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PENDAHULUAN 

 
AYO BERTANI ORGANIS……… 

.  

Sekarang ini di dunia, permintaan akan produk 

organis terus meningkat. Rata-rata kenaikannya 

15% - 20% pertahun. Sebagai contoh jika tahun 

2002 nilai perdagangannya di seluruh dunia  baru 

sekitar 23 milyar dollar, diperkirakan tahun 2010, 

akan mencapai 100 milyar dollar. Jadi bisa kita 

bayangkan banyak sekali orang-orang terutama di 

negara maju yang membutuhkan produk organis 

ini.  

 

Bagaimana dengan di Indonesia.......? 

Menurut salah satu staf senior di Departemen 

Pertanian, peningkatan permintaan akan produk 

pangan organis ini mencapai 6 kali lipat setiap 

tahunnya. Ternyata banyak juga, ya? Nah, kalo 

begitu apa sih alasan orang –orang ini 

mengkonsumsi produk organis ini? Kalau di 

Indonesia,  menurut penelitian BIOCert ( Board 

of Indonesia Organic certification) yaitu sebuah 

lembaga yang mendata, meneliti dan menilai 

produksi pertanian organis, menurutnya bahwa di 

11 kota di Indonesia menunjukkan bahwa alasan 
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orang mengkonsumsi produk pangan organis 

adalah karena mendukung kesehatan, ikut 

menyelamatkan lingkungan, menolong petani kecil, 

dan terakhir karena gaya hidup. Namun 

sasyangnya keinginan yang besar untuk 

mengkonsumsi hasil tani organis ini terhambat 

karena sulitnya mendapatkan secara terus 

menerus, dan diperkirakan karena memang jumlah 

hasil produksinya di Indonesia kecil sekali. 

Gambaran tersebut tentu saja menunjukkan 

bahwa Permintaan > jumlah hasil pertanian organis 

ini. Tentu hal ini menunjukkan bahwa masih besar 

peluang usaha bagi petani organis. Nah, ada dari 

kalian yang bercita-cita menjadi petani organis? 

Tentusaja itu cita-cita yang mulia, karena selain 

kita mendapat keuntungan dari jerih payah kita, 

dibalik itu kita ikut menyelamatkan masa depan 

bumi tempat kita hiodup ini. Gak percaya?  

Sayangnya masih ada juga petani yang kurang 

memahami apa yang dimaksud dengan pertanian 

organis itu sendiri. Misalnya masih ada petani 

yang  sekedar praktek pertanian tanpa 

menggunakan asupan kimia pabrikan. Ada 

kelompok yang masih menggunakan pupuk kimia 

buatan seperti pupuk urea dalam pengerjaannya, 

tapi sudah menyebut hasilnya sebagai produk 

organis. Ada juga yang menyebutkan bahwa 
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pertanian organis adalah pertanian yang intinya 

menggunakan benih lokal. Oleh sebab itu 

dibentuklah lembaga yang menilai apakah suatu 

kelompok layak disebut sebagai kelompok petani 

organis. Dan tentu saja mereka menghasilkan 

produk pertanian organis. Dan banyak juga 

lembaga-lembaga yang memberikan pengajaran 

dan pelatihan tentang cara-cara dan pedoman 

bertani organis. Jadi, ayo bertani 

organis..........     

 

 

 

 
 

Terasiring Sawah Di Tepi Pantai
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BAB I  MENGENAL PERTANIAN 

ORGANIS 
A. Apa yang dimaksud dengan pertanian 

organis? 

Dalam sistem pertanian di dunia, dikenal sistem 

pertanian tradisional (kuno) dan sistem pertanian 

modern (konvensional) atau yang umum sekarang 

ini. Di dalam kedua sistem pertanian tersebut ada 

yang merusak alam dan ada juga yang selaras 

dengan alam atau yang sekarang ini kita sebut 

dengan pertanian organis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian Sistem Pengolahan Pertanian. 

 

Yang menjadi masalah sekarang adalah para 

petani akan memilih yang mana? Harapannya 

adalah memilih sistem pertanian yang baik dengan 

Sistem Pertanian 

Sistem Pertanian 

Modern (Konvensional) 

Sistem Pertanian 

Tradisional (Kuno) 

Selaras Alam 

Merusak Alam 

Selaras Alam 

Merusak Alam 
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pertimbangan-pertimbangan yang matang 

tentunya.  

                          

 

 

 

 

 

 

Pilihan-Pilihan Petani Dalam Mengolah 

Pertaniannya. 

 

Kalau begitu bagaimana gambaran sederhana 

tentang pertanian organis? 

Coba kalian amati tubuh kalian, semua bagian dari 

tubuh kita tidak bekerja sendiri-sendiri, misal 

kaki ingin ke depan sedang tangan ingin ke 

belakang, kalau memang begitu tentu kita akan 

susah mengaturnya. Setiap bagian tidak berpikir 

dan beraksi sendiri-sendiri melainkan menjadi 

sebuah kesatuan. Masing-masing organ memiliki 

fungsi sehingga tubuh mampu bekerja. Dan kita 

menjaga kesehatan setiap bagian dari tubuh kita 

itu agar tubuh tetap bisa bekerja.  

 

- Pupuk Kimia Sintesis  

- Pestisida 

- Bibit Beli 

- Pupuk Alami 

- BioPestisida 

- Bibit  Lokal 

? 
sistem pertanian modern 

(konvensional) 

sistem pertanian tradisional 

(kuno) 
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Begitu pula dengan alam, ada laut, gunung, hutan, 

pohon-pohonan, hewan, air, tanah, udara, bakteri-

bakteri kecil, dan seluruh mahluk di alam ini, 

semua bagian bekerja sama secara harmonis, 

saling melayani dan berbagi adar semua mahluk 

dapat hidup dan berkembang biak. Demikianlah 

alam melindungi dan memelihara semua bagian-

bagiannya secara harmonis. Tidak egois, itulah 

organis. 

 

Pertanian Organis 

Jadi pertanian organis sebenarnya mengajak 

petani untuk memperhatikan kondisi alam dan 

lingkungannya, mengembalikan dan meningkatkan 

proses daur ulang kesuburan tanah secara alami. 

Sehinga pertanian organis tidak hanya sekedar 

menanam tanaman dengan bibit lokal saja 

melainkan pada seluruh proses pengolahannya 

dilakukan secara terpadu, alami, hemat energi dan 
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menjamin perlindungan lingkungan dan mada depan 

kehidupan manusia. 

1. Bagaimana prinsip-prinsip pertanian organis? 

    Ada tujuh prinsip dalam pertanian organis 

yaitu: 

a. Berwawasan ekologis 

b. Bernilai ekonomis 

c. Berkeadilan sosial 

d.  Kepekaan budaya 

e. Mempergunakan teknologi tepat guna yang 

sesuai dengan kondisi setempat 

f. Keilmuan secara menyeluruh 

g. Membangun manusia seutuhnya 

 

2. Sedangkan tujuan pertanian organis       

adalah..... 

a. Menghasilkan hasil pertanian yang bermutu 

tinggi dengan jumlah yang cukup. 

b. Menjaga hubungan yang alami dan ketahanan 

hidup sesuai proses daur ulang alami atau 

selaras ekosistem alam. 

c. Memperhitungkan dampak terhadap 

lingkungan dan masyarakat. 

d. Membantu proses alami dalam pertanian 

dengan cara melibatkan secara harmoni 

jasad-jasad renik, tumbuhan, binatang, 
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tanah, sebagai unsur utama pengolahan 

pertanian organis. 

e. Mengembangkan lingkugan peternakan 

darat, air maupun udara.  

f. Mempertahankan kesuburan tanah secara 

berkelanjutan.  

g. Mempertahankan keragaman genetika dalam 

sistem produksi dan lingkungan, termasuk 

melindungi tanaman dan habitat asli’ 

h. Pemanfaatan sumberdaya air dan semua 

kehidupan yang ada di dalamnya. 

i. Penggunaan sumber daya yang bisa 

terbarukan. 

j. Mengembangkan pengolahan berimbang 

antara produksi tanaman dan peternakan. 

k. Menjamin semua tanaman dan ternak dapat 

hidup dengan mengembangkan sifat dasar 

perilaku  asli dari ternak. 

l. Menghindari terjadinya segala bentuk 

pencemaran. 

m. Produk dan sampah organis yang dihasilkan 

mudah terurai secara alami. 

n. Melaksanakan seluruh proses produksi, 

pengolahan hingga proses untuk dikonsumsi 

yang menggunakan sedikit bahan kimia 

buatan, ramah lingkungan dan bertanggung 
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jawab terhadap kelangsungan kelestarian 

alam.    

 

 3. Hal-hal apa saja yang perlu 

diperhatikan........  

a.  Dalam pengolahan pertanian organis ini 

tidak boleh menggunakan produk Rekayasa 

Genetika. Hal tersebut menurut salah 

seorang petugas PPLH Trawas Jawa Timur 

dikarenakan produk Rekayasa genetik 

memaksakan sebuah perubahan dari sifat 

alaminya.  

b. Jika menghasilkan hasil tanaman secara 

tradisional, apakah itu pasti layak dinilai 

sebagai produk organis?  

Asalkan persyaratan atas tanah, 

penanaman, pemupukan, pengairan, cara 

panen selalu mengikuti pedoman pengolahan 

pertanian organis, apalagi petani tersebut 

termasuk dalam kelompok-kelompok tani 

organis, baik yang dibawah langsung 

pemerintah atau Lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat.  

  

Semua hal tersebut menunjukkan kepada kita 

bahwa untuk melakukan kegiatan pertanian 

selaras alam kita harus memiliki pendekatan yang 
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menyeluruh, karena segala sesuatunya berdampak 

pada keberadaan makhluk lain. Hal ini 

menghubungkan kita pada beragam bidang dan 

aspek dalam kehidupan yang akan mempengaruhi 

pendekatan yang menyeluruh untuk mengakhiri 

polusi yang terus menerus dan perusakan yang 

tidak perlu. 

 

B. Apa yang dimaksud dengan pertanian 

anorganis? 

Beberapa kesimpulan Sejak tahun 1960-an telah 

dicanangkan sebuah program yang dinamakan 

REVOLUSI HIJAU. Program ini mempunyai janji 

untuk penyediaan bibit unggul, pupuk buatan yang 

bisa mempercepat pertumbuhan dan waktu panen, 

serta insektisida atau racun pemberantas hama 

dari bahan kimia pabrik. Semula tampak bahwa 

program ini menguntungkan petani secara 

langsung, namun akibat jangka panjangnya baru 

terasa setelah hampir setengah abad program ini 

diikuti hampir seluruh petani di Indonesia. Nah, 

akibat yang dirasakan adalah: 

1. Tanah kehilangan unsur hara. 

Penggunaan pupuk kimia buatan pabrik atau biasa 

disebut pupuk anorganis berakibat tanah 

kehilangan unsur hara dan kesuburannya. 
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Sehingga semakin lama pupuk yang harus 

digunakan semakin banyak. Hal ini selain semakin 

meracuni tanah pertanian, juga menambah beban 

biaya produksi yang harus dipikul oleh para 

petani. 

2. Menciptakan hama yang lebih sakti. 

Penggunaan Pestisida dan Insektisida atau racun 

pembunuh hama dan serangga pengganggu 

tumbuhan, menghasilkan hama dan serangga 

turunan yang lebih kebal. Atau kejadian 

sebaliknya adalah misalnya di suatu areal 

pertanian terdapat ular sawah yang mungkin 

merusak, sehingga diberi pestisida sehingga 

banyak ular yang mati oleh racun. Namun hal itu 

mengakibatkan populasi tikus sawah yang menjadi 

makanan ular yang semula berjumlah sedikit 

menjadi berkembang dengan jumlah berlipat 

sehingga terjangkit penyakit pes, dan lain-lain.  

Dan hal itu terjadi karena revolusi hijau selain 

gagal memenuhi janjinya akan pemenuhan pangan 

yang sehat dan cukup, justru menyebabkan 

kerusakan ekosistem atau keharmonisan alam 

tersebut. 

 

 



 16 

3. Belajarlah kepada alam. 

Oleh karena itu, manusia tidak perlu memaksakan 

keinginan karena segala sesuatunya itu akan 

timbul dengan sendirinya. Proses alam ini akan 

berjalan dengan sendirinya, tanpa diatur oleh 

manusia. Apabila sesuatu itu dipaksakan, maka 

akan dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

yang menyebabkan manusia mengalami benturan-

benturan atau menimbulkan sesuatu yang 

berdampak negatif. Demikian pula apabila kita 

memaksakan kehendak pada manusia, maka akan 

menimbulkan rasa tidak enak, terutama pada 

orang yang dipaksakan tersebut. Jadi kita harus 

bisa menimbulkan sikap tenggang rasa terhadap 

sesama manusia.  

 

 
 

Gotong Royong Panen 
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Dengan adanya sikap-sikap tersebut akhirnya 

menimbulkan aturan-aturan di masyarakat. 

Demikian pula dapat terjadi dengan alam, 

walaupun alam tidak bisa menolak perilaku 

manusia terhadapnya, tapi manusia akan 

mendapatkan hasilnya dari sikapnya sendiri 

terhadap alam tersebut. Jika manusia bersikap 

kurang baik, maka dia akan menanggung akibatnya 

sendiri. 

 

 

 

 
Lingkungan Pertanian 
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BAB II BAGAIMANA BERCOCOK 

TANAM SECARA ORGANIS 

 
TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PENGOLAHAN 

PERTANIAN ORGANIS:  

A. Pengolahan lahan,  

B. Pembibitan,   

C. Penanaman, Pengairan, 

D. Pengendalian organisme pengganggu dan 

penyakit pada tanaman,  

E. pemanenan,  dan Pengangkutan atau 

setelah panen. 

 

Pengolahan  lahan  

Dalam pengolahan lahan, sebenarnya tidak perlu 

mengolah. Berusaha melakukan pengolahan lahan 

seminimal mungkin sehingga tidak banyak 

melakukan pengolahan. Karena, pengolahan lahan 

seperti dengan mencangkul itu dapat membunuh 

mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Padahal 

keberadaan mikroorganisme itu bisa membantu 

menyuburkan tanah. Sehingga kita tidak banyak 

melakukan pekerjaan. Selain itu alam sendiri 

mampu mengolah sendiri. Namun dalam peranan 

itu juga melihat sifat tanamannya.  Contoh: 
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apabila menanam wortel itu perlu menggemburkan 

dulu. Kalau tanaman dengan jenis perakaran 

pendek (slada), cukup dibersihkan rumputnya saja 

dan dibuat lubang. Jadi, kita masih perlu 

mempelajari cara pengolahan lahan. Dalam jangka 

panjang, harapannya tidak perlu melakukan 

pengolahan lahan, jadi cukup tanam dan panen 

saja yang dilakukan.  

Bagaimana jika tanah yang akan kita garap 

sebelumnya sudah tercemar oleh pestisida? 

Tahapan pengolahan lahan yang tercemar kimia ini 

terbagi dalam proses:  

1. Pelaksanaan konversi 

Yang dimaksud dengan konversi adalah peralihan 

dari lahan umum ke lahan organis. Mengapa dibuat 

demikian? Penyebabnya pertanian  organis 

merupakan proses yang mengolah lingkungan 

pertanian termasuk tanah pertanian yang bebas 

dari unsur kimia buatan dan racun pestisida 

sehingga akan melindungi keberlangsungan 

kesuburan tanah, air, udara yang akhirnya 

menguntungkan petani dan senantiasa menjaga 

kelestarian alam. Prinsip ini tidak berlaku untuk 

lahan peranian yang belum pernah dikelola secara 

kimia. 
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2. Pemulsaan 

mulsa adalah penutup tanah atau suatu bahan 

untuk menutupi permukaan tanah. 

Mengapa harus melaksanakan pemulsaan?  

Latar belakang 

Unsur hara dalam tanah dapat mengalami 

penurunan, karena : 

 Penguapan   

 Erosi atau pengikisan 

 Dihisap oleh tanaman  

 Gravitasi / mengalir kebawah 

 Perkulasi / mengalir ke tempat lain 

Sementara itu, Unsur hara dalam tanah akan 

bertambah, karena : 

 Sisa tanaman  

 Pemupukan 

 Hujan  

 Pelapukan bahan tanaman 

 Pengolahan tanah 

 

Tujuan  

Tujuan tanah diberi mulsa adalah : 

a. Melindungi penguapan tanah  

b. Menjaga  kelembaban tanah 

c. Mengurangi pertumbuhan gulma  
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d. Mengurangi erosi (menahan potensial air hujan) 

e. Menambah humus 

             

                

 

 

 

Pemulsaan 

 

Jenis-jenis Mulsa 

Mulsa  merupakan  bahan-bahan   yang berasal  

dari limbah tanaman berupa bahan organik  

jerami,  rumput dan lain-lain. Mulsa dipakai 

dengan cara diletakkan di atas permukaan tanah.  

Akan tetapi, mulsa dibagi menjadi : 

- mulsa organik (mulsa hidup dan mulsa mati) 

- mulsa anorganik (plastik) 
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 Mulsa Organik 

Mulsa Mati 

Setiap  bahan organik mati dapat digunakan 

sebagai  mulsa. Mulsa  organik mati terdiri dari 

bahan-bahan  yang  mudah hancur atau mudah 

lapuk, yang terdiri dari daun-daunan, rumput-

rumputan, jerami, batang pisang, serbuk gergaji 

dan bahan organik lainnya. 

Jika kita akan memulsa tanaman, maka kita harus  

melihat  besar kecilnya tanaman. Makin kecil 

tanaman yang  akan diberi mulsa, makin halus 

mulsa yang diberikan. Contohnya tanaman  sawi,  

wortel, yang masih baru  tumbuh  yaitu  kita 

sediakan  potongan-potongan rumput dengan 

ukuran 5 cm. Untuk tanaman yang lebih besar, 

potongan rumputnya lebih panjang-panjang. 

 

Mulsa hidup 

Tanaman rumput leguminose 

Mulsa  hidup  seperti  halnya  menanam  rumput  

leguminone  yang batangnya rendah dan 

mempunyai kemampuan untuk  menyebar, sehingga 

tidak perlu meletakan bahan-bahan mulsa diatas 

permukaan tanah. 

Keuntungan menggunakan mulsa hidup adalah : 

- Tidak perlu mengumpulkan bahan-bahan mulsa  
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- Sangat efektif dan dapat bertahan lama dalam 

melindungi tanah  

- Rumput-rumput dapat memberikan nitrogen 

pada tanaman pokok,  

- Sesuai dengan iklim setempat 

 

 

Tanaman Penutup  

Tanaman  penutup  merupakan  mulsa  hidup  pula.  

Tanaman itu, biasanya  berbatang  pendek. Ia 

akan menutupi  tanah  pada  lahan botak yang 

terjadi pada musim panas yang kering. 

Keuntungan menggunakan tanaman penutup 

adalah:  

- Melindungi penguapan yang akan mengurangi 

kelembaban tanah. 

- Menggunakan sumber tenaga matahari untuk 

menghasilkan biomasa  

- mengendalikan gulma 

 

Ciri-ciri tanaman penutup 

- Tanaman leguminose atau rumput-rumputan   

- Kuat menahan panas 

- Menutupi areal yang luas 

Contoh : Turi laut 
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Mulsa Anorganik 

Plastik 

Mulsa anorganik yaitu terbuat dari  bahan  yang 

tidak  bisa  hancur,  contohnya  adalah  plastik.  

Karena   zaman sekarang di katakan zaman yang 

sudah  modern, sudah banyak orang orang yang 

memakai plastik. Contohnya sekarang banyak 

orang menanam  cabe dengan memakai cara 

menutup tanah dengan  plastik  atau memulsa 

tanamannya dengan menggunakan plastik. 

Plastik  warna hitam  bermanfaat untuk 

menyerap panas dan  mencegah  pertumbuhan 

gulma, sedangkan  plastik warna perak dapat 

menolak  apis.  Tetapi penggunaan  plastik  

sebagai  bahan mulsa  tidak  praktis  karena 

harganya  mahal dan plastik banyak yang 

menganggap  melepaskan polimer-polimer   kimia 

yang tidak baik pengaruhnya terhadap kehidupan 

organisme tanah.   

 

3. Pemupukan 

Mekar, berkembang, tumbuh dan menghasilkan, 

itu  yang  diharapkan dari  tanaman. Namun sering 

terjadi tanaman-tanaman di kebun  yang satu  

tumbuh  bagus di lain tumbuh sengsara yang  

disebabkan  oleh perbedaan  kesuburan  tanah.  
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Sebenarnya  tanaman  juga   seperti manusia atau 

makluk hidup lainnya juga perlu makanan yang  

cukup, maka persoalan kadar makanan perlu 

diperhatikan. Jika  persediaan makanan  atau  

unsur hara dalam tanah cukup, tanaman  akan  

tumbuh subur dan bagus dan begitu pula 

sebaliknya. Penggunakan pupuk alam sebagai 

penambahan unsur hara  bagi tanaman dan tanah 

tidak menimbulkan pencemaran,  pupuk alam  

merupakan jenis pupuk organik, dan mempunyai 

pengaruh  yang baik  pada sifat fisik tanah yaitu 

meningkatkan daya  serap  akar dan  kapasitas 

tukar kation sehingga penambahan bahan kimia  

bisa ditekan.  Dari  kenyataan tersebut bahwa 

pupuk  alam  berpengaruh besar  terhadap  

tanaman. Pupuk alam dibagi menjadi 4 jenis yaitu:  

1) Pupuk kandang 

2) Pupuk slury 

3) Pupuk hijau 

4) Pupuk kompos 

 

Pupuk Kandang  

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari 

kotoran ternak  yang berbentuk padat. 

Langka-langka membuat pupuk kandang 

- Mengupulkan kotoran ternak (sapi dll) 
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- Potong-potong sisa makanan sapi yang masih 

panjang 

- Campur kotoran dan sisa makanan yang sudah 

dipotong 

- Tumpuklah kotoran ditempat yang tidak kena 

sinar matahari  

- Balik-balik kotoran setiap satu minggu sekali 

- Tumpukan jauhkan dari genangan air atau hujan 

- Pupuk kandang jadi, perlu waktu 3 sampai 4 

bulan  

Mafaat pupuk kandang  

- Membantu memperbaiki stuktur tanah 

- Mengurangi biaya pembelian pupuk sintetis 

- Mengemburkan tanah liat dan pada 

- Menyediakan zat hara mikro bagi tanaman 

- Mengurangi pemakaian pupuk kimia  

Pupuk Slury (pupuk kandang cair) 

Slury  merupakan  pupuk  yang berasal dari  

kotoran  ternak  sapi. Selain kotoran sapi bisa 

juga digunakan kotoran kuda, kerbau  dan lain-

lain. Pupuk  slury merupakan pupuk  kandang  yang  

berbentuk encer  berasal dari  kotoran  padat. 

Pupuk   slury merupakan  lumpur  organik matang 

siap pakai  untuk  tanaman  dan pupuk  ini mudah 

diserap oleh tanaman karena berbentuk cair  dan 

pupuk ini bagus untuk pupuk susulan. 
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Ternak Sebagai Penghasil Pupuk Slury 

Cara Membuat Slury. 

 Menyiapkan  lubangan atau sumur dengan 

kedalamam 2 meter  atau tong besar. 

 Menyiapkan plastik sebesar ukuran lubangan 

 Menyiapkan  kotoran sapi atau kotoran kerbau 

50 kg dan air  50 liter atau dengan 

perbandingan 1:1. 

 Kedua  bahan  tersebut dicampur dalam satu  

wadah,  agar  cepat tercampur diaduk dengan 

bantuan tongkat kayu. 

 Bila campuran sudah tercampur, semuanya 

dimasukkan ke dalam tong atau lubang sumur. 

Manfaat Pupuk slury 

- Memperbaiki stuktur tanah 

- Menaikan daya serap tanah terhadap air  

- Mengurangi macam-macam penyakit tanaman 
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- Mengurangi anggaran untuk membei pupuk 

buatan  

- Meningkatkan kualitas tanah 

- Mepertahankan air dan butir-butir tanah 

- Banyak mengudang mikroorganisme yang 

menguntungkan. 

Pupuk Hijau 

Pupuk   hijau   adalah  semua  daun  segar   

dibenamkan   kedalam tanah, pupuk  hijau 

mempunyai peran pada tanah  dalam  

mengawetkan kesuburan  tanah. Sebagai  bahan  

pupuk hijau, semua daun segar yang hijau bisa, 

tetapi yang paling bagus terutama  jenis tanaman 

legum dan untuk mengetahui tanaman  legum 

dilihat dari buah atau akar yang lebih muda. 

Tanaman pupuk  hijau digolongkan menjadi 4. 

1) Golongan pohon. 

2) Golongan semak. 

3) Golongan merambat. 

4) Golongan air. 

Jenis  pohon 

- Turi (Sasbania gradifora)       

- Kaliendra (Kolotyrsus) 

- Pete (Leucaena glauca) 

- Gamal  (Leresediea speum) 



 29 

- Lantoro (Leucocepala) 

- Sengon laut (Albasia sp) 

Jenis semak  

- Janti  (Sesbania sesban) 

- Orok-orok  (Clotalaria juncia) 

- Gude  (Cajanus cajan) 

- Klimin (Fliminhia macropyla) 

- Eceng- eceng  (Mukronata) 

- Daun duduk   (Desmudium) 

- Garnis    (Teprosia sp) 

Jenis yang merambat kebanyakan jenis kacang-

kacangan 

- Kataria  (Calapoganium mucunanidas) 

- Oyot-Oyotan (Cantrasema pubesent) 

- Bunga telang (Clitoria) 

Jenis yang ada di air 

- Asola sp 

Pupuk Kompos  

Kompos  adalah hasil ahkir dari proses bahan 

organik dengan  bantuan  bakteri.  Dalam kompos 

tidak banyak  terdapat  unsur  N, P & K sehingga 

berbeda dengan pupuk sentetis. Akan tetapi 

dalam kompos banyak mengandung unsur hara 

mikro Fe, S, Ca, Mg dll. Unsur ini tidak terdapat 

dalam pupuk buatan pada umunnya. Fungsi yang 
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utama adalah memperbaiki stuktur dan kualitas 

tanah. 

 

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KOMPOS 

Mengumpulkan bahan organik (dapur, kebun, 

ternak dan septik tank). Potong kecil-kecil bahan 

yang terlalu besar. Mencampur bahan organik 

basah dan organik kering. Masukan  kedalam  

kotak,  sebelum bahan  dimasukkan, sebaiknya 

bagian bawah dilapisi  ranting-ranting supaya 

sirkulasi udara lebih lancar dan air tidak 

menggenang. Mengontrol suhu, kadar air, bau 

kelembaban dan keasaman. Keluarkan  dari kotak 

jika suhu dibawah 45 derajat  celsius. Masukkan  

ke kotak lain untuk pematangan selama dua  

minggu. Sebelum  dipakai  saring  dahulu supaya 

yang  kasar  bisa  dipakai lagi, untuk lubang 

saringan antara 5-25mm. Kompos jadi siap pakai, 

jika kompos akan dijual, langka selanjutnya adalah 

pengepakan. 
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BAB III  PEMBIBITAN 

 
A. TEKNOLOGI PEMBIBITAN DAN 

PEMBENIHAN 

1. Pembenihan 

Untuk menghasilkan benih yang baik dan sehat, 

maka harus memperhatikan: 

a. lahan untuk menghasilkan benih: 

- harus bebas dari hama dan penyakit tanaman 

sehingga didapat tanaman yang sehat dan akan 

menghasilkan benih yang sehat. 

-  perlu mendapat pemisahan dari tanaman 

sejenis (khusus biji) atau tanaman inang 

(khusus penyakit). Contoh :  

- Jagung manis bila ditanam dekat dengan 

jagung lokal maka akan terjadi penyerbukan 

silang sehingga hasilnya tidak sama dengan 

induknya. 

- Penyakit busuk daun solanaceae mempunyai 

inang tanaman famili solanaceae (terong, 

tomat, terong dll) maka bila akan buat benih 

tomat, tanaman tomat ditanam di dekat  

tanaman terong yang telah terinfeksi jamur 

Phythopthora infestans (penyebab penyakit 

busuk daun solanaceae) maka tanaman tomat 
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kemungkinan besar akan terinfeksi pula, 

sehingga benih yang dihasilkan tidak sehat. 

b. Tanaman untuk menghasilkan benih : 

- perlu diseleksi berulang-ulang tentang 

pertumbuhan, perkembangannya dan 

perubahan- perubahan. 

-  Menghasilkan buah yang telah matang 

sempurna, sehingga daya kecambahnya 

tinggi dan cepat berkecambah juga sehat. 

c. Benih harus dirawat dengan baik. 

- benih perlu mendapat perlakuan khusus 

seperti dijemur, direndam, disimpan, 

dikupas.  

- penyimpanan benih dengan perlakuan 

pemberian abu, agar tidak diganggu hama 

gudang/pasca panen atau jamur. 

 

 
Menyemai Bibit 
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2. Pembibitan 

Tata cara pelaksanaan pembibitan yang baik 

adalah: 

a. Membuat kotak semai berukuran dengan 

panjang = 50 - 100 cm, lebar = 50 cm, tinggi = 

10 - 15 cm dan diletakkan ditempat yang mudah 

dicapai, dekat air, cukup teduh dan terlindung 

dari gangguan ternak.  

b. Menyediakan dan menyaring kompos, tanah, 

pasir dengan lobang saringan 5 mm 

c. Mencampur kompos, tanah, pasir dengan 

perbandingan 1 : 1:  1 atau kompos, tanah 

dengan perbandingan 1 : 1 

d. Memasukkan campuran tersebut ke kotak semai 

dengan ketinggian 5 - 10 cm 

e. Bagian permukaan diratakan dan digaris sejajar 

dengan jarak 2 cm 

f. Perendaman benih selama semalam dan 

penyemaian : 

1) Untuk benih kecil seperti sawi, lombok, terong 

dll : 

-  garis diperdalam sampai 1 cm 

-  benih disemaikan di garis tersebut 
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- Benih ditutup tipis-tipis dengan tanah 

disamping kiri-kanannya  

- Ditutup dengan mulsa daun pete, kaliandra, 

lamporo. 

-  Disiram 

2) Untuk benih sedang dan besar seperti 

mentimun, krai, blewah dll 

- Membuat lobang dari garis (no. 5) dengan 

memasukkan jari telunjuk dengan jarak 2 cm 

- Benih (1 - 2 biji) dimasukkan lobang dari jari 

tersebut 

- Benih ditutup tipis-tipis dengan tanah 

disamping kiri-kanannya  

-  Ditutup dengan mulsa daun pete, kaliandra, 

lamporo. 

-  Disiram 

g. Menyiapkan mini polybag (babybag) atau 

polybag dari gelas aqua, plastik bekas, daun 

yang diisi pupuk dan tanah dengan 

perbandingan 1 : 1 

h. Jika sudah ada 2 - 3 daun sudah tumbuh pada 

tanaman tersebut, maka tanaman sudah bisa 

dipindah ke : 

1) Mini polibag (babybag) jika tanaman 

tersebut ditaman ke lahan pertanian 
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2) Polybag jika tanaman tersebut dibiarkan 

dan ditanam sampai besar di polybag 

i. Jika di mini polybag (babybag) sudah tumbuh 4 

sampai 5 daun, maka  tanaman dan tanah 

tempat tumbuhnya sudah bisa dipindah ke lahan 

pertanian. Hal ini dilakukan agar tanaman bisa 

beradaptasi dulu sebelum akar-akarnya 

mengalami hidup ditempat yang baru 

 

Sistem Sebar untuk Benih Sawi, bayam, wijen 

dll. 

1) Membuat bedengan  

2) Benih tersebut dicampur dengan pasir 

dengan perbandingan 1 : 1 

3) Menyebar campuran tersebut di atas 

bedengan 

4) Ditutup tipis-tipis dengan tanah 

     5)  Diberi mulsa tipis 

     6) Disiram 

 

Sistem Gejik / Tugak untuk kacang tanah, 

kedelai dll 

1) Membuat bedengan 

2) Tanah dilobangi dengan gejik / tugal 

3) Diisi bibit 3 - 5 biji 
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4) Ditutup dengan tanah disamping kiri-

kanannya 

5) Disiram 

 

B. POLA TANAM 

Rotasi / pergiliran  tanam, yaitu penanaman 

secara  bergilir  pada suatu  tempat  tertentu. 

Rotasi dapat dilakukan pada  lahan  luas atau  

bedengan.  

 
Pengaturan Tanaman 

Ada beberapa macam urut-urutan rotasi 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Rotasi panjang, urutannya : 
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a. Tanaman legum,yaitu tanaman yang 

menghasilkan nitrogen  (jenis kacang-

kacangan) 

b.  Tanaman  yang  dipanen  daunya  (bayam,  

seledri,  sawi   dan sebagainya) 

c. Tanaman yang dipanen buahnya (tomat, terong, 

cabai, jagung dan lain sebagainya) 

d. Tanaman yang dipanen akarnya (kentang, worte, 

ubi rambat) 

2. Rotasi pendek, urutannya : 

Brasica  (kubis-kubisan)-nonbrasica-nonbrasica-

brasica-legum-nonlegum-legum. 

3. Rotasi dengan sistem bero (istirahat 

diperbaiki), urutannya : 

Maksudnya, setelah tanaman yang diusahakan 

dipanen, kemudian tanah diistirahatkan,  misalnya  

kacang  tanah-jagung-bero   (sementara waktu 

tanah tidak ditanami). 

4. Rotasi sistem sawah 

Rotasi  ini  di lakukan pada sawah, seperti yang  

dilukukan  pada masyarakat  petani, misalnya 

setelah menanam padi, lahan  kemudian ditanami 

sayuran, lalu ketela kemudian padi lagi. Atau 

dapat  juga ditanami  berturut-turut  padi, 

sayuran, ubi jalar  kemudian  padi. Rotasi ini umum 

dilakukan oleh petani penggarap sawah dan  rotasi 
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di   sawah  tidak  tergantung  pada  musim  karena  

ada   irigasi (pengairan).  

 

C. TUMPANG SARI 

Tumpang sari adalah dua jenis tanaman atau lebih 

yang ditanam bersama-sama pada satu tempat. 

Adapun pola tanam tentang tumpang sari : 

1. Tumpang sari pada lahan luas, yaitu dalam satu 

lahan yang luas ditanam bermacam-macam 

tanaman. 

2. Tumpang sari per bedengan, yaitu dalam satu 

bedengan ditanam dua atau lebih jenis tanaman 

pada waktu bersamaan. 

3. Tumpang sari gilir yaitu susunan urut-urutan 

tumpang gilir dari suatu sistim bertanam, 

artinya tanaman yang kedua ditanam sebelum 

tanaman pertama dipanen. 

4. Tumpang sari campuran, yaitu penanaman 

serentak di larikan dan pada waktu yang sama, 

dengan sebaran yang tidak beraturan. 

5. Tumpang sari seumur, yaitu penanaman 

serentak di larikan tertentu dan pada waktu 

yang sama, dengan sebaran yang beraturan. 

6. Tumpang sari berbeda umur, yaitu penanaman 

jenis tanaman yang berumur pendek di antara 
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jenis tanaman lain yang berumur lebih panjang 

pada sebidang tanah yang sama. 

7. Penanaman jenis tanaman yang berumur pendek 

atau semusim di antara jenis tanaman tahunan 

pada sebidang tanah yang sama. 

 

Prosedur/Tata Laksana Penanaman: 

- Untuk bibit yang disemai di polibag, siram dulu 

bibit sehingga tanah akan mudah keluar dari 

plastik polibag, kemudian tanam pada lubang 

yang telh disiapkan. 

- Untuk bibit okeran, siram dahulu bibit baru 

diambil dari tempat oker setelah itu tanam 

seperti biasanya. 

- Bibit harus ditanam sampai pada leher akar, hal 

ini untuk menjaga serangan embun pagi dan 

hujan. Selain itu permukaan pada tepat 

yanaman harus lebih tinggi, agar kalau hujan 

bibit tidak terendam. 

- Untuk biji-bijian seprti wortel, perlu dibuat alur 

penanaman sesuai aturan penanaman. 

- Setelah itu siram seperlunya, terutama pada 

musim kemarau. 

- Tutup permukaan bed dengan mulsa yang telah 

disediakan, untuk jenis sayuran tertentu 

seperti wortel, bayam cabut, onion spring mulsa 
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harus dipotong berukuran kecil supaya tidak 

mengganggu pertumbuhannya. 

 

 

 

 

Bedeng Sawah
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BAB IV  PEMANENAN 

 

 

 

A. Hal-hal penting 

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

pemanenan: 

1. Jumlah dan kualitas panen akan ditentukan oleh 

bagian pasar sesuai permintaan konsumen. 

2. Waktu panen diusahakan sepagi mungkin, untuk 

jenis sayuran daun panen jam 07.00 - 09.00 

supaya sayuran tidak layu, sedang untuk jenis 

biji-bijian dan ubi-ubian sampai jam 12.00. 

3. Tenaga panen dan anak buahnya hendaknya 

telah dilatih mengenai kualitas panen. 

4. Tempat panen dari keranjang sayur untuk 

menjaga kebersihan sayur. 
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5. Sayuran yan dikirim ke bagian pengumpulan 

sayuran adalah sayuran yang telah dicuci 

dengan air bersih. 

6. Untuk jenis sayuran tertentu seperti kol, kol 

bunga, brokoli, sebagian daunnya telah 

dihilangkan waktu di lahan. 

7. Sayuran yang didapat akan ditimbang dan 

datanya akan diberikan ke bagian administrasi. 

8. Sayuran yang ditimbang adalah sayuran yang 

masuk kelas dan yang tidak masuk kelas akan 

dikomposkan atau untuk makan ternak. 

 

B. DAFTAR  CONTOH TANAMAN ORGANIS: 

1. kacang merah (red beans) 

2. bit (beet root) 

3. erchis (green peas) 

4. wortel (carrot) 

5. tomat (tomatoes) 

6. jagung manis (sweet corn) 

7. kacang tanah (peanut) 

8. straeberry (strawberries) 

9. slada merah (lettuce red) 

10. jagung L. (corn) 

11. timun (cucumbers) 

12. slada hijau (green lettuce) 

13. kare (broad beans) 
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14. slada keriting (circle lettuce) 

15. kacang panjang (string beans) 

16. kubis (cabbage) 

17. tomat panjang (long tomatoes) 

18. padi merah (rice red) 

19. padi putih (rice white) 

20. gandum (wheat) 

21. Dan lain-lainnya 

 

 

 
 

Pertanian Organis 
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BAB V. PENANGGULANGAN HAMA 

DAN PENYAKIT TANAMAN 
 

Untuk pengolahan pertanian organis, maka 

disarankan menggunakan biopestisida 

Sebenarnya, saran/cara agar kita  menggunakan  

biopestisida ini adalah  pilihan yang paling akhir 

dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, 

kerena bagaimanapun juga biopestisida adalah 

racun,tapi harus  diketahui bahwa  biopestisida  

sifatnya hanya mengusir  dan  bisa  terurai. 

Sedangkan  bahan-bahannya  bisa dicari disekitar 

kita biasanya dari dari tumbuh-tumbuhan. 
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Jika diterapkan dengan benar, akan dapat 

membantu mencegah bertambahnya hama. 

Sedangkan, pemakaian yang tidak benar akan 

mempengaruhi tanaman walaupun tidak sampai 

merusak.  

 

Tindakan pengendalian ini dilakukan dengan 

mengunakan alat atau bahan untuk mengendalikan 

atau mencegah hama, jadi termasuk di sini kita 

menggunakan tangan kita untuk mengambil hama 

atau penyakit tanaman tersebut.  

 

A. KELEBIHAN BIOPESTISIDA 

Bio pestisida memiliki banyak kelebihan dibanding 

dengan pestisida kimia diantaranya adalah: 

1. Daya kerja dari bio pestisida adalah selektif, 

hanya mematikan jenis-jenis serangga 

tertentu, sehingga keseimbangan alam tetap 

terjaga. 

2. Residu cepat terurai sehingga tidak meracuni 

hasil pertanian dan akibatnya manusia tetap 

sehat. 

3. Tidak mengakibatkan pencemaran air, tanah 

maupun udara. 

4. Predator dan parasit hama (musuh alami) 

tidak ikut musnah 
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5. Tidak menimbulkan kekebalan pada serangga 

6. Murah karena bahan bisa dibuat dari sumber 

daya yang ada di sekitar dan bisa dibuat 

sendiri oleh petani 

Ingin tahu cara membuat biopestisida yang 

ampuh? 

 

 

B. PESTISIDA ALAMI YANG SUPER AMPUH 

UNTUK MEMBASMI HAMA DAN PENYAKIT 

DENGAN CARA ORGANIK. 

Ada yang lebih unik lagi, yaitu membuat pestisida 

atau penghambat hama yang terbuat dari resep 

para pengolah kompos dari kelompok petani 

organik. 

1. Pestisida unik resep Subandi. 

Ketika padi yang ditanam diserang hama wereng 

dan ulat, Subandi seorang petani organik dari 

Bandung, mencampurkan daun tembakau yang 

sudah tua, umbi-umbian berupa picung dan 

gadung, ramuan ini kemudian ditumbuk dan 

dicampur dengan air untuk disemprotkan kepada 

tanaman padi. Kemudian untuk membasmi 

serangga, Subandi menggunakan debu arang yang 

menempel pada dinding dapur rumahnya di mana 

dicampur dengan jelaga, bubuk cabai dan air. 
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Subandi kemudian mengumpulkan air cucian beras 

untuk bahan pengembangbiakan bakteri pembusuk 

yang ia sebut mikroorganisme lokal. Air cucian 

beras itu untuk kemudian dicampur dengan sayur-

sayuran dan buah-buahan busuk, sisa makanan, 

kotoran ternak dan jenis sampah organik lain. 

Campuran kesemuanya kemudian dimasukkan 

dalam drum selama 15 hari di mana sangat 

membantu untuk menggemburkan tanah serta 

pembuatan kompos.  

 

2. Pestisida alami yang super ampuh racikan 

mbah Hadi 

Cara menarik lainnya adalah pestisida cara Mbah 

Hadi, peraih penghargaan Kalpataru dari 

Semarang. Mbah Hadi ini memulai kesabarannya 

sejak tahun 1990. Terinspirasi oleh buku Revolusi 

Hijau, mbah Hadi melakukan kontrarevolusi 

dengan meracik ramuan buah dan tumbuh-

tumbuhan antara lain gadung, cabe rawit, temu 

ireng, bengkle, jahe dan laos. Perbandingan 1:1 

yang dicampur dengan air menjadikan racikan 

mbah Hadi berfungsi sebagai pestisida alami  

yang super ampuh untuk membasmi hama dan 

penyakit dengan cara organik. 
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PENUTUP 
Coba kita renungkan kembali bagaimana perilaku 

yang benar dalam melaksanakan pertanian alami. 

Pada keadaan alamiah, tanaman seperti pohon 

buah-buahan atau beberapa padi lokal 

berproduksi secara baik dalam menghasilkan 

buah-buahan, biji-bijian atau yang lainnya untuk 

dimakan atau dikonsumsi dan masih ada sebagian, 

yaitu hanya 10 - 20 persen-nya ditinggalkan untuk 

dipakai sebagai benih atau bibit, agar tanaman 

tetap bertahan hidup dan memperbanyak diri. 

Contohnya pada hutan yang masih alami dan belum 

dijamah tangan manusia, sebagian besar tanahnya 

dipenuhi dengan humus dan kita tidak perlu 

memupukinya untuk menumbuhkan bermacam-

macam tanaman asli hutan tersebut. Hutan secara 

alami memiliki tanah yang cukup baik dan subur 

untuk tumbuhnya beragam jenis tanaman. 

Kebudayaan/ kebiasaan masyarakat pedesaan,  

disamping melaksanakan kegiatan beribadah, juga  

bersyukur atas semua pertumbuhan makhluk 

hidup yang ada dan secara mengagumkan 

mengalami  pertumbuhan secara alami. 

Secara umum, sebenarnya semua orang ingin 

melihat tanamannya memiliki waktu pertumbuhan 

yang lebih cepat. Sayangnya, jika kita ingin 



 49 

melihat tumbuhan atau makhluk hidup yang ada 

memiliki lebih sedikit waktu untuk berproses, 

maka kemungkinan akan berakibat  berkurang 

kualitasnya dalam pemenuhan kandungan 

makanannya. Hal itu terjadi karena tanaman 

dimatangkan secara buatan. 

Sama halnya, Petani lebih menyukai untuk melihat 

ukuran yang besar bagi hasil produksinya,lalu 

mereka menambahkan begitu banyak bahan 

penyubur buatan untuk memperbesar ukuran, 

tanpa menghiraukan pada rasa dan akibat yang 

akan didapatkan. Pernahkah Adik-Adik menguji 

rasa dari sayuran yang sama jenis dan ukurannya, 

yang satu tumbuh secara alami dan yang lain 

berasal dari pasar. Pasti, yang ditanam secara 

alami memiliki rasa yang cukup dapat dirasakan 

secara beragam : ada rasa manisnya, masamnya 

dan asinnya dan yang dari pasar hanya menyajikan 

rasa satu macam saja. Tidak hanya di Swiss atau 

di kebun belakang rumah di Indonesia, keduanya 

memiliki hasil yang sama. Namun, apa yang dapat 

ditanam secara alami di Swiss akan berbeda 

dengan apa yang sebaiknya kita tanam di 

pekarangan rumah kita di Indonesia.  

Dan alam juga seperti itu, alam menyajikan 

makanan yang sesuai dengan kebutuhan orang-

orang di wilayah tersebut. Tanaman  yang tumbuh 
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di iklim dingin akan sangat bermanfaat bagi 

orang-orang yang tinggal pada iklim tersebut. 

Selama musim penghujan, ada banyak tanaman liar 

yang tumbuh di halaman rumput kita. Sejak 

tanah/ lahan dibiarkan saja, rumput-rumput liar 

secara alami segera memenuhi areal tanah 

tersebut. Suatu hari tanah/lahan itu penuh 

dengan tanaman yang berbunga putih. Ketika kita 

ingin membersihkan beberapa tanaman liar, coba 

amati bahwa akar dari tanaman tersebut memiliki 

bau obat-obatan yang sangat kuat dan itu akan 

menjadi satu dari unsur-unsur penting pembentuk 

minyak urut, untuk membuang penyebab kekakuan 

yang disebabkan oleh demam di tubuh kita atau 

tinggal di ruang yang lembab. Disitulah keajaiban 

alam. Maka kita patut mensyukurinya. 
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