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ABSTRAK

Hama dan penyakit pada tanaman hortikultura merupakan faktor pembatas
utama dalam produksi pertanian. Prinsip-prinsip PHT menawarkan solusi yang
diharapkan mampu mengamankan ekosistem dari kerusakan dan dapat
menjembatani terwujudnya pertanian berkelanjutan. Petani sebagai aktor utama
memainkan peranan kunci yang sangat menentukan keberhasilan implementasi
PHT di lapangan. Kegiatan riset aksi partisipatif yang melibatkan kolaborasi
interaktif-dinamis antara petani dan peneliti -dengan prinsip-prinsip PHT sebagai
acuannya- dapat menjadi media pertukaran informasi and alih teknologi yang
effektif. Kemandirian petani dalam pengelolaan agroekosistem ramah lingkungan
merupakan tujuan akhir dari kegiatan ini.
Untuk mencapai tujuan seperti diuraikan di atas, akan dilakukan beberapa
tahapan sebagai berikut:
a. PRA (Partisipatory Rural Appraisal):

kegiatan dikonsentrasikan untuk

penggalian potensi, permasalahan, prioritas masalah dan pendekatan masalah
yang yang terkait dengan persoalan hama-penyakit di lahan petani.
b. Pengembangan kegiatan riset aksi berdasarkan hasil PRA.
c. Pengembangan pusat studi agroekosistem (agroecosystem center) yang
berfungsi sebagai wahana informasi dan diskusi petani berdasarkan
pengalaman yang didokumentasikan dari hasil kegiatan riset aksi.
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I. RASIONALITAS DAN TUJUAN KEGIATAN

1.1. Latar Belakang
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan suatu konsep dan strategi
yang saat ini dipercaya dapat memberikan terobosan dalam mengupayakan
terwujudnya pertanian berkelanjutan dan kemandirian petani. Petani merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan agroekosistem yang dinamis dan
ramah lingkungan. Bahkan dalam paradigma PHT saat ini, petani dipandang
sebagai ahli, karena petani-lah aktor yang paling mengerti apa yang terjadi di
lahan garapannya.
Program Sekolah Lapang-PHT yang telah dilaksanakan secara besarbesaran sejak tahun 1989-1999 (van den Berg et al. 2001) telah memberikan
kontribusi pada kemajuan petani dalam pengelolaan agroekosistem ramah
lingkungan.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih begitu

banyak para petani yang belum tersentuh oleh program PHT dan program ini juga
tidak seluruhnya berhasil.

Hal ini dapat dilihat dengan semakin tingginya

intensitas aplikasi pestisida di lapangan dan intensifikasi pertanian dengan teknik
monokultur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan utama mengapa pestisida
tetap menjadi pilihan. Tuntutan terhadap produksi pertanian melimpah menjadi
dilema tersendiri bagi petani, apakah pestisida perlu diaplikasikan atau tidak.
Peran para peneliti -yang telah berkecimpung dalam penaggulangan masalah
hama dan penyakit di lapangan- sangatlah diperlukan untuk membantu petani
dalam mengatasi permasalahan di atas.
Kesenjangan antara peneliti dan petani juga diduga menjadi faktor
terhambatnya pertanian berkelanjutan. Di satu sisi, peneliti berkerja sendiri untuk
terus mengembangkan teknologi alternatif untuk mengatasi masalah hama di
lapangan, di sisi lain begitu banyak petani yang masih memerlukan informasi
bagaimana mengatasi masalah hama dan penyakit yang selalu menjadi persoalan
utama produksi pertanian. Di sinilah, kemudian pestisida bermain kembali dengan
menawarkan solusi instan dalam mengatasi masalah hama di lapangan.
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Kegiatan riset aksi yang memadukan alih teknologi dari peneliti ke petani
dan kearifan tradisional yang digali secara partisipatif dari petani yang dikemas
dalam komunikasi interaktif, dinamis, dan setara, menawarkan suatu upaya
penanggulangan masalah hama secara ramah lingkungan. Dalam kegiatan
tersebut, diskusi dinamis dan proses saling belajar antara petani dan peneliti dalam
penanggulangan masalah hama di lapangan akan dikembangkan. Dalam konteks
tersebut, peneliti berfungsi sebagai fasilitator dan petani sebagai aktor utama.
Interaksi dinamis-proaktif antara petani dan peneliti dibawah payung nilai-nilai
kesetaraan menjadi kunci utama dalam riset aksi ini.

1.2. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
(1) Mengetahui permasalahan petani dalam pengelolaan agroekosistem, dengan
titik berat pada penanggulangan masalah hama dan penyakit;
(2) Mengembangkan kegiatan riset aksi dalam pengelolaan agroekosistem dengan
pendekatan diskusi dinamis-interaktif.;
(3) Mengembangkan pusat studi agroekosistem di tingkat petani yang berfungsi
sebagai media informasi dan diskusi petani.
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II. KEADAAN UMUM DAERAH DAN KARAKTERISTIK
PETANI
2.1 Letak Geografis dan Wilayah
Kampung Leuwiwaluh yang menjadi sasaran dari program riset aksi ini
merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam wilayah di Desa Cipeuteuy,
Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Desa Cipeuteuy sendiri terletak
pada

ketinggian 700 - 800 m di atas permukaan laut.

Secara geografi,

perkampungan di wilayah Desa Cipetey ini menempati posisi yang sangat
strategis , yaitu di kawasan koridor antara Gunung Salak dan Halimun. Kawasan
koridor ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani
pertukaran spesies antara Gunung Halimun dan Gunung Salak, sehingga
kelestarian lingkungan dan ekosistem menjadi persyaratan yang sangat penting.
Praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan di wilayah ini menjadi begitu
penting artinya untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga
kawasan koridor tetap dapat memerankan fungsinya.
Secara administratif Desa Cipeuteuy mempunyai batas-batas sebagai
berikut : sebelah Utara berbatasan dengan hutan lindung Gunung salak, batas
sebelah Timur yaitu Desa Kabandungan, batas sebelah Selatan yaitu Desa
Cihamerang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Gendeng.

2.2. Topografi
Secara geologis Desa Cipeuteuy terdiri dari daerah yang berbukit-bukit
dengan kelerengan yang bervariatif dari yang kelerengan kurang dari 20% sampai
kelerengan lebih dari 20%. Daerah ini terletak diantara Gunung Salak dan Gunung
Halimun, yang sering disebut sebagai koridor Gunung Salak-Halimun. Di
wilayah

bagian

Timur mempunyai permukaan tanah yang lebih rendah,

dibandingkan wilayah Barat dan Utara. Makin ke Utara permukaan tanah juga
semakin tinggi.
Kondisi topografi yang berbukit-bukit dan ditunjang dengan berbagai
macam usaha pertanian yang berada di lereng-lereng yang tajam, menyebabkan
potensi bencana tanah longsor sangat tinggi. Sehubungan dengan letaknya yang
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berbukit dan sebagian wilayah Kampung Leuwiwaluh jauh dari kota kabupaten,
maka masalah transportasi ke dusun-dusun kurang ditunjang dengan infrastruktur
yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangannya yang sangat
pesat akhir-akhir ini sebagai desa yang sebagian besar tanahnya merupakan tanah
yang berlereng tajam, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat
mengusahakan usaha tani hortikultura sejak kurang lebih tahun 2000-an.
Penggunaan lahan untuk pertanian hortikultura merambah ke lahan-lahan yang
mempunyai kelerengan lebih 20%, hal ini telah menyebabkan berkurangnya lahan
yang sebelumnya merupakan zone infiltrasi alami. Oleh karena itu, pembinaan
terhadap pengelolaan tanaman yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan
agar lahan dapat diselamatkan dan serangga hama maupun musuh alami juga
mikroorganisme di sekitar pertanaman dapat dilestarikan.

2.3. Iklim
Keadaan iklim wilayah Desa Cipeuteuy secara umum beriklim sejuk,
dengan suhu tahunan rata-rata 220C dengan suhu maksimum 300C pada siang hari
dan suhu minimum udara berkisar 200C pada malam hari. Sedangkan kelembaban,
Desa Cipeuteuy memiliki iklim tropis lembab dengan Rh = 80 - 90%.
Curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, curah hujan paling besar sekitar
bulan Januari dan paling kecil pada bulan September. Namun wilayah Desa
Cipeuteuy merupakan dataran yang beriklim sejuk, dengan suhu udara antara 2230º C.

2.4. Karakteristik Petani
2.4.1. Karakteristik Sosial
Karakteristik sosial petani meliputi umur petani, jenis kelamin, status
kawin, pendidikan, status sosial, pekerjaan, sasaran pengguna pestisida pertanian.
Dari survey menunjukkan bahwa sebagian besar (90,9%) petani tergolong
penduduk dewasa (20–41 tahun). Umur termuda adalah 20 tahun dan tertua 52
tahun, dengan umur rata-rata 34,4 tahun. Hal ini berarti bahwa semua petani
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sudah tergolong dewasa, sehingga kegiatan dan responnya terhadap pertanyaanpertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.
Semua petani adalah laki-laki. Hal ini karena sebagai pengelola di lahan
adalah laki-laki, sedangkan ibu-ibu lebih banyak sebagai penjaga anak dan bekerja
atau berusaha di rumah. Sebagian besar (90,9%) petani berstatus kawin dan
sebagian besar (54,5%) merupakan keluarga kecil (1– 4 jiwa). Ukuran keluarga
terkecil adalah satu orang, yakni petani yang berstatus layang (0,9%), sedangkan
ukuran keluarga terbesar 18,2% dengan rata-rata 6,5 jiwa/rumah tangga.
Dari

data

menunjukkan

bahwa

sebagian

besar

petani

(45,4%)

berpendidikan SMP-SMA, sebanyak 27,3% petani berpendidikan SD, dan
sebanyak 27,3% petani berpendidikan Diploma dan Sarjana (S1). Jadi semua
petani pernah menempuh pendidikan formal.
Sebagian besar (81,8%) petani merupakan anggota masyarakat biasa yang
tidak memiliki status dan peranan sosial tertentu. Hal ini wajar karena petani
adalah terdiri dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang
memiliki status dan peranan sosial tertentu hanya 18,2%, mereka ini terdiri dari
Ketua RT dan guru mengaji.
Tidak semua anggota kelompok (72,7%) bermata pencaharian utama
sebagai petani, sebanyak 27,3% anggota bekerja sebagai PNS dan usaha bertani
sebagai pekerjaan sampingan, sebanyak 36,4% petani mempunyai pekerjaan
sampingan yaitu bekerja sebagai buruh (bangunan dan buruh tani) dan sebagai
wiraswasta.
Sebagian besar petani bercocok tanam hortikultura berupa tanaman tomat
dan cabai. Sebagian besar (81,8%) petani adalah memiliki lahan sendiri dengan
rata-rata luas lahan 6.272,727 m2.

2.4.2. Karakteristik Ekonomi
Karakteristik ekonomi petani meliputi penghasilan keluarga per bulan, dan
pengeluaran biaya untuk konsumsi pestisida rumah tangga per bulan.Sebagian
besar (54,5%) petani adalah mempunyai penghasilan antara lebih dari Rp
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150.000,- sampai 500.000,-,

sejumlah 45,4% petani berpenghasilan lebih dari

Rp 500.000,- sampai 1.500.000,-.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, sebagian besar petani
(81,8%) mengeluarkan uangnya untuk penggunaan pestisida bulannya sebesar
kurang dari Rp 300.000,-. Selebihnya 18,18% petani menyatakan belum perlu
mengeluarkan uang untuk pestisida di lahan pertaniannya, karena sebagian dari
mereka adalah petani pemula dan petani yang pernah ikut pelatihan SL-PHT dan
pertanian organik yang mengetahui bahayanya pestisida.

2.4.3. Pengetahuan Petani
Dalam wawancara juga didiskusikan tentang pengetahuan petani terhadap
penyakit tanaman yang disebabkan patogen (mikroorganisme penyebab penyakit),
juga mikroorganisme antagonis, musuh alami hama, dan bio-pestisida. Hasilnya
menunjukkan bahwa sebagian besar petani tidak tahu bahwa ada beberapa
mikroorganisme yang dapat berfungsi untuk mengendalikan penyakit tanaman,
seperti Trichoderma spp, Gliocladium, Pseudomonas fluorescens. Pengetahuan
petani tentang patogen yang dapat menyebabkan penyakit tanaman juga masih
rendah, seperti gejala penyakit layu batang dan bercak daun tidak diketahui bahwa
hal itu disebabkan oleh bakteri dan cendawan, seperti yang telah diketahui bahwa
beberapa cendawan, bakteri, virus, nematoda dapat menimbulkan penyakit
tanaman antara lain Alternaria solani, Pseudomonas solanacearum, Virus
Gemini.
Pengetahuan petani tentang serangga dan musuh alami yang berguna untuk
mengendalikan serangga hama, bahwa sebagian besar petani menyatakan tidak
tahu tentang serangga musuh alami yaitu antara lain Diadegma sp.
Pengetahuan petani tentang bio-pestisida diperoleh bahwa sebagian besar
petani menyatakan tahu tentang bio-pestisida, tetapi petani tidak melakukan atau
mempraktekkan di lahan pertanian mereka.
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III. PENDALAMAN KONSEP DAN PERANCANGAN PROGRAM

Pematangan konsep dan perencanaan kegiatan dilakukan dengan
mengembangkan serangkaian diskusi untuk mendapatkan gambaran yang lebih
jelas mengenai bagaimana program riset aksi ini dapat diimplementasikan di
tingkat masyarakat dan bagaimana program dirancang agar memberikan hasil
yang optimal untuk pengembangan kemandirian masyarakat.

Pertemuan telah

dilaksanakan tiga kali dengan para pihak yang telah mendampingi masyarakat
desa di sekitar Gunung Salak:
(1) Pertemuan-1 (tanggal 28 November 2006): Mendiskusikan mengenai
bagaimana kegiatan riset aksi partisipatif dapat dilakukan di tingkat
masyarakat desa.
Kegiatan ini dilakukan di kantor Yayasan Peka Indonesia, yang merupakan
organisasi yang telah lama mendampingi sebagian masyarakat di wilayah
Desa Cipeteuy. Diskusi diarahkan pada analisis potensi wilayah dan sharing
informasi mengenai apa yang telah dan belum dilakukan di wilayah tersebut
oleh Yayasan Peka Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pertanian ramah

lingkungan, diketahui bahwa belum banyak informasi yang telah diterima oleh
para petani di wilayah tersebut terutama untuk daerah dimana kelompok tani
belum terbentuk, sehingga aplikasi pestisida di wilayah tersebut masih
dilakukan. Melihat kondisi tersebut, program ini kemudian akan diarahkan
pada wilayah yang justru belum mempunyai kelompok tani.
(2) Pertemuan-2: (tanggal 14 Desember 2006): Menentukan lokasi kegiatan
berdasarkan tingkat kebutuhan wilayah.
Hasil pertemuan tersebut diantaranya adalah penentuan kelompok sasaran.
Berdasarkan hasil diskusi, terdapat tiga kampung di desa Cipeuteuy yang
berpotensi menjadi kandidat sebagai model riset aksi, yaitu

Cisalimar,

Cipeuteuy, dan Leuiwaluh yang ketiganya merupakan bagian dari jaringan
masyarakat koridor Salak-Halimun. Disepakati bahwa Kampung Leuiwaluh
akan dijadikan model dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah
bahwa masyarakat masih sangat kurang pengetahuannya dalam bercocok
tanam, belum terbentuk kelompok tani, dan belum pernah ada sentuhan
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program sebelumnya mengenai bagaimana bercocok tanaman yang baik.
Dalam hal ini, dilakukan improvisasi dari rencana awal yang tertuang dalam
proposal bahwa program akan diimplementasikan di salah satu kelompok tani
yang telah terbentuk di salah satu kampung di Desa Cipeteuy, yaitu Kampung
Cisarua. Berdasarkan analisis kami, telah banyak program yang difokuskan
pada kelompok tani di Kampung Cisarua dan juga Cisalimar,

sehingga

kelompok tani ini sudah cukup maju dibandingkan kampung disekitarnya,
misalnya Kampung Leuiwaluh. Program kemudian dialihkan ke kampung
Leuiwaluh yang belum tersentuh oleh program pengembangan masyarakat dan
belum terbentuk kelompok tani. Hal ini dimaksudkan agar program seperti ini
dapat dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat.
(3) Pertemuan-3: (tanggal 29 Desember 2006): Menentukan tahapan-tahapan
kegiatan.
Dalam diskusi tersebut dirumuskan tahapan-tahapan untuk implementasi
program dan pembentukan tim yang akan bekerja dengan para petani.
Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Survey statistika demografi, topografi, dan geografi wilayah sasaran
2. Penggalian permasalahan petani
3. Kontrak kegiatan
4. Pengembangan model riset aksi bersama petani
5. Peningkatan kapasitas petani
Dari diskusi tersebut juga ditentukan tim yang akan bekerja di lapangan.
Dalam hal ini, pada akhirnya diputuskan bahwa tim dari IPB bekerja sama
dengan Yayasan Peka Indonesia untuk menjalankan program ini, karena Peka
Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam pengembangan
masyarakat, dan di sisi lain, IPB memiliki kompetensi dalam pengendalian
hama terpadu (PHT) tanaman hortikultura di tingkat petani. Dengan sinergi
ini, diharapkan program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat
yang signifikan bagi masyarakat petani.
1. Ir. Titiek S Yuliani SU (Fasilitator dan Ahli Penyakit Tumbuhan dari IPB)
2. Ir. Adha Sari (Fasilitator dari Peka Indonesia)
3. Ir. Heri Tabadepu (Photographer dari Peka Indonesia)
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4. Dr. Damayanti Buchori (Koordinator Project dari IPB)
5. Sumarni SP (asisten laboratorium)
6. Bandung Sahari Msi (Ahli Hama Pertanian dari Peka Indonesia).
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IV. PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Penggalian Permasalahan Petani
Penggalian permasalahan petani merupakan bagian yang sangat penting yang
berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan mengenai pendekatan yang
akan diambil. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu (1) melakukan kunjungan
ke wilayah sasaran dengan maksud untuk pengenalan dan analisis permasalahan
lapangan terkait dengan hama dan penyakit tanaman yang dihadapi oleh
masyarakat, (2) mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat petani
untuk menggali permasalahan yang ada.
3.1.1. Analisis Lapangan: permasalahan budidaya tanaman pertanian
Berdasarkan survey lapangan yang telah dilakukan diketahui bahwa
terdapat beberapa jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan oleh masyarakat,
diantaranya tomat, cabai, terong, dan kubis. Masalah hama dan penyakit menjadi
kendala utama dalam budidaya pertanian, sehingga aplikasi pestisida tidak
terelakkan.
Boks 1. Hasil survey lapangan
Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi Kampung Leuwiwaluh
yang terletak pada ketinggian 800 dpl, Desa Cipeuteuy, Kecamatan
Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Kunjungan dilakukan pada tanggal 14
dan 15 Desember 2006, dan diterima oleh Bapak Uus dimana tempat tim
menginap.

Kegiatan awal yang dilakukan adalah mengunjungi area

pertanaman. Dicatat terdapat berbagai komoditas tanaman pertanian yang
dibudidayakan oleh masyarakat Leuiwaluh, diantaranya tomat, cabai, terong,
kacang panjang, sawi putih, dan kubis. Tomat, cabai, dan terong merupakan
tiga tanaman yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat karena
alasan yang berbeda. Tomat, cabai, terong banyak dibudidayakan karena
memiliki nilai ekonomi tinggi (11 kali panen), walaupun sangat rentan
dengan permasalahan hama dan penyakit.
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Lanjutan Boks 1. .............
Di sisi lain, terong banyak dibudidayakan karena jangka periode panen yang
cukup lama, yaitu sekitar 6-8 bulan panen (38 kali panen), walaupun nilai
ekonominya masih kurang bila dibandingkan dengan tomat, cabai, terong.
Penyakit tanaman merupakan permasalahan utama yang ditemukan di
lapangan. Pada tomat, cabai, terong, diidentifikasi bahwa tanaman banyak
terserang oleh layu, busuk batang, dan busuk buah. Permasalahan yang
sama teridentifikasi pada tanaman terong yang banyak terserang oleh
penyakit layu dan busuk buah. Spesimen tanaman yang sakit diambil dan
akan dilakukan diagnosa di laboratorium IPB untuk mengetahui penyebab
penyakit.

3.1.2. Diskusi dengan petani.
Pertemuan dengan petani untuk menggali permasalahan yang dihadapi
diawali dengan diskusi kecil dengan para petani pemilik lahan yang dikunjungi,
yaitu Pak Uus, Pak Cecep, Pak Usep, Pak Nono, dan Pak Deni.

Berdasarkan

hasil diskusi diketahui beberapa fakta bahwa:
(1) Para petani umumnya belum banyak mengetahui mengenai cara bercocok
tanam, termasuk dalam pemupukan dan olah lahan. Ilmu yang mereka
peroleh hanya berasal dari para petani pendahulunya.
(2) Para petani yang saat ini ada adalah para petani baru yang kemudian
mengadopsi cara budidaya pertanian dengan pestisida.
(3) Hama dan penyakit tanaman merupakan hambatan utama dalam produksi
pertanian.
(4) Kurangnya modal dan pemasaran hasil pertanian juga mewarnai
permasalahan yang dihadapi oleh petani.
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Boks 2. Hasil diskusi dengan petani
Profil petani. Pada umumnya para petani di wilayah ini adalah baru (sekitar 3-4
tahun) dan mereka bercocok tanam dengan mengandalkan pengetahuan para petani
lain dari daerah lain. Kesimpulannya mereka tidak mengetahui banyak mengenai
bagaimana cara bercocok tanaman yang baik. Para petani baru ini, kemudian
mengadopsi tata cara para petani yang aktif menggunakan pestisida, sehingga
perilaku ini mempengaruhi para petani lokal yang awalnya tidak atau sedikit
menggunakan pestisida dan kemudian beralih menggunakan racun ini. Misalnya,
sebelumnya para petani lokal hanya mencampur 3 kg pestisida Agrimex dalam 1
drum, sekarang ini dalam 1 drum mereka melarutkan hampir 10 kg.

Akibat

perilaku penggunaan pestisida yang dianggap sebagai “syarat bercocok tanam”,
para petani kecil banyak yang gulung tikar karena tidak mampu membeli pestisida
yang harganya makin tidak terjangkau.
Pemupukan. Pemupukan merupakan hal rutin yang dilakukan petani untuk
mendapatkan hasil optimal. Pupuk yang digunakan selain pupuk kandang, yaitu
TSP, KCL, dan Urea masing-masing 100 Kg diaplikasikan pada tanaman pada
musim kemarau, sedangkan pada musim hujan, KCL dan TSP masing-masing
100 Kg, sedangkan Urea dan Zn masing2 50 kg.
Pengendalian hama-penyakit. Penyakit merupakan hambatan utama yang
menurunkan hasil, oleh karena itu para petani menggunakan berbagai jenis
pestisida untuk diaplikasikan pada tanamannya. Beberapa jenis fungisida yang
digunakan: Ridomil, Filiram, dan Furacron.

Umumnya tanaman tomat, cabai,

terong di semprot secara rutin 4 hari sekali pada musim hujan, sedangkan pada
musim kemarau adalah 1 minggu atau 10 hari sekali. Dosis yang mereka gunakan
adalah 35 ml/l air larutan Furacron, dan 1 tangki semprot volumenya mencapai 17
l air. Untuk satu tangki diisi Furacron 30 cc, padahal standarnya adalah 10 cc.
Pada suatu ketika, para petani juga sering mencampur berbagai jenis pestisida
(minimal 3 jenis) dalam satu tangki, misalnya campuran Furacron, Filiram, dan
Ridomil. Para petani umumnya melakukan penyemprotan secara rutin seminggu
sekali dengan tidak mempertimbangkan apakah terdapat tanaman sakit atau tidak.
1 tangki umumnya digunakan untuk menyiram sekitar 400 pohon tomat, cabai,
terong, sedangkan untuk 12.000 pohon disemprotkan sekitar 600 lt.
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Lanjutan Boks 2...................
Penyemprotan dengan filiform dihabiskan 4,5 kg untuk sekali
penyemprotan, sedangkan untuk tanaman yang masih kecil sekitar 1 sendok atau
20-30 gr. Sebelum disemprotkan, pestisida dilarutan dalam 1 drum, kemudian
larutannya diaplikasikan menggunakan tangki. Umumnya petani menggunakan
pestisida berspektrum luas, yaitu dapat mematikan semua hama, misalnya
agrimex. Sedangkan Furacron, menurut mereka bersifat lebih spesifik.
Nilai ekonomi komoditas.

Pada umumnya terong memiliki nilai ekonomi yang

lebih stabil dengan masa panen hingga 6-8 bulan. Harganya sekitar Rp 5001500/kg, dan umumnya sekali panen mencapai 4 ton. Tomat, cabai, terong
dianggap memiliki “gengsi” yang lebih tinggi karena harga lebih mahal, yaitu
sekitar Rp 200-4000/Kg, dengan masa panen sekitar 2 bulan, dengan modal yang
lebih besar.

Bulan Oktober-January merupakan masa dimana

harga tomat,

cabai, terong cukup mahal, sedangkan untuk terong yaitu sekitar bulan
November-Desember.

Para petani besar umumnya sangat beruntung karena

mereka menaman lebih dari satu jenis tanaman, sehingga income dapat diperoleh
dari hasil tanaman secara berkesinambungan.
Pemasaran. Umumnya dalam memasarkan hasil buminya, para petani sangat
tergantung pada tengkulak. Harga komoditas ditentukan setelah para tengkulak
setelah pulang dari pasar.

Para tengkulaklah yang juga berperan dalam

mensuplay kebutuhan pertanian, seperti benih, pupuk, dan pestisida, yang
mungkin harganya lebih mahal dari toko. Para petani mendapatkan barang2
tersebut dari tengkulak dengan cara berhutang, dan akan dibayar ketika hasil
panen terjual oleh petani. Jadi para petani di wilayah ini sangatlah tergantung
dari peran tengkulak, sehingga cara lain harus dikembangkan untuk membuat
petani lebih mandiri, misalnya dengan terbentuknya kelompok tani.

Namun

permasalahan lain timbul dalam memasarkan hasil buminya, karena adanya
mafia pasar.
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Gambar 1 : Diskusi kecil untuk menggali permasalahan di Petani

3.1.3. Pertemuan Jaringan Petani Koridor :
Kampung Leuwaluh merupakan bagian dari jaringan masyarakat koridor
Halimun-Salak, oleh karena itu dilakukan pertemuan dengan para petani dari
Jaringan tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk penyampaian maksud dan tujuan
dari kedatangan tim dan sekaligus membangun silaturahmi, serta penggalian
permasalahan petani pada tataran jaringan.

Dalam pertemuan tersebut juga

dibahas mengenai kontrak belajar dengan para petani terkaitan dengan program
riset aksi penanggulangan masalah hama dan penyakit tanaman.

Pertemuan ini

dihadiri oleh 25 petani dari 3 kampung Desa Cipeuteuy: Cisarua, Cisalimar, dan
Leuiwaluh dengan tujuan agar program ini memberikan manfaat yang lebih luas
dan terdapat proses saling tukar informasi antar petani dari desa yang berlainan.
Dalam pertemuan tersebut digali mengenai permasalahan petani (hama penyakit,
pemasaran, penggunaan pestisida, kesuburan tanah dan pemupukan), sekaligus
dilakukan penyebaran informasi mengenai bagaimana bercocok tanaman
dilakukan dan bagaimana mendapatkan hasil yang optimal. Dalam kesempatan
tersebut, para petani juga mengemukakan pengetahuannya mengenai bercocok
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tanaman yang telah mereka lakukan selama ini.

Di akhir pertemuan, disepakati

beberapa hal:
1. Pembentukan kelompok tani
2. Pemikiran perlunya lahan percobaan sebagai arena belajar petani
3. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan.
4. Kegiatan ini bersifat kontinu

Gambar 2.

Pertemuan dengan jaringan petani koridor

3.2. Pembentukan kelompok Petani aktif
Pembentukan kelompok tani aktif di kampung Leuwiwaluh, dilakukan
ketika program ini sudah berjalan, sebelumnya di Leuwiwaluh ini belum terbentuk
kelompok tani.

Inisiatif pembentukan kelompok tani ini justru datang dari

keinginan para petani sendiri, dan bukan dari fasilitator. Petani aktif yang terlibat
ada 15 orang dari kampung Leuwiwaluh ini. Pada awalnya para petani tersebut
enggan membentuk kelompok petani aktif karena merasa tidak ada manfaatnya
untuk berkelompok. Proses pembentukan kelompok tani sendiri berlangsung saat
program telah berjalan, dimana diskusi-diskusi interaksi antar petani sering
dilakukan. Pengalaman bekerja bersama dan kebutuhan untuk berasosiasi telah
menggugah para petani untuk membentuk kelompok tani. Kelompok tani mereka
diberi nama Kelompok Pembelajaran Tani Mandiri (KPTM). Dengan jumlah
petani 22 orang, walaupun tidak semua anggota akan aktif dalam kerja kelompok
ini. Ini bisa dilihat dari daftar hadir pada setiap pertemuan dengan jumlah orang
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yang bervariasi. Penggurus kelompok tani ini disusun dan ditentukan berdasarkan
diskusi kelompok, dan para penggurusnya dipilih langsung oleh para anggotanya.
Dengan sususunan pengurus sebagai berikut : Ketua : Uno, Sekretaris : Deni,
Bendahara : Pak Nono. Pertemuan kelompok dilakukan secara rutin setiap hari
minggu atau menurut kebutuhan.

3.3. Implementasi Program Riset Aksi
3.3.1. Penentuan Lokasi Tanam/Lahan Percobaan Pembelajaran Petani
Penentuan Lokasi Tanam/Lahan percobaan disepakati bersama-sama dengan
anggota kelompok tani, lahan dipilih yang mudah didatangi oleh semua anggota
kelompok tani maupun seluruh anggota jaringan.
Pertemuan ke dua kalinya dengan petani di Desa Leuwiwaluh (27 Desember
2006) di dapat kesepakatan bahwa lahan yang dipakai adalah lahan dari salah satu
petani kelompok (lahan pak Kandi). Luas lahan 20x60m2. Lahan yang digunakan
bukan lahan hutan lindung koridor Salak-Halimun.

3.3.2. Penentuan Jenis Tanaman Hortikultura
Penentuan jenis tanaman ditentukan diantara anggota kelompok berdasarkan nilai
ekonomi tanaman dan berdasarkan kebiasaan tanaman yang bisa dipanen secara
terus menerus.

Selanjutnya ditentukan tiga tanaman sebagai komoditas yang

ditanam di lahan pembelajaran yaitu tanaman tomat, cabai, terong dan tanaman
cabe yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan tanaman terong yang dapat
dipanen secara terus menerus sehingga dapat memenuhi kebutuhan petani seharihari. Total tanaman yang ditanam untuk terong 300 tanaman, tomat, cabai, terong
500 tanaman dan cabe 216 tanaman.

3.3.3. Kontrak Belajar
Kesepakatan belajar adalah perjanjian antara fasilitator dan anggota
kelompok tani menyangkut tujuan, hasil yang diharapkan, metode dalam suatu
kegiatan action research. Kesepakatan belajar diterapkan agar semua orang baik
fasilitator, nara sumber, maupun kelompok tani memiliki pandangan yang jelas
dan kesamaan pandangan terhadap kegiatan belajar yang akan dilaksanakan.
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Salah satu tujuan penting kesepakatan belajar adalah terjalin pengertian
dan tanggung jawab bersama terhadap suatu kegiatan action research bersama.
Selain itu dengan adanya kesepakatan belajar akan memudahkan evaluasi hasil
sesudah suatu kegiatan dilakukan. Adapun jenis-jenis kontrak belajar yang
dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembagian kerja
2. Pendanaan pembelajaran
3. Pengamatan OPT dan pemeliharaan lahan

Boks 3. Kesepakatan Kontrak Belajar
1. Pembagian Kerja
Pembagian kerja didiskusikan dan disepakati bersama antara anggota
kelompok dan fasilitator. Pada saat persemaian, penyiapan lahan, pengolahan
lahan, dan pemeliharaan dilakukan oleh anggota kelompok. Sedangkan metode
perlakuan, pemupukan, pengamatan, serta panen dilakukan oleh petani yang
didampingi oleh fasilitator PEKA dan IPB.

2. Pendanaan pembelajaran
Pendanaan untuk biaya selama pembelajaran tidak semua ditanggung oleh
fasilitator, tetapi sebelumnya ditawarkan kepada kelompok tani apa yang dimiliki
oleh kelompok untuk pembelajaran, baik itu dalam bentuk tenaga, lahan, materi
dan apa yang dimiliki oleh fasilitator yang dapat digunakan untuk kelancaran
proses belajar. Selanjutnya didiskusikan dan diputuskan secara bersama bagianbagian yang merupakan sumbangan kelompok dan yang harus didanai oleh
fasilitator, seperti yang tercantum dalam Tabel berikut (Tabel 1).
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Tabel 1. Pembagian pendanaan untuk lahan pembelajaran
Jenis kegiatan

Pembagian pendanaan
Kelompok Tani
PEKA dan IPB

Saprotan :
Bahan lain :
-

Benih
Pupuk an-organik
Pestisida nabati
Mulsa plastik
Mulsa jerami
Mulsa alang-alang

+
+
+

+
+
+
+
-

Tanah bambu
Ajir
Pagar
Papan nama
Papan perlakuan
Bahan untuk
pengamatan OPT

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Alat pertanian
Alat semprot
Alat perangkap
OPT

+
+
+

+

+

-

Alat :
Lahan
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3. Pengamatan OPT dan Pemeliharaan
Anggota kelompok tani mengadakan pengamatan OPT dan
pembelajaran bersama-bersama di lahan pembelajaran, mendeskripsikan,
dan membahas temuan di lapangan, kemudian dilanjutkan diskusi di
rumah salah satu anggota kelompok tani yang berfungsi sebagai tempat
diskusi. Peneliti PEKA atau IPB berperan sebagai fasilitator selama di
lapangan maupun di kelas untuk mengarahkan jalannya diskusi.
Pertemuan dalam lahan pembelajaran yakni seminggu sekali
pada hari Minggu jam 14.00. Waktu pertemuan dirundingkan diantara
anggota sesuai dengan waktu luang anggota.
Pemeliharaan tanaman yang berupa pemupukan susulan,
pemangkasan tanaman, penyiangan gulma, penyemprotan pupuk cair
organik dan pestisida nabati dilakukan secara bergiliran oleh anggota
kelompok yang didampingi oleh fasilitator.

3.3.4 Pelaksanaan Riset Aksi
Kegiatan riset aksi dalam budidaya tanaman hortikultura ramah
lingkungan adalah kegiatan saling belajar antar petani yang difasilitasi oleh
fasilitator dalam proses pembudidayaan tanaman pertanian, dimana para petani
melakukan sendiri pengamatan terhadap lahannya. Permasalahan yang muncul
kemudian dibawa ke arena diskusi untuk mendapatkan solusinya. Dalam konteks
ini, fasilitator hanya berfungsi membantu petani untuk menemukan solusi terbaik
bagi semua, tetapi tidak memberikan solusi karena petani sendirilah yang harus
menemukan solusi atas permasalahan di lahan pembelajaran. Kegiatan riset aksi
ini dilaksanakan di lahan pembelajaran petani sejak proses pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga permasalahan-permasalahan yang
muncul di lapangan, misalnya kekurangan pupuk dan hama penyakit yang
muncul.
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Boks 4. Pengolahan Lahan
Persiapan Lahan
1. Bagi lahan yang belum terbentuk model teknologi konservasi termasuk
penggunaan guludan, maka kegiatan pekerjaan untuk mengarah ke model
teknologi konservasi yang dimaksud harus dimulai satu bulan sebelum
musim hujan tiba.
2. Langkah awal dalam persiapan penanaman tomat, cabai, terong dilahan
pembelajaran adalah dibuatnya parit pembuang air yang mengelilingi lahan
atau petak percobaan. Parit keliling dibuat dengan ukuran lebar 30cm dan
dalam 40cm.
3. Langkah selanjutnya adalah pembuatan parit pembuang air yang melintasi
tengah lahan dengan ukuran lebar 30cm dan dalam 40cm. Jumlah parit
tengah dapat lebih dari satu tergantung pada keadaan posisi lahan. Semua
bibir parit baik parit tepi maupun tengah lahan dapat ditanami tanaman sela
(sayuran lain).
4. Setelah parit keliling maupun parit tengah dibuat, tanah dicangkul sedalam
25cm. Sambil mencangkul (membalik tanah) gulma dibersihkan dan
dimasukkan ke dalam parit. Tanah dibiarkan 3-5 hari supaya terkena cahaya
matahari. Kemudian tanah dicangkul lagi untuk memperoleh struktur
gembur, gulma yang masih tertinggal dimasukkan ke parit tepi lahan.
Pembuatan Guludan
1. Sebelum membuat guludan, dipasang ajir untuk menghubungkan tali yang
membuat arah sudut berdasar arah kontur. Tali ini berfungsi sebagai panutan
arah pembuatan guludan awal.
2. Setiap

lereng,

disiapkan ajir

untuk batas pembuatan guludan yang

melintang/tegak lurus lereng.
3. Guludan pertama dibuat dengan mengikuti arah tali yang telah dipancangkan
terlebih dahulu. Tinggi guludan 30cm, lebar parit antara guludan 25cm, dalam
parit pembatas 25cm. Jarak antara guludan 50-60cm. Panjang guludan
tergantung pada kondisi lahan. Guludan pertama ini merupakan induk arah
guludan berikutnya. Antara guludan perlakuan dibuat guludan pembatas yang
ditanami tanaman sayuran lain sebagai tanaman sela. Antara blok guludan
dibuat parit pembatas dengan ukuran lebar 30cm, dan dalam 25cm.
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Analisis Tanah Pada Lahan Pembelajaran

No.

No.

Lab

Lapang

pH

Walkley &

1:1

Black

H2O

Kjeldhal

N NH4OAc

KA

pH 7.0

C-org

N-Total

K

BKM

..(%)..

..(%)..

..(me/100g)..

..(%)..

H.392

Cipeuteuy

6.00

2.76

0.26

0.18

25.44

H.393

Leuwi

4.80

2.39

0.20

0.36

28.68

Waluh
Keterangan : PH tanah pada lahan pembelajaran 4,8 hal ini tergolong rendah (sangat asam)
sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman
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Boks 5. Penanaman Lahan
Pemasangan Mulsa
Pemasangan mulsa

dilakukan

setelah

pemupukan.

Mulsa

yang

digunakanadalah mulsa plastik, jerami dan alang-alang. Mulsa plastik digunakan
karena mulsa yang biasa digunakan para petani. Mulsa alang-alang dan jerami
ingin melihat mulsa alternatif lain yang dapat digunakan juga, karena selama ini
petani hanya menggunakan atau mengetahui mulsa plastik saja.

Agar petani

mengetahui perbedaan dan manfaat apa yang diperoleh dengan menggunakan
mulsa alternatif tersebut.

Pembibitan
Untuk memperoleh pertumbuhan dan hasil tomat, cabai, terong yang
maksimal perlu disiapkan bibit yang berkualitas. Bibit yang seadanya akan
muncul pertumbuhan vegetatif yang kurang baik. Hubungan dengan pertumbuhan
vegetatif yang jelek maka tujuan kanopi tanaman tomat, cabai, terong untuk
melindungi tanah dari curahan hujan tidak akan tercapai. Bibit yang baik dapat
dibeli dari penangkar bibit profesional, atau membuat bibit sendiri dengan
teknologi yang tepat. Pembibitan dilakukan pada tanah yang telah dicampur
dengan pasir dan pupuk kompos dengan perbandingan = tanah : pasir : kompos =
1 : 1 : 1. Pembibitan tanaman tomat, cabai, terong dilakukan selama 2 minggu.
Penanaman
Satu minggu sebelum tanam untuk setiap lubang tanam diberi 0,5 kg
pupuk kandang. Bibit tomat, cabai, terong siap tanam setelah tumbuh tunasnya
ditanam di atas guludan dengan jarak tanam : tomat = 70x50cm, cabai = 60x50cm,
dan terong = 80x70cm. Campuran pupuk anorganik diletakkan 5 cm dari bibit.
Bibit ditanam dalam posisi tunas berada di atas, kemudian ditimbun tanah tipis,
sebagian tunas masih muncul di atas guludan.
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Tabel 2 : Daftar komponen teknologi untuk tanaman tomat, cabai, terong
No

Komponen Teknologi

Perbaikan

1.

Arah Gulud

Lurus disertai strip tanaman

2

Jenis Tanaman strip

Tanaman sayuran lain

3

Jarak strip tanaman

3 m (arah lereng), disesuaikan

4

Lebar gulud strip

1m

5

Varietas


tomat,

Martha



cabai

Hot Chili



terong

Varietas ungu

6.

Jarak tanam

7

Pemupukan an-organik

8

Antar gulud 60cm. Bibit dalam gulud 70x50cm.



Tomat

(8gr Urea + 12gr SP 36 + 9gr KCl ) per lubang tanam



Cabai

(4gr Urea + 8gr SP 36 + 4gr KCl ) per lubang tanam



Terong

(6gr Urea + 8gr SP 36 + 4gr KCl ) per lubang tanam

Pemupukan organic
(Tomat, Cabai, Terong)

0,5kg/lubang tanam, dan pupuk organic cair 3 hari
sekali
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Boks 6. Pengelolaan Tanaman
Pemupukan
Pupuk organik 0,5kg disebar merata dalam lubang satu minggu sebelum
tanam. Bibit tomat, cabai, terong diletakkan di dalam lubang dengan jarak
70x50cm, dan tunas menghadap ke atas. Pupuk an-organik diberikan 3 kali selama
satu musim tanam. Pemupukan pertama dilakukan 1 minggu sebelum tanaman,
pemupukan dilakuan per lubang tanam dicampur dan diletakkan diantara bibit
tomat, cabai, terong 5,0cm. Bibit dan pupuk yang telah disebar ditutup dengan
tanah gembur setebal 7,5-10,0cm. Pemupukan kedua juga dilakukan per lubang
tanam diberikan dengan cara ditugalkan 5cm dari pangkal rumpun pada umur 30
HST setelah penyiangan. Pemupukan ketiga per lubang tanam diberikan dengan
cara ditugalkan 5 cm dari pangkal rumpun pada umur 60 HST setelah penyiangan.
Pupuk organic diberikan 3 hari sekali dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian
tanaman terutama daun bagian bawah.

Penyiangan dan pembumbunan
Setelah tomat, cabai, terong tumbuh, rumput disiang bersih dan tanah kiri
kanan guludan digemburkan sehingga guludan sedikit terbuka. Pembumbunan
dilakukan 4-5 hari setelah penyiangan. Penyiangan dan pembumbunan dilakukan
2-3 kali sampai tanaman menutup guludan.
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Boks 7. Pengamatan Hama, Musuh Alami, dan penyakit pada tomat
Hama yang menyerang tanaman tomat di lahan percobaan diantaranya ialah :
Famili Miridae, pengorok daun Lyriomiza, belalang (Acrididae), ulat jengkal
(Geometridae), ulat buah Helicoverpa armigera, Thrips, dan kutu daun (Aphididae).
Sedangkan serangga yang berperan sebagai musuh alami diantaranya laba-laba,
Diadegma dan beberapa jenis kumbang Coccinellidae.
Famili Miridae (Hemiptera) atau sering disebut sebagai hama “muter”
merupakan jenis hama yang populasinya paling banyak ditemukan pada tanaman
tomat. Hama ini banyak terdapat pada pucuk tanaman atau bagian atas tanaman.
Menurut petani, hama ini menimbulkan gejala kerusakan seperti bekas gigitan yang
melingkar pada tangkai daun yang

menyebabkan tangkai mudah patah. Karena

kerusakan yang ditimbulkan tersebut melingkar maka hama ini disebut hama “muter”.
Selain itu gejala pengorok daun juga banyak di temukan pada tanaman tomat. Larva
pengorok terdapat pada lubang korokan yang menimbulkan gejala “batik” pada daun.
Serangga yang berperan sebagai musuh alami diantaranya laba-laba,
diadegma dan beberapa kumbang Coccinellidae.
Famili Miridae (Hemiptera) atau sering disebut sebagai hama “muter”
merupakan jenis hama yang populasinya paling banyak ditemukan pada tanaman
tomat. Hama ini banyak terdapat pada pucuk tanaman atau bagian atas tanaman.
Menurut petani, hama ini menimbulkan gejala kerusakan seperti bekas gigitan yang
melingkar pada tangkai daun yang

menyebabkan tangkai mudah patah. Karena

kerusakan yang ditimbulkan tersebut melingkar maka hama ini disebut hama “muter”.
Selain itu gejala pengorok daun juga banyak di temukan pada tanaman tomat. Larva
pengorok terdapat pada lubang korokan yang menimbulkan gejala “batik” pada daun.
Pada awal pengamatan pada minggu pertama pada tanman tomat hanya
terdapat beberapa hama pada tanaman tersebut, tanaman tomat semakin tua semakin
bervariasi ham yang ditemukan (tabel 3).

Pengamatan hama dan musuh alami

dilakukan bersama-sama dengan petani, petani pada awalnya tidak mengetahui jenis
hama yang terdapat pada tanaman dan karena melakukan pengamatan bersama petani
mengetahui jenis hama dan kerusakan yang ditimbulkan oleh hama. Pengamatan
hama dan musuh alami pada tanaman cabe dan terong belum dilakukan karena terjadi
kegagalan pada pembibitan sehingga pengamatan belum dilaksanakan.
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Pada Tabel 3 dapat dilihat jenis hama yang terdapat pada tanaman tomat.

Hama yang

dominan dari hasil pengamatan dapat dilihat kutu daun, Trips, Miridae, Ulat buah,
penggorok daun.
Tabel 3. Pengamatan Hama pada Tanaman Tomat
Perlakuan
Jenis Serangga / Jumlah (ekor)
Minggu I
Minggu II
Minggu III
Mingggu IV
A (Mulsa
plastik + pupuk
petani)

Ulat jengkal (1)

Aphididae (3)

Miridae (16)
Staphylinidae
(1)
Chrysomelidae
(2)

Minggu V
Bemisia
tabacci (1)
Hemiptera (3)
Wereng hijau
(1)
Lepidoptera (1)
Miridae (6)

Ciccadellidae
(1)
Acrididae (2)
Diptera (1)
Pentatomidae
(1)
Aphididae (3)
Formicidae (1)
Hemiptera (1)

B (Mulsa
jerami + pupuk
IPB)

Miridae (6)

Miridae (10)

Pengorok (15)

Ulat jengkal

Aphididae (7)

Miridae (5)

(1)

Diptera (2)

Diptera (1)

Hemiptera (1)

Aphididae (5)
Belalang (1)

C (Mulsa
alang-alang +
pupuk IPB)

Miridae (5)
Pengorok(1)
Laba-laba (1)

Miridae (60)
Aphididae(4)

Miridae (21)
Pengorok (7)
Helicoverpa
armigera (1)
Aphididae (1)

Miridae (12)
hama
Ciccadellidae
(4)
Aphididae (1)
Acrididae (1)

D (Tanpa
mulsa + pupuk
IPB)

Pengorok (2)
Kepongpong
(1)
Miridae (3)

Miridae (24)
Aphididae(1)
Ulat jengkal (1)
Coccinelidae(1)

Pengorok (5)
Miridae (3)

Miridae (5)
Coleoptera (7)
Orthoptera (1)
Diptera (1)
Pengorok (3)
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Miridae (7)
Bemisia
tabacci (2)
Hemiptera (1)
Pentatomidae
(1)
Wereng hijau
(1)
Coccinelidae
(2)
Wereng hijau
(2)
Bemisia
tabacci (1)
Chrysomelidae
(2)
Pseudococcus
(1)
Aphididae (8)
Wereng hijau
(13)
Coleopteran
(1)

Boks 7. Lanjutan.....
Tabel 4. Pengamatan Musuh Alami Pada Tanaman Tomat
Perlakuan
Minggu I
A (Mulsa
plastik + pupuk
petani)
B (Mulsa
jerami + pupuk
IPB)
C (Mulsa
alang-alang +
pupuk IPB)
D (Tanpa
mulsa + pupuk
IPB)
E (Mulsa
jerami + tanah
bambu)
F (Kontrol)

Jenis Serangga / Jumlah (ekor)
Minggu II
Minggu III
Mingggu IV
Laba-laba (1)

Laba-laba (1)

Minggu V
Laba-laba (3)

Laba-laba (3)

Laba-laba (1)

Laba-laba (1)

Pupa musuh
alami (1
kelompok)

-

Laba-laba (1)

Coccinelidae
(1)
Laba-laba (1)
-
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Pengamatan Penyakit Pada Tomat
Pengamatan petani dilakukan terhadap kejadian penyakit pada tanaman tomat, terong
dan cabai. Masing masing sub kelompok petani mengamati salah satu komoditas.
Penyakit yang diamati oleh petani sama yaitu bercak daun, layu daun, mosaik dan
busuk batang. Pada penyakit bercak daun nilai kejadian penyakit lebih rendah
dibandingkan pada pengamatan sebelumnya. Nilai kejadian penyakit untuk bercak
daun paling tinggi terdapat pada perlakuan F (kontrol) yaitu sebesar 79,08%
sedangkan paling rendah ialah pada perlakuan D (tanpa mulsa).
Kejadian penyakit busuk batang lebih rendah dibandingkan dengan penyakit
lainnya yaitu sebesar 1,67%. Namun penyakit busuk batang dianggap oleh petani
sebagai penyakit yang paling merugikan, karena penyakit ini bisa menyebabkan
tanaman mati dan tidak berproduksi sama sekali. Penyakit busuk batang di lahan
percobaan ini termasuk rendah bila dibandingkan pada lahan petani lain dan
perkembangan penyakitnya lambat serta cenderung kecil karena pH tanah disini
adalah
4,8Pengamatan
yang mana pH
tersebut tidak mendukung
Boks 8.
keanekaragaman
serangga untuk berkembangnya bakteri
pathogen tanah seperti pathogen penyebab busuk batang (Pseudomonas
Pengamatan keanekaragaman serangga dilakukan dengan koleksi serangga
solanacearum).
menggunakan
pitfall.
Sebelum
dilakukan
pemasangan
fittpall semua
trap,
Berbeda perangkap
pada penyakit
mosaik,
walaupun
penyakit
ini ada di hampir
diberikan penjelasan
kepadatidak
petani
fungsi
dari pitfall trap,
caragangguan
membuatnya
(alat
pertanaman
tapi oleh petani
begitu
dikhawatirkan,
karena
kerusakan
dan penyakit
bahan) dan
carapada
pemasangannya.
Alat
ini menyebabkan
berfungsi untuk
memerangkap
oleh
mosaik
tanaman tomat
tidak
tanaman
mati, tapi
seranggamasih
yang ada
tanamanbuah
dan kita
mengetahui
jenis-jenis
serangga
tanaman
tetapdisekitar
menghasilkan
walaupun
buahnya
kecil-kecil.
Pada
tersebut. Setelah
serangga D
terperangkap
kita dapat
mengidentifikasi
apakah
pengamatan
petani perlakuan
memiliki tingkat
kejadian
penyakit mosaik
yang
serangga
tersebut merupakan serangga hama atau serangga berguna.
lebih
tinggi.
Pada 5 lahan
percobaan
petak
perlakuan
Tabel
Kejadian
penyakit1 pada
tanaman
tomatdipasang 4 pitfall trap, jadi total
perangkap ada 72 perangkap.
Perlakuan
Bercak daun

Perangkap
dipasang
selama
Kejadian
Penyakit
(%) 24 jam. Keesokan
Layu daun

Mosaik

Busuk batang

harinya diambil, air sabun segera dibuang, serangga yang terperangkap

A (Mulsa plastik +
66,1
7,92
6,66
1,11
dimasukkan
pupuk
petani) ke dlm tabung film yang telah diberi label sebagai penanda pittfall
B (Mulsa jerami +
51,85 Lalu serangga
0
7,47 ke laboratorium
5,55 untuk
yang IPB)
telah berisi alkohol.
dapat dibawa
pupuk
C
(Mulsa alangdisorting
dan diidentifikasi,
apa saja5,55
yang diperoleh. 0,79
45,48 serangga-serangga
0
alang + pupuk IPB)
D (Tanpa mulsa +
39,09
0,46
11,36
0,5
pupuk IPB)
E (Mulsa jerami +
70,194
1,58
1,41
0
tanah bambu)
F (Kontrol)
79,08
0,55
0,69
2,08
Rata-rata

58,632

1,75
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Boks 8. Pengamatan Hama , musuh alami dan penyakit pada tanaman Cabai
Tabel 6. Pengamatan Hama pada Tanaman Cabai
Perlakuan

Jenis Serangga / Jumlah (ekor)
Minggu II
Minggu III

Minggu I
A (Mulsa plastik + pupuk
petani)

-

B (Mulsa jerami + pupuk
IPB)

-

Belalang (4)
Diptera (1)
Wereng hijau (3)
Coccinelidae (1)
Aphididae (19)
Pyralidae (2)
-

C (Mulsa alang-alang +
pupuk IPB)

-

Wereng hijau (4)

D (Tanpa mulsa + pupuk
IPB)

-

Coccinelidae (2)
Belalang (3)

E (Mulsa jerami + tanah
bambu)

-

-

F (Kontrol)

-

Wereng hijau (4)
Agromyzidae (2)

Aphididae (151)

Wereng hijau (5)
Ulat (1)
Hemiptera (3)
Wereng hijau (5)
Kutu daun (1)
Trips (1)
Chrysomelidae (1)
Ulat bulu (1)
Aphididae (95)
Miridae (1)
Wereng hijau (4)
Aphididae (41)
Wereng hijau (1)
Belalang (1)
Aphidiadae (65)
Wereng hijau (1)

Tabel 7. Pengamatan Musuh Alami pada Tanaman Cabai
Perlakuan
Minggu I
A (Mulsa plastik + pupuk
petani)

-

B (Mulsa jerami + pupuk
IPB)
C (Mulsa alang-alang +
pupuk IPB)
D (Tanpa mulsa + pupuk
IPB)
E (Mulsa jerami + tanah
bambu)

-

F (Kontrol)

Jenis Serangga / Jumlah (ekor)
Minggu II
Minggu III
Coccinelidae predator
(1)
Laba-laba (1)
-

-

-

Laba-laba (3)

-

-

Laba-laba (1)

-

-

-

-

Coccinelidae predator
(1)
Laba-laba (1)
-
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Tabel 8. Kejadian Penyakit pada Tanaman Cabai
Kejadian Penyakit (%)

Perlakuan

Bercak daun Cercospora

Damping off

Keriting

Hawar daun

A

85,65

0,56

8,25

0

B

72,29

10,7

0

0

C

74,03

1,37

0

0

D

91,73

0,74

4,96

0

E

95,49

0,48

0

1,48

F

95,82

3,33

3,48

3,52

Rata-rata

85,84

2,86

2,78

0,83

Tabel 9. Keparahan Penyakit Bercak Daun Cercospora
Keparahan Penyakit (%)

Perlakuan

Rata-

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

Minggu 4

Minggu 5

rata

A

7,23

7,23

9,00

18,47

34,67

15,32

B

9,00

18,23

6,43

5,57

8,33

9,51

C

18,47

31,00

25,67

6,43

16,57

19,63

D

16,70

23,80

20,00

5,57

5,00

14,21

E

16,70

40,67

31,00

9,00

12,90

22,05

F

16,70

22,00

21,67

38,33

22,13

24,17

Hasil pengamatan yang dilakukan bersama-sama petani, serangga yang terdapat
pada pertanaman cabai dilapang terdiri dari hama dan musuh alami. Jenis hama yang
banyak menyerang tanaman cabai diantaranya ialah kutu daun (Aphididae), wereng hijau
(Cicadellidae), dan Trips (Tabel 6). Adapun kumbang coccinelidae yang ditemukan
pada tanaman cabai sebenarnnya merupakan hama utama pada tanaman terong di
sebelahnya, juga beberapa Miridae yang berasal dari tanaman tomat. Sedangkan musuh
alami yang ditemukan pada tanaman cabai ialah laba-laba dan Coccinelidae predator.
Pada perlakuan A (mulsa plastik) jenis kutu daun paling banyak populasinnya pada
tanaman (Tabel 7)
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Penyakit yang ditemukan pada tanaman cabai dilapang terdiri dari penyakit
bercak daun, damping off atau rebah kecambah, keriting dan hawar daun.
Penyakit ini menyerang pada stadia vegetatif tanaman (Tabel 8). Penyakit bercak
daun cercospora memiliki kejadian penyakit yang lebih tinggi diantara penyakit
lainnya dengan kejadian penyakit rata-rata 85,84%. Penyakit ini diseabkan oleh
cendawan Cercospora capsici. Gejala serangan berupa bercak bulat, kecil dan
berwarna pucat sampai putih.
Kejadian penyakit bercak daun cercospora paling tinggi terdapat pada
perlakuan F (kontrol), sedangkan kejadian penyakit paling rendah ialah pada
perlakuan B (mulsa jerami).

Namun pada perlakuan mulsa jerami kejadian

penyakit damping off atau rebah kecambah lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan lainnya.
Penyakit keriting dan hawar daun juga ditemukan pada tanaman tomat,
namun kejadian penyakitnya masih rendah yaitu hanya 2,78% dan 0,83%.
Penyakit hawar daun hanya ditemukan pada perlakuan E (tanah bambu) dan F
(kontrol).
Tabel 9 menunjukan bahwa keparahan penyakit bercak daun cercospora
paling tinggi terdapat pada perlakuan F (kontrol) yaitu sebesar 24,17%,
sedangkan keparahan penyakit yang paling rendah terdapat pada perlakuan mulsa
jerami (9,51%).
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Boks 9. Pengamatan hama, musuh alami dan penyakit pada tanaman
Terong
Tabel 10. Pengamatan Hama pada Tanaman Terong
Perlakuan

Jenis Serangga / Jumlah (ekor)
Minggu II
Minggu III

Minggu I
A (Mulsa plastik + pupuk
petani)

-

Chrysomelidae
(6)
Wereng hijau (3)
Belalang (1)

B (Mulsa jerami + pupuk
IPB)

-

Miridae (3)

C (Mulsa alang-alang +
pupuk IPB)

-

-

D (Tanpa mulsa + pupuk
IPB)

-

-

E (Mulsa jerami + tanah
bambu)

-

-

F (Kontrol)

-

-

Coccinelidae (3)
Wereng hijau (3)
Bemisia tabacci (5)
Hemiptera (2)
Coleopteran (4)
Wereng hijau (5)
Coccinelidae (3)
Chrysomelidae (2)
Wereng hijau (2)
Bemisia tabacci (1)
Chrysomelidae (2)
Pseudococcus (1)
Aphididae (8)
Wereng hijau (8)
Bemisia tabacci (1)
Coleopteran (1)
Wereng hijau (2)
Hemiptera (1)
Wereng hijau (4)

Tabel 11. Pengamatan musuh alami pada Tanaman Terong
Perlakuan
Minggu I
A (Mulsa plastik + pupuk
petani)
B (Mulsa jerami + pupuk
IPB)
C (Mulsa alang-alang +
pupuk IPB)
D (Tanpa mulsa + pupuk
IPB)
E (Mulsa jerami + tanah
bambu)

-

F (Kontrol)

Jenis Serangga / Jumlah (ekor)
Minggu II
Minggu III
-

-

-

-

-

-

Laba-laba (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tabel 12. Kejadian Penyakit pada Tanaman Terong
Kejadian Penyakit Bercak Daun (%)
Perlakuan

Mingg

Minggu ke-

u ke-1

Minggu ke-2

Minggu ke-3

4

RATA2

A

16,85

40,19

91,67

55

50,93

B

23,15

25

60,81

15,81

31,19

C

23,10

30,51

65,66

25

36,07

D

13,33

26,67

100

25,46

41,37

E

16,67

28,15

87,50

38,89

42,80

F

26,19

22,16

100

31,82

45,09

Tabel 13.

Keparahan Penyakit Bercak Daun pada Tanaman Terong
Keparahan Penyakit (%)

Perlakuan

Rata-rata

minggu 1

minggu 2

minggu 3

A

10,9

20,13

24,9

18,64

B

3,33

5,57

7,23

5,38

C

7

7,23

11

8,41

D

3,67

5,33

5,57

4,86

E

0

10,9

5,57

5,49

F

5,57

7,23

15,67

9,49
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Hama utama yang menyerang tanaman terong di lapang ialah kumbang
Henosepilachna sparsa (Coccinellidae) (Tabel 10). Hama ini memakan daun
terong, sehingga gejala serangannya daun berjendela dan berlubang. Selain
kumbang Coccinellidae, hama dijumpai pada tanaman terong diantaranya ialah
kumbang Chrysomelidae (Coleoptera), wereng hijau, Bemisia tabacci , dan
beberapa hemiptera lain. Sedangkan musuh alami yang ditemukan laba-laba
(Tabel 11).
Penyakit yang ditemukan pada tanaman terong hanya penyakit bercak
daun (Tabel 12). Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Alternaria sp. Gejala
penyakit ini ialah bercak pada daun berbentuk bulat tidak beraturan, konsentris
dan berwarna kecoklatan. Kejadian penyakit bercak daun pada terong paling
tinggi pada terlakuan mulsa plastik (A) dengan kejadian penyakit 50,95%,
sedangkan kejadian penyakit paling rendah terdapat pada perlakuan mulsa jerami
(B).
Penyakit yang ditemukan pada tanaman terong hanya penyakit bercak daun.
Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Alternaria sp. Gejala penyakit ini ialah
bercak pada daun berbentuk bulat tidak beraturan, konsentris dan berwarna
kecoklatan. Kejadian penyakit bercak daun pada terong paling tinggi pada
terlakuan mulsa plastik (A) dengan kejadian penyakit 50,95%, sedangkan
kejadian penyakit paling rendah terdapat pada perlakuan mulsa jerami (B) (Tabel
13).
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Boks 9b. Pengamatan keanekaragaman serangga
Pengamatan keanekaragaman serangga dilakukan dengan koleksi serangga
menggunakan perangkap pitfall. Sebelum dilakukan pemasangan fittpall trap,
diberikan penjelasan kepada petani fungsi dari pitfall trap, cara membuatnya (alat
dan bahan) dan cara pemasangannya. Alat ini berfungsi untuk memerangkap
serangga yang ada disekitar tanaman dan kita mengetahui jenis-jenis serangga
tersebut.

Setelah serangga terperangkap kita dapat mengidentifikasi apakah

serangga tersebut merupakan serangga hama atau serangga berguna.
Pada lahan percobaan 1 petak perlakuan dipasang 4 pitfall trap, jadi total
perangkap ada 72 perangkap. Perangkap dipasang selama 24 jam. Keesokan
harinya diambil, air sabun segera dibuang, serangga yang terperangkap
dimasukkan ke dlm tabung film yang telah diberi label sebagai penanda pittfall
yang telah berisi alkohol. Lalu serangga dapat dibawa ke laboratorium untuk
disorting dan diidentifikasi, serangga-serangga apa saja yang diperoleh.
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3.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Petani
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan petani dalam
pengelolaan agroekosistem yang ramah lingkungan.

Kebutuhan dalam

peningkatan kapasitas petani ini digali dari diskusi-diskusi interaktif petani yang
dilakukan secara reguler. Untuk mewujudkan praktek budidaya pertanian ramah
lingkungan, diperlukan pengetahuan yang cukup agar pengelolaan pertanian dapat
dilakukan dengan selaras alam. Pengetahuan-pengetahuan yang sangat diperlukan
oleh para petani, diantaranya (1) pengenalan lebih jauh mengenai hama dan
penyakit, serta bagaimana penelitian mengenai agroekologi dilakukan (2)
pengetahuan mengenai bagaima pembuatan pupuk organik. Berdasarkan
kebutuhan tersebut, serangkaian kegiatan dikembangkan untuk mencapai tujuan,
diantaranya:
1. Kunjungan petani ke IPB
2. Pelatihan pertanian pembuatan kompos, biopestisida, dan pertukaran
informasi dengan para petani dari kelompok Tani Silih Asih, Desa
Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor

mengenai cara

bercocok tanam secara organik.
3. Pelatihan Pengenalan Hama, Penyakit Tanaman dan musuh alami

3.3.5. 1. Kunjungan Petani Ke- IPB (26-Februari-2007)
Kunjungan Petani ke-IPB bertujuan untuk menambah wawasan dan
pengetahuan petani tentang Hama dan penyakit serta pengendaliannya. Sebanyak
21 orang petani dari Desa Cipetuey yang merupakan kelompok tani binaan
berkunjungan ke IPB. Kunjungan di mulai jam 10.00 sampai jam 16.00 Wib ke
beberapa laboratorium di Departement Proteksi Tanaman.
Acara kunjungan diawali dengan Pembukaan oleh Sekretaris Departemen
Proteksi Tanaman. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara diskusi dengan
Klinik Tanaman dilanjutkan dengan kunjungan ke klinik Tanaman, kunjungan ke
Laboratorium Taksonomi Serangga dan Museum Serangga DPT, Pemutaran film
pengendalian Hayati, kunjungan Ke kebun Percobaan Cikabayan IPB, kunjungan
ke Laboratorium Cendawan lalu diakhiri dengan kunjungan petani ke
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laboratorium Bioekologi parasitoid dan predator. Rincian kegiatan dapat dilihat
dalam boks-boks bawah ini :
Boks 10. Kunjungan ke Klinik Tanaman
Sebelum melakukan kunjungan Ke klinik tanaman, petani melakukan
diskusi dengan pihak klinik Tanaman. Diskusi dimulai tentang sejarah berdirinya
klinik

tanaman, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari klinik tanaman, dan

bagaimana agar petani dapat menggunakan fasilitas klinik tanaman. Selain itu petani
juga diberikan materi bagaimana untuk mendeteksi tanaman cabe yang terserang
penyakit.

Petani juga diberi oleh-oleh berupa ramuan bakteri penyubur tanah dan

bagaimana cara penggunaan dan cara perbanyakannya
Cara memperbanyak bakteri penyubur tanah
Gula merah .................................1 ons
Terasi............................................1-2 ons
Dedak halus...................................1/2 kg
Kapur pertanian...........................1 sendok
Air ...............................................10 liter
Semua bahan diatas direbus sampai mendidih, disaring biar enggak banyak
ampas. Untuk 10 liter air yang telah bercampur dengan ramuan masukan 1 ujung
sendok teh ramuan bakteri. Penggunaan : 1 gelas aqua ditambah 20 liter air siap
disiramkan ke tanah. Penggunaan untuk merendam benih, menyiram tanah sebelum
tanam dan setelah tanam 1 bulan.
Setelah selesai melakukan diskusi petani diajak berkunjung ke klinik tanaman
dan diperlihatkan bagaimana mendeteksi penyakit pada tanaman, deteksi penyakit
dan cara pengendalian. Petani ditunjukan contoh pendeteksian penyakit pada tanman
anggrek. Kunjungan diakhiri dengan pemberian informasi kegiatan safari gotong
royong yang akan diadakan oleh klinik tanaman.
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Gambar 3. Aktifitas kunjungan Petani Ke Klinik Tanaman, melihat cara
mendiagnosa penyakit tanaman, dan kegiatan klinik tanaman
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Boks 11. Kunjungan ke Laboratorium Taksonomi Serangga dan Museum
Serangga DPT
Kunjungan ke laboratorium ini petani melihat berbagai awetan serangga dari
berbagai ordo seperti : Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera dll.
Selain itu juga petani melihat awetan serangga hama yang menyerang tanaman
pangan dan perkebunan. Petani disini juga sempat menanyakan jenis serangga
kutu-kutuan , wereng dan melihat preparat yang dibimbing oleh petugas
Laboratorium. Petani juga mulai menanyakan ternyata tidak semua serangga
merugikan, tetapi juga ada yang menguntungkan (parasitoid, predator, polinator)
dan petani melihat juga serangga yang sering dilihat oleh pada dipertanaman
mereka,dan melihat nama ilmiahnya terus dicocokan dengan nama sehari-hari
yang mereka pergunakan. Disini petani menanyakan juga untuk apa semua
serangga disini diawetkan??? Jadi menggali keingin tahuan mereka lebih dalam,
dengan melihat apa yang ada di Laborotorium Taksonomi dan Museum Serangga.

Gambar 4. Kegiatan petani di Laboratorium Taksonomi dan Museum Serangga,
melihat spesimen serangga hama, serangga berguna dan cara koleksi.
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Boks 12. Kunjungan ke Kebun Percobaan Cikabayan-IPB
Kunjungan Petani ke kebun Percobaan Cikabayan diawali dengan penjelasan secara
menyeluruh tentang kegiatan di kebun percobaan.

Kegiatan yang dilakukan berupa

beberapa teknik Budidaya pertanian. Dilangsungkan dengan melihat tanaman melon dalam
rumah kaca dan tomat dengan metode inpus untuk pemberian makanan (pupuk dan zat
lainnya). Melihat tanaman jeruk untuk melihat metoda pencekikan pada batang jeruk yang
berfungsi untuk mengatur agar jalannya makannan lebih banyak ke buah, sehingga buah
menjadi lebih besar .Setelah itu kelahan tanaman cabe dan terong yang diberi tanaman
penghalang jagung untuk mengurangi serangan hama.

Gambar 5. Kegiatan petani di kebun percobaan Cikabayan IPB, melihat dan
mempelajari cara budidaya tanaman dirumah kaca, Budidaya tanaman
jeruk, pengelolahan dan manajemen lahan, foto bersama.
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Boks 13. Kunjungan Ke Laboratorium Cendawan
Kunjungan ke Laboratorium Cendawan untuk melihat beberapa patogen
yang dapat menyebabkan sakit pada tanaman tomat, cabai dan terong.
Penyakit yang akan dilihat patogennnya terdiri dari penyakit bercak coklat
pada tanaman tomat (dari daun dan buah), penyakit antraknosa pada buah
cabai, busuk pada buah tomat dan terong, dan bercak daun pada daun cabai.
Untuk melihat patogennya, materi tanaman sakit dibawa ke laboratorium,
kemudian dikorek pada bagian yang sakit dan diletakkan pada preparat.
setelah itu dilihat dibawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 10x40.
beberapa patogen yang terlihat diantaranya cendawan Alternaria solani
penyebab penyakit bercak coklat pada daun tomat dan buah,

cendawan

Colletrotrichum sp. penyebab antraknosa pada buah cabai, Cercospora sp.
penyebab penyakit bercak daun pada cabai, adapun penyakit busuk pada buah
tomat dan terong diduga disebabkan oleh bakteri.
Pegiatan petani yang dilakukan di laboratorium mikologi ialah melihat
patogen

penyebab

penyakit

tersebut

langsung

dibawah

mikroskop,

menjelaskan perbedaan masing-masing patogen tersebut dan diskusi
mengenai pengendalian yang dapat dilakukan.
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Gambar 6. Kegiatan petani di Laboratorium Patogen Cendawan, melihat berbagai
patogen penyebab penyakit

Boks 14. Kunjungan Ke Laboratorium Bioekologi Parasitoid dan Predator

Sebelum melakukan kunjungan dilaksanakan terlebih dahulu pemutaran film
tentang parasitoid (pengendalian Hayati) untuk menambah pengetahuan dan
wawasan petani tentang serangga parasitoid, dalam film diperlihatkan berbagai
jenis parasitoid, yaitu parasitoid telur, larva dan pupa. Diperlihatkan juga
bagaimana proses parasitisasi terjadi dari mulai parasitoid memarasit inangnya,
sampai paraitoid baru keluar kembali.
Kunjungan diawali dengan penjelasan mengenai laboratorium apa yang
dikerjakan, penelitian yang sudah dilaksanakan, serangga parasitoid apa saja
yang pernah diperbanyak di Laboratorium.

Menerangkan apa arti serangga

Parasitoid dan berbagai jenis serangga parasitoid, dari diskusi diperoleh ternya ta
petani belum semuanya mengerti tentang serangga parasitoid dan mereka sangat
antusias
ingin mengetahui dan menggunakan parasitoid.

Setelah diskusi dilanjutkan

dengan melihat salah satu jenis parasitoid, yaitu parasitoid telur Trichogramma
sp. Melihat Parasitoidnya dengan mikroskop dan cara perbanyakanya. Untuk
cara perbanyakan dijelaskan tahap-tahap yang dilakukan untuk perbanyakan
parasitoid.

Kunjungan diakhiri dengan penjelasan penggunaan parasitoid

dilapangan, diakhiri komentar petani
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Gambar 7. Kegiatan petani di Laboratorium Bioekologi parasitoid dan predator,
mempelajari cara massrearing parasitoid, melihat parasitoid Trichogramma sp

3.3.5.2 Pelatihan pertanian Pembuatan Pupuk Organik dan Biopestisida,
Kegiatan ini dibangunn berdasarkan kebutuhan petani untuk meningkatkan
kemampuannya dalam pengelolaan agroekosistem yang ramah lingkungan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada petani
mengenai bagaimana membuat dan menghasilkan pupuk organik dari bahanbahan yang tersedia di sekitar tempat tinggal. Selain itu, untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian petani mengenai bio pestisida dan bagaimana
memproduksinya. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk membantu petani
agar lebih mandiri dalam menggunakan bahan-bahan alam untuk pengelolaan
agroekosistem, dan menurunkan ketergantungan petani terhadap bahan-bahan
kimia seperti pestisida dan pupuk kimia. Harapan dari kegiatan ini adalah agar
praktik pertanian selaras alam dapat diwujudkan dan pertanian berkelanjutan serta
kesehatan ekosistem dapat lebih didekati. Pelatihan dilaksanakan di Lembaga
Pertanian Sehat di Kawasan Lido, Bogor.
Materi Pelatihan yang diberikan adalah:
1. Praktek pembutan pestisida Nabati
2. Praktek pembuatan pupuk organik (kompos)
3. Kunjungan petani yang telah menghasilkan beras bebas pestisida
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Gambar 8. Lokasi Pelatian Petani
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Boks 15. Praktek Pembuatan Biopestisida
Materi pelatihan dimulai dengan mengenalkan tanaman yang mempunyai
potensi untuk pestisida botanis.

Beberapa contoh tanaman yang dapat dibuat

pestisida Nabati yaitu, Biji Mimba, Daun Nimba/mindi, Daun Suren, Daun, batang
Tembakau, Daun, Bunga Kenikir, Daun Kacang Babi dll.

Setelah pengenalan

petani langsung praktek pembuatan pestisida Botanis cara pembuatan, dan
campuran apa saja ynag digunakan.
Contoh pembuatan pestisida Nabati yang dipraktekan adalah untuk hama
secara umum yaitu menggunakan Daun Nimba/mindi. Bahan : daun nimba/mindi 8
kg, serai 6 kg dan sabun colek 20 gr serta air 20 liter. Bahan-bahan ditumbuk
secara halus dan diaduk merata dalam air dengan mencampur sabun colek,
direndam seharí semalam (24 jam). Esok hari disaring dengan kain halus dan
diencerkan 60 liter air. Digunakan untuk lahan seluas 1 hektar.

Gambar 9. Kegiatan petani dalam praktek pembuatan Biopestisida
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Boks 16. Praktek Pembuatan Pupuk Organik
Setelah praktek pembuatan Biopestisida dilanjutkan praktek pembuatan
pupuk organik yaitu kompos. Petani melakukan praktek didampingi pembina.
Materi pembutan pupuk organik ada beberapa jenis yaitu :


Pupuk organik anaerob



Pupuk organik aerob



Pupuk organik cair

Pada pelatihan ini juga dijelaskan perbedaan antara pupuk anorganik/kimia
dengan pupuk organik.

Perbedaannya adalah pupuk anorganik/kimia sifatnya

cepat bereaksi namun bila berlebihan, pupuk kimia berefek negatif bagi tanah,
tanah mengeras, sulit diolah, semakin masam, dan bahan organik berkurang, serta
dalam jumlah banyak mencemari lingkungan contoh : urea, sp36, kcl, gandasil,
dll. Sedangkan pupuk organik bersifat ramah lingkungan, menyuburkan tanah,
menambah bahan organik, memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah
namun lambat bereaksi .contoh : ofer, kayana, bokashi, bio-mentari, gemari, dll
Bentuk dan cara aplikasi penggunaaan pupuk organik juga diterangkan ,
ada 2 bentuk dan cara aplikasi yaitu : padat seperti : Pupuk kandang, Kompos,
Majemuk organik.

Cara aplikasi : dibenamkan dalam tanah/ditabur.

Dalam

bentuk pupuk organic cair aplikasi dengan disemprotkan atau dikocorkan.
Dibahas beberapa kelemahan pupuk organik yaitu Masih sering
mengandung biji gulma pada pukan/kompos ,sering membawa telur/larva hama,
kandungan hara tidak stabil, kandungan hara lebih rendah dari pupuk
kimia/sintetis responnya lambat, dosisnya penggunaannya besar.

Mengatasi

kelemahan pupuk organik harus diolah menjadi kompos.
Ciri-ciri kompos telah siap pakai adalah : Tidak berbau, warna hitam
kecoklatan, remah dan tidak panas, Faktor penentu keberhasilan pengomposan
adalah : Susunan bahan mentah, Kondisi suhu, pH, kadar air dan ketinggian
tumpukan, kandungan Nitrogen dan Pembalikan tumpukan.
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Boks. 16 .Lanjutan

Cara Pembuatan Pupuk Organik anaerob

A. Bahan dan Alat
Bahan


= 25 karung (750 kg)

Pupuk kandang (ayam, sapi,
kambing, kerbau)



Jerami/hijauan kacang-kacangan

= 1,5 karung (20 kg)

dipotong 5-10 cm


Sekam Bakar

= 1,5 karung (25 kg)



Dedak/bekatul

= 20-25 kg



Dolomit/kaptan

= 2 kg



Larutan bakteri/fermentator

= 350 cc

(EM4, FGSP, Stardek dll)


Molase/gula merah



Air secukupnya

= 350 cc

Alat


Cangkul



Embrat/gembor 8-10 liter



Karung plastik/plastik berlubang

53

Boks 16. Lanjutan…
Cara Membuat
1. Siapkan seluruh bahan di atas pada tempat yang ternaungi dan
berlantai semen. Pupuk kandang diratakan terlebih dahulu.
2. Setelah rata, diatasnya ditaburkan sekam bakar, jerami, dedak dan
dolomit.
3. Buat kultur bakteri : 50 cc larutan bakteri + 50 cc molase dan
tambahkan 8-10 liter air sumur. Siramkan kultur bakteri secara
berlahan-lahan ke adonan secara merata
4. Setelah dibolak-balik, bahan-bahan tersebut disiram kembali dengan
kultur bakteri sekali lagi. Kandungan air diusahakan mencapai 30%.
Untuk mengeceknya, bila dikepal dengan tangan air tidak keluar dari
adonan dan bila dilepas akan megar.
5. Adonan digundukkan di atas lantai dengan ketinggian minimal 20
cm. Sebelum gundukan adonan ditutup, siram sebanyak 2 kali
dengan kultur bakteri
6. Gundukan adonan ditutup dengan karung plastik (jangan terlalu
rapat) selama 4-7 hari
7. Pertahankan suhu gundukan dengan cara dibolak-balik (mulai hari
ke-2), kemudian ditutup kembali dengan karung. Suhu senantiasa
dicek dan tidak melebihi 500C, karena akan terjadi proses
pembusukan. Bila belum mencapai suhu ideal 40-450C, tinggi
gundukan dapat ditambah.
8. Penentuan apakah proses dekomposisi sudah relatif berhenti,
indikatornya adalah perkembangan suhu dari tumpukan tersebut
yang semakin menurun. Setelah terfermentasi selama 4-7 hari,
adonan kompos/bokashi siap dikemas dan digunakan sebagai pupuk
organik
9. Bila belum siap dikemas dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya
kompos tetap dijaga kelembabannya agar proses fermentasi menjadi
sempurna dan kompos tidak kelihatan kering (tetap lembab). Agar
lebih halus, media pupuk bokashi diayak terlebih dahulu dengan
saringan kawat ½ - 1 cm, tergantung permintaan.
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Gambar 10. Kegiatan petani dalam praktek pembuatan Pupuk Organik
Anaerob
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Boks 17. Cara Pembuatan Pupuk organik aerob
Bahan dan Alat
Bahan
 Pupuk kandang (kotoran kambing)
 Hijauan rumput atau jerami padi
 1 kg katalek (fermentator)
 Air secukupnya (40%)
Alat
 Cangkul
 Ember/Embrat
 Plastik hitam 7 m
 Tali plastik
 Cetakan kayu atau bambu 2x1 m 2 buah dan 1x1m 2 buah
Cara Pembuatan:
1. bentuklah cetakan persegi panjang dan diikat dengan tali
2. Masukkan hijauan rumput atau jerami, padatkan dengan cara
diinjak-injak hingga mencapai ketinggian 10-20 cm
3. lalu siram dengan air secukupnya
4. Masukan pupuk kandang 10-15 cdm dan ratakan
5. Taburkan bioaktifator diatasnya sampai rata
6. Begitu seterusnya sampai ketinggian mencapai 1 meter
7. Rata-rata tumpukan masing-masing 5 hijauan dan 5 pupuk
kandang
8. Setelah ketinggian mencapai 1 meter, cetakan kayu atau bambu
tadi dibuka
9. Kemudian ditutup rapat dengan plastik hitam
10. Pembalikan kompos dilakukan pada hari ke-10, 20 dan 30
dengan rata-rata suhu maksimal 700C
11. Kompos akan matang dan siap dipakai setelah 1 bulan
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Gambar 11. Kegiatan petani dalam praktek pembuatan Pupuk Organik Aerob

Boks 18. Cara Pembuatan Pupuk Organik Cair
Bahan dan Alat
Bahan
 Keong
 Bubuk ikan Asin
 Pupuk Kandang
 Bioaktifator
 Gula
Alat
 Penumbuk
 Ember besar (50 liter)
 Pengaduk

1 ember kecil
5 kg
1 karung
250 ml
0,5 kg

Cara Pembuatan
1. Keong 1 ember kecil dimasukkan ke dalam ember besar kemudian
ditumbuk
2. Masukkan 5 kg bubuk ikan asin
3. Tambahkan air sampai sepertiga bagian permukaan atas ember
4. Masukkan pupuk kandang 1 karung, bioaktifator 250 ml dan 0,5 kg aduk
sampai rata, kemudian ditutup rapat
5. Setiap hari diaduk sampai hari ke lima
6. Setelah lima belas hari baru digunakan
7. Cara penggunaa:
 2 liter pupuk cair ditambahkan 14 liter air atau satu tanki,
disemprotkan ketanaman
 1 liter pupuk cair ditambahkan satu ember air, dikocorkan ke
tanaman.
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3.3.5.3. Sharing Petani: Kisah Sukses Petani Penghasil Beras Bebas Pestisida
Kelompok Tani Silih Asih (1 Maret 2007)
Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menjembatani pertukaran informasi
antar kelompok tani dari daerah yang berbeda. Kelompok Tani yang
dikunjungi adalah kelompok Tani
Cigombong, Kabupaten Bogor.
bertani secara organik.

Silih Asih, Desa Ciburuy, Kecamatan

Petani ini sejak tahun 2000 sudah mulai

Petani ini mempunyai 16 kelompok tani yang

sekarang telah menghasilkan beras bebas pestisida. Pada pertemuan dibahas
tahap-tahap yang dilakukan petani silih Asih untuk memulai pertanian
organik.

Dimulai dengan beberapa kelompok kecil petani dahulu, pada

awalnya mereka dibina oleh LPS untuk mengenalkan pertanian secara
organik, mulai dari pembuatan pupuk organik, pembuatan biopestisida dan
pengolahan lahan secara ramah lingkungan. Dibantu oleh LPS mereka telah
dapat memasarkan beras bebas pestisida ke seluruh Jabotabek.
Dari diskusi dilihat ketertarikan petani Leuwiwaluh Cipeuteuy untuk
mencoba pertanian secara organik dan bebas pestisida. Ketertarikan mereka
terlihat dengan suasana diskusi yang sangat hangat dengan berbagai
pertanyaan. Acara kunjungan diakhiri dengan photo bersama.

Gambar 12. Kegiatan Petani dalam Diskusi Sharing Petani
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3.3.5.4. Pelatihan Pengenalan Hama, musuh alami dan Penyakit.
Pelatihan Pengenalan hama dan penyakit dilahan pembelajaran.

Pertama

petani melakukan pengamatan dan mengambil beberapa sampel serangga yang
ditemukan di pertanaman yang ada di lahan pembelajaran. Setelah melakukan
pengamatan bersama-sama dengan fasilitator mengelompokkan serangga hama,
musuh alami begitu juga dengan penyakit .
Pada awalnya dilapangan terlebih dahulu melihat gejala serangan hama dan
menyebutkan hama apa yang menyebabkan kerusakan. Ternyata petani tidak
semua mengetahui kerusakan tanaman disebabkan oleh hama tertentu. Misalnya
kerusakan tanaman oleh hama penggorok daun (Liriomyza sp), petani mengatakan
bahwa kerusakan disebabkan oleh hama dari ordo Hemiptera, tetapi petani juga
mengetahui kerusakan tanaman yang disebabkan ulat buah, pada awalnya ulat
akan menyerang daun, lalu pada masa fase buah menyerang buah tomat.
Pada pelatihan hama dikenalkan beberapa hama yang menyerang tanaman
Cabai, tomat dan terong dan mengenalkan ciri-cirinya.

Hama-hama yang

menyerang adalah ; Kutu daun (Aphids), Thrips (Thrips sp),Ulat buah
(Helicoverpa armigera), Penggorok daun (Liriomyza sp), meridae, Acrididae
(belalang). Begitu juga dengan penyakit, yaitu Bercak daun yang disebabkan oleh
patogen cendawan (Alternaria solani), layu daun

disebabkan oleh patogen

phytophtora sp, mosaik disebabkan oleh virus dan busuk batang disebabkan oleh
patogen cendawan (Fusarium sp) dan bakteri (Pseudomonas solanacearum).
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3.4. Pengembangan Pusat Studi Agroekosistem Petani
Pusat studi ini dibangun oleh petani dan untuk petani, yang mana akan
berfungsi sebagi media informasi bagi para petani dan sebagai tempat untuk
berdiskusi tentang permasalahan

yang muncul dari hasil monitoring lahan.

Catatan-catatan petani yang telah dikumpulkan selama masa pengamatan di
lapangan, akan didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik spesimen, data
pengamatan, dll. Kumpulan informasi ini dapat digunakan untuk media belajar
petani dan juga sebagai acuan untuk pengamatan pada musim tanam berikutnya.
Pusat studi ini juga akan mengakomodasi pembahasan-pembahasan permasalahan
lainnya, misalnya pemasaran produk, masukknya pestisida, sehingga pusat ini
juga bisa berperan dalam proses metamorfosis petani menjadi petani mandiri yang
ahli dalam penanganan permasalahan pertanian di lahannya sendiri. Secara fisik,
pusat studi agroekosistem ini berupa lahan pembelajaran dan sekretariat
pertemuan kelompok tani KPTM yang berlokasi di kampung Leuwaluh.
Pengembangan pusat studi agroekosistem ini bersifat jangka panjang, dan harus
dibangun berdasarkan kebutuhan petani. Untuk saat ini, pendalaman konsep dan
perencanaan pengembangan pusat studi agroekosistem masih terus dibangun.
Beberapa poster telah selesai dibuat, dan akan dicetak serta ditempatkan di
bangunan sekretariat petani.
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Gambar 13a. Contoh poster yang dicetak
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Gambar 13b. Contoh poster yang dicetak
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Gambar 14. Kegiatan di pusat studi agroekossitem petani
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