dalam keadaan basah atau kering. Untuk ayam tepung

azola dapat digunakan dalam bentuk kering. Sedang untuk ikan tepung azola

dapat diberikan lansung.

 Bungkil kedele Bungkil kedele merupakan limbah pabrik minyak kedele.

Bungkil ini sangat baik digunakan untuk ransum unggas dan ikan karena bungkil

ini sangat potensial untuk meningkatkan kualitas produks teluri pada unggas dan

ikan. Penggunaannya dalam ransum dapat dibarengi dengan penggunaan daun

pepaya. Campuran ini akan memberikan pengaruh terhadap kualitas daging

 Bungkil biji kapuk. Bungkil ini sangat baik diberikan sebagai pennganti kacang

kedele untuk ayam, itik dan ikan. Bungkil ini diperoleh dari biji kapuk yang

disangrai, kemudian ditumbuk sehingga menjadi seperti ampas.

 Tepung Daun dan Biji Lamtoro Gung. Tepung daun dan biji lamtoro yang

digunakan banyak mengandung protein, selain serat kasar sehingga tepung ini

sangat baik sebagai bahan penyusun ransum ayam, itik dan ikan terutama itik

dan ayam petelur. Ini disebabkan bahan ransum yang mengandung kadar serat

kasar dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kadar kolesterol telur yang

dihasilkan. Selain dari daun dan biji lamtoro, daun turi pun berkhasiat sama

dengan daun lamtoro gung. Tepung lamtoro diperoleh dari daun lamtoro yang

dikeringkan kemudian dihaluskan. Rendemen yang diperoleh sebanyak 30%

dari berat daun basah.

 Bekatul. Bekatul merupakan sisa hasil penggilingan padi. Bekatul sangat baik

diberikan pada ayam, itik dan ikan. Biasanya bekatul yang disimpan lama akan

mudah diserang dan mudah berbau tengik. Agar kualitasnya tetap terjaga

selama dalam penyimpanan, terlebih dahulu bekatul dikeringkan di bawah sinar

matahari selama 3 – 4 jam setiap hari selama 3 hari berturut-turut.

 Tepung Ikan. Tepung ikan diperoleh dari hasil pengolahan ikan segar. Ikan

yang sering dipakai adalah yang tidak atau hanya sedikit memiliki kandungan

lemak. seperti ikan laut. Proses pembuatannya sangat mudah dan sederhana.

Ikan yang baik dibersihkan, dicuci, lalu dimasak sekitar 30 menit. Saat masih
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panas, ikan dipres untuk mengeluarkan lemak dan air. Ampas daging ikan

tersebut dikeringkan dengan oven pengering atau sinar matahari. Setelah

kering, ikan digiling atau ditumbuk hingga menjadi tepung.

 Tepung Bekicot/bekicot. Tepung daging bekicot/keong mas mengandung

banyak protein sehingga sangat baik diberikan pada ayam dan itik serta ikan.

Tepung daging bekicot ini dibuat melalui proses pengolahan daging bekicot

menjadi tepung. Pembuatan diawali dengan perebusan bekicot dalam air kapur

atau air rendaman abu gosok/dapur. Setelah dingin, daging bekicot dikeluarkan

dari cangkangnya dengan cara dicungkil dengan kawat. Setelah itu, dagingnya

dicuci dengan air garam sebanyak 2 – 3 kali, lalu dilanjutkan dengan pencucian

dengan air bersih sebanyak 2 –3 kali. Daging bekicot/keong mas yang sudah

bersih dicincang, lalu dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari.

Setelah kering, daging tersebut digiling atau ditumbuk hingga menjadi tepung.

 Tepung darah. Tepung darah diperoleh dari darah segar yang sudah dimasak.

Darah dapat diperoleh dari rumah pemotongan hewan. Proses pembuatannya

adalah sebagai berikut. Darah yang sudah dimasak dipotong-potong kecil, lalu

dikeringkan. Selanjutnya darah kering digiling menjadi halus seperti tepung.

 Biji Karet. Karet atau para merupakan famili Euphorbiaceae yang berasal dari

Brazilia. Tanaman ini merupakan tanaman buah polong dimana buahnya dilapisi

oleh kulit yang tipis bewarna hijau dan didalamnya terdapat klit yang tebal.

Kandungan gizi biji karet ini adalah protein kasar 22,5%, lemak kasar 49,5%,

karbohidrat 13,5%, serat kasar 3,8%, abu 10%, kalsium 3,5%, posfor, 0,48%,

besi 92,7ppm . Sebelum digunakan sebagai pakan ternak sebaiknya biji karet ini

terlebih dulu diolah karena ia mengadung HCN yang cukup tinggi (539,984) dan

kandungan ini dapat mematikan ternak yang memakannya. Untuk itu perlu

pengolahan yaitu dengan membuat tempe biji karet terlebih dulu dengan cara

sebagai berikut : Biji karet terlebih dulu direbus selama 1 jam. Setelah itu biji

karet didinginkan dan digiling kasar. 500 gram biji karet dicampur dengan 2,5

gram ragi tempe. Setelah itu dimasukkan kedalam plastik dan dilobangi dengan

jarak tidak lebih dari 1,3cm. Kemudian ditutup dengan karung goni dan dibiarkan

selama 72 jam. Setelah itu biji karet dapat dipanen dan dicampurkan pada

pakan ternak. Keistimewaan penggunaan tempe biji karet ini adalah ia dapat

menurunkan kadar lemak dan kolesterol daging dan telur ayam.

 Jagung. Jenis jagung yang dapat digunakan untuk pembuatan ransum adalah

jagung merah, jagung kuning dan jagung putih. Untuk bahan pakan jagung

tersebut tentu harus yang sudah kering agar lebih awet. Jagung merupakan

bahan pakan sumber energi yang kandungan energi metabolismenya sebesar
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3.370 kkal/kg. Hal itulah yang menyebabkan bahan ini bukan hanya baik untuk

manusia tetapi juga untuk unggas. Kandungan protein kasar jagung cukup baik

yaitu 8-13%.

 Ubi Jalar. Penggunaan ubi jalar sebagai bahan ransum ayam, itik dan ikan

memang belum meluas. Namun dilihat dari nilai gizinya maka ubi jalar cukup

baik . Kandungan bahan kering 88.4%, protein kasar 28,4%, serat kasar 10,1%,

lemak 19%, abu 34,5% dan energi bruto 3940kkal/kg.

 Tepung Ubi Kayu. Tepung ubi kayu diperoleh dari ubi kayu kering yang lebih

dikenal dengan gaplek. Tepung ubikayu banyak mengandung zat pati. Zat ini

sangat membantu dalam pemebentukan ransum menjadi pelet atau butiran.

Proses pembuatannya sangat sederhana. Ubikayu yang sudah dibersihkan diiris

tipis-tipis, lalu dikeringkan. Setelah kering, ubikayu tersebut digiling menjadi

tepung.

 Minyak Nabati. Minyak nabati merupakan minyak yang diperoleh dari tumbuhan

seperti minyak kelapa, jagnung, kacang. Minyak jenis ini hanya sebagai

pelengkap ransum yang diberikan apabila ransum kekurangan energi.

Penambahan minyak ini juga berguna untuk mencegah debu yang disebabkan

oleh rasum halus dan dalam pembuatan pellet memudahkan bahan pakan

melewati mesin. Penambahan minyak dalam ransum tidak boleh melebihi 5%.

 Umbi Gadung. Tanaman gadung merupakan tanaman perdu yang memanjat

dengan tinggi mencapai 5 – 10 meter. Batangnya bulat berbulu dan berduri

tersebar sepanjang batang dan tangkai daun. Sebagai pakan ternak gadung

sangat baik digunakan karena kandungan gizinya sangat tinggi. Kandungat

karbohidrat 23,32%, protein 2,1%, lemak 0,2%, fosfor 0,69%, vitamin C 0,09%,

besi 0,06%, vitamin B1 0,01%. Karena gadung ini mengandung HCN yang

cukup tinggi, maka sebelum digunakan sebaagi pakan ternak harus diolah dulu

dengan cara sebagai berikut : iris umbi gadung setebal 3-4Cm, lalu rendam

dalam air mengalir selama 3-4 hari atau rendam dalam air abu sekam/abu gosok

seperti yang dilakukan terhadap daging biji kepayang.

 Umbi Kimpul (Xanthosoma sagittifolium schoot). Merupakan tanaman liar yang

banyak ditemui hampir diseluruh wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki

daya produksi yang tinggi, berkembang dan tumbuh dengan cepat, dapat tumbuh

baik pada kondisi tanah yang jelek sekalipun Umbi ini mengandung karbohidrat

yang cukup tinggi sehingga baik digunakan sebagai bahan pakan sumber

karbohidrat.. Kandungan karbohidrat 34,2%, protein 1,2%, lemak 0,4%, serat

1,5%, abu 1%, kalsium 0,02%, posfor 0,05%, dan juga mengandung vitamin C,

dan vitamin B1.
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 Tepung tulang. Tepung tulang merupakan bahan baku yang penting dalam

industri ransum ternak. Bahan ini penting sebagai sumber kalsium, fospor dan

mineral lainnya. Tepung tulang yang baik adalah bewarna keputihan dengan

ukuran 80 mesh, kadar air tepung tulang 5%, kadar tepung tulang 95%, tidak

berbau, dan bebas dari bakteri penyakit.

 Tepung bulu unggas. Tepung bulu unggas merupakan limbah dari

pemotongan unggas yang kaya dengan mineral dan protein. Adapun proses

pembuatan tepung bulu diawali dengan pencucian bulu sampai bersih, dicincang.

Setelah itu bulu direndam dalam larutan NaOH 1% selama minimal 4 jam. NaOH

merupakan larutan basa. Untuk menetralkan larutan tersebut ditambah dengan

HCl 1% dan diaduk aduk. Penetralan dapat diketahui dengan pengujian

dengan kertas lakmus yang berobah jadi merah. Biasanya perbandingan NaOH

dan HCl adalah 1:5. Setelah netral bulu disaring, ditiriskan lalu direbus selama 6

jam. Setelah itu bulu dijemur sampai kering dan digiling halus. Selain cara

tersebut untuk memperoleh bulu juga dapat dilakukan denga cara pengeringan

melalui penganginan selama 10 jam. Setelah itu bulu dikeringkan dalam alat

pengering selama 3 jam dengan suhu 60-700C . Dari kedua cara tersebut akan

diperoleh rendemen bulu sebesar 30-40%.

 Minyak ikan. Minyak ikan mengandung banyak vitamin untuk pertumbuhan dan

perkembangan ayam dan itik serta ikan. Minyak ikan ini diperoleh dari ikan.

Untuk mendapatkannya, ikan segar direbus selama 30 menit lalu dipress.

Pengepressan tersebut akan menghasilkan campuran minyak dan air.

Campuran ini diendapkan hingga minyak mengambang di permukaan.

Sementara daging ikan hasil pengendapan dapat dijadikan tepung ikan.

 Premix. Merupakan bahan ransum yang mengandung mineral yang

mengandung mineral, vitamin dan antibiotik. Penggunaannya hanya sebagai

pelengkap kualitas ransum. Premix digunakan hanya apabila nilai gizi pakan

jelek atau ada bahan gizi yang kurang.

 Multivitamin. Seperti halnya premix, multivitamin hanya digunakan sebagai

bahan pakan pelengkap untuk meningkatkan kualitas ransum.
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VII. PENUTUP.

Usaha peternakan merupakan salah satu usaha yang telah lama dilakukan

oleh penduduk di Indonesia terutam yang tingglal di pedesaan . Usaha ini sangat

banyak manfaatnya bagi masyarakat desa terutama dalam pemenuhan gizi

keluarga, meningkatkan pendapatan penduduk dan daerah dan peningkatan devisa

negara. Namun pada umumnya usaha ini masih bersifat usaha sambilan dan masih

banyak menemui masalah yang disebut dengan penyakit KUTIL, KURAP, CAMPAK,

TULI, MENCRET DAN MUNTAH.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah melakukan usaha untuk

meningkatkan produksi dan produktivitas ternak ini, melalui upaya peningkatkan

sumber daya manusia, dan pemantapan kelembagaan serta dua hal penting yaitu 1)

penerapan paket teknologi, dan 2) modal yang meransang peternak. Diharapkan

dengan program ini produksi dan produktivitas ternak dapat meningkat yang pada

akhirnya dapat meningkatkan hal ini dapat meningkat pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat di pedesaan

Sebagai salah satu prpinsi yang terluas dan mempunyai potensi sumberdaya

alam dan manusia yang cukup, maka pengemabnagan usaha peternak di Sumsel

ini cukup menjanjikan apalagi dengan semakin meningkatkan penggunaan pakan

llokal untuk bahan baku pembuatan pakan yang selal ini jadi masalah utama dalam

pengembangan uasah peternakan.
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PENDAHULUAN

Pembangunan sector perikanan sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional menempati posisi strategis karena mempunyai kepentingan langsung

dengan berbagai aspek pembangunan. Dalam posisi yang demikian,

pembangunan perikanan dituntut untuk mampu memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kemakmuran masyarakat yang berkeadilan social, untuk generasi

sekarang dan generasi mendatang, namun tetap harus mampu menjaga

kelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi serta lingkungan hidup

dan peningkatan fungsi social ekonomi dari sumberdaya perairan.

Kelestarian sumberdaya perikanan yang ada di perairan (sungai, danau,

rawa), dipengaruhi keberadaan hutan yang ada di sekitarnya, terutama perairan

umum tipe rawa banjiran (Floodplain area). Rawa banjiran merupakan daerah

yang sangat subur karena banyak mengandung unsur hara dan juga pakan alami

untuk ikan terutama berasal dari proses dekomposisi vegetasi hutan rawang

pada saat tergenang (Hanafi, 2002). Selain itu rawa banjiran tergolong produktif

dan dapat berfungsi sebagai daerah tempat mencari makanan, daerah tempat

pemijahan dan daerah tempat asuhan bagi ikan-ikan (Utomo dan Asyari, 1999).

Oleh karena itu kerusakan hutan (pembakaran hutan) khususnya hutan

rawa, dapat mengakibatkan hilangnya habitat ikan untuk melakukan reproduksi

sehingga keberadaan ikan di perairan semakin berkurang. Jenis-jenis ikan yang

termasuk dalam golongan black fishes seperti ikan sepat (Trichogaster

pectoralis), ikan tembakang (Helostoma temmincki), ikan gabus (Ophiocephalus

striatus), ikan lele (Clarias batrachus), ikan betook (Anabas testuidens) dan lain-

lain melakukan reproduksi di hutan-hutan rawa sekitar sungai.

Selain itu, akibat dari pengrusakan hutan, secara langsung mempengaruhi

kualitas air, karena partikel-partikel lumpur yang terbawa oleh air saat hujan

(erosi), masuk ke badan air (sungai) sehingga air sungai menjadi keruh sehingga

keseimbangan ekologi perairan jadi terganggu. Karena keseimbangan

ekologinya terganggu maka kelangsungan hidup biota perairan lainnya menjadi

terancam, sehingga produksi ikan dari perairan semakin menurun yang akin

berdampak kurangnya stok ikan untuk memenuhi kebutuhan.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalah semakin menurunnya stok

ikan di perairan, perlu dilakukan upaya/usaha budidaya ikan secara terkontrol

yang dilakukan dengan menggunakan system budidaya yang cocok. SIstem
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Gambar 1. Pola ruaya ikan golongan black fishes dalam melakukan reproduksi

di hutan rawa banjiran sekitar sungai/rawa (Sumber : Badan Litbang

Pertanian. Puslitbang Perikanan, 2000)

budidaya yang dapat diterapkan di daerah sekitar sungai/rawa antara lain

system kolam dan system karamba. Jenis ikan yang dapat dipelihara

disesuaikan dengan kondisi air/lingkungan tempat usaha budidaya akin

dilakukan.

Dalam usaha budidaya ikan, peranan kaum wanita sangat penting antara

lain (1) membantu suami dalam mempersiapkan alat dan bahan yang akin

digunakan untuk membuat wadah pemeliharaan ikan seperti pembuatan

karamba, (2) membantu suami saat penebaran bibit ikan dan pemberian pakan

ikan secara rutin dalam masa pembesaran dalam kolam/karamba, (3) membantu

menjaga kolam/karamba pada saat suami sedang bekerja di kebun atau swah

yang terletak agak jauh dari rumah, (4) membantu saat penen, (5) mengolah ikan

menjadi produk olahan seperti pembuatan ikan asin, bekasam, kerupuk ikan dan

ikan sala. Dari hasil pengolahan ini dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan

keluarga
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Gambar 2. Faktor pengganggu stok ikan di perairan (Sumber: Cowx, 1994 dalam

Hartoto, 2004 ; modifikasi)
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TEKNIK BUDIDAYA IKAN SISTEM KOLAM

Kolam adalah suatu perairan terbatas yang sengaja dibuat manusia dengan tujuan

untuk memelihara ikan didalamnya. Dari pengertian tersebut nampak bahwa

terbentuknya kolam dengan sengaja dibuat manusia bukan terbentuk karena proses

alam. Namun dapat juga kolam terbentuk secara tidak langsung, disebabkan ada

aktivitas manusia dengan tujuan utama bukan untuk membudidayakan ikan namun akibat

dari pekerjaannya terbentuklah sebuah kolam. Jadi kolam semacam ini secara tidak

sengaja dibuat untuk memelihara ikan di dalamnya. Sebagai contoh kolam yang

terbentuk dari galian tanah usaha pembuatan batu bata, kolam galian pasir, kolam galian

tanah untuk menimbun. Kolam-kolam seperti ini tidak secara langsung dibuat manusia

untuk membudidayakan ikan di dalamnya. Namun karena pada saat musim hujan kolam-

kolam ini terisi air, pengambilan/pengerukan tanah tidak dapat dilakukan sehingga

genangan air tersebut dimanfaatkan untuk memelihara ikan.

A. Jenis-Jenis Kolam

Bentuk kolam dapat dibedakan berdasarkan asal terbentuknya, sumber air yang

digunakan, aliran yang ada dalam kolam, bentuknya, dan berdasarkan peruntukannya.

Berikut dijelaskan jensi-jenis kolam tersebut :

1. Berdasarkan asal terbentuknya

Asal terbentuknya kolam dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kolam yang terbentuk

dengan tidak sengaja untuk memelihara ikan dan kolam yang terbentuk dengan sengaja

dibuat untuk keperluan memelihara ikan. Kolam yang terbentuk dengan tidak sengaja

ialah kolam atau genangan air yang dibuat manusia dengan tujuan pertama bukan untuk

memelihara ikan melainkan bertujuan lain seperti kolam yang terbentuk dari galian tanah

yang dipergunakan untuk membuat batu bata, kolam yang terbentuk karena galian pasir,

kolam yang terbentuk karena galian tanah untuk penimpunan. kolam yang tidak dengan

sengaja ini bentuknya tidak teratur dan kedalaman kolam juga tidak sesuai dengan kolam

yang sengaja dibuat. Kolam ini biasanya terisi air pada saat musim hujan, karena

kedalamannya sudah lebih dari dua meter, kolam ini sulit dikeringkan apalagi pintu

pengeluaran air juga tidak ada. Kolam ini tidak mesti di lokasi yang memang cocok untuk

budidaya ikan dalam kolam. Jadi pada prinsipnya kolam yang tidak sengaja dibuat ini

adalah pemanfaatan genangan air yang ada untuk budidaya ikan di dalamnya. Lain

halnya dengan kolam yang sengaja dibuat untuk memelihara ikan. Kolam ini sudah diatur

sedemikian rupa sehingga bentuk kolam sudah teratur, kedalaman kolam sesuai dengan
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peruntukannya, kolam sudah mempunyai pintu pemasukan dan pengeluaran air,

mempunyai pematang yang sengaja dibuat untuk menahan volume air. Kolam yang

sengaja dibuat untuk memelihara ikan ini juga dibangun di lokasi yang cocok untuk usaha

budidaya ikan dalam kolam.

2. Berdasarkan sumber air yang digunakan

Berdasarkan sumber air yang digunakan untuk mengisi kolam, maka jenis kolam

dapat dibedakan menjadi 5 yaitu (1) kolam dengan sumber air berasal dari hujan (tadah

hujan); (2) kolam dengan sumber air berasal dari mata air; (3) kolam dengan sumber air

dari perairan umum ; (4) kolam dengan sumber air berasal dari saluran irigasi; dan (5)

kolam dengan sumber air berasal dari sumur bor.

Kolam yang mengandalkan airnya dari hujan hanya dapat terisi air pada saat musim

penghujan. Pada saat kering (kemarau) kolam-kolam ini kering dan tidak dapat

digunakan untuk memelihara ikan. Kolam tadah hujan ini termasuk jenis kolam yang

tidak sengaja dibuat manusia untuk budidaya ikan. Kolam ini terbentuk dari aktivitas

manusia seperti penggalian tanah untuk membuat batu bata, lubang galian pasir, lubang

pengerukan tanah untuk menimbun. Kolam tadah hujan ini tidak mempunyai saluran

pemasukan dan pengeluaran air, pematang kolam juga tidak ada. Kolam ini bisa banjir

pada saat musim hujan lebat dan kekeringan pada musim kemarau. Oleh karena itu jenis

ikan yang dipelihara di kolam ini sebaiknya ikan dengan masa pemeliharaan tidak begitu

lama sehingga pada musim kemarau ikan sudah dipanen.

Kolam dengan sumber air berasal dari mata air ketersediaan air dapat terjamin

sepanjang tahun. Mata air yang digunakan biasanya tidak begitu jauh dari kolam bahkan

mata air dapat berada dalam kolam. Kolam ini banyak ditemukan di daerah yang

mempunyai banyak sumber mata air. Air yang keluar dari mata air ini miskin dengan

unsur hara karena air ini berasal dari dalam tanah. Air dari dalam tanah ini banyak

digunakan sebagai air minum (air mineral). Jadi kolam ini miskin dengan pakan alami

berupa plankton, makhluk renik, cacing-cacingan dan sebagainya. Budidaya ikan

dengan menggunakan kolam ini sebaiknya budidaya secara intensif. Pada budidaya ikan

secara intensif ikan diberi pakan buatan, tidak mengandalkan pakan alami di kolam.

Kandungan oksigen terlarut di kolam ini lebih tinggi dibandingkan dengan kolam tadah

hujan. Aliran air di kolam tidak begitu deras namun air tetap mengalir secara perlahan.

3. Berdasarkan aliran airnya

Berdasarkan aliran airnya kolam dapat dibagi menjadi dua yaitu kolam yang airnya

tergenang (stagnant water) dan kolam yang airnya mengalir deras (running water).

Kolam yang airnya tergenang atau tidak mengalir biasanya kaya akan unsur hara dan
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makanan alami ikan. Kolam tadah hujan dan kolam mata air tersebut diatas termasuk

jenis kolam tergenang. Dalam kolam tergenang ini memang bukan tidak ada aliran air

sama sekali tetapi aliran air kolam tidak sederas kolam air deras. Jenis kolam dengan

aliran airnya deras (running water pond) biasanya terdapat pada daerah dataran tinggi

atau pada daerah yang mempunyai saluran irigasi untuk pengairan sawah. Kolam air

deras ini miskin dengan makanan alami ikan sehingga untuk mencukupi kebutuhan

makanan ikan yang dipelihara harus memberinya pakan buatan. Dengan adanya aliran

air ini maka ketersediaan oksigen terlarut dalam air dapat terjamin.

4. Berdasarkan Bentuk kolam

Secara umum berdasarkan bentuknya, kolam dapat dibagi menjadi empat (4)

bentuk yaitu bentuk persegi panjang, bujur sangkar, bulat dan segitiga. Namun bentuk

kolam dapat juga dibuat berdasarkan kesesuaian dengan kondisi areal yang akan dibuat

kolam. Pada daerah yang bentuknya bergelombang dapat dibentuk kolam dengan bentuk

terasiring. Pada lokasi lereng gunung dapat dibuat kolam dengan bentuk yang

disesuiakan dengan lereng gunung tersebut.

5. Berdasarkan peruntukannya

Berdasarkan peruntukannya kolam dapat dibuat untuk pengendapan air, treatment

kualitas air, memelihara induk, pemijahan, penetasan, pendederan ,pembesaran ikan,

pengembangbiakan pakan alami, penampungan hasil panen.

Kolam pengendapan bertujuan untuk mengendapkan air yang akan dimasukan

dalam kolam. Dengan adanya kolam pengendapan ini maka lumpur ytang terbawa air

mengendap di kolam pengendapan. Kolam pengendapan ini dibuat dibagian hulu aliran

air dalam areal kolam. Air yang sudah diendapkan tersebut dapat dialirkan ke kolam-

kolam yang akan digunakan. Bentuk kolam pendengapan ini biasanya empat persegi

panjang atau bujur sangakar. Namun kolam pengendapan ini dapat juga dibuat seperti

zigzag di hulu aliran air sebelum masuk ke kolam.

Kolam treatment kualitas air bertujuan untuk mentreatment air yang akan

dimasukan kedalam kolam. Treatment yang dilakukan dapat berupa pemberian bahan

kimia tertentu untuk membunuh bibit penyakit atau benih-benih hama yang masuk ke

kolam. Untuk mencegah masuknya predator berupa ikan buas ,ular atau kepiting maka

dalam kolam ini dapat dipasang saringan dengan mesh size kecil supaya bibit preadotor

tersebut tidak bisa masuk.

Kolam pemeliharaan induk dibangun dengan tujuan untuk memelihara calon induk

yang akan dikembangbiakan dan menyimpan induk yang sudah dikawinkan Kolam

pemeliharaan calon induk ini dapat dibuat dua buah, satu untuk induk betina dan satu lagi
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untuk jantan. Ukuran kolam induk ini disesuaikan dengan induk yang akan dipelihara.

Biasanya ukuran kolam induk lebih kecil dari kolam pembesaran. Bentuk kolam induk

umumnya berbentuk segi empat.

Kolam pemijahan adalah kolam yang digunakan untuk melangsungkan proses

pemijahan ikan. Induk ikan yang sudah matang gonad dan siap untuk dikawinkan

dimasukan dalam kolam pemijahan ini. Bentuk kolam pemijahan disesuaikan dengan

jenis ikan yang akan dikawinkan. Untuk jenis ikan lele bentuk kolam pemijahannya

bermacam-macam.

Pada dasarnya bentuk kolam pemijahan ikan tidak ada aturan bakunya namun

disesuaikan dengan jenis ikan yang akan di pijahkan, kemampuan untuk membuatnya

dan kebiasaan saja. Seperti pemijahan jenis ikan mas, masing-masing daerah

mempunyai cara sendiri-sendiri.

Kolam penetasan telur tidak mutlak diperlukan dalam sistem budidaya kolam.

Penetasan dapat dilakukan dalam koilam pemijahan atau dapat juga dilakukan dalam

akuarium. Kolam penetasan ini diperlukan apabila pemijahan ikan dilakukan secara

eksternal, artinya pembuahan telur ikan oleh sperma dibantu oleh manusia seperti yang

dialkukan pada teknik kawin suntik. Setelah telur dibuahi oleh sperma kemudian telur-

telur tersebut ditebar dalam kolam penetasan atau dalam akuarium. Untuk pemijahan

ikan secara alami maka kolam penetasan ini tidak diperlukan.

Kolam pendederan adalah kolam yang digunakan untuk mengasuh anak-anak ikan

yang masih kecil supaya cepat pertumbuhannya. Kolam pendederan ini dibangun lebih

luas dari kolam induk dan kolam penetasan. Kedalaman kolam pendederan ini relatif

lebih dangkal karena ikan yang dipelihara di dalamnya adalah ikan-ikan dengan ukuran

kecil. Kolam pendederan ini dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan

perkembangan larva ikan yang dipelihara. Semakan besar benih ikan yang di pelihara

maka luas kolam pendederan pun perlu ditambah. Pada ikan gurami pendederan dibagi

menjadi tiga tingkatan yaitu pendederan tingkat I, II dan III. Pada prinsipnya pendederan

ke I, II dan III hampir sama, perbedaannya terletak pada padat tebar dan jenis pakan

yang diberikan serta ketinggian air yang digunakan dalam kolam. Sedangkan konstruksi

kolam pendederannya sama.

Kolam pembesaran ikan dapat berbentuk empat persegi, bujur sangkar, bulat atau

bentuk lain yang sesuai dengan kondisi lokasi yang akan dibuat kolam. Kolam

pembesaran ini dipergunakan untuk memelihara benih ikan berukuran kecil sampai ikan

berukuran besar yang siap untuk dipanen. Selama masa pemeliharaan kolam pembesran

ini harus dirawat dengan baik karena kalau tidak akan menyebabkan kerugian. Kolam

pembesaran dapat berupa kolam yang dengan sengaj dibuat untuk memelihara ikan

maupun kolam yang tidak dengan sengaja seperti yang telah diuraikan diatas. Pada
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dasarnya kolam pembesaran ini adalah tempat penampungan benih-benih ikan untuk

dipelihara sampai ukuran besar.

B. Pemilihan Lokasi Kolam

Dalam pemilihan lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi kolam, perlu

memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Aspek Ekologi

a. Lokasi

Topografi adalah gambaran umum permukaan bumi. Permukaan bumi kita

dapat berbentuk datar (dataran rendah), bergelombang / berbukit (pegunungan)

atau berbentuk curam (lereng gunung, lembah). Setiap tipe permukaan bumi

tersebut mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu lokasi yang akan

dijadikan areal perkolaman harus memperhatikan bentuk permukaan buminya

(topografinya). Apabila lokasi yang akan dipilih tidak sesuai untuk dibangun

kolam maka sebaiknya jangan memaksakan diri, karena akan menyebabkan

banyaknya pengeluaran untuk membangun kolam tersebut, namun apabila

secara ekonomis masih menguntungkan untuk membuat kolam di lokasi yang

dipilih tidak menjadi masalah. Berikut ini beberapa lokasi yang cocok untuk

dijadikan areal perkolaman :

i. Daerah yang dilalui saluran irigasi teknis

Di daerah sepanjang saluran irigasi teknis sangat cocok untuk dibangun areal

perkolaman. Dengan “meminjam” air dari saluran irigasi dapat

membudidayakan ikan dengan sistem kolam air deras.

ii. Daerah yang mempunyai sumber mata air

Di daerah yang mempunyai sumber mata air juga dapat dijadikan areal

perkolaman. Air yang berasal dari mata air mengalir sepanjang tahun. Luas

sempitnya kolam yang akan dibangun disesuaikan dengan volume air yang

keluar melalui mata air tersebut. Apabila volume air yang keluar banyak dapat

dibangun unit-unit kolam sebanyak mungkin.

iii. Daerah sekitar bendungan

Daerah disekitar bendungan juga cocok untuk dijadikan areal perkolaman.

Sumber air yang digunakan berasal dari air bendungan.

iv. Daerah lembah yang dasarnya berbentuk V tidak begitu tajam



9

Daerah lembah yang dasarnya berbentuk V tidak begitu tajam juga

memungkinkan untuk dibuat kolam. Hanya saja kolam yang dibuat terpaksa

berukuran kecil-kecil dikarenakan dasar lembahnya sempit.

v. Daerah lembah yang dasarnya berbentuk V membulat

Daerah ini dapat dibuat areal kolam yang lebih luas bila dibandingkan dengan

daerah lembah yang dasarnya berbentuk V tidak begitu tajam. Kesulitan

utama ialah pada saat pengeringan karena sistem pengairannya dibuat seri.

vi. Lembah yang dasarnya mendatar di kaki kedua lereng dengan saluran

sungai ditengah dataran

Daerah seperti ini sangat ideal untuk dijadikan areal perkolaman. Kolam

dibangun di kedua sisi aliran sungai. Dengan demikian selain ukuran

kolamnya bisa luas, jumlah kolam pun dapat lebih banyak. Sumber air yang

digunakan berasal dari sungai yang ada dengan cara dibendung

b. Tanah

Kondisi tanah yang baik untuk lokasi kolam adalah tanah jenis liat berpasir.

tanah jenis ini selain tidak merembes juga kuat untuk dijadikan sebagai pematang

kolam. Tanah yang banyak menagndung pasir juga tidak baik untuk dijadikan

areal kolam karena mudah merembes dan juga tidak bisa dijadikan sebagai

pematang sama halnya dengan tanah berlumpur juga tidak baik untuk kolam.

Masalah pemilihan jenis tanah ini jangan dianggap enteng karena mempengaruhi

kelangsungan usaha kolam kita.

c. Kondisi air

i. Sumber air

Sumber air yang akan digunakan untuk usaha kolam dapat berasal dari mata

air, sungai, danau, saluran irigasi, sumur bor, dan sumber air lainnya yang

sesuai dengan kondisi disekitar lokasi. Sumber air harus dekat dengan

lokasi. Jika sumber air jauh dari lokasi maka memerlukan biaya yang besar

untuk membuat saluran masuk air menuju ke areal perkolaman. Sumber air

yang digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat umum harus

dipikirkan lebih mendalam supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebaiknya

dimusyawarahkan dengan aparat pemerintah setempat untuk mencari jalan

terbaik untuk semua kepentingan masyarakat.
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ii. Kualitas air

Kualitas air yang akan digunakan harus baik. Kualitas air yang baik dapat

menunjang keberhasilan usaha ikan di kolam.

iii. Kuantitas air

Volume air yang digunakan untuk mengisi kolam harus cukup sepanjang

tahun. Volume air yang kurang memadai untuk mengisi kolam-kolam yang

akan digunakan sebaiknya dihindarkan.

iv. Kontinuitas air

Keberadaan air sepanjang tahun sangat penting untuk usaha kolam ikan.

Untuk menjamain ketersediaan air sepanjang tahun ini harus diperhatikan

sumber air yang akan digunakan. Sumber air yang tidak kering sepanjang

tahun dengan volume mencukupi serta kualitas air baik merupakan pilihan

terbaik. ketersediaan air ini sangat penting , oleh karena itu sumber air yang

akan digunakan harus dipastikan bahwa benar-benar tidak kering pada

musim kemarau.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Budidaya ikan adalah usaha ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan, oleh karena itu factor social dan eknomi perlu dipertimbangkan dengan

cermat. Berikut beberapa aspek sosial ekonomi yang perlu dipertimbangkan :

a) Sumber benih dan suplai benih

b) Status lokasi dan perijinan

c) Dekat dengan jalan umum (transportasi)

d) Ketersediaan alat dan bahan yang diperlukan

e) Pasar dan harga

f) Dekat dengan tempat tinggal

g) Daerah pengembangan budidaya perikanan

h) Keamanan terjamin

i) Perkembangan kota

j) Mudah mendapat tenaga kerja

k) Dukungan Pemerintah setempat
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C. Konstruksi Kolam

Dalam pembangunan kolam perlu diperhatikan secara cermat, konstruksi yang

akan dibangun. Konstruksi yang baik dapat menunjang keberhasilan usaha budidaya

ikan di kolam. Bagian-bagian utama dari unit kolam adalah sebagai berikut :

1. Pematang kolam

2. Dasar kolam

3. Saluran air

4. Pintu masuk

5. Pintu keluar

Gambar 3. Penampang kolam yang baik.
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Pembangunan masing-masing bagian unit kolam tersebut harus baik. Pematang

kolam berfungsi untuk menahan volume air dalam kolam, jika tidak kuat menahan volume

air maka pematang akan hancur. Dasar kolam yang poros dapat menyebabkan kolam

merembes sehingga air dalam kolam berkurang. Saluran air sangat menentukan

ketersediaan air dalam kolam. Saluran air merupakan alur aliran air dari sumber air

masuk ke kolam. Pintu masuk air tempat air pertama kali masuk. Pintu pengeluaran

dipergunakan untuk mengeluarkan air kolam pada saat panen.

Gambar 4. Tata air dalam suatu unit perkolaman ikan

D. Manajemen Kolam

Dalam manajemen kolam, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain pengeringan

kolam, pembalikan tanah dasar kolam, pengapuran, pemupukan serta pengisian kembali

air dalam kolam.
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1. Pengeringan

Sebelum kolam dipergunakan untuk pembesaran ikan maka terlebih dahulu kolam

dikeringkan. Pengeringan kolam dilakukan dengan cara membuka pintu pengeluaran

kolam (inlet). Buanglah air dalam kolam sampai benar-benar habis atau kering. Tujuan

pengeringan ini adalah untuk mempermudah mengolah tanah dasar kolam supaya

kualitas air dalam kolam menjadi lebih baik. Selain itu bila ada hama dalam kolam seperti

ikan predator atau ular air atau hama lainnya, dengan dilakukannya pengeringan air

kolam maka hama-hama tersebut ikut keluar kolam bersama air buangan. Tujuan lain

dari pengeringan kolam adalah untuk membunuh kuman-kuman penyebab penyakit dan

membebaskan tanah dari gas-gas beracun seperti gas amonia (NH3) dan gas sulfida

(H2S). Setelah air dalam kolam habis (kering) biarkan kolam dijemur dibawah sinar

matahari selama dua (2) hari atau sampai air dasar kolam retak-retak. Dengan adanya

penjemuran ini maka bibit penyakit yang ada di dasar kolam akan mati dan gas-gas

beracun akan terurai bercampur dengan gas atmosfer.

2. Pembalikan Tanah Dasar Kolam

Setelah kolam dikeringkan dan dijemur dibawah sinar matahari, dua hari kemudian

tanah dasar kolam dicangkul. Pembalikan tanah ini (pencangkulan) dapat dilakukan

dengan menggunakan cangkul biasa atau menggunakan mesin (traktor) tetapi

disesuaikan dengan luasan kolam yang akan dikelola. Kolam yang tidak terlalu luas

sebaiknya menggunakan cangkul biasa saja. Pencangkulan ini bertujuan untuk

menghilangkan gas-gas beracun yang ada di dalam lumpur tanah bagian dalam, selain

itu ada juga bakteri penyebab penyakit yang hidup dalam tanah bagian dalam sehingga

dengan pembalikan ini diharapkan bakteri-bakteri tersebut dapat mati karena kena sinar

matahari dan gas-gas beracun yang ada dalam tanah akan terlepas berdifusi dengan

udara.

3. Pengapuran

Pengapuran dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pH tanah dan air

kolam. Selain itu tujuan dari dilakukannya pengapuran adalah untuk meningkatkan

alkalinitas air kolam. Air yang mengandung alkalinitas total berkisar antara 50 – 70 mg

CaCO3 dapat memberikan pertumbuhan ikan secara optimal.

Tanah dasar kolam harus memiliki pH 7 untuk mempercepat proses dekomposisi

bahan organik yang menumpuk di dasar kolam. Bila kolam ini sebelumnya sudah

digunakan untuk pembesaran ikan maka sudah barang tentu di dasar kolam tersebut
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banyak bahan organiknya, baik yang berasal dari sisa pakan yang mengendap ataupun

dari feses ikan yang dipelihara.

Jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian (CaCO3). Alasan kenapa

menggunakan kapur pertanian, karena kapur ini :

1. Dapat bereaksi dengan cepat untuk menetralkan keasaman dengan

meningkatkan pH air dan tanah.

2. Kapur ini dapat merubah CO2 menjadi HCO3. Perlu diketahui bahwa kandungan

CO2 dalam air dapat meningkatkan gas-gas beracun seperti amonia.

Untuk kolam yang baru dibuat, terutama yang dibangun di daerah dataran rendah

atau pada daerah yang tanahnya bersifat asam tinggi, setelah tanah dicangkul dan

dikapur perlu dibiarkan untuk beberapa hari sampai kering retak-retak. Kemudian diolah

lagi, dicangkul, dikapur dan dipupuk sebagai pupuk dasar. Beda pengapuran pertama

dan kedua terletak pada jumlah (dosis) kapur dan metode pengapurannya.

Pada pengapuran pertama untuk kolam yang baru dibuat digunakan kapur hydrated

atau kapur tohor (Ca(OH)2) dengan cara dicampur dalam lapisan tanah paling atas (top

soil) setebal 20 cm. Dosis pemupukan pertama ini tergantung dari jenis tanahnya. Untuk

jenis tanah berpasir dosis pengapurannya 2,5 ton per ha, tanah berlumpur 3,0 ton per ha,

tanah lumpur berpasir 4,0 ton per Ha dan jenis tanah berlumpur 6,0 ton per ha.

Pengapuran kedua dilakukan dengan ditebar merata dipermukaan tanah dasar kolam.

Dosis pengapuran kedua dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1. Dosis kapur pada pengapuran kedua menurut macam kapur untuk setiap jenis
tanah (ton/ha)

Jenis Tanah
Macam Kapur

Berpasir
Pasir

berlumpur
Lumpur Berpasir

CaMg(CO3)2

CaCO3 (Kapur pertanian)

Ca(OH)2 (kapur tohor)

CaCO (kapur sirih)

CaCO4.2H2O (gips)

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

1,5

Sumber : Djariah. A.S (1995)

4. Pemupukan

Pemupukan dilakukan setelah dilakukan pengapuran atau dapat juga dilakukan

bersamaan dengan pengapuran. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik (pupuk

kandang) dan pupuk anorganik (pupuk buatan). Pupuk buatan sebagai pupuk dasar

adalah pupuk TSP. Pupuk ini disebar rata diatas tanah permukaan kolam. Sedangkan
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pupuk kandang yang digunakan sebagai pupuk dasar sebaiknya kotoran ayam. Dosis

pupuk dasar, baik pupul buatan maupun pupuk kandang, tergantung jenis tanah kolam

(lihat tabel dibawah ini).

Tabel 2. Dosis pupuk TSP dan kotoran ayam, menurut jenis tanah
kolam (ton/ha)

Dosis Pupuk Yang Digunakan
Jenis tanah

TSP Kotoran Ayam
Tanah berpasir

Pasir berlumpur

Lumpur berpasir

berlumpur

0,1

0,1

0,1

0,1

10,0

7,5

7,5

5,0

Sumber : Djariah. A.S (1995)

Tujuan dilakukannya pemupukan adalah untuk menyuburkan kolam supaya pakan

alami dapat tumbuh dengan baik. Pakan alami yang ada dalam kolam menjadi makanan

utama benih saat ditebar, oleh karena itu peranan pemupukan ini sangat penting sekali.

Beberapa unsur yang harus tersedia untuk pertumbuhan pakan alami antara lain adalah

unsur P, N, K, Ca, S, Mg, Cu, Fe, Mo, Zn dan Mn.

5. Pengisian Air

Seminggu setelah pemupukan, kolam diisi air. Air yang digunakan harus terhindar

dari bahan-bahan beracun yang membahayakan kesehatan ikan. Sumber air ini dapat

berupa mata air, sumur atau sungai atau sumber apa sajaa dengan syarat belum

tercemar.

Sebelum kolam diisi secara maksimal (ketinggian air yang diinginkan) terlebih

dahulu kolam diisi sedikit air sampai tanah dasar kolam terlihat becek-becek (kurang

lebih ketinggian air 1-2 cm), kolam dibiarkan beberpa hari (2-3 hari) dengan tujuan untuk

menetralisir pupuk yang ada di dasar kolam. Setelah itu kolam baru diisi air sampai

maksimal (sesuai kebutuhan). Selain untuk menetralkan pupuk, dengan cara mengisi air

sedikit seperti tadi dapat memberi kesempatan kepada plankton (pakan alami) untuk

berkembangbiak. Kalau kolam diisi secara lansung maka kemungkinan untuk

berkembangnya plankton relatif sedikit (lambat). Setelah kolam diisi air dan pakan alami

(plankton) sudah tumbuh dalam kolam maka kolam sudah siap untuk ditebar benih ikan.
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TEKNIK BUDIDAYA IKAN SISTEM KARAMBA

Karamba adalah unit pemeliharaan ikan berupa kurungan berbentuk empat persegi

atau bujur sangkar Karamba umumnya terbuat dari bilah bamboo atau papan, yang

dibuat sedemikian rupa. Ada juga karmba bilah bamboo yang dilengkapi dengan kawat

kassa / waring pada dalamnya. Kerangka karamba umumnya terbuat dari kayu.

Budidaya ikan system karamba di Indonesia menunjukan perkembangan yang

cukup significant, hal ini didukung potensi lahan yang cukup luas, karena umumnya

lokasi yang digunakan untuk penempatan karamba adalah di perairan umum seperti

sungai, danau, rawa atau waduk yang banyak tersebar di Indonesia.

Budidaya ikan dengan system karamba, mempunyai beberapa keuntungan antara

lain : (1) proses pergantian air dapat berlangsung setiap saat dan mencapai ke seluruh

bagian karamba, sehingga kebutuhan oksigen bagi ikan yang dipelihara dapat terpenuhi,

(2) sisa pakan dan kotoran hasil metabolisme dapat segera terbuang, sehingga tidak

terjadi pencemaran dalam karamba yang dapat menimbulkan kematian ikan yang

dipelihara.

A. Jenis-Jenis Karamba

Berdasarkan cara pemasangan atau penempatannya di perairan maka karamba

dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Karamba yang ditempatkan di dasar perairan

Karamba yang ditempatkan di dasar perairan biasanya digunakan pada perairan

dengan kedalaman air tidak begitu dalam dan lebar/luas perairan agak sempit. Biasanya

keramba ini dipasang pada saluran-saluran irigasi untuk pengairan sawah, sungai-sungai

kecil/anak-anak sungai, rawa banjiran, lebak lebung atau saluran-saluran pembuangan

air pada lereng-lereng gunung. Keramba jenis ini umumnya terbuat dari bambu dengan

kerangka dari bahan kayu. Pada perairan yang aliran airnya deras seperti pada saluran

irigasi atau saluran air pada lereng-lereng gunung kerangka keramba harus dibuat dari

bahan yang kuat, begitu juga dinding keramba harus terbuat dari bambu yang kuat

jangan menggunakan bahan jarring atau kawat, bahan tersebut untuk menahan terjangan

arus air. Sedangkan pada perairan yang tenang seperti pada rawa, lebak lebung, anak-

anak sungai dengan arus air lemah kerangka keramba dapat menggunakan bahan

bambu sedangkan dinding sisi-sisinya dapat menggunakan bahan kawat atau jaring

kasa. Pemasangan keramba pada dasar perairan harus menyesuaikan arah arus air. Sisi

keramba yang lebih panjang mengikuti arus air. Begitu juga arah pintu keramba harus
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diletakan pada bagian hulu arus air, karena melalui pintu ini akan memberi ikan makan,

sehingga pakan yang diberikan ke ikan sebelum sempat dimakan masih mengalir

mengikuti arus dalam keramba. Lain halnya dengan keramba yang dipasang pada

perairan yang tenang, letak sisi keramba dan pintu pemberian pakan tidak perlu diatur

sedemian rupa, karena tidak mempengaruhi pemberian pakan. Keramba yang diletakan

didasar perairan ini biasanya tidak semua bentuk keramba terendam air namun sebagian

atau sedkit bagian keramba masih tidak tertutup air, oleh karena itu untuk penempatan

keramba di pilih perairan yang tidak menenggelamkan seluruh permukaan keramba atau

membuat keramba sesuai dengan kedalaman perairan.

Gambar 5. Konstruksi karamba di bawah permukaan air. A = pintu pemberian pakan, B

= pemberat, C = jangkar.

2. Karamba yang ditempatkan di bawah permukaan air

Karamba jenis ini biasanya digunakan pada perairan dengan kedalaman lebih

dalam dari jenis kermba yang dipasang pada dasar perairan, seperti dipasang pada

sungai atau danau dengan kedalaman air lebih dari 2 meter. Cara pemasangan

keramba jenis ini adalah dengan memasang tiang pada keempat sudut keramba dengan

menggunakan kayu. Pada bagian atas keramba tertutup semua tidak ada pintu seperti

pada jenis keramba diatas. Untuk memberi makan ikan yang dipelihara dalam keramba

menggunakan corong /pipa paralon yang dipasang pada keramba bagian atas yang

menjulur kepermukaan air sampai atas air. Pemberian pakan menggunakan corong ini.

Pakan yang diberikan adalah jenis pakan tenggelam, begitu juga jenis ikan yang

dipelihara adalah jenis ikan yang hidup ditengan badan air, tidak mengambil oksigen dari

udara bebas dan aktif mencari makan dibadan air bagian tengah. Bahan dan kerangka

kermba dapat menggunakan bahan bambu dan kayu atau kerangka dari kayu dengan

menggunakan jarring sebagai keramba. Pemasangan keramba harus memperhatikan
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arah arus air, begitu juga corong pemberian pakan diletakan pada bagian hulu arus air.

Untuk menahan kermba jangan sampai terbawa arus air sebaiknya dipasang tiang

pengikat keramba pada keempat sisinya.

Gambar 6. Konstruksi karamba di permukaan air. A = pemberat, B = jangkar.

3. Karamba yang ditempatkan di permukaan air

Karamba yang diletakan dipermukaan air maksudnya bukan diatas air namun

sebagian kermba terendam dalam air dan sebagian lagi keramba di dalam air. Kermba

jenis ini biasanya dipasang pada perairan yang lebih dalam lagi dari kedua jenis

keramba diatas. Perairan yang digunakan bisa sungai, danau, waduk, rawa yang dalam

atau genangan air lainnya yang memungkinkan untuk dipasang keramba. Pemasangan

kermba ini memerlukan pelampung untuk menahan beban keramba supaya tidak

terendam dalam air. Pelampung yang digunakan bisa dari kayu yang besar tetapi

terapung, bambu besar, drum bekas atau menggunakan bahan styrofom yang dibuat

sesuai dengan peruntukannya. Di Propinsi Sumatera Selatan banyak penduduk

bermukim ditepi sungai musi dengan membuat rumah rakit. Prinsip pembuatan pondasi

(pelampung) keramba ini sama dengan pembuatan rumah rakit hanya saja sebagian

keramba dimasukan dalam air. Pada rumah rakit pelampung yang sering digunakan

adalah kayu dengan ukuran besar. Jenis keramba ini sangat cocok apabila dibangun

bersamaan dengan pembuatan rumah rakit. Dengan demikian tempat usaha budidaya

ikan bersatu dengan tempat tinggal hal ini mempermudah dalam pemeliharaan dan

penjagaan ikan yang dipelihara. Bahan yang digunakan untuk keramba ini sama saja

dengan kedua keramba diatas, kerangkanya bisa menggunakan kayu atau bambu untuk

sisi-sisinya dapat menggunakan papan atau bilah-bilah bambu atau bisa juga

menggunakan jaring. Sistem budidaya ikan dengan menggunakan keramba jenis ini

banyak dilakukan masyarakat Sumatera Selatan yang bermukim disepanjang Sungai

Musi. Ikan yang dipelihara umumnya ikan patin (Pangasius sp) dan ikan toman
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(Opiochepalus sp). Masyarakat Musi Banyuasin mengenal sistem budidaya ikan ini

dengan sebutan budidaya ikan dengan ebong.

Gambar 7. Karamba yang dibangun di bawah rumah rakit. A = rumah, B = dapur, C =

lantai, D = blandar, E = permukaan air, F = pelampung,

G = karamba.

Gambar 8. Karamba yang dibangun di bawah jamban terapung. A = jamban,
B = lantai, C = permukaan air, D = pelampung, E = pintu karamba,
F = karamba.
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B. Pemilihan Lokasi Karamba

Pemilihan lokasi untuk usaha budidaya ikan dalam karamba harus

mempertimbangkan aspek ekologis, teknis, sosial ekonomi budaya dan legal serta

kelestarian fungsi utama perairan.

Lokasi karamba harus terhindar dari tiupan angin kencang dan hempasan

gelombang Untuk menghindari tiupan angin kencang dan hemapasan gelombak

kajapung sebaiknya ditempatkan di daerah teluk yang terlindung. Kajapung harus

ditempatkan pada kedalaman minimal 5 meter dan pada jalur yang berarus horizontal.

Arus horizontal ini berguna untuk menghanyutkan sisa pakan dan kotoran ikan serta

bahan pencemar lainnya dari dalam kajapung dan membawa air segar ke dalam

kajapung

Perairan yang akan dijadikan lokasi karamba harus bebas dari pencemaran baik

pencemaran fisis, kemis dan biologis. Pencemaran fisik terdiri dari lumpur, sampah, atau

benda mati lainnya. Pelumpuran yang cukup tinggi menyebabkan filamen insang ikan

sering tertutup sehingga mengganggu kerja insang dan ikan menjadi susah bernafas.

Bahan pencemar kimia dapat berasal dari limbah industri, pemukiman dan kota serta

limbah pertanian seperti pestisida. Bahan pencemar biologi seperti ‘blooming algae”,

vegetasi atau tumbuhan air, hama, parasit dan penyakit.

Perairan yang dipilih tidak memiliki stratifikasi / pelapisan air. Startifikasi perairan

seperti suhu, kandungan oksigen, ph, amonia dan sebaginya akan membahayakan

kehidupan ikan, bila terjadi umbalan (turn over). Umbalan terjadi apabila suhu air di

lapisan permukaan mendadak turun sehingga suhu dilapisan atas menjadiu lebih dingin

dari suhu di lapisan dalam. Lapisan air bagian atas mempunyai berat jenis lebih besar

akan turun dan sebaliknya lapisan bagian dalam yang suhunya lebioh tinggi dan berat

jenisnya lebih ringan akan naik. Kematian ikan terjadi karena air lapisan dalam

kualitasnnya lebih buruk.

Dekat lokasi sebaiknya tersedia sarana dan prasarana transportasi serta sarana

komunikasi sehingga pemasaran produk dan pengadaan sarana yang diperlukan mudah

didapat.

C. Konstruksi Karamba

Konstruksi karamba umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut : kerangka yang

terbuat dari kayu, bilah bamboo/papan sebagai dindingnya, pelampung sebagai penahan

karamba supaya tidak tenggelam (karamba yang dipasang di permukaan air), tiang

(karamba yang ditempatkan di bawah permukaan air). Semua bahan yang digunakan
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untuk membuat karamba harus dalam keadaan baik, supaya karamba tahan lama. Pada

bagian atas karamba dibuat pintu, sebagai tempat pemberian pakan dan panen.

Karamba yang akan dipasang di perairan mengalir, pintu harus dibuat pada bagian

depan (hulu), sedangkan karamba yang akan dipasang pada perairan tergenang dapat

dibuat pada bagian tengah.

Di Propinsi Sumatera Selatan, banyak masyarakat yang bermukim di tepi sungai

(Sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang dan lain-lain), menggunakan rumah terapung

(rumah rakit). Rumah rakit dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penempatan karamba.

Prinsif pembuatan karamba terapung adalah hampir sama dengan pembuatan rumah

rakit.

D. Manajemen Karamba

Dalam usaha budidaya ikan dengan system karamba, manajemen usaha yang

dilakukan lebih mudah dibandingkan dengan system kolam. Dalam system karamba tidak

perlu dilakukan pengeringan, pencangkulan tanah dasar, pengapuran dan pemupukan

seperti yang dilakukan pada system kolam tidak berlaku pada system karamba, oleh

karena itu budidaya ikan system karamba ini lebih praktis.

Pemasangan karamba di sungai sangat menguntungkan karena pergantian air

terjadi setiap saat sehingga kekhawatiran kekurangan oksigen dalam karamba tidak

akan terjadi, begitu juga penumpukan sisa pakan dan hasil buangan proses metabolisme

ikan tidak mencemari, karena terbuang keluar karamba mengikuti aliran air yang

melewati karamba.

Manajemen yang perlu dilakukan adalah pemberian pakan, pengontrolan status

kesehatan ikan. Pemberian pakan dalam karamba yang dipasang di perairan mengalir

sebaiknya dilakukan dengan cara menyebar pakan dimulai dari bagian hulu aliran air.

Oleh karena itu pintu karamba dibuat pada bagian hulu, supaya pemberian pakan dapat

dilakukan dengan efektif. Apabila pemberian pakan dimulai dari tengah karamba, ada

kemungkinan pakan belum habis termakan ikan, karena dibawa aliran air sehingga pakan

keluar dari karamba.
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PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan dan untuk menjaga kestabilan produksi

pertanian, khususnya tanaman pangan, diperlukan penerapan teknologi

masukan rendah yang murah, tepat guna, dan tersedia pada tingkat petani.

Teknologi ini diterapkan melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam

dilingkungan pertanian, sehingga tidak memutuskan rantai sistem ekologi

pertanian itu sendiri.

Dengan semakin meningkatnya produksi pertanian, maka akan

meningkat pula limbah pertanian. Sampai saat ini penggunaan limbah pertanian

belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini disebabkan masih sangat

terbatasnya pengetahuan petani dalam pemanfaatan limbah pertanian,

disamping penerapan teknologi yang belum menyentuh pada tingkat petani.

Limbah pertanian ini akan menjadi masalah penting, jika tidak ditangani dengan

bijak. Menumpuknya limbah pertanian disamping akan mengganggu lingkungan,

juga akan menempati ruang yang besar. Limbah pertanian yang berupa bahan

organik merupakan bahan baku dalam pembuatan kompos. Kompos adalah

bahan organik (limbah organik) yang telah mengalami proses pelapukan karena

adanya interaksi antara mikroorganisme yang bekerja di dalamnya. Bahan

organik tersebut antara lain jerami padi, jerami jagung, jerami kedelai, ataupun

sisa-sisa tanaman lainnya, kotoran hewan, dan lain-lain. Teknologi pembuatan

kompos merupakan teknologi masukan rendah yang dapat menyentuh pada

tingkat petani, dan dengan penggunaan bahan baku yang tersedia dilingkungan

sekitar petani. Bahan baku pembuatan kompos sangat beragam. Bahan yang

banyak tersedia di lingkungan petani adalah limbah pertanian (jerami padi,

jagung, kedelai, dan kotoran ternak). Dengan menggunakan limbah pertanian

sebagai bahan baku pembuatan kompos, maka dua masalah akan terpecahkan.

Masalah pertama adalah masalah lingkungan, dimana limbah pertanian

merupakan bahan pencemar lingkungan jika tidak ditangani dengan baik,

masalah kedua adalah pengurangan penggunaan pupuk sintetik, yang berarti

juga penghematan biaya masukan.
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MANFAAT KOMPOS

Kompos merupakan pupuk organik yang memiliki beberapa keunggulan,

dibandingkan dengan pupuk sintetik. Beberapa keunggulan pupuk organik ini

adalah:

1. Pupuk organik, adalah pupuk yang ramah lingkungan

2. Menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman

3. Menggemburkan tanah

4. Memperbaiki strukutur dan tekstur tanah

5. Meningkatkan porositas, aerasi, dan pomposisi mikroorganisme tanah

6. Meningkatkan daya ikat tanah terhadap air

7. Mempermudah pertumbuhan akar tanaman

8. Mencegah beberapa penyakit akar

9. Menghemat penggunaan pupuk sintetik

10. Menyediakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah

11. Meningkatkan kapasitas tukar kation tanah.
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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES

PENGOMPOSAN

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pengomposan, yaitu

nilai C/N bahan baku, ukuran bahan, campuran bahan, mikroorganisme yang

bekerja, kelembaban dan tata udara tanah (aerasi), temperatur, dan keasaman

tanah (pH).

1. Nilai C/N Bahan Baku

Bahan organik tidak dapat langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh

tanaman karena perbandingan C/N dalam bahan baku tersebut relatif tinggi atau

tidak sama dengan C/N tanah. Nilai C/N merupakan hasil perbandngan antara

karbon dan nitrogen. Nilai C/N tanah berkisar 10 – 12. Jerami padi mempunyai

nilai C/N tinggi 50 -70, dandaun-daunan kurang dari 50 (tergantung dari

jenisnya).

Prinsip pengomposan adalah penurunan C/N rasio bahan organik, hingga

mendekati dengan C/N rasio tanah. Dengan semakin tingginya nilai C/N rasio

bahan baku, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan dalam proses

pengomposan. Waktu normal yang dibutuhkan oleh bahan organik agar

mendekati nilai C/N rasio tanah 2 hingga 3 bulan (tergantung jenis bahan

bakunya), tetapi dengan mengoptimumkan kondisi proses pengomposan, maka

akan semakin pendek waktu yang diperlukan.

2. Ukuran Bahan

Ukuran bahan baku kompos sangat menentukan lamanya proses

pengomposan. Bahan yang berukuran kecil akan lebih cepat proses

pengomposannya, karena semakin luas bahan yang tersentuh dengan

mikroorganisma tanah yang terlibat. Untuk itu bahan baku kompos seperti jerami

padi, jagung atau kedelai perlu dicacah terlebih dahulu hingga berukuran 4 – 5

cm, sedangkan bahan yang tidak terlalu keras, ukuran ini dapat diperbesar lagi.

3. Komposisi Bahan

Pengomposan dari beberapa macam bahan akan lebih baik dan lebih

cepat. Pengomposan bahan organik dari tanaman (jerami) akan lebih cepat bila

ditambahkan dengan kotoran hewan sebagai sumber n\energi awal. Ada jiga

yang menambahkan bahan makanan dan zat pertumbuhan yang dibutuhkan
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mikroorganiosma tanah yang terlibat, sehingga selain dari bahan organik sebagai

bahan baku, mikroorganisme juga mendapatkan bahan tersebut dari luar.

Meskipun pada prinsipnya semua bahan organik dapat dijadikan bahan

baku kompos, tetapi beberapa diantaranya sebaiknya dihindari dalam pembuatan

kompos, karena dapat menimbulkan bau busuk dan mengundang bibit penyakit.

Berikut beberapa contoh bahan yang harus dihindari:

* Daging, tulang, atau duri-duri ikan

* Produk-produk yang berasal dari susu

* Sisa-sisa makanan berlemak, misalnya sampah salad

* Rumput liar dengan biji yang matang. Namun jika akan

dimanfaatkan juga,maka biji-biji tersebut harus dimatikan dahulu

dengan pemanasan. Caranya dengan membungkus bahan-

bahahn tersebut dalam kantung sampah plastik hitam dan

membiarkannya terpanggang matahari antara 2 hingga 3 hari agar

biji-biji rumput tersebut mati, sehingga rumput liar aman sebagai

kompos.

* Kotoran hewan peliharaan, misalnya kucing atau anjing

* Kulit-kulit biji yang keras

* Potongan tanaman atau rerumputan yang telah tercemari bahan-

bahan kimia sintetik.

4. Jumlah Mikroorganisme

Biasanya dalam proses ini bekerja bakteri, fungi, actinomycetes, dan

protozoa. Semakin banyak jumlah mikroorganisme yang bekerja dalam proses

pengomposan, maka proses pengomposan akan semakin cepat. Sering

ditambahkan pula mikroorganisme ke dalam bahan baku yang akan

dikomposkan. Diharapkan dengan penambahan jumlah mikroorganisme dari luar

ini, maka prosesnya akan lebih cepat.

5. Kelembaban dan Aerasi

Kelembaban dan aerasi atau tata udara tanah memainkan peranan yang

penting dalam proses pengomposan. Kelembaban dan aerasi merupakan dua

faktor yang sangat erat hubungannya. Kelembaban dan aerasi di dalam

timbunan kompos mutlak harus dijaga. Kelembaban yang tinggi (bahan dalam

keadaan kecek) akan mengakibatkan aerasinya jelek, dan keadaan ini tidak
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menguntungkan dalam proses pengomposan. Makin basah timbunan bahan,

maka kegiatan mengaduk harus makin sering dilakukan, dengan demikian,

aerasi terjaga stabilitasnya, dan pembiakan mikroorganisme pengompos juga

akan meningkat.

Bahan-bahan hijauan umumnya tidak membutuhkan air sama sekali pada

awal pembuatan kompos, namun untuk bahan –bahan kering (seperti jerami)

harus diberi air pada saat penumpukan bahan. Secara umum, kelembaban

harus berkisar antara 40 hingga 60 %. Pada saat proses pengomposan mulai

berjalan, maka akan timbul panas, jika ini terjadi maka bagian tengah tumpukan

kompos akan kering. Jika hal ini terjadi, maka proses pengmposan akan

terhenti. Untuk mencegah keadaan ini, panas dan kelembaban dalam tumpukan

bahan perlu dikontrol, caranya dengan menusukkan tongkat ke dalam tumpukan,

jika tongkat itu hangat dan basah, serta tidak tercium bau busuk, berarti proses

pengomposan berjalan baik.

6. Temperatur

Temperatur optimal dalam proses pengomposan berkisar antara 30

hingga 50oC (hangat). Bila temperatur terlalu tinggi maka mikroorganisme akan

mati. Bila tempetarur relatif rendah, maka aktivitas mikroorganisme dalam

mendekomposisikan kompos tidak optimal atau mikroorganisme akan berada

dalam kondisi dorman. Aktivitas mikroorganisme dalam pengomposan ini akan

menghasilkan panas, sehingga perlu selalu mengontrol temperatur tumpukan

bahan kompos, dengan jalan menjaga kelembabannya dan melakukan

pembalikan tumpukan bahan jika temparatur di atas 50oC (berkisar 7 hingga 10

hari). Memang ada jenis mikroorganisme pengompos yang tetap mampu

melakukan aktivitasnya pada temperatus tinggi seperti Trichoderma sp dan

Cytophaga sp, yang mampu hidup pada temperatur 80oC, tetapi jumlah kedua

mikroorganisme ini sangat terbatas, sehingga tidak akan dapat melakukan

aktivitasnya dengan optimal. Kedua mikroorganisme ini diketahui telah

digunakan senagai inokulan aktivator dalam pengomposan dalam skala besar

atau skala industri, seperti pengomposan tandan kosong kelapa sawit.

7. Keasaman (pH)

Kemasaman atau pH dalam tumpukan bahan kompos juga

mempengaruhi kecepatan proses pengomposan, melalui pengaruh aktivitas
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mikroorganisme. Kisaran pH optimal yaitu 6 hingga 7,5. Pada kisaran ini

aktivitas mikroorganisme akan optimal, sehingga kecepatan pengomposan akan

dicapai.
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TEKNIK PEMBUATAN KOMPOS

Bahan:

1. Jerami padi.

2. Sekam

3. Kotoran ayam

4. Tanah lapisan atas

5. Kapur pertanian

6. Karung goni

Cara Pembuatan:

1. Siapkan lahan dimana proses pengomposan ini akan dilakukan.

Sebaiknya pengomposan dilakukan lahan yang ternaungi, misalnya di

bawah pohon. Bersihkan lahan dari tumbuhan yang mengganggu,

ratakan permukaannya, dan sedikit padatkan.

2. Siapkan semua bahan yang diperlukan.

a. Jerami padi dipotong-potong dengan ukuran 4 – 5 cm, pilih jerami

yang telah kering.

b. Ambil sekam yang tertumpuk pada bagian bawahnya.

c. Kotoran ayam dikeringkan terlebih dahulu, hancurkan dan ayak kasar.

d. Haluskan tanah lapisan atas, dengan ayakan 5 mm.

3. Tumpuk bahan-bahan tadi dengan urutan sebagai berikut; 1) jerami padi,

setinggi 20 cm. 2) taburi sekam padi setinggi 5 cm, 3) taburi dengan

kotoran ayam setinggi 5 cm, 6) taburi dengan kapur pertanian dengan

takaran 25 gram, dan 7) tutup dengan lapisan tanah atas setinggi 5 cm.

4. Tumpukan kompos ini dibuat maksimal 2 lapis (tinggi tumpukan maksimal

70 cm.

5. Tutup tumpukan kompos ini dengan karung goni dan siram hingga kondisi

tumpukan kompos menjadi lembab.

6. Balik tumpukan ini setiap minggu, hingga 6 – 8 minggu (tergantung

kondisi awal jerami padi). Lihat Gambar 1.

7. Kompos jerami padi ini selesai, jika ditandai dengan tidak berbau,

bewarna hitam gelap, dan gembur (tidak menggumpal).
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Kompos dengan bahan baku lain, seperti jerami jagung, dan jerami kedelai,

diperlukan bahan-bahan yang diperlukan sama, dan cara pembuatannya

juga sama dengan kompos jerami padi di atas. Kotoran ternak juga dapat

diganti dengan kotoran ternak yang tersedia dim lingkungan petani, kotoran

ternak ini dapat diganti dengan kotoran sapi, kerbau atau kambing. Bagan

alir pembuatan kompos dapat dilihat pada gambar 2 dan contoh kandungan

hara pada kompos disajikan pada Tabel 1.

Gambar 1. pembalikan komposError!

Gambar 2. Bagan alir pembuatan kompos.

JERAMI PADI, JERAMI JAGUNG, JERAMI KEDELAI,
DEDAUNAN LAIN

MIKRO ORGANISME

PROSES DEKOMPOSISI

- SUHU (400 C – 500 C)
- KELEMBABAN (40 – 60 %)
- PEMBALIKAN (1 – 2 minggu)

KOMPOS

BAHAN BAKU
LIMBAH PERTANIAN
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Tabel 1. Contoh kandungan hara pada kompos

Komponen Kandungan (%)

Kadar air

C Organik

N

P2O5

K2O

Ca

Mg

Fe

Al

Mn

41,00 – 43,00

4,83 – 8,00

0,10 – 0,51

0,35 – 1,12

0,32 – 0,80

1,00 – 2,09

0,10 – 0,19

0,50 – 0,64

0,50 – 0,92

0,02 – 0,04
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CARA PENGGUNAAN

1. 1 kg kompos setiap 1 meter persegi disebar merata di atas permukaan tanah

yang telah dibersihkan, pada tanah-tanah yang kurang subur takaran ini

dapat ditambah.

2. Cangkul/bajak tanah untuk mencampurkan kompos jerami ke dalam tanah.

Penggunaan mulsa dari jerami atau rumput-rumputan kering lebih dianjurkan

untuk tanah tegalan. Untuk lahan persawahan perberian kompos jerami

dilakukan pada saat bajakan terahir.

3. Biarkan kompos jerami selama seminggu, kemudian bibit siap ditanam.

4. Pemberian selanjutnya dapat dilakukan dengan melihat kondisi tanaman.

Pemberian selanjutnya dapat dilakukan dengan menyebarkan kompos di

permukaan tanah.
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MEMBUAT KOMPOS CACING TANAH (CASTING)

Proses pengomposan juga dapat melibatkan organisme makro seperti

cacing tanah. Kerjasama antara cacing tanah dengan mikroorganisme memberi

dampak proses penguraian yang berjalan dengan baik. Walaupun sebagian

besar proses penguraian dilakukan oleh mikroorganisme, tetapi kehadiran cacing

dapat membantu proses tersebut karena bahan-bahan yang akan diurai oleh

mikroorganisme, tetapi kehadiran cacing dapat membantu proses tersebut

karena bahan-bahan yang akan diurai lebih dahulu oleh cacing, dengan

demikian, kerja mikroorganisme lebih efektif dan lebih cepat.

Hasil dari proses vermikompositing ini berupa casting. Ada juga yang

mengatakan bahwa casting merupakan kotoran cacing yang dapat berguna

untuk pupuk. Casting ini mengandung partikel-partikel kecil dari bahan organik

yang dimakan cacing dan kemudian dikeluarkan lagi. Kandungan casting

tergantung pada bahan organik dan jenis cacingnya. Namun, umumnya casting

mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti Nitrogen, Fosfor,

Mineral, Vitamin. Karena mengandung unsur hara yang lengkap, apalagi nilai

C/N nya kurang dari 20 maka casting dapat digunakan sebagai pupuk.

Cara Pembuatan

Ada dua cara pembuatan casting, yaitu ;

1. Cara pertama

Dalam cara ini perlu dipersiapkan mengenai cacingnya, bahan yang akan

dikomposkan, dan lokasi pengomposan. Setelah semuanya disiapkan,

tinggal proses pengomposan.

a. Pengadaan cacing tanah

Jumlah cacing yang diperlukan belum ada patokan. Ada yang menggunakan

pedoman bahwa setiap meter persegi dengan ketebalan media 5 – 10 cm

dibutuhkan sekitar 2.000 ekor cacing atau luas 0,1 m2 dibutuhkan 100 gram

cacing tanah. Perlu diketahui bahwa dalam satu hari cacing akan memakan

makanan seberat tubuhnya, misalnya bobot cacing 1 gram maka dalam satu

hari cacing memakan 1gram makanan.
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b. Bahan

Bahan yang digunakan berupa bahan organik (limbah organik), seperti sisa

sayur-sayuran, dedaunan, atau kotoran hewan. Dengan demikian, proses

pengomposan cara ini mempunyai beberapa keuntungan yaitu dapat

mengurangi pencemaran lingkungan, menghasilkan pupuk organik, dan

menghasilkan cacing yang menjadi sumber protein hewani bila digunakan

sebagai pakan ternak.

Bahan organik ini tidak dapat langsung digunakan tau diberikan kepada

cacing, tetapi harus dikomposkan atau difermentasikan. Caranya yaitu

dibiarkan sekitar 1 minggu.

Selain bahan organik yang diberikan pada awal sebagai media,

diperlukan juga makanan tambahan untuk menghindari makanan yang asam

karena berbahaya bagi cacing. Makanan tambahan ini dapat berupa kotoran

hewan atau sisa tanaman yang telah dihaluskan.

c. Wadah

Wadah yang digunakan untuk budidaya cacing maupun pembuatan casting

ini dapat berupa kayu, plastik, atau hanya berupa lubang-lubang dalam

tanah. Perlu diperhatikan, wadah tersebut tidak terbuat dari logam atau

alumunium yang dapat membahayakan cacing. Beberapa bahan serta

ukuran yang pernah dibuat sebagai wadah untuk membudidayakan cacing

yaitu :

1) kotak kayu berukuran 60 x 45 x 15 cm3

2) bak plastik berukuran 40 x 30 x 15 cm3

3) lubang tanah berukuran 8 x 3 x 0,2 cm3

4) drum berdiameter 100 cm, tinggi 45 cm.

d. Proses Pengomposan

1) Limbah organik seperti sampah daun atau sayuran ditumpuk dan

dibiarkan agar gas yang dihasilkan hilang. Tumpukan itu disiram air

setiap hari dan dibalik minimal 3 hari sekali. Proses ini dilakukan sekitar 1

minggu.

2) Setelah sampah tidak panas (suhu normal), tempatkan di wadah yang

telah disediakan. Akan lebih baik bila dicampur dengan kotoran hewan

yang tidak baru tetapi tidak kadaluwarsa. Pencampuran kotoran hewan
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ini dimaksudkan untuk menambah bahan makanan untuk cacing dan

menambah unsur hara bagi pupuk yang dihasilkan. Setiap hari

ditambahkan makanan tambahan berupa kotoran hewan yang telah

diencerkan seberat cacing yang dipelihara, misalnya cacing 1 gram maka

makanan tambahan yang ditambahkan juga 1 gram.

3) Proses pengomposan ini diakhiri setelah bahan menjadi remah dan

terdapat butir-butir kecil lonjong yang sebenarnya merupakan kotoran

cacing. Hasil kompos ini juga tidak berbau.

4) Setelah casting jadi, cacing dipisahkan dari casting secara manual yaitu

dengan bantuan tangan. Hasil casting dikering-anginkan sebelum

dikemas.

Casting dari proses ini ternyata mengandung komponen biologis yang

terkandung yaitu bakteri, Actinomycetes, jamur, dan zat pengatur tumbuh

(giberelin, sitokinin, dan auksin). Adapun komponen kimianya yaitu pH 6,5 -

7,4; nitrogen 1,1 – 4%; Fosfor 0,3 – 0,6%; dan besi 0,4 – 1,6%.

2. Cara kedua

Cara ini dilakukan oleh Bapak Rosyid di Ungaran. Cacing yang berperan

dalam proses ini sangat spesifik karena hanya menguraikan kotoran kerbau

dan tidak dapat menguraikan jenis bahan organik lain, seperti kotoran sapi,

kambing, jerami sayuran, maupun dedauna. Apabila berada dalam bahan

organik selain kotoran kerbau, cacing jenis akan mati. Jenis cacing yang

diimpor dari Taiwan ini belum diketahui. Yang jelas, cacing ini mempunyai

ukuran yang relatif kecil dibandingkan cacing tanah pada umumnya, rata-rata

sepanjang korek api, tubuhnya berwarna merah.

Karena cacing ini hanya mau menguraikan kotoran kerbau maka bahan

utama untuk casting ini adalah kotoran kerbau. Kotoran yang baik untuk

dikomposkan kira-kira telah dibiarkan seminggu. Apabila kurang dari

seminggu, kotoran terlalu lembab. Namun, bila terlalu lama maka kotoran

akan terlalu kering (kelembabannya kurang).

Tempat pengomposan sebaiknya beralas semen dan ternaungi dari sinar

matahari maupun air hujan. Ingat, cacing tidak tahan terhadap matahari

langsung!
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Tahap-tahap pengomposan sebagai berikut :

1) Cacing (biasanya dengan medianya) dicampur dan diletakkan diantara

kotoran kerbau. Kotoran yang telah berisi cacing diletakkan/dibentuk

seperti bedengan dengan lebar 60 cm, tinggi  15 cm dan panjang

tergantung bahan dan lokasi. Apabila kotoran ini terlalu kering karena

telah lama dibiarkan (lebih dari seminggu), sebaiknya kotoran ditutup

dengan karung goni untuk menjaga kelembaban.

2) Setelah 2 – 3 minggu, bedengan kotoran tersebut agak diratakan

sehingga permukaannya menjadi lebar  1 m. Perlakuan ini untuk

meratakan cacing juga.

3) Setelah 2 – 3 minggu, bedengan dikumpulkan lagi seprti no 2. Pada saat

ini kotoran tidak menggumpal lagi, sebagian besar telah berubah menjadi

gembur (remah). Pada tahap ini, di sisi kiri dan kanan bedengan diberi

tumpukan kotoran kerbau lagi. Hal ini dilakukan karena cacing yang telah

selesai makan kotoran yang pertama akan mencari makanan yang baru

diletakkan. Proses ini diperkirakan berlangsung selama 1 minggu.

4) Kotoran dalam bedengan 1 akan bertambah gembur, remah, lebih kering,

dan tidak berbau, tidak ada yang menggumpal. Kotoran kerbau yang

telah menjadi casting ini disaring dengan saringan pasir sehingga

diperoleh casting yang halus. Sisa dari penyaringan, berupa tanah atau

jerami yang tidak tersaring, sebaiknya dibuang atau disisihkan.

5) Pada tahap ini kemungkinan masih ada cacing yang lolos dari saringan

sehingga perlu dikeluarkan. Caranya yaitu dengan meletakkan kotoran

berbau yang masih bongkahan di sisi atau di sekitar gundukan. Tunggu

sekitar 1 minggu. Dalam waktu tersebut diharapkan cacing akan keluar

dari gundukan casting dan berpindah ke kotoran kerbau yang baru.

5) Casting yang telah disaring dapat disaring lagi agar hasil yang diperoleh

lebih bagus (lebih halus). Adapun kotoran yang telah berisi cacing

dipisahkan untuk diproses menjadi casting seperti no. 2. Casting yang

telah jadi dikemas dengan plastik. Contoh kandungan hara pada kasting

dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Contoh kandungan hara pada kasting

Komponen Kandungan

Kadar lengas 2 mm

Kadar lengas 0,5 mm

C

BO

N total

P total )ppm P)

K total

Ca total

Mg total

Humat

Fulfat

10,3

10,1

39,5

68,2

1,9

456,7

1,5

0,2

0,1

0,9

0,6
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PENDAHULUAN

Upaya pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar masih dilakukan

petani di beberapa daerah Sumatera Selatan sebagai salah satu cara untuk

memperluas areal tanam. Untuk wilayah pasang surut kegiatan pembakaran lahan

terjadi pada saat pembukaan lahan cadangan di sekitar lokasi transmigrasi.

Perluasan areal tanam dilakukan petani dengan tujuan untuk menambah hasil

usahatani atau meningkatkan pendapatan petani, walaupun pada dasarnya masih

ada beberapa alternatif kegiatan yang bisa dipilih untuk meningkatkan pendapatan

yang berbasis pada komunitas lokal.

Perlu kita sadari bersama bahwa pembakaran hutan dan lahan terkait erat

dengan kondisi sosial ekonomi dan perilaku masyarakat. Sehingga untuk mencegah

terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perlu diupayakan pengalihan aktifitas

masyarakat dengan cara menciptakan kegiatan yang dapat menjadi salah satu

sumber penghasilan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Berbagai potensi sudah

ada pada masyarakat pedesaan termasuk sistem kelembagaan. Kelembagaan

merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dan

pengembangan pertanian di suatu daerah seperti Kelompok Tani, P3A, KUD,UPJA

dan lain sebaginya

Penerapan sistem usahatani terpadu dapat berhasil jika ditunjang oleh

bentuk organisasi dan sistem kelembagaan yang baik serta dapat berfungsi sebagai

badan yang mempu meraih peluang pasar. Hal ini sangat penting baik dalam skala

menengah yang menggabungkan antar petani berskala kecil maupun jika

pengusahaannya berskala besar.

Modul ini memuat materi Sistem Kelembagaan Desa mulai dari pengertian

organisasi dan berbagai elemennya, organisasi ekonomi dalam komunitas desa

yang memuat ciri khas ikatan komunitas desa, kelompok tani dan kelompok wanita

tani yang saat ini keberadaannya sangat diperlukan, serta bagaimana menciptakan

kelompok tani yang dinamis untuk menunjang keberhasilan penggarapan berbagai

usahatani terutama sistem usahatani terpadu. Selain itu, modul ini juga memuat

materi Koperasi yang merupakan potensi ekonomi masyarakat pedesaan. Sangat

diharapkan apabila mekanisme hubungan antar anggota dan kinerja kelompok
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sudah mulai meningkat, koperasi akan terbentuk atas kemauan para anggota

sendiri.

Masalah pemasaran hasil produksi pertanian juga perlu diperhatikan

mengingat bahwa sebagian besar kegagalan yang terjadi dalam pengembangan

suatu usahatani untuk menjadi usaha agribisnis yang komersial adalah lemahnya

sistem pemasaran. Kelemahan ini selain disebabkan oleh tidak adanya suatu

kelembagaan usahatani yang kuat dalam posisi tawar produk jual (biasanya petani

hanya sebagai “price taker”), juga karena belum terbangunnya jaringan kemitraan

dalam pemasaran. Oleh karena itu modul ini juga memuat tentang kemitraan,

khususnyapola kemitraan yang ideal untuk dikembangkan.

Pada bagian akhir, diulas juga tentang peranan wanita tani dalam usahanya

meningkatkan pendapatan keluarga. Sangat diharapkan dengan adanya kegiatan

produktif yang dapat memperkuat ekonomi rumah tangga tani, masyarakat tani tidak

lagi melakukan perluasan areal tanam dengan membakar hutan atau lahan. Di

samping itu dengan adanya Penyadaran Gender dalam rumah tangga, kegiatan

yang dilakukan di kawasan hutan untuk memenuhi kehidupan masyarakat telah

disepakati oleh baik laki-laki maupun perempuan dalam satu kegiatan yang

produktif.
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ORGANISASI

Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk

mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui

hirarki otoritas dan tanggung jawab. Dari pengertian tersebut, artinya suatu

organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu merupakan suatu sistem,

mempunyai struktur, mengkoordinasi aktivitas, dan mempunyai tujuan yang hendak

dicapai.

Organisasi sangat bervariasi dari yang sangat sederhana sampai yang

sangat kompleks. Untuk membantu kita memahami organisasi tersebut coba kita

perhatikan Model Elemen Organisasi (Scott, 1981) berikut ini :

Lingkungan

Organisasi Struktur Sosial

Teknologi Tujuan

Partisipan

Struktur Sosial adalah pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara

partisipan di dalam suatu organisasi (struktur normatif dan struktur tingkah laku).

Partisipan adalah individu-individu yang memberikan kontribusi kepada organisasi.

Tujuan merupakan suatu titik sentral petunjuk dalam menganalisis organisasi.

Teknologi adalah penggunan atau perlengkapan mesin dan juga pengetahuan

teknik dan ketrampilan partisipan.

Lingkungan adalah suatu keadaan fisik tertentu, kebudayaan serta kondisi sosial

dimana organisasi harus menyesuaikan diri.

Setiap organisasi selain mempunyai elemen, juga mempunyai karakteristik

yaitu bersifat dinamis, memerlukan informasi, mempunyai tujuan dan struktur.

Organisasi juga mempunyai beberapa fungsi antara lain : memenuhi kebutuhan

pokok organisasi, mengembangkan tugas dan tanggungjawab, memproduksi barang

dan jasa, dan mempengaruhi serta dipengaruhi orang.
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ORGANISASI EKONOMI DALAM KOMUNITAS DESA

Komunitas desa dalam kegiatan ekonominya sebagian besar ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan sendiri (keluarga) dan berorientasi pada kebutuhan pokok.

Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi

dan investasi sebagai hasil dari keputusan keluarga secara bersama. Produksi

seorang petani tidak dapat dipisahkan dengan konsumsi keluarganya. Kegiatan

dalam produksi lebih disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya

daripada untuk mencapai keuntungan usahataninya secara maksimal, hal ini

berbeda dengan ekonomi pasar di perkotaan. Komunitas desa mengatur kegiatan

ekonomi petani dengan mengadakan koordinasi dalam pemakaian sumber daya

yang langka melalui adat kebiasaan dan kelembagaan.

Sebagian besar desa di Indonesia, ikatan komunitas desa terutama

didasarkan pada kenyataan :

1. Orang desa hidup bersama dalam suatu lokasi dan harus bekerja sama

dengan berbagai cara demi keamanan dan kelangsungan hidup mereka.

2. Secara alamiah, aktivitas produksi dalam pertanian sangat berkaitan satu

sama lain, disebabkan oleh saling ketergantungan secara ekologis dari

proses-proses biologi.

3. Suatu keharusan bagi komunitas desa untuk menyusun tindakan kolektif

dalam menyediakan bahan-bahan keperluan umum, baik yang bersifat fisik

maupun kelembagaan.

4. Permintaan terhadap pekerja sifatnya sangat tergantung pada musim dalam

produksi pertanian.

5. Merupakan hal biasa, bahwa penduduk desa terbagi dalam spektrum yang

terdiri dari sub kelas petani dari pekerja tanpa tanah milik sampai kepada

tuan tanah yang tidak ikut bercocok tanam, sesuai dengan berbagai hak

mereka atas pemilikan tanah.

6. Hubungan antar individu atau masyarakat seringkali bersifat bapak dan

anak angkat (patron-client relationship).
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KELOMPOK TANI/KELOMPOK WANITA TANI

Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang memiliki kepentingan dan

tujuan yang sama dan terikat secara non formal (Suhardiyono, 1992). Selanjutnya

menurut Kartasapoetra (1994), kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani

yang mempunyai kepentingan bersama dalam berusaha tani. Walaupun organisasi

kelompok bersifat non formal, namun demikian dapat dikatakan kuat karena

dilandasi oleh kesadaran sendiri dan keserasian, kesamaan kondisi lingkungan baik

sosial, ekonomi, maupun sumberdaya, keakraban, kekeluargaan dan kepentingan

bersama yang berada pada satu wilayah kerja.

Kelompok tani terbentuk melalui suatu proses interaksi informal dari para

petani hamparan dan PPL yang mendapat restu dan dukungan dari para tokoh

pimpinan formal maupun informal masyarakat setempat. Dalam proses

pembentukan kelompok tani tersebut peranan PPL dan petani maju sangat penting

karena minat untuk bergabung dalam kelompok tani yang hendak didirikan

tergantung dari kepemimpinan dan contoh tingkat karya dari PPL beserta petani

maju (Satuan Pengendali Bimas, 1980).

Kelompok tani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Saling mengenal dengan baik antara sesama anggota, akrabdan saling

mempercayai

2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusahatani

3. Memiliki kesamaan-kesamaan seperti dalam tradisi dan kebiasaan,

pemukiman, hamparan usahatani, jenis usaha, status ekonomi maupun

sosial, pendidikan dan usia.

4. Bersifat non formal dalam arti tidak berdasarkan hukum tetapi mempunyai

pembagian tanggung jawab atas dasar kesepakatan bersama baik tertulis

maupun tidak.

Pembinaan kelompok tani diarahkan agar mampu melaksanakan sepuluh

jurus kemampuan kelompok, yaitu :

1. Kemampuan mencari, menyampaikan, mengelola, dan memanfaatkan

informasi.
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2. Kemampuanmerencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas

usahatani (termasuk panen) para anggota KT dengan menetapkan

rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya alam secara

optimal.

3. Kemampuan bekerjasama dalam pelaksanaan rencana secara konsisten dan

disiplin.

4. Kemampuan mengadakan dan mengembangkan fasilitas atau sarana kerja

yang diperlukan kelompok.

5. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara

rasional.

6. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain.

7. Kemampuan mengatasi keadaan darurat seperti banjir, kekeringan,

penanggulangan hama dan penyakit.

8. Kemampuan mengembangkan kader kepemimpinan dan keahlian dari

anggota kelompok untuk dapat melaksanakan tugas khusus yang

memerlukan keahlian.

9. Kemampuan mengembangkan hubungan yang melembaga dengan KUD

10. Kemampuan meningkatkan produktifitas usahatani dari seluruh anggota KT.

Salah satu usaha mewujudkan peranan wanita dalam berbagai program

pembangunan adalah dengan dibentuknya kelompok wanita tani. Kelompok wanita

tani adalah sekumpulan wanita tani yang mempunyai kepentingan bersama dalam

usahatani, yang terikat secara non formal dengan kesadaran sendiri dan

keserasian, kesamaan kondisi lingkungan, keakraban dan saling percaya,

mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama dan berada pada satu

wilayah kerja (Departemen Pertanian, 1992).

Pada sektor pertanian, wanita mempunyai peranan besar dalam proses

produksi, panen, dan pasca panen. Mereka mampu memberikan sumbangan yang

besar dalam menambah penghasilan keluarga, baik dengan bekerja pada lahan

sendiri atau sebagai buruh tani, bekerja di luar sector pertanian seperti mengerjakan

kerajinan, berusaha dagang kecil, sebagai buruh musiman di perkotaan, maupun

berkecimpung dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak langsung menghasilkan yaitu

pekerjaan mengurus rumah tangga.
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Dalam menentukan usaha bersama, kelompok wanita tani menyusun secara

sistematis mengenai kegiatan bersama berdasarkan hasil kesepakatan seluruh

anggota kelompok dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan secara bersama.

Dinamika Kelompok Tani

Dinamika kelompok tani adalah gerakan-gerakan-gerakan kelompok tani

dalam melaksanakan seluruh kegiatan (kuantitas maupun kualitas) yang ada di

dalam kelompok, guna mencapai tujuan kelompok yaitu meningkatkan produksi dan

pendapatan. Dinamika kelompok mencakup aktifitas, inisiatif dan kreatifitas dari

para anggota dan pengurus kelompok dalam melaksanakan rencana kerja kelompok

yang disepakati. Dengan demikian kelompok tani yang dinamis adalah kelompok

tani dimana para anggotanya telah melaksanakan perencanaan kerja kelompok

(Departemen Pertanian, 1993).

Semakin tinggi tingkat dinamika kelompok tani, semakin tinggi pula produksi

dan produktivitasnya. Oleh karena itu, upaya membawa perubahan perencanaan

kea rah pertumbuhan manusia dengan pendirian, sikap dan prilakunya dipengaruhi

kelompok dan harus dalam pertimbangan dinamika kelompok . Suatu kelompok tani

dikatakan dinamis jika interaksi sesama anggota lebih kuat dibandingkan interaksi

dengan pihak di luar kelompoknya. Makin kuat interaksi di antara petani anggota,

makin kompak kelompok tersebut, sehingga semakin mudah mencapai tujuan

kelompok.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran dinamika kelompok

adalah sebagai berikut:

1. Tujuan kelompok merupakan gambaran suatu hasil yang diharapkan

anggota akan dicapai oleh kelompoknya.

2. Mengembangkan dan membina kelompok, dimaksudkan untuk

mempertahankan kehidupan kelompok.

3. Kekompakkan kelompok menunjukkan rasa untuk tetap tinggal dalam

kelompok.

4. Suasana kelompok adalah moral, sikap dan perasaan seperti bersemangat

atau apatis, yang umumnya ada di dalam suatu kelompok.
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5. Keaktifan kelompok adalah keberhasilan kelompok untuk melaksanakan

tugas-tugasnya dengan cepat dan berhasil baik serta memuaskan setiap

anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tujuan dari penilaian tingkat kelompok tani adalah:

1. Untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kemampuan suatu kelompok

tani di suatu daerah, sehingga dapat menetapkan klasifikasi kemampuan

kelompok

2. Bagi aparat pembina atau penyuluh dengan diketahuinya hasil penilaian

tingkat kemampuan kelompok tani, sangat berguna untuk pengambilan

langkah-langkah dan tindakan yang tepat dalam pembinaan dan

pengembangan kelompok tani, dan

3. Penilaian tingkat kemampuan kelompok tani sangat bermanfaat bagi proses

pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya dari kelompok tani sendiri.

Dinamika kelompok tani dipengaruhi juga oleh kepemimpinan kontak tani,

kegiatan serta ketrampilan pengurus dan keaktifan seluruh anggota kelompok.

Kontak tani selaku pemimpin non formal merupakan kunci keberhasilan

pembangunan pedesaan, karena banyak perperan sebagai perangsang,

pembimbing, Pembina dan penggerak kelompok tani yang dipimpinnya. Kontak tani

sebagai rekanan penyuluh pertanian dapat dimanfaatkan untuk mempercepat adopsi

inovasi pertanian di tingkat pedesaan. Sebaliknya seorang penyuluh selaku agen

pembaharuan dapat menentukan keberhasilan kaderisasi petani dan menumbuhkan

kelompok tani sebagai system social yang dinamis (Departemen Pertanian, 1997).
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KOPERASI

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab I pasal 1, Koperasi adalah

Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Dalam struktur pembangunan ekonomi nasional, KUD merupakan potensi

ekonomi masyarakat di pedesaan. Sebagai organisasi ekonomi, KUD dibina dan

dikembangkan agar benar-benar mampu melayani kebutuhan anggotanya dan

menjadi organisasi pedesaan mandiri.

Pembangunan KUD dan program Pembangunan Pertanian adalah dua hal

yang saling menunjang karena keduanya mempunyai sasaran yang sama yaitu

meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja di

pedesaan. KUD merupakan wahana penghimpun ekonomi bagi masyarakat, peran

serta kelompok tani merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan KUD untuk mampu

menjadi tumpuan ekonomi desa. Kegiatan kelompok tani yang dilaksanakan

diharapkan dapat mendorong kemantapan organisasi KUD menjadi KUD mandiri.

Kesadaran dan kemampuan para petani untuk berkoperasi belum

berkembang sampai pada tingkat yang mampu menumbuhkan/mengembangkan

koperasi secara swakarsa dan swasembada. Pada saat ini di beberapa daerah

peranan Ketua Kelompok Tani apalagi para petani baik sebagai anggota maupun

sebagai pengurus KUD masih sangat terbatas. Dalam rangka pemantapan dan

peningkatan pembinaan KUD, pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden RI

No. 4 Tahun 1984 yang merupakan landasan pembinaan dan pengembangan

secara terpadu melalui program lintas sektoral.

Sasaran pembinaan dan pengembangan KUD diarahkan agar dapat

memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian pedesaan khususnya di

sektor-sektor:

1. Pertanian yang meliputi bidang-bidang pertanian pangan, peternakan,

perikanan, dan perkebunan serta agroindustri.

2. Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat pedesaan, terutama sandang,

pangan, dan papan.



10

3. Jasa, yang meliputi bidang simpan pinjam, perkreditan angkutan darat dan

air, listrik pedesaan dan konstruksi.

4. Industri kecil dan kerajinan rakyat.

5. Bidang yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan daerah setempat.

Keberadaan KUD dalam perkembangannya dalam masyarakat mempunyai

tiga manfaat, yaitu :

1. Manfaat ekonomis, meningkatkan pendapatan petani khususnya dan

masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat sosial, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayah

kerjanya.

3. Manfaat teknologi, KUD bertindak sebagai agen modernisasi di tingkat desa.

Fungsi KUD sebagai urat nadi perekonomian adapt tercapai dengan adanya

tiga kondisi yaitu pertumbuhan koperasi yang berarti adanya akumulasi dalam

sarana produksi, permodalan dan sumberdaya manusia.

Keberhasilan KUD dapat dilihat dari kemantapan organisasi, dimana KUD

yang sangat mantap dalam organisasi diharapkan menjadi KUD mandiri. KUD

mandiri adalah KUD yang mampu menghimpun semua potensi yang ada di wilayah

kerjanya dengan berpedoman pada prosedur dan peraturan yang berlaku. Dengan

demikian KUD dapat menjadi pusat pelayanan ekonomi desa dengan dana dan

biaya sendiri.

Landasan, azas dan Tujuan Koperasi
1. Landasan

a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila

b. Landasan Strukturil Kopeasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar

1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang berbunyi Perekonomian disusun Sebago

usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

c. Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan

kesadaran berpribadi.

2. Azas Koperasi

Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong.

Kekeluargaan yaitu mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani
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manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan

untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota

atas dasar keadilan, kebenaran serta keberanian berkorban bagi keputusan

bersama.

Gotong royong yaitu bahwa koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran

semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari

karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu

kebahagiaan bersama. Dalam membagi hasil karyanya masing-masing

anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya/jasanya.

Dengan demikian azas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi

harus merupakan faham dinamis yang menggambarkan suatu amaliah

bersama bersifat bantu membantu, berdasarkan rasa keadilan dan cinta

kasih.

3. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
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KEMITRAAN

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah

atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah

atau usaha besar tadi dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan ini ditujukan untuk

menumbuhkan, meningkatkan kemampuan dan meningkatkan peranan usaha kecil

dalam perekonomian nasional khususnya dalam rangka mewujudkan usaha kecil

sebagai usaha yang tangguh dan mandiri (Badan Agribisnis Departemen Pertanian,

1995).

Kemitraan usaha diartikan sebagai hubungan kerjasama usaha antara

kelembagaan petani dengan perusahaan yang disepakati berdasarkan prinsip saling

membutuhkan, saling menguntungkan, dan kesetiaan janji, serta menerapkan etika

bisnis yang baik. Hubungan tersebut antara lain mencakup :

1. Pembelian, pengangkutan, penjualan dan pemasaran

2. Peningkatan mutu dan hasil olahan

3. Pembinaan budidaya

4. Pengadaan sarana produksi

Azas pola kemitraan usahatani yang idealnya dikembangkan adalah pola

kerjasama yang menjamin terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan

keterpaduan dengan menerapkan azas operasional sbb:

1. Kedudukan petani dan pengusaha, dalam hal ini harus dihindari adanya

hubungan antara “majikan” (pengusaha) dan “buruh” (petani), atau

sebaliknya.

2. Saling mempercayai, dalam arti aturan main dapat dipegang teguh oleh

kedua belah pihak.

3. Saling menguntungkan, baik untuk petani maupun pengusaha

4. Saling memerlukan, dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku

dan petani memerlukan penampungan hasil dan bimbingan

5. Saling membina dan mendidik

6. Bersama-sama secara teguh memegang dan melaksanakan etika bisnis

yang baik.
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Pola-Pola kemitraan yang selama ini telah dikembangkan oleh Departemen

Pertanian, antara lain:

1. Pola PIR, dalam pola ini terdapat keterkaitan antara plasma (usaha kecil)

yang bertindak dalam hal pelaksana produksi dengan inti (usaha besar) yang

bertindak dalam hal penyediaan sarana produksi dan pemasaran. Dalam

bentuk kerjasama Pola PIR, inti juga memproduksi sendiri sebagian dari

keperluannya.

2. Pola pengelola, dalam pola ini, inti menyediakan sarana produksi kepada

plasma dan memasarkan hasil yang diproduksi plasma tanpa melakukan

sendiri usaha seperti yang dilakukan oleh usaha kecil (plasma)

3. Pola penghela, dalam pola ini inti hanya membantu dalam memasarkan hasil

yang diproduksi oleh plasma.

Dalam bentuk tradisional selama ini telah dikenal beberapa bentuk pola dalam

kemitraan, antara lain:

1. Sistem paroan, adalah sistem dimana sarana produksi dan modal dimiliki

oleh seseorang tetapi pelaksanaan produksi dilakukan oleh orang lain.

2. Sistem bagi hasil, adalah sistem dimana sarana produksi, modal, juga hasil

produksinya dibagi dua antara pemilik asset produksi dengan pelaksana

produksi.

3. Sistem sakap, adalah sistem hubungan antara tuan tanah dengan penyewa

dengan perjanjian tertentu untuk membagi hasil produksi.

Kelemahan dari pola kemitraan dalam bentuk tradisional adalah menyangkut

ketidakpastian hukum dan aturan main yang pasti antara pihak yang bermitra.

Akibatnya seringkali memicu pertikaian antara mereka yang bermitra karena salah

satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.
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PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA / MASYARAKAT
DESA BERWAWASAN GENDER

Pembangunan yang tersebar di seluruh tanah air telah meningkatkan partisipasi

angkatan kerja termasuk angkatan kerja wanita. Jumlah pekerja wanita di bidang

pertanian sebagian besar merupakan pekerja keluarga tanpa upah. Hal ini

disebabkan karena wanita di pedesaan secara otomatis membantu rumah

tangganya. Wanita di pedesaan biasanya mencari nafkah dengan berbagai macam

pekerjaan yang tersedia di masyarakat setempat dan sesuai dengan kesediaan

wanita itu untuk bekerja. Menurut Tohir, 1991, kesibukan kerja keluarga petani

dalam usahataninya tidak merata sepanjang tahun dan tidak setiap harinya diisi

penuh dengan kegiatan usahatani. Cukup banyak waktu luang yang diisi dengan

pekerjaan di luar usahatani yang terdiri dari kegiatan rumah tangga, kegiatan

kemasyarakatan, dan kegiatan lainnya. Dibandingkan dengan pria pada umumnya

jumlah waktu rata-rata yang disumbangkan wanita untuk kegiatan mencari nafkah

lebih kecil. Diantara wanita yang melakukan itu pola curahan tenaga kerjanya

berbeda dari satu desa ke desa lain sesuai dengan jangkauan masing-masing

wanita terhadap sumber ekonomis yang ada serta faktor-faktor lainnya (Sajogyo,

1983).

Salah satu cara untuk mengukur keterlibatan keluarga petani dalam suatu

pekerjaan atau kegiatan adalah melihat alokasi waktu yang dicurahkan untuk

kegiatan yang dilakukan baik kegiatan dalam usahatani maupun luar usahatani.

Dari alokasi waktu tersebut dapat menghasilkan sumbangan pendapatan terhadap

usahatani yang dikerjakan. Hampir seluruh wanita yang berada dalam satu rumah

tangga tani, khususnya istri melakukan usahatani yang sama. Tanpa disadari

pemanfaatan potensi kerja yang ada dalam rumah tangga tani tersebut telah

memberikan sumbangan yang cukup banyak terutama dalam hal biaya yang

dikeluarkan (biaya upah tenaga kerja).

Studi yang dilakukan pada keluarga petani nenas di Kecamatan Prabumulih

Timur (1992) menunjukkan bahwa besarnya curahan tenaga kerja wanita dalam

usahatani nenas adalah 41,20% dari total curahan tenaga kerja dalam usahatani

nenas.. Selain dari kegiatan yang dilakukan dalam usahatani nenas tersebut, wanita
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tani juga aktif dalam kegiatan usahatani karet dan padi serta kegiatan di luar

usahatani (ekonomi, sosial dan kemasyarakatan). Studi juga menunjukkan, bahwa

dari total curahan tenaga kerja wanita tersebut, sumbangan pendapatan yang

diberikan wanita terhadap pendapatan keluarga adalah sebesar 32,20%.
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