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ABSTRAK 

 

Sistem pertanian konvensional dengan pupuk kimia banyak dipraktekkan di 

Desa Kletekan. Desa ini terletak di sebelah barat Gunung Lawu yang mempunyai 

potensi besar untuk menjadi desa organik karena ketersediaan sarana air, lingkungan, 

dan bahan organik yang mendukung sistem pertanian organik. Sebagian besar penduduk 

Desa Kletekan menanam padi sepanjang tahun dengan hasil samping berupa jerami, 

sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kompos jerami. Kelompok sasaran 

utama adalah KT. Ngudi Rahayu di Dusun Kletekan dan Pamardi Siwi di Dusun 

Kleleng. Kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan meliputi pelatihan pembuatan 

pupuk kompos berbahan dasar jerami dan pendampingan pemanfaatan produk pupuk 

kompos untuk mempraktekkan sistem padi sawah organik. Tujuan kegiatan ini adalah 

memberikan pemahaman kepada petani tentang pertanian organik;  pendampingan 

petani dalam memanfaatkan pupuk kompos, dan melakukan pengamatan perubahan 

yang terjadi setelah aplikasi pupuk kompos terhadap sifat tanah dan hasil padi sawah. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) petani memahami dan tertarik untuk melaksanakan 

sistem pertanian organik, (2) petani antusias untuk mempraktekkan penggunaan pupuk 

kompos, (3) ada perubahan sifat kimia tanah dan hasil padi sawah sebelum dan setelah 

aplikasi pupuk kompos meliputi pH tanah 5,95 menjadi 5,77; N total tanah 0,30% 

menjadi 0,40%; P tersedia 10,03 mg/kg menjadi 12,70 mg/kg; K tersedia 0,31 cmol/kg 

menjadi 0,39 cmol/kg; dan C-organik 2,9% menjadi 3,61% serta hasil gabah dari 3 

ton/Ha menjadi 4-5 ton/Ha. 

 

Kata kunci: pertanian organik, kompos jerami, produksi gabah, sifat kimia tanah  

 

 

PENDAHULUAN  

Pertanian organik  yang  berkembang saat ini mempunyai beberapa pengertian.  

Menurut  Prayogo dkk., (1999) pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang 

mengindarkan penggunaan bahan kimia buatan untuk mewujudkan sikap dan perilaku 

hidup yang menghargai alam, seperti pestisida sintetik, Zat Pengatur Tumbuh  dan 

perangsang lainnya yang mengandung bahan-bahan kimia buatan ( Saragih , 2008).  Hal 

senada juga dikemukakan Untung (1997), bahwa tujuan dalam pertanian organik adalah  



Seminar Nasional 6
th

 UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017 
Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

432 

tetap menjaga keselarasan (harmoni) dengan sistem alami, dengan memanfaatkan dan 

mengembangkan semaksimal mungkin proses-proses alami dalam pengelolaan usaha 

tani.  

Penduduk di Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang diusahakan meliputi tanaman 

hortikultura, tanaman umbi-umbian, maupun tanaman pangan lainnya, terutama padi.  

Sistem budidaya padi  yang dilakukan adalah pola pertanian konvensional.  

Ketergantungan sangat tinggi terhadap masukan  kimia seperti pupuk dan pestisida yang 

digunakan dalam sistem pertanian konvensional menyebabkan timbulnya berbagai 

dampak negatif dalam ekosistem pertanian maupun di luar ekosistem pertanian, seperti 

terjadinya degradasi lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya 

resistensi hama dan penyakit serta pencemaran lingkungan  merupakan dampak dari 

penggunaan sistem konvensional (Sutanto, 2002).  Hal tersebut telah disadari dan 

dirasakan oleh petani padi di Desa Kletekan, namun  sebagaian besar  petani masih 

enggan beralih ke pertanian organik.  

Rendahnya minat petani menggunanan sistem pertanian organik, karena pola 

fikir petani yang menginginkan cara praktis dan tidak banyak membuang tenaga, kurang 

peduli dengan dampak dari cara bertani yang diterapkan serta belum melihat dan 

merasakan secara langsung manfaat dari pertanian organik. Di samping itu berbagai 

informasi yang kurang tepat, seperti kesulitan dalam penyiapan lahan, benih yang 

dipersyaratkan dalam  pertanian organik termasuk harga jual gabah yang hampir sama 

dengan produk non organik, menjadi faktor yang menghambat penerapan sistem 

pertanian organik.  

Upaya yang dapat dilakukan adalah menunjukkan bukti konkret dari praktek 

sistem pertanian organik di lapangan, khususnya dalam budidaya padi. Berbagai 

aktivitas yang terkait dengan penerapan sistem pertanian organik, dilakukan dengan  

pelibatan petani secara langsung, seperti pembuatan kompos dan pemanfaatannya di 

lahan. Disamping itu kegiatan pembelajaran untuk memberikan percerahan dari sistem 

pertanian organik, termasuk faktor pendukung dan kendalanya perlu ditanamkan di sela-

sela kegiatan pendamping.  

Untuk melihat seberapa besar hasil dari berbagai upaya tersebut maka dilakukan 

kegiatan ini dengan tujuan (1) Memberikan pemahaman kepada petani tentang pertanian 
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organik, (2) Pengenalan kompos jerami  sebagai pupuk organik dalam budidaya padi, 

dan (3) Pendampingan petani dan mengamati dampak dari penggunaan kompos jerami 

dalam budidaya padi.  

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan di Desa Kletekan, Kecamatan 

Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Sosialisasi dilakukan dengan edukasi dan pendampingan. 

Edukasi yaitu memberikan penyuluhan kepada kelompok tani dan perangkat desa 

tentang cara sistem pertanian organik dalam budidaya tanaman. Pendampingan dalam 

pembuatan dan penggunaan kompos jerami yang telah dibuat di lapangan. Uji 

kandungan hara pupuk organik jerami dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah, 

Fakultas Pertanian, UNS Surakarta setelah kompos jerami telah siap digunakan dan 

setelah padi dipanen. Analisis dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara pupuk 

organik (dengan perlakuan) dan kompos jerami (tanpa perlakuan) serta perubahan sifat 

kimia tanah setelah menggunakan pupuk kompos. Parameter kualitas pupuk maupun 

sifat kimia tanah  antara lain C-Organik, pH tanah, N total dengan metode Kjedahl, P 

tersedia dengan metode Bray I, dan K tersedia dengan metode NH4OAc pH 7.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sosialisasi Sistem Pertanian Organik 

Sosialisasi adalah proses pembelajaran (pendidikan nonformal) yang ditujukan 

untuk petani di dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pertanian Aida Vitalaya, 

(2007). Keberhasilan sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor penentu seperti perilaku inovatif, partisipasi petani, kelembagaan 

petani, akses petani terhadap berbagai sumberdaya, kemampuan petani berjaringan, dan 

kaderisasi (Marliati et al., 2008). Salah satu indikator keberhasilan kegiatan 

pemberdayaan petani adalah kemauan masyarakat untuk mengadopsi inovasi atau 

pembelajaran yang diberikan. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim dari Program 

Studi Ilmu Tanah  dengan memberikan pengetahuan  kepada kelompok–kelompok tani  

tentang berbagai materi yang berhubungan dengan penerapan sistem pertanian organik 

dengan pengelolaan jerami serta  pendampingan  dalam penggunaan kompos jerami di 

lapangan.  
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Pengetahuan tentang pengelolaan jerami sangat ditekankan mengingat jerami 

yang dihasilkan setiap kali panen padi di desa Kletekan belum dikelola dengan baik. 

Sebagian hanya dionggokkan di pematang sawah dan yang lain dibakar untuk 

mempercepat pembersihan jerami. Pembakaran jerami ini selain mengakibatkan polusi 

udara sekitar dan ganggunan kesehatan petani dan masyarakat sekitar (Husnain, 2010), 

juga akan menyebabkan sebagian unsur hara hilang terutama unsur-unsur hara yang 

mudah menguap (volatile) dan unsur hara lain menjadi tidak tersedia bagi tanaman. 

Adanya pemberdayaan masyarakat, dapat memberikan edukasi pengolahan jerami agar 

dapat dimanfaatkan lebih baik, misalnya melalui pembuatan pupuk organik atau 

kompos jerami. 

Materi lain yang diberikan adalah tentang cara melalukan budidaya tanaman  agar 

disebut sebagai “Pertanian Organik” (Sutanto, 2002),  diantaranya penyadaran kepada 

petani agar menghindari penggunaan benih/bibit hasil rekayasa genetika, atau hanya 

menggunakan benih yang dihasilkan dengan sistem organik; cara pengelolaan gulma, 

serta hama penyakit harus dilakukan dengan menggunakan pestisida nabati. Selain itu 

petani juga diingatkan agar tidak memakai  pupuk kimia namun  hanya menggunakan 

bahan sisa tanaman atau pupuk kandang dan bahan alam lainnya. 

Petani juga diingatkan tentang bahaya penggunaan pupuk anorganik secara 

berlebihan yang banyak dilakukan dan kurang difahami oleh petani. Menurut 

Rosmarkam dan Yuwono (2002), penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan 

terus menerus akan  merusak kesuburan dan kesehatan tanah, dan berdampak pada 

penurunan produktivitas tanaman (Brady and Well, 2002). Selain itu penggunaan pupuk 

anorganik dengan dosis berlebihan secara terus menerus akan menjadi masalah yang 

berat terutama saat pemerintah mengurangi bahkan menghilangkan subsidi pupuk 

(Lestari, 2009). 

Keuntungan budidaya pertanian secara organik ini juga menjadi bahan yang 

diajarkan dalam sosialisasi dan pemberdayaan. Penerapan sistem pertanian organik 

dengan penggunaan bahan-bahan organik secara terus menerus dapat memperbaiki 

struktur tanah, sehingga kesuburan tanah dan daya dukung lahan tetap terjaga (Sutanto, 

2002). Disamping itu produk yang dihasilkan juga merupakan produk pertanian organik 

yang benar-benar aman untuk dikonsumsi serta memilki daya simpan yang lebih lama 

dibandingkan dengan produk non organik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 
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pemasaran hasil pertanian, karena produk yang lebih tahan disimpan, tentu akan 

menjadi pilihan utama bagi para konsumen. Dampak paling akhir adalah menaikkan 

keuntungan dengan menekan biaya produksi (Barasa, 2015).  

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang telah dilakukan memberikan 

gambaran yang komprehensif tentang pertanian organik (Tabel 1). Selain itu kegiatan 

ini juga mendorong petani mengubah mindset untuk beralih ke pemanfaatan pupuk 

organik dengan memanfaatkan jerami setelah adanya kegiatan pemberdayaan 

masyarakat.   

Tabel 1. Sosialisasi sistem pertanian organik  

No. Tinjauan Sebelum Pemberdayaan Sesudah Pemberdayaan 

1. Sistem Pertanian  Petani menggunakan sistem 

konvensional  

Petani mulai tertarik dan 

mencoba sistem pertanian 

organik . 

2. Kondisi lingkungan Adanya asap akibat pembakaran 

jerami 

Asap dapat dikurangi 

3. Penggunaan pupuk 

anorganik 

Sangat tergantung pada 

masukan bahan kimia  

Pupuk anorganik dapat ditekan 

penggunaannya 

4. Pengetahuan kelompok 

tani 

Teknologi sederhana 

berdasarkan ilmu turun-

menurun 

Bersedia mengadopsi dan 

menerapkan sistem pertanian 

organik  

 

Pelatihan Pembuatan Kompos Jerami 

Kegiatan pembuatan kompos jerami dilakukan dengan partisipasi petani dalam 

menyediakan dan mengumpulkan bahan baku seperti jerami, pupuk kandang, serbuk 

gergaji, sekam padi, dolomit, tetes tebu. Sedangkan dari tim pemberdayaan menyiapkan 

dekomposernya. Pelatihan dilakukan di pekarangan salah satu anggota kelompok tani. 

Kompos jerami yang dihasilkan selanjutnya dianalisis di Laboratorium Kimia dan 

Kesuburan Tanah, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas 

Maret. Sifat dari kompos jerami yang dihasilkan disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Sifat  kompos jerami  

No Sifat pupuk  Kandungan  Standart  SNI  

1 N Total  1.03 % Minimal 4%.  

2 P2O5 1,07% 

3 K2O 0,89 % 

4 C organik    18,73% 15 % 

5 C/N   

 

18,18   15-25 

Keterangan. Hasil analisis Lab. Kimia Kesuburan Tanah. Fak. Pertanian. UNS. 2016  
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Kompos jerami yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan mempunyai kualitas 

yang mendekati dengan standar  pupuk organik yang  dikeluarkan oleh  Kementerian 

Pertanian. Hal ini terlihat dari kandungan N, P, K yang mendekati standar sebesar 4 %, 

C organik lebih dari 15%, dan rasio C/N 15-25. Hal ini merupakan suatu keberhasilan 

dan peluang bagi petani di desa Kletekan untuk mengembangkan usaha pembuatan 

kompos jerami yang dapat dijual selain dapat digunakan sendiri.  

 

Pendampingan Penggunaan Kompos Jerami di Lahan 

 Kegiatan pendampingan dilakukan bersaamaan dengan musim tanam yang ada 

di Desa Kletekan.  Kompos jerami yang udah jadi diberikan ke lahan bersamana dengan 

pengolahan lahan. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap berbagai sifat tanah 

yang diberi pupuk kompos dengan yang tidak diberi kompos. Hasil pengamatan 

disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Sifat kimia tanah dengan pemberian Kompos Jerami  

No Parameter 
Tanpa Kompos Jerami   Dengan Kompos Jerami 

Rata2  Rata2 

1 N total  (%) 0,29  ;  0,31 0,30 0,38;0,36;0,41:0,43 0.40 

2 P tersedia (mg/kg) 10,20 ; 9,86 10,03 11,53;12,53;13,86;12,86 12,70 

3 K teredia 

(cmol(+)kg
-1

 

0,30   ; 031 0,31 0,38;0,36;0,40;0,40 0,39 

4 C organik  2,88 ; 2,91 2,9 3,41; 3,43; 3,68;3,92  3,61 

5 pH tanah  6,12; 5,78 5,95 5,36; 5,85;6,09; 5,76 5,77 

 Keterangan: Hasil analisis Lab. Kimia Kesuburan Tanah. Fak. Pertanian. UNS. 2016  

Berdasarkan data Tabel 3, sawah yang tidak diberi kompos jerami mempunyai  

kandungan, N, P, K dan C organik lebih rendah dari tanah yang diberi kompos organik. 

Aplikasi kompos jerami yang akan memberikan perubahan sifat fisika, kimia dan 

biologai tanah. Hasil kegiatan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hartatik 

dan Setyorini (2008) yang menyatakan  adanya peningkatan beberapa sifat kimia tanah 

dari pemberian pupuk organik selama 3 musim di sawah Sambirejo. Peneliti lain Kaya 

(2011) juga menyimpulkan penggunaan kompos jerami dapat meningkatkan N tanah 

dan pertumbuhan tanaman padi di desa Waelo, Kecamatan Waeapo, Buru. Peningkatan 
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yang terjadi dari penggunaan kompos organik karena kompos yang diberikan ke tanah 

akan terdekomposisi dan melepaskan hara untuk tanaman (Rosmarkam dan Yuwono, 

2002) sehingga sampai saat panen masih ada hara yang dipasok ke dalam tanah.   

Peningkatan hasil padi dari penggunaan kompos jerami juga dilaporkan oleh 

salah satu anggota dari kelompok Tani Ngudi Rahayu. Salah seorang anggota 

Kelompok Tani Ngudi Rahayu bernama Pak Suyitno (2017) melaporkan hasil padi yang 

diperoleh dengan menggukanan kompos jerami, meskipun belum sepenuhnya sistem 

pertanian organik.  Hasilnya disajikan pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Hasil Padi (Hasil Wawancara dengan Petani , Pak Suyitno) 

 

Lokasi Sawah    

 

Hasil Gabah (Ton/ha) 

Tanpa Kompos Jerami  

(konvensional) (ton/ha) 

Dengan Kompos Jerami 

(semi organik) (ton/ha) 

1  4 4- 5 

2 4 – 5 5 

3  3 4 – 5 

 

Hasil testimoni ke salah seorang anggota kelompok tanah bernama Suyitno 

sebagai pengguna kompos jerami mengatakan bahwa secara keseluruhan penggunaan 

pupuk kompos jerami dapat meningkatkan produksi padi dibandingkan dengan  

memakai pupuk anorganik. Peningkatan itu diduga berhubungan dengan meningkatnya 

kadar hara dalam tanah (Tabel 3), yang menyebabkan jumlah gabah hampa menurun 

sehingga diperoleh hasil padi yang lebih banyak.  Disamping itu meningkatnya 

ketahanan terhadap serangan hama juga akan mendorong hasil yang lebih tinggi. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa manfaat lain dari penggunaan kompos jerami yaitu tanah 

menjadi lebih mudah dan ringan diolah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Sistem pertanian organik sangat potensial dikembangkan di Desa Kletekan, 

Jogorogo, Ngawi.  

2. Petani mulai menyadari dan memahami pentingnya pupuk organik dalam 

memperbaiki kesuburan tanah serta tertarik untuk mengembangkan budidaya padi 

organik. 
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3. Penggunaan kompos jerami memberikan pengaruh terhadap kandungan N Total 

0,4% (meningkat  33%), P tersedia 12,70 mg/kg  (meningkat 26,7%) dan K  tersedia 

0,39 cmol
+
kg

-1
 (meningkat 25,8%) dibandingkan tanpa kompos jerami atau 

meningkat  serta hasil padi.  

4. Penggunaan kompos jerami mampu meningkatkan hasil gabah  sekitar 1 ton/ha. 
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