
BERAS ORGANIK ALBAROKAH 
Dewasa ini pertanian organik semakin populer. Hal ini disebabkan dampak 

dari sistem pertanian modern atau sistem pertanian kimiawi yang tidak mendukung 
kelanjutan ekologi pertanian dalam jangka panjang. Sistem ini dimulai sejak 
dicanangkannya gerakan Revolusi Hijau pada tahun 70-an melalui Bimas, Inmas, 
Insus sampai supra Insus. Sejak itu, ditemukanlah varietas unggul yang konon 
berpotensi meningkatkan hasil, tetapi harus dibarengi dengan penggunaan pupuk 
dan pestisida kimia dengan dosis yang tinggi. Kebutuhan tanaman akan pupuk kimia 
setiap musim tanam semakin meningkat karena tanah semakin rusak (bantat) 
seiring dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia. 
Dampak penggunaan pupuk kimia yang berkepanjangan dalam dosis tinggi 
disamping merusak lingkungan, kondisi kesehatan manusia yang tidak terkontrol; 
menimbulkan berbagai macam penyakit akibat mengkonsumsi makanan yang 
berkadar kimia tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka 
dikembangkanlah sistem pertanian organik. Teknologi ini mengembalikan kesuburan 
kondisi fisik tanah, dan lingkungan biologi pertanian, Betapa hebatnya kekuatan 
Revolusi Hijau dan Revolusi Biologi, sehingga memporak porandakan sistem 
lingkungan, sosial, teknologi, serta benih budidaya lokal yang kita miliki hilang. 
Kenyataan inilah yang harus segera kita kembalikan dengan penuh kearifan. Mimpi 
ini harus kita bangun sekalipun dengan tetesan keringat dan bahkan cucuran air 
mata. 
SEKILAS TENTANG Al-BAROKAH 

Kelompok Tani Al-Barokah adalah sebuah organisasi rakyat yang berbasis 
petani.  Al-Barokah didirikan pada 16 September 1999 oleh petani Desa Ketapang, 
Kec. Susukan Kab. Semarang, berbadan hukun akta notaris no. 24 tgl 14 Sept 2004 
. Sampai saat ini anggotanya ada 392 petani (324 laki-laki, 68 perempuan) yang 
menyebar di 2 Kecamatan (Susukan dan Kaliwungu)  kedepan se Kab. Semarang. 
Organisasi ini dijalankan secara demokratis. Setiap tahun diadakan RUBANI (Rapat 
Umum Anggota Petani) untuk menyusun program tahunan. Pengurus terdiri dari 
Dewan Pleno (sebagai legislatif) dan Ketua Pelaksana (sebagai eksekutif). Dewan 
Pleno dipilih secara mufakat melalui RUBANI, dan Ketua Pelaksana dipilih secara 
langsung oleh anggota melalui Pemilu dengan masa jabatan 4 tahun. Al-Barokah 
telah mendirikan lembaga ekonomi petani yaitu KSU. Gardu Tani Al-Barokah, pada 
15 November 2002 no. 267/BH/KOK. II. I/188. 4/XI/2003. 
Untuk mewujudkan cita-cita pemberdayaan petani dalam skala yang lebih besar, Al-
Barokah bergabung dengan 35 Paguyuban Petani lainnya dalam Serikat Paguyuban 
Petani Qaryah Thayyibah. 
 
Visi 

Membentuk masyarakat tani yang kuat, mandiri, adil, sejahtera, yang mampu 
mengelola sumber daya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan serta 
memperhatikan kesetaraan dan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. 
Misi 

1. Membangun kesadaran kolektif petani (SDM) untuk mengelola SDA dengan 
sistem yang lebih baik 

2. Membangun organisasi yang kuat sebagai wadah perjuangan petani 
3. Mengembangkan sistem pertanian organik sebagai alat perjuangan ekonomi 

petani dengan menjunjung tinggi kelestarian lingkungan 
4. Mengembangkan sistem informasi dan jaringan kerja dengan fihak-fihak lain 

yang memiliki kesamaan visi misi organisasi. 



5. Ikut berpartisi aktif dalam kebijakan kebijakan yang berpihak pada petani 
 
BERAS ORGANIK 
Al-barokah 

Beras Organik Al-Barokah adalah beras yang dihasilkan dari budidaya secara 
organik oleh Petani Al-Barokah. Pengolahan dan pengemasan terpusat di pabrik 
beras Al-Barokah karena unrtuk menjaga mutu. Budidaya padi secara organik 
adalah budidaya dengan cara-cara alami  selaras dengan lingkungan; pemupukan 
dengan pupuk organik, kompos, pupuk kandang, dan penanggulangan hama 
dengan pestisida alami/hayati yang terbuat dari ramuan akar, batang, kulit dan 
dedaunan tanaman obat yang ramah lingkungan. Selalu menghindari dan 
meninggalkan pemakaian pestisida beracun serta pupuk kimia sintetis yang 
diproduksi oleh pabrik. 
Karakteristik Produk 

Beras organik Al-Barokah dijual dengan menggunakan kemasan plastik yang 
berkapasitas 5 Kg, dan 25 Kg, dengan mencantumkan logo Al-Barokah berupa 
gambar sketsa dua petani dalam lingkaran berbentuk elips. Jenis beras yang dijual 
ada dua yaitu slip (selep) dan  tumbuk. Beras slip/selep adalah beras yang digiling 
dengan menggunakan mesin penggiling padi.Beras tumbuk adalah beras yang 
hasilkan  dengan cara di tumbuk memakai alat tumbuk berupa antan dan lesung 
(tradisional). Beras tumbuk inilah yang masih banyak mempunyai kandungan nutrisi, 
protein dan serat yang lebih tinggi (berdasarkan data). Varietas beras yang di 
produksi oleh Al-Barokah adalah 

 Menthik Wangi Super 
 Pandan Wangi 
 Anoman (merah) 
 Gilirang 
 Merba 

Keunggulan Produk 
1. Mempunyai banyak kandungan nutrisi yang baik 
2. Aman dari residu pestisida beracun yang berbahaya bagi kesehatan karena 

sudah teruji . 
3. Penanganan paska panen secara profesional yang dipusatkan di Al-Barokah 

untuk menjaga kualitas (keorganikan) beras. 
4. Dibudidayakan secara organik tanpa menggunakan pestisida beracun dan 

pupuk kimia sintetis yang sudah terbukti merugikan kesehatan tubuh. 
5. Berdasarkan hasil uji laboratorium dari BALITBIO No. 029/LB/III/03 telah 

menunjukkan bahwa dari 5 (lima) zat aktif yang diuji hanya terdeteksi 2 (dua) 
zat aktif dalam taraf yang sangat rendah dan jauh dari batas maksimum 
residu yang ditetapkan Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian, 
sehingga dapat dikatakan bahwa produk beras Al-Barokah aman bagi 
kesehatan dan layak untuk di konsumsi 

6. Dari segi rasa lebih enak, pulen, tahan lama dan tidak mudah basi, karena 
adanya kontrol tes kadar air 

7. Ditanam dan diproduksi oleh anggota petani Al-Barokah yang memudahkan 
bagi konsumen untuk ikut  melakukan kontrol dan pengecekan di lapangan. 

Manfaat Produk 
Bagi Konsumen 

1. Memperoleh manfaat secara langsung berupa kandungan nutrisi sangat lebih 
baik yang ditunjukkan oleh kandungan protein yang tinggi. 



2. Kandungan protein yang tinggi sangat berguna terutama bagi masa 
pertumbuhan anak, karena fungsi protein membentuk jaringan baru dan 
memperbaiki jaringan yang aus, rusak dan mati, serta menyediakan asam 
amino yang diperlukan untuk membentuk enzim-enzim pencernaan dan 
metabolisme serta antibodi. 

3. Lebih terjamin keamanannya bagi kesehatan tubuh, sebab terhindar dari 
kandungan kimia sintetis berbahaya yang merugikan kehidupan. 

4. Pada beras tumbuk, yang kandungan seratnya  tinggi sehingga sangat 
berguna untuk memperlancar metabolisme, menjadikan tubuh akan lebih 
sehat dan terhindar dari penyakit 

Bagi lingkungan 
1. Mengembalikan serta meningkatkan kualitas tanah, air dan ekosistem. 
2. Memproteksi lingkungan dari pencemaran pestisida beracun dan pupuk kimia 

sintetis (telah uji tanah di balai penelitian tanah Bogor) 
3. Menjaga keseimbangan kehidupan ekosistem alami, keaneka-ragaman 

hayati, serta turut mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. 
Prestasi – prestasi 

1. Sebagai Central Pertanian Organik (beras) di Kab. Semarang. 
2. Pada tahun 2004 menjuarai verifikasi intensifikasi padi (organik) tingkat 

nasional dan mendapat penghargaan dari presiden RI di Istana Negara 
Jakarta 

3. Mendapat Penghargaan dari Mentri Pertanian RI tentang Ketahanan pangan 
dan kelestarian lingkungan th 2004. 

Atas manfaat tersebut  telah cukup alasan bagi konsumen untuk segera 
mengkonsumsi 
Beras Organik 
Tersedia di Al-Barokah 

1. Beras organik, pestisida,pupuk organik ( padat & cair) 
2. Buku-buku sederhana cara pembuatan pupuk dan pestisida organik serta 

tehnologi budi daya padi organik 
3. Fasilitator  tehnologi Pertanian Organik 

KONTAK KAMI: 
Bapak Basirun Mas’oed 

Phone  : 0298615322 
E-Mail  : nnnady@gmail.com 
Handphone :085740584273 
 

MENERIMA STUDY BANDING 

Posted by mustofaalbarokah pada Juli 9, 2008 

Paguyuban Petani Al Barokah 

yang bergerak di bidang pertanian organik disamping memproduksi beras organik, 

mengelola/mengolah beras organik, dan juga pemasaran beras organik. juga membuka bagi 

para petani / kelompok tani dan atau lembaga/organisasi yang mempunyai komitment visi 

dan misi yang sama. 

mailto:nnnady@gmail.com


Adapun paket yang disediakan untuk study banding adalah 

1. Paket pembuatan pupuk organik padat dan cair 

2. Paket pembuatan pestisida 

3. Paket budidaya (benih, penanaman, pemeliharaan, dan panen) 

4. Paket pengolahan pasca panen (penjemuran, penggilingn dan paking) 

5. Paket agensi hayati 

Apabila ada yang akan melakukan study banding bisa menghubungi 

Phone  : 0298615322 
E-Mail  : nnnady@gmail.com 
Handphone :085740584273 

KEJAR PAKET … JAWABAN BELAJAR 

ANAK PETANI 

Posted by mustofaalbarokah pada Juli 18, 2008 

KEJAR PAKET B 

“QARYAH THAYYIBAH” 

SEJARAH PENDIRIAN 

Berdiri tanggal 24 mei 2005 dengan sebuah konsep pembelajaran bersama, dengan menggunakan 
kurikulum life skiil dan mengangkat kearifan lokal (civil sociaty) di Desa Ketapang Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang. KEJAR PAKET B “QARYAH THAYYIBAH” artinya sebuah wadah 

pembelajaran dari oleh dan untuk warga yang mampu mengangkat kearifan lokal menuju desa 
yang indah (Qaryah Thayyibah). Gagasan ini berawal dari keenam figur di masyarakat lokal yang 

muncul dari konsep “keprihatinan“ lokal : 

 Sistem kependidikan kini dengan keterpolaanya belum mampu menjawab muatan sains, 
metode masih serba apa adanya dan output nyapun belum membekali sianak didik dengan 
skill yang jelas 

 Beaya pendidikan yang cukup tinggi, sedang tarap hidup masyarakat bawah masih 
termaljinalkan, tidak mampu menanggung beaya pendidikan apalagi hampir sebagian besar 
masyarakat lokal (wali murid) adalah petani buruh lahan sempit  

 Sementara amanat pendidikan adalah suatu kewajiban hidup manusia dalam menghadapi 
perkembangan kehidupan mendatang 

 Budaya lokal yang arif yang dimiliki, semakin terkikis oleh arus kemoderenan yang semakin 
tidak jelas 

 Dan bahwa orang miskin-pun berhak untuk pintar 
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Kondisi inilah yang mendongkrak para „peduli pendidikan“ di lingkungan masyarakat desa mulai 
bertekat dan mendirikan embrio pembelajaran bersama dari oleh dan untuk warga komunitas. 

Harapan kedepan akan menjadi sebuah lembaga pendidikan global yang berbasiskan masyarakat 
lokal yang melek tehnologi, menjunjung kearifan lokal, berahklakul karimah dan mandiri, sehingga 
mampu mengangkat harkat dan martabat putra desa kearah yang lebih baik, indah, dan mulya.  

VISI 

Terwujudnya lembaga pendidikan alternatif yang mandiri, dan berbasis lokal yang mengutamakan 
pendidikan budi pekerti dan berketrampilan yang bermutu. 

MISI 

Menyelenggarakan pendididikan yang bermutu, mengutamakan sains tehnologi informasi dan yang 
terjangkau untuk masyarakat lokal kurang mampu. 

TUJUAN STRATEGIS 

1. Mencerdaskan dan pemintaran warga petani ditingkat lokal. 
2. Menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi warga belajar untuk memahami dan menelaah 

alam dan melaksanakan budi pekerti yang luhur. 
3. Meningkatkan ketrampilan warga belajar agar memiliki ketrampilan mengakses informasi 

komunikasi terkini (tehnologi internet), dan memberi peluang kerja warga secara mandiri. 

INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS 

1. Terwujudnya warga belajar yang memiliki kepekaan sosial dilingkungan 
2. Terbentuknya sikap dan prilaku yang mencerminkan nilai-nilai kearifan, keagamaan, 

kesetaraan, dan berperspektif kelestarian alam. 

1. Terbentuknya warga belajar melek tehnologi informasi dan komunikasi (internet), memiliki 
ketrampilan dan keahlian yang siap dipakai untuk menopang hidupnya dimasa depan. 

OUT PUT 

1. Terlaksananya pendidikan warga yang bermutu, murah, trampil dan siap pakai.  
2. Mampu mengoperasionalkan tehnologi internet sebagai sumber akan akses informasi dan 

komunikasi, serta melestarikan alam sebagai wujud kearifan lokal. 
3. Menghasilkan generasi warga belajar yang cerdas, berbudi pekerti, dan mandiri. 

KONSEP PEMBELAJARAN 

Konsep pembelajaran Kejar Paket B di Qaryah Thayyibah adalah menggunakan metode dan sistem 
Induktif artinya dari belajar alam dan praktek-praktek warga belajar (berinteraksi sosial) menuju pada 
teori dan merumuskan konsep dalam bentuk nyata sehingga warga belajar mengadakan kesimpulan 
dan dijadikan sebagai materi pembelajaran bersama. 

Berbasis sosial masyarakat (CIVIL SOCIATY) 

Secara prinsip dai oleh dan untuk warga masyarakat artinya berorientasi pada sosial masyarakat 
yang selalu mengedapankan peran serta warga masyrakat dalam mengelola pendidikan 
kedepan. Lembaga membuka dan terbuka lebar-lebar kepada masyarakat untuk memberi 
dukungan, bantuan bahkan kontrol terhadap sistem, mutu dan pola pembelajaran warga yang 



diberlakukan sesuai dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi dan yang senantiasa 
menjaga, mengelola dan melestarikan budaya kearifan lokal. 

Berbasis Tehnologi  

Artinya selalu mengedepankan warga belajar menguasai, operasionalisasi tehnologi informasi 
dan komunikasi (internet). Internet merupakan pustaka digital yang senantiasa berkembang dari 

waktu ke waktu. Seiring perkembangan tehnologi maka harapannya sains tehnologi ilmu 
pengetahuan bisa diperoleh dengan cepat. Akses informasi melalui internet menjadi unggulan 
warga belajar harapannya warga mampu menguasai tehnologi informasi komunikasi dengan 
mudah, murah, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.  

Kurikulum lifeskiil 

Warga diberi kesempatan mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kemampuan yang 
dimiliki. Anak bisa belajar, mengelola, membangun dan menjaga kelestarian alam yang terpadu 
dengan sains, ilmu pengetahuandan tehnologi sehingga mampu memiliki ketrampilan dalam 
kewirausahaan untuk menjawab kehidupan dimasa mendatang dan mandiri.  

Metode Induktif 

Lembaga ini menjadikan masyrakat dan alam disekitar sebagai (laboratorium) obyek 
pembelajaran warga. Anak didik diberi kesempatan untuk belajar langsung dengan masyrakat, 
lingkungan dan alam sekitar diteliti di amati, di analisis terhadap temuan-temuan dan didiskusikan 
yang akhirnya akan menemukan teori praktis bahkan simpulan dari hasil pembelajaran bersama 
yang harapannya akan tertanam bahwa dirinya bukan bagian yang terpisah dari masyarakat, 
lingkungan dan alam sekitarnya.  

KURIKILUM 

Di Kejar Paket B dalam proses pembelajarannya selalu mengedepankan kurikulum berbasis life skiil. 
Hal yang akan menjadi jawaban atas pendidikan berpola di Indonesia saat ini. Artinya pembelajaran 
tematik / projeck-projeck oleh warga dengan disesuaikan pada konsep Learning By Doing (artinya 
warga berkarya tutor sebagaui fasilitator dan segenap warga mengembangkan belajar diskusi 
bersama, mulai mata pelajaran umum, ilmu-ilmu eksak , bahasa dan ketrampilan yang merupakan 
soko guru kecakapan dan ketrampilan nyata untuk belajar kedepan. 

Bahkan sekolah warga ini lebih mengutamakan pelajaran penelitian alam, penalaran, sains tehnologi 
dan skiil dengan menambah volume jam belajar.  

Life skill Akademisi 

Pendidikan keagamaan 

Metode pembelajaran yang aplikatif ilmu teologi islamiyah, meliputi: qiro’ah sab’ah, tartilan, 
hafalan, praktek Thoharoh, praktek sholat berjamaah, solat sunah dhuha (disaat istirahat), dai 
(muhadloroh), PHBI, sosial keagamaan bersama masyarakat dan penerapan ahlakul karimah, 
etika dan estetika.  

Pendidikan kewarganegaraan 

Disamping mempelajari ilmu sendi-sendi sosial kemasyarakatan, kenegaraan, juga lebih 
mengaplikasikan tuntunan moral dalam hidup dimasyarakat, pengembangan sikap kelestarian 
alam dan kearifan budaya lokal.  

Bahasa  



Merupakan soko guru interaksi warga belajar dalam membedah informasi, komunikasi, sains 
tehnologi dan sosial kemasyarakatan. Sebagai dasar belajar, gramer dan vocab, dengan 
mengaplikasikan bahasa komunikasi diharapkan siswa mampu berkarya (tulisan) pada setiap 
aktifitas harian, mengekspose artikel, berpuisi, membuat cerpen dan menulis karya ilmiah dalam 
beberapa bahasa sehingga perlu adanya tambahan jam belajar (Bhs Inggris), 

Sains 

Internet dan alam jadi sumber belajar dan penelitian warga. Dengan Meeping dan transek dialam, 
warga akan melakukan temuan masalah, lalu dipelajari, didiskusikan, disimpulkan bersama dan 
dijadikan sebagai teori pembelajaran warga. Metode induktif menjadi pilihan utama dalam 
peningkatan sains tehnologi dan mutu akademisi.  

Sosial 

Alam, lingkungan sosial, agensi hayati dan kearifan budaya masyarakat lokal merupakan sumber 
pembelajaran warga. Pengamatan, penelitian,, pengelolaan dan terjun langsung di masyarakat 
merupakan bentuk implementasi belajar warga.  

Life skill kecakapan  

( penulusuran bakat dan minat )  

Sedang dalam penelusuran bakat minat dan kesenangan dalam belajar berkarya disesuaikan dengan 
kondisi alam dan masyarakat lokal ada beberapa sekmen: 

Seni 

Dalam bentuk seni musik (vokal, lagu, instrumen), Seni bela diri (silat, karate, takewondo dll) Seni 
teatre (dramatik, puisi, sandiwara, dll) Seni tari,, seni lukis, seni kaligrafi, dan seni budaya 
kearifan lokal lainnya.  

Olah Raga 

Atletik dan permainan (sepak bola, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, renang yang harapannya 
mampu menghasilkan karya dan prestasi nyata. 

Ketrampilan lokal  

Menjahit (membuat pola, menjahid/konfeksi dan desain). Anyaman bambu (besek, kukusan, 
bakul, keranjang, dan anyaman hiasan lainnya) 

Elektronik (bel listrik, radio komunitas, dll).  

Peternakan dan Perikanan 

Pemijahan dan budidaya ikan lele, ikan hias, dan belut. Pemeliharaan ternak kambing, sapi, 

kelinci, ayam kampung, 

Pertanian alami (organik) 

Kerusakan alam akibat penggunaan bahan kimia sintetis yang berkepanjangan (pupuk kimia dan 
racun pestisida kimia). Sehingga pertanian yang dikembangkan warga adalah tehnologi pertanian 
organik yang ramah lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati serta biologi pedesaan, 
menghasilkan produk makanan sehat. Inilah yang menjadi produk unggulan lokal kami (beras 



organik). Aplikasi warga belajar adalah pembuatan pupuk organik, pestisida alami, meneliti 
kondisi unsur kandungan tanah, tanaman, konserfasi lahan dan menjaga serta mengembangkan 
jenis flora, fauna lokal yang selama ini hampir punah.  

Beaya belajar warga 

Kejar Paket B Qaryah Thayyibah dalam proses belajar mengajar tidak dipungut beaya, akan tetapi 
mereka sepakat untuk membayar beaya listrik, internet dan membeli perlengkapan praktek 
menjahid, pupuk, pemijahan, media penanaman dll. Dalam menentukan besarnya iuran 
ditentukan oleh wali/ orang tua warga belajar dalam musyawarah orang tua wali yang rutin di 
adakan setiap 2 bulan sekali.  

Status dan lulusan 

Status sekolah adalah Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah 
Departemen Pendidikan Nasional. Kejar Paket B (setara SMP) sedangkan namanya adalah 
Kejar Paket B Qaryah Thayyibah. Adapun status kelulusan sama dengan sekolah lainnya 
keluaran Kejar Paket B Qaryah Thayyibah mempunyai kedudukan yang sama dengan ijasah 
sekolah sekolah lainnya. Kegunaan ijazah di tingkat lanjutan atas sama dengan sekolah 
reguler.  

FASILITAS 

SARANA DAN PRASARANA 

 Warga belajar dari keluarga tidak mampu di masyarakat sekitar (anak buruh tani) tahun 2008-
2009: 

- Kelas 1 mempunyai 22 warga belajar, 12 diantaranya perempuan dan 10 laki-laki, 

- Kelas 2 mempunyai 28 warga belajar, 12 laki-laki dan 16 perempuan 

- Kelas 3 mempunyai 20 warga belajar, 9 laki-laki dan 11 perempuan 

Sarana tempat belajar warga sederhana ( dengan alam) dan dengan 82 kursi, 3 papan tulis, 
(white board) dan beberapa sarana belajar diskusi alam (study garden) 

 3 ruang belajar, satu ruang computer/ internet, perpustakaan, laboratorium (life skill) 
sederhana  

 Fasilitas Internet dengan 20 komputer, 10 mesin jahid dan obras, beberapa perangkat 
pertanian, perikanan dan peralatan kerajinan tangan serta peralatan kesenian lainnya.  

 Buku-buku pelajaran dan buku penunjang lainnya 
 Peralatan olah raga dan peralatan peribadatan 
 Kolam tempat praktek pemijahan dan budi daya ikan lele, ikan nila, ikan hias, dan beberapa 

media untuk pengembangan ternak belut 
 Lahan pertanian (organic) untuk tanaman hortikultura (polyback), lahan kebun salak untuk 

praktek dan media budidayanya 
 Lahan dan tanaman obat (toga) sebagai bahan dasar pembuatan pestisida alami (agensi 

hayati) dan obat-obat tradisional (ramuan obat alternatif) yang bebas dari kimia sintetis dan 
racun kimia berbahaya. 

 Tersedia 11 fasilitator local (pendidik) yang mampu menemani belajar warga menuju 
pendidikan yang aplikatif 

 Waktu tambahan belajar warga (lifeskill), computer dan ketrampilan berbahasa serta sains 

PENGELOLA DAN TUTORIAL 
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BERTANI ORGANIK 

LANGKAH NYATA  

MENJAWAB PERSOALAN KEDAULATAN PANGAN 

PETANI AL-BAROKAH 

Posted by mustofaalbarokah pada November 19, 2008 

BERTANI ORGANIK 

 

Pertanian organik yang menjadi impian masyarakat dan menjadi trend pangan dunia adalah 



merupakan : 

Sistem manajemen produksi pertanian yang holistik dan terpadu, mengoptimalkan kesehatan 

dan produktifitas agroekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan 

serat berkualitas dan berkelanjutan. (Kadinpertan Jateng) 

Pertanian yang tanpa menggunakan bahan kimia sintetis, seperti pestisida, pupuk kimia, 

tambahan hormon ataupun rekayasa genetika seperti halnya benih transgenik. (WHO) 

Sistem pertanian alami dari oleh dan untuk petani, terintegrasi dan berkelanjutan. (petani 

Asas yang mendasari konsep pertanian organik 
Peningkatan dan stabilitas produksi dalam jangka panjang untuk generasi yang akan datang 

(berkelanjutan) 

Memperbaharui kelestarian alam, keseimbangan dan sumberdaya kehidupan pertanian 

(Tanah, air, tanaman, dan tenaga kerja) 

Membebaskan petani dari ketergantungan terhadap asupan luar dan perlindungan tanaman 

(benih) 

Mempertimbangkan semua aspek lingkungan pertanian secara bersama-sama yang mencakup 

faktor budi daya, ekologi, ekonomi, Infra struktur, Sosial, Budaya dan Politik 

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN 

Pertanian Organik 

KELEBIHAN 
Berkelanjutan dan menjamin keamanan pangan bagi komunitas 

Sistem yang dikembangkan mendukung pola kehidupan masyarakat pedesaan secara 

ekonomi, sosial, politik, budaya dan kearifan lokal 

Dapat meningkatkat (menciptakan) kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan 

pemberdayaan masyarakat 

Pengelolaan SDA dengan arif bijaksana dan peningkatan SDM lokal (daur ulang) oleh petani 

desa 

Mampu menekan beaya produksi dan menghasilkan produk yang mahal berkualitas (incame 

keluarga meningkat) 

Kemandirian petani dan tidak ketergantungan 

KELEMAHAN 
Petani tidak langsung menerima sistem pertanian organik hal ini dikarenakan Sudah terbiasa 

memakai pola instan (praktis) 

Petani tidak sabar melalui tahapan-tahapan / LEISA (membuat pupuk, pestisida sendiri) 

Petani tergantung dari produk pabrikan pupuk dan pestisida (pola instan) 

Sekilas kurang subur (hijau) hasilnya tidak banyak dan sekilas pemasarannya kurang lancar 

Tanah-tanah pertanian berkurang kesuburannya, polusi alam 

Hama-hama menjadi resisten terhadap pestisida sehingga membutuhkan pestisida lebih 

banyak lagi untuk mengendalikannya 

timbulnya penyakit-penyakit baru yang disebabkan residu bahan-bahan kimia beracun dalam 

kehidupan 

terganggunya ekosistem dan efek-efek tidak langsung bagi kesehatan manusia. 

Mengapa ber-Organik ??? 
Melestarikan lingkungan (tanah air, udara) dari residu bahan racun kimia sintetis yang 

mengancam kehidupan lokal 

Mewariskan lahan emas kepada anak cucu 



Mengkonsumsi makanan sehat dan meningkatkan penghasilan keluarga 

Peningkatan SDM (petani) dalam mengelola SDA 

Produk organik harganya mahal dan petani mampu menentukan harga sendiri 

Tidak ketergantungan kepada apa dan siapapun (pupuk kimia, pestisida kimia serta 

kebijakanyang tidak bertanggung jawab). 

Terdapat 3 pilar capaian yang diinginkan dalam pengembangan Pertanian 

berkelanjutan (Organik) 
Adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan komunitas manusia; 

Peningkatan keseimbangan (alam) 

Peningkatan stabilitas dan berkelanjutan dari sistem melalui konservasi air, tanah dan unsur 

hara. 

LALU….. 

APA YANG KITA LAKUKAN 
Membangun (petani) dengan gerakan pertanian organik 

Meninggalkan sistem pertanian konvensional (yang berlebihan) 

Penguatan organisasi tani (keltan) yang berbasis pertanian di pedesaan 

Mendesak kepada penentu kebijakan, bahwa akses dan kontrol adalah dari oleh dan untuk 

petani 

Menciptakan kedaulatan petani atas diri dan pangan lokal dengan gerakan bersama. 

Kemandirian petani 

Kedaulatan Pangan berada 

di tangan petani 
Merupakan hak setiap orang, kelompok (petani) masyarakat dan bahkan negara untuk 

mengakses dan mengontrol berbagai sumber daya produktif serta dalam menentukan 

kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologi, 

sosial, ekonomi dan budaya lokalnya (produk khas masing-masing daerah). 

lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat 

dan berkelanjutan 

PILAR PENYANGGA Kedaulatan pangan 
Penataan ulang sumber-sumber produksi pangan 

Pengembangan pertanian Berkelanjutan (organik) 

Pengembangan Perdagangan yang adil 

Penguatan pola konsumsi aneka pangan lokal 

Terdapat beberapa perbandingan antara Ketahanan pangan – kedaulatan pangan 

KETAHANAN PANGAN 

 Perdagangan bebas dianggap segalanya atau satu-satunya jalan menuju kesejahteraan 

rakyat 

 Budidaya tanaman pangan untuk komoditi perdagangan dan ekspor 

 Terserah pasar (mekanisme pasar murni) 

 Pasar luar negeri 

 Dilarang (namun AS dan UE memberikan subsidi yang besar kepada petaninya yang 

kaya) 

 Komoditas yang penting dan menguntungkan (komoditas perdagangan) 



 Satu pilihan komoditas untuk efisiensi ekonomi 

 Kelaparan karena rendahnya produksi pangan 

 Dicapai dari manapun (termasuk impor) asal harga murah 

 Diprivatisasi 

 Komunitas yang dipatenkan  

KEDAULATAN PANGAN 

 Pangan dan pertanian dilindungi perdagangan bebas 

 Budidaya aneka tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri dan pasar lokal 

 Harga yang adil, memperhitungkan biaya produksi, pendapatan buruh tani, 

keuntungan bagi petani kecil secara bermartabat 

 Akses ke pasar lokal dan menghentikan investasi pasar agribisnis 

 Boleh selama tidak merusak pasar negeri lain. Justru diperlukan untuk petani kecil 

dan untuk mendukung pertanian berkelanjutan 

 Kebutuhan dasar manusia, sehingga harus terjangkau dalam jumlah yang cukup, 

sesuai budaya lokal dan produksi lokal (komoditas sosial) 

 Pilihan jenis tanaman adalah hak penduduk pedesaan (petani lokal) 

 Masalah akses dan distribusi, karena kemiskinan dan ketidak-adilan 

 Diproduksi sendiri oleh komunitas lokal, keanekaragaman pangan berdasarkan histori 

dan kultur daerah setempat, tidak memaksakan keseragaman pangan 

 Lokal dan kontrol oleh komunitas (masyarakat lokal) 

 Lokal, warisan yang menjadi milik bersama  

” Kedualatan pangan harus memprioritaskan pemenuhan petani penggarap (produksi, 

distribusi, dan konsumsi) berorientasi pasar lokal dan nasional serta memberdayakan 

petani kecil di pedesaan dalam prakteknya adalah bertani yang berkelanjutan (organik)” 

Phone  : 0298615322 
E-Mail  : nnnady@gmail.com 
Handphone :085740584273 

AGENSI HAYATI DI PAGYUBAN PETANI AL-

BAROKAH 

Posted by mustofaalbarokah pada Maret 23, 2009 

PAGUYUBAN PETANI 

Al-Barokah 

Bahwa Pengelolaan alam oleh manusia melalui sistem manajemen dan tehnologinya yang 

eksploitatif, telah mengakibatkan rusaknya keseimbangan alam yang berdampak secara multi 

dimensional dalam kehidupan sosial umat manusia dan kaum tani sebagai suatu kelompok 

masyarakat yang bergumul langsung dengan alam mereka telah menjadi korban sehinnga 

hidup dalam suasana penderitaan yang berkepanjangan. Dalam peradaban moderen yang 

terus berkembang ini, kaum tani dihadapkan dengan permasalahan struktural, yaitu sistem 

sosial yang semakin menindas dan alam yang sudah tidak bersahabat. Oleh karena itu, untuk 

membebaskan diri dari belenggu permasalahan tersebut dibutuhkan perjuangan yang panjang 
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dan tak kenal lelah dari kaum tani, baik secara ekonomi,sosial politik maupun budaya. 

Kemudian dari pada itu untuk mendudkung langkah-langkah perjuangan yang akan 

diselenggarakan perlu disusun suatu strategi perjuangan kaum tani sehinnga tujuan-tujuan 

yang diinginkannya bisa tercapai, yaitu : 

1. Terwujudnya akses dan kontrol kaum tani terhadap sumber daya dan dana sehinnga 

mampu menghapus segala bentuk pemerasan terhadap dirinya. 

2. Terwujjudnya kesadaran akan harkat dan martabat kaum tani sehinnga kaum tani mampu 

merumuskan kepentingan strategisnya serta mampu menghadapi segala ancaman yang 

terjadi. 

3. Terwujudnya kegiatan produksi dikalangan petani yang mampu mencukupi segenap 

kebutuhannya yang tidak merusak lingkungan. 

4. Terwujudnya kelayakan hidup dan kemandirian petani dalam memperjuangkan hak-hak 

yang dimilikinya. 

Guna mewujudkan tujuan-tujuan di atas maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk 

menggalang dan memupuk persaudaraan diantara kaum tani melalui organisasi yang dibentuk 

sebagai wahana untuk merancang melaksanakan dan merefleksikan program-program aksi 

bersama. Atas dasar hal-hal tersebut maka para petani yang tergabung dalam Kelompok-

Kelompok Tani bertekad telah mendirikan Organisasi Tani yang di beri nama Paguyuban 

Petani Al-Barokah 

DAFTAR ISI 
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2. Prinsip-Prinsip Pengendalian Hayati 
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PENUTUP  

CAKRAWALA 

Dewasa ini pertanian organik semakin populer. Hal ini disebabkan dampak dari sistem 

pertanian modern atau sistem pertanian kimiawi yang tidak dapat berkelanjutan dalam jangka 



panjang. Sejak dicanangkannya gerakan Revolusi Hijau pada tahun 70 an, system pertanian 

kimiawi berkembang dengan pesat, yaitu sejak ditemukannya varietas unggul yang 

berpotensi meningkatkan hasil, namun harus dibarengi dengan biaya produksi yang tinggi 

pula. Seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida dengan dosis tingi. 

Keberhasilan penyuluhan progran teknologi ini, dimulai dari Bimas, Inmas, Insus sampai 

supra Insus, hal ini menyebabkan petani bersifat minded, kondisi ini mendorong konsumsi 

pupuk kimia ( 1975 – 1987 ) terus meningkat. Peningkatan penggunaan pupuk selama 12 

tahun ini rata-rata hampir lima kali lipat , Sedangkan produksi padi dan non padi hanya 

terjadi kenaikan sekitar 50% (kompas 89), hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk 

kimia makin lama semakin tidak efisien, karena tidak sebanding dengan kenaikan hasil 

panen. Selain itu penggunaan pupuk kimia setiap musim tanam harus ditambah volumenya, 

kalau tidak tanaman tidak akan subur (pemanjaan tanaman) yang merusak tanah (bantat). 

Tanah-tanah dengan kandungan bahan organic rendah akan memiliki kapasitas penyangga 

yang rendah pula, dan sebagai akibatnya sebagian pupuk yang diberikan hilang tercuci. 

Terbukti dampak penggunaan pupuk kimia yang berkepanjangan dalam dosis tinggi 

disamping merusak lingkungan adalah kondisi kesehatan manusia tidak terkontrol, 

menimbulkan bermacam-macam penyakit karena banyak mengkonsumsi makanan yang 

berkadar kimia tinggi. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka mulai dikembangkan system pertanian 

organik. Teknologi ini mengembalikan kesuburan kondisi fisik tanah, dan lingkungan 

biologi, Betapa hebatnya kekuatan Revolusi Hijau dan Revolusi Biologi, sehingga memporak 

porandakan sistem lingkungan, sosial, teknologi, serta benih budidaya lokal yang kita miliki 

hilang. Kenyataan inilah yang harus segera kita kembalikkan. Mimpi ini harus kita bangun 

dengan tetesan keringat dan bahkan dengan cucuran air mata. 

Penyusun 

Drs. Mustofa 

PENDAHULUAN 

Masalah utama petani dalam menjalankan usaha taninya antara lain adalah kegagalan panen 

karena serangan organisme pengganggau tanaman (OPT). Pengganggu tanaman musti harus 

dikendalikan jika sudah dalam batas-batas merusak, Disatu sisi perlu tetap dijaga adanya 

populasi hama yang masih dimungkinkan belum melampaui batas maka tidak perlu tergesa-

gesa di kendalikan karena dalam kapasitas yang kecil masih banyak menfaatnya bagi 

lingkungan harapannya agar terus berjalannya proses keseimbangan alami. Artinya pada 

keadaan tertentu populasi hama yang tidak mengakibatkan terjadinya kerugian ekonomis. 

Dan pengendalian hayati tidak harus memakai obat obatan, karena di sekitar lahan terdapat 

juga faktor pengendali alam (hewan lain/ sebagai predator) yang ada di alam, dan itu 

merupakan musuh alami dari organisme (pengganggu tanaman) yang akan dikendalikan. 

Oleh karna itu pengendalian hayati dapat terjadi secara alamiah atau terapan (manipualsi 

musuh alami). Dalam keadaan normal populasi suatu organisme selalu bergerak disepanjang 

arah keseimbangan, demikian pula populasi serangga. 

Ekosistem pertanian, khususnya tanaman pangan dan holtikultura sangat dinamik. Campur 

tangan manusia dalam usaha tani kadang sangat melampaui batas. Sehingga kondisi ini tentu 

akan merubah ekosistem yang telah dibentuk oleh alam. Kegiatan usaha tani yang intensif 

dan dilakukan dengan tidak bijaksana, akan mengarah kepada kondisi yang tidak 

menguntungkan musuh alami bahkan akan ikut punah. Apabila hal ini terjadi, kondisi 

lingkungan menjadi lebih membahayakan untuk perkembangan OPT.selanjutnya. Dewasa ini 

beberap jenis musuh alami khususnya jenis mikroorganisme entomopatogen telah dapat 



diproduksi dalam skala industri dan dipasarkan sebagi pestisida atau dikenal sebagai pestisida 

biologi. Artinya manusia tidak harus melakukan dengan tergesa-gesa mengendalikan dengan 

bahan-bahan (kimia) yang merusak lingkungan pertanian. 

PENGENDALIAN OPT 

1. Pengertian Pengendalian Hayati 

Pengendalian hayati (biological control) berbeda dengan pengendalian alami (natural 

control). Pengendalian hayati merupakan taktik pengelolaan hama yang dilakukan dengan 

sengaja memenfaatkan musuh alami untuk menurunkan atau mengendalkan populasi hama 

tanaman. Sedangkan pengendalian alami merupakan proses pengendalian dengan sendirinya 

tanpa ada kesengajaan oleh tangan manusia. 

2.Prinsip-Prinsip Pengendalian Hayati 

a) Introduksi > memindahkan atau mendatangkan musuh alami dari suatu daerah /negara asal 

ke daerah baru/dalam negeri dalam upaya pengendalian hama. 

b) Augmentasi > Penambahan musuh alami melalui pelepasan musuh alami di lapang dengan 

tujuan untuk lebih meningkatkan peranan dalam menekan populasi hama. 

c) Inundasi > Penambahan musuh alami dalam jumlah banyak dengan tujuan dapat 

menurunkan populasi hama dengan cepat sampai pada tingkat yang tidak merugikan. 

d) Konservasi > Semua upaya berjalan untuk melestarikan / memelihara musuh alami yang 

sudah ada dilapang, antara lain melelui tehnik bercocok tanam, pengaturan jarak tanam dan 

penyediaan sumberdaya. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Pengendalian Hayati 

a. Pengendalian hayati punya kebaikan antara lain: 

~ Selektifitas tinggi dan tidak menimbulkan hama baru 

~ Organisme yang digunakan sudah ada di lapang/ lahan 

~ Organisme yang digunakan dapat mencari dan menemukan hama 

~ Dapat berkembang biak dan menyebar secara alamiah 

~ Hama tidak menjadi resisten atau terjadi sangat lambat 

~ Pengendalian ini dapat berjalan dengan sendirinya ,dan 

~ Tidak ada pengaruh/ efek samping yang buruk, seperti pada penggunaan pestisida 

b. Pengendalia hayati punya kelemahan antara lain : 

~ Pengendalian berjalan lambat 

~ Tidak dapat diramalkan, ditentukan dengan paksa 

~ Sulit dan mahal untuk pengembanganya dan penggunaanya 

~ Memerlukan pengawasan pakar  

PERANAN AGENSI HAYATI 

DALAM PENGENDALIAN OPT 

Agesi pengendalian biologi disebut musuh alami yang terdiri dari parasitoid. Predator dan 

patogen (jamur, bakteri, virus) punya peran dan spesifikasi yang berbeda-beda. PHT 

menekankan pada bekerjanya musuh alami sebagai agensi hayati yang secara alami 

organisme tsb mamapu menekan populasi hama dalam arus keseimbangan populasi yang 

tidak merugikan. Oleh karna itu sebagai komponen yang sangat menentukan keseimbangan 

populasi hama, musuh alami sangat memegang peranan penting dan perlu diperhitungkan 



serta diberi peluang untuk berfungsi secara maximal. 

Ada beberapa agesi hayati yang telah digunakan dala pengendalian OPT tanaman pangan dan 

holtikultura antara lain: 

1. Parasitoid Deadegma semiclausum untuk mengendalikan plutella zylostella (ulat kobis) 

2. Parasitoid Trichogrmma sp. untuk mengendalikan ulat heliothis sp. Eliella sp.dan 

penggerek batang padi. 

3. Parasitoid Tetrastichus sp. Telonomus sp. Untuk mengendalikan penggerek batang padi 

putih. 

4. Predator Tito alba (burung hantu) untuk mengendalika hama tikus. 

5. Cendawan Metarrizhum sp. Beauveria bassina, dan Hersutella sp. untuk mengendalikan 

wereng coklat padi. 

6. Virus spodoptera Litura Nuclear Polyhidrosis Virus ( SINPV) untuk mengendalikan ulat 

grayak pada kedelai dan cabai. 

7. Virus Spodeptera exigua Nuclear Polyhidrosis Virus (SeNPV) untuk mengendalikan ulat 

grayak pada bawang merah. 

8. Bakteri Baccilus thuringiensis untuk mengendalikan P.xylostella C. binotalis,dan Heliothis 

sp. 

Selain itu masih ada beberapa musuh alami yang berpotensi tinggi dan banyak ditemukan di 

lapang tapi belum dimanfaatkan secara optimal antara lain: 

1. Predator. 

Beberapa famili predator penting yang banyak memengsa hama antara lain: kumbang 

putih,kumbang tanah, kepik buas, laba-laba, dan pemangsa ischidion scutellaris. 

2. Parasitoid 

Umumnya dari famili lebah-lebahan (tabuhan) antara lain: 

a. Ichneumoineade,sebagian besar berperan sebagai parasitoid larva atau pupa 

Lepidoptera(xanthopimpla sp. Dan Charops sp.) 

b. Braconidae, Ophius spp. Parasitoid larva /pupa lalat buah dan lalat bibit, Micro plitis sp. 

Parasitoid larva ulat grayak. 

c. Eulophidae : Tetrastichus spp. Elamus spp. Ektopaeasitoid ulat penggulung daun dan 

penggorok daun,Euplectrus sp. Ektoparasitoid ulat grayak dan ulat jengkal. 

d. Chaledidae (merupakan parasitoid pupa padat berbagai jenis serangga ) : brachimeria sp. 

Sebagai parasitoid primer/ skunder . 

e. Dll. 

Beberap upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peranan dan potensi agens hayati 

dilapang antara lain: 

• Melakukan eksplorasi agens hayati pada beberapa komoditi dimonan 

• Mengadakan pengkajian tentang agens hayati yang telah berhasil diekplorasi baiksecara 

laborat maupun lapangan 

• Mengadakan kegiatan pemasyarakatan pemabfaatan agens hayati sebagai sarana 

pengendalia OPT melalui penyuluhan, bimbingan, teknis baik melelui kegiatan SLPHT 

maupun demontrasi area dsb. 

• Memedukan kegiatan pengembangan pamanfaatan debgan litbang Pertanian, Perguruan 

Tinggi, dan Instansi terkait lainnya. 

KONGKLUSI 

• Agens hayati punya peran penting dalam pengendalian alami (Natural Control) dan 

pengendalian hayati (Biological Control) 

• Pengendalian hayati adalah taktik pengendalian yang alamiah, karena menggunakan faktor 



pengendali yang sudah ada di alam. 

• Peranan dan kontribusi agens hayati menunjang pelaksanaan OPT. 

• Banyak jenis musuh alami sebagai agens hayati yang telah ada di lapang tetepi belum 

banyak dimafaatkan. 

• Walaupun dengan keterbatasan yang ada, pengembangan pemanfaatan agens hayati perlu 

dilaksanakan. 

PRAKTEK SEDERHANA 

PEMBUATAN MEDIA PADAT 

JAGUNG PECAH 

Tujuan: 

Peserta dapat menguasai tehnik pembuatan media padat (jagung pecah) guna pembiakan 

massalah patogen serangga 

Bahan: 

1. Jagung pecah = 1.000 gram 

2. Aquades = 1.000 ml 

3. Alumunium foil secukupnya 

4. Paralon secukupnya 

5. Kantong plastik tahan panas (ukuran 1 kg)  

Alat ; 

• Panci 

• Nampan plastik 

• Kompor 

• Dandang alumunium 

• Sendok kayu 

• Sendok makan 

Cara kerja pembuatannya 

1. Cuci jagung pecah dan tiriskan 

2. Panaskan air dalam panci sampai mendidih, lalu masukkan jagung yang sudah dicuci 

kedalam air panas kurang lebih 4 -5 menit 

3. Angkat panci, tiriskan jagung sampai dingin 

4. Masukkan jagung ke dalam kantong plastik tahan panas sebanyak 4-5 sendok makan ( 

volume sampai sepertiga) 

5. Pasang pipa paralon pada plastik di bagian ujung lalu lipat ujungnya ke bagian belakang 

6. Tutup dengan kapas dan bungkus dengan alumunium foil 

7. Panaskan air dalam dandang sampai mendidih, masukkan kantong plastik yang telah berisi 

media jagung ke dalam dandang (dikukus) 

8. Tutup dandang dan biarkan dalam keadaan mendidih 

9. Apabila keadaan air dalam dandang mulai berkurang, tambahkan air panas 

10. keluarkan media dari dandang, dinginkan dan simpan dalam tempat yang bersih 

JAGUNG PECAH DAN KATL /DEDAK 



Tujuan : 

Peserta dapat menguasai tehnik pembuatan media (jagung pecah + dedak) untuk pembiakan 

massal patogen serangga. 

Bahan : 

• Jagung pecah 

• Alumunium foil 

• Dedak 

• Paralon 

• Kapas 

• Kantong plastik tahan panas 

• Alimunium foil 

Alat-alat : 

1. Panci 

2. Danadang alumunium 

3. Kompor 

4. Nampan plastic 

5. Sendok kayu 

6. Sendok makan 

Cara kerja : 

1. Cuci jagung pecah sampai bersih dan tiriskan 

2. Panaskan air dalam panci sampai mendidih 

3. Atur nyala sampai sedang stabil, masukkan jagung pecah yang sudah dicuci ke dalam 

panci yang ada airnya mendidih selama 4 -5 menit. 

4. Angkat panci buang airnya dan tiriskan jagungnya 

5. Kukus dedak ke dalam dandang alumunium sekitar 15 menit, keluarkan dan dinginkan 

6. Campur jagung pecah dan dedak sampai rata dan dinginkan 

7. Setelah dingin masukkan campuran tsb ke dalam kantong plastik tahan panas sebanyak 4 -

5 sendok makan dengan kapas dan bungkus dengan alumunium foil 

8. Pasangkan pipa paralon pada kantong plastik, lalu lipatkan kebagian belakang, tutup 

dengan kapas dan bungkus dengan alumunium foil 

9. Panaskan air dalam dandang sampai mendidih, masukkan (kukus) kantong plastik yang 

telah berisi campuran jagung pecah dan dedak ke dalam dandang. 

10. Tutup dandang dan biarkan dalam keadaan mendidih selama 2 -3 jam 

11. Apabila keadaan air dalam dandang mulai berkurang tambahkan air panas. 

12. Keluarkan media dandang, dinginkan dan simpan dalam tempat yang bersih 

BERAS dan KATUL /DEDAK 

Tujuan : 

Peserta dapat menguasai tehnik pembuatan media padat (beras dan dedak) untuk pembiakan 

patogen serangga. 

Bahan: 

• Beras = 500 gram 

• Alumunium foil 

• Dedak = 500 gram 

• Paralon 



• Aquades = 1100 ml 

• Kantong plastik tahan panas 

• Kapas (uk. 1 gram ) 

Alat-alat: 

1. Panci 

2. dandang aluminium 

3. Kompor 

4. Nampan plastik 

5. Sendok makan 

6. Sendok makan 

Cara kerja: 

1. Cuci beras sampai bersih dan tiriskan 

2. Panaskan air dalam panci sampai mendidih 

3. Atur nyala api sampai sedang stabil,lalu masukkan beras yang sudah yang sudah dicuci ke 

dalam panci yang airnya sudah mendidih selama 3 -4 menit 

4. Angkat panci dan keluarkan airnya dan tiriskan sampai dingin 

5. Kukus dedak selama 15 menit keluarkan dan dinginkan 

6. Campur beras dan dedak hingga rata dan dinginkan 

7. Setelah dingin masukkan campuran tsb ke dalam kantong tahan panas sebanyak 4 -5 

sendok makan 

8. Pasang pipa paralon pada ujung plastik lalu lipatkan ke bagian belakang,tutup dengan 

kapas dan bungkus dengan alumunium foil 

9. Panaskan air dalam dandang dan biarkan dalam keadaan mendidih selama sekitar 2 -3 jam 

10. Tutup dandang dan biarkan dalam keadaan mendidih selama sekitar 2 – 3 jam 

11. Apabila air dalam dandang mulai berkurang tambahkan air panas 

12. Keluarkan media dari dandang, dinginkan dan simpan di tempat yang bersih 

PRAKTEK PERBANYAKAN ISOLAT MURNI CENDAWAN PATOGEN SERANGGA 

(Beauveria spp.) 

Perbanyakan pada media PSA 

Tujuan : 

Peserta dapat menguasai tehnik perbanyakan isolat murni cendawan patogen serangga 

(Beauveria spp. ) pada media PSA. 

Bahan-bahan: 

1. Media PSA 

2. Isolat murni Beauveria spp. 

3. Alkohol 70 %  

Alat –alat : 

1. Incase ( clean bench) 

2. Lampu bunzen 

3. Rak tabung reaksi 

4. Orchad sprayer 

Cara kerja : 

1. Sterilkan incase dan alat serta tangan anda dengan alkohol 70 % 



2. Masukkan bahan dan alat kedalam incase 

3. Nyalakan lampu bunzen 

4. Ambil tabung isolat murni dan jepitkan di jari manis dan jari tengah tangan kiri anda 

5. Ambil tabung media PSA dan jepitkan di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri 

anda 

6. Ambil jarum oase, bakar pada lampu bunzen sampai membara semua bagian kawatnya 

7. Cabut sumbat tabung yang terdekat dengan tangan kanananda dengan jari kelingking 

8. Cabut sumbat tabung yang lain dengan cara serupa namun dengan jari manis atau jari 

tengah 

9. Panaskan kedua tabung di atas api bunzen 

10. Potong dan ambil sejumlah kecil isolat murni dari tabung isolat lalu pindahkan dengan 

menempelkan nya pada media PSA 

11. Panaskan kedua mulut tabung, kemblikan sumbat masing –masing tabung dan letakkan 

kedua tabung dalam rak tabung 

12. Panaskan kembali jarum oase sampai membara dan simpan pada tempat asalnya 

13. Tuliskan pada tanung nama anda jenis organisme dan tanggal inakulasi 

14. Taruh pada rak dan simpan dalam ruangan yang bersih pada suhu kama 

Perbanyakan pada media padat 

Tujuan : 

Peserta dapat menguasai tehnik perbanyakan massal inokulum cendawan patogen serangga 

Beauveria spp. Pada media padat 

Bahan : 

1. Media pada (jagung pecah, jagung pecah + dedak, dan beras + dedak ) 

2. Isolat murni 

3. Alkohol 70 % 

Alat –alat : 

• Incase ( clen bench) 

• Jarum oase 

• Rak tabung reaksi 

• Orchad sprayer 

Cara kerja : 

1. Sterilkan incase dan alat serta tangan anda dengan alkohol 70 % 

2. Masukkan bahan dan alat ke dalam incase 

3. Nyalakan lampu bunzen 

4. Ambil tabung isolat murni dan jepitkan di antara tangan kiri anda 

5. Ambil jarum oase, bakar pada lampu bunzen sampai membara semua bagian kawatnya 

6. Cabutlah sumbat tabung yang terdekat dengan tangan anda dengan jari kelingking 

7. Potonglah isolat murni pada tabung kurang lebih 1 cm2 dan ambil dengan jarum oase 

8. Panaskan mulut tabung isolat di atas api bunzen dan tutuplah 

9. Cabut sumbat kantong plastik dengan tangan kiri anda, panaskan bagian mulutnya lalu 

masukkan potongan isolat murni ke dalamnya 

10. Panaskan kembali jarum oase sampai membara dan simpan pada tempat asalnya 

11. Tuliskan pada kantong plastik nama anda,jenis organisme dan tanggal inokulasi 

12. Taruh pada wadah dan simpan dalam ruang yang bersih pada suhu kamar 



PERBANYAKAN SPORA BEAUVERIA BASSIANA 

PADA MEDIA NASI BERAS /JAGUNG 

Bahan dan alat 

~ Isolat cendawan 

~ beras /jagung pecah 

~ kantong plastik tahan panas (tebal 3 mm) 

~ dandang / langseng 

~ autoclacve 

~ enthong /sendok 

~ selotip 

~ stepler dan isisnya 

~ pendingin /kipas angin 

Persiapan membuat nasi beras / jagung 

• Cuci jagung sampai bersih (khusus agung pecah setelah itu disiram dengan air mendidih 

• Masak beras /jagung dalam dandang sampai setengah masak (30 menit) dan aduk sekali 

dalam proses pemasakan 

• Angkat dan dinginkan 

• Masukkan dalam plastik, dengan ukuran =100 gram perkantong 

• Padatkan dan posisikan nasi tsb pada bagian bawah plastik, bagian atas plastik yang tidak 

terisi dilipat dengan cara menggulungkannya, dan diberi selotip agar gulungannya tidak 

lepas. 

• Gulungan nasi dalam plastik selanjutnya disusun dalam dandang atau autocalve untuk 

disterilkan. Apabila digunakan dandang lama sterilisasi 1 – 2 jam; sedang apabila 

menggunakan autoclave dengan suhu 120 derajat celcius.tekana 1atm butuhkan waktu kira-

kira 20 menit 

• Setelah disterilkan, nasi beras /jagung didinginkan dan siap diinokulasi. 

Cara inokulasi 

 Sipkan nasi beras /jagung yang telah disterilkan 

 Siapkan isolat /inokulum murni 

 Dengan menggunakan jarum oase,kita ambil inokulum murni dalam test tube kmd 
diinokulasi dalam media nasi.kalau sumber inokulum dari media padat dapat diambil dengan 

pinset. 

 Lipatkan mulut plastik kemudian disteples. 

 Pekerjaan ini dilakukan dalam incase kotak inokulasi. 

 Media yang selasai diinokulasi dikeluarkan dari dalam incase ,selanjutnya ditata rapi pada 

rak. Dan diinkubasikan selama 4 minggu, media sudah penuh dengan spora dan siap dipakai. 

Sterilkan ruang ,alat , dan bahan 

A. Sterilisasi ruang 

 Dengan bahan kimia (alkohol 70 % formali 1 % ) 

 Dengan sinar ultraviolet 

B. Sterilisasi alat 

 Dengan udara panas (oven) … untuk tes tube petridis dll 

 Dengan uap panas (autoclave) … untuk media biakan 

 Dengan api ( bunzen ) … untuk jarum oase,pinset,skalpel dll 



Sterisasi bahan 

 Dengan bahan kimia seperti klorok 1 % alkohol 70 % …untuk bahan isolat dll. 

 Dengan uap panas seperti autoclave untuk media tumbuh dll. 

Mustofa 

ketua 

PENUTUP 

Demikian penyusunan buku ini dengan system induktif, dimana buku yang sangat sederhana 

ini adalah hasil dari pengalaman di lapangan, sehingga bahasanyapun bahasa petani 

(organic). 

Penyusun sangat mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun serta memperbaiki 

yang dapat meyempurnakan karya sederhana ini, 

Akhirnya kami penyusun hanya menanti nantikan dan membuka pintu maaf yang sebesar-

besarnya atas segala kekurangannya, semoga buku yang sederhana ini dapat membantu 

penyusun khususnya dan pembaca ummnya dalam berkarya dan berkarsa di lapangan. 

Atas segala perhatian pembaca kami ucapkan banyak terima kasih,………… 

Phone  : 0298615322 
E-Mail  : nnnady@gmail.com 
Handphone :085740584273 
 

mailto:nnnady@gmail.com

