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RINGKASAN
IbM KELOMPOK TANI PADI SRI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PASURUAN DALAM PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK MENJADI
BIOKOMPOSER
Program IbM ini bertujuan untuk (1) Membentuk petani mandiri dalam pemenuhan
kebutuhan pupuk pada usahatani padi (2) menciptakan teknologi pengolahan limbah
organik berbasis sumberdaya lokal (3) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
kelompok tani dalam manajemen produksi pembuatan biokomposer, (4) Meningkatkan
kepedulian kelompok tani dalam berusahatani yang memperhatikan prinsip-prinsip
pertanian berkelanjutan, (5) Membentuk wirausaha baru yang dapat menambah
pendapatan petani. Target dalam program IbM ini antara lain : (1) setiap kelompok tani
memiliki wawasan dan pengetahuan tentang teknologi pembuatan biokomposer, (2)
setiap kelompok tani mampu mengolah limbah organik (kotoran ternak, bonggol-batang
pisang, limbah organik rumah tangga), (3) setiap kelompok tani mampu mengelola
usaha biokomposer dengan baik, mengelola dari kebutuhan bahan baku, penjadwalan,
dan mengatur kapasitas produksi, (4) setiap kelompok tani memiliki unit instalasi
pengolahan biokomposer beserta tempatnya, (5) setiap kelompok tani dapat
memanfaatkan mesin pencacah bahan organik, sehingga lebih mudah dalam
pemotongan bonggol-batang pisang, sayur atau buah. Metode pendekatan yang dipakai
dalam kegiatan ini adalah : (1) Pelatihan pengolahan limbah organik menjadi
biokomposer, (2) demo dan pendampingan pembuatan biokomposer bersama-sama
dengan kelompok tani, (3) Pelatihan dan pembinaan manajemen produksi,(4) Pelatihan
dalam pengelolaan manajemen keuangan, (5) Pelatihan leadership(kepemimpinan) bagi
pengurus, (6) Mengembangkan usaha menjadi usaha baru yang menguntungkan dan (7)
Pembuatan instalasi biokomposer MOL bersama-sama dengan seluruh anggota
kelompok tani mitra. Hasil kegiatan ini adalah (1) Sebagian besar anggota kelompok
tani (Mitra) berkisar 90% bisa dalam proses pembuatan biokomposer. (2) Sebagian
besar anggota kelompok tani (Mitra) berkisar 85% bisa dalam proses manajemen
produksi (penjadwalan, pengaturan bahan baku dan kerjasama dalam proses pembuatan
biokomposer. (3) Pembuatan instalasi biokomposer di kelompok tani (mitra) sudah
selesai 100% dan siap digunakan oleh kelompok tani. (4) Ketua kelompok tani sudah
menerapkan semua materi pelatihan meskipun masih diperlukan pendampingan dari
Tim Pelaksana IbM. (5) Ketua kelompok tani sudah menerapkan pembagian tugas
sesuai devisi masing-masing dan mulai membuat administrasi laporan kinerja dan
laporan keuangan meskipun masih sederhana.

Kata kunci : kelompok tani, limbah organik, biokomposer, sukorejo
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KATA PENGANTAR
Salam sejahtera bagi kita semua. Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke
hadirat Allah Swt , karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kegiatan Program
Iptek Bagi Masyarakat (IbM) ini dapat diwujudkan sesuai dengan rencana. Melalui
kegiatan Program Iptek Bagi Masyarakat (IbM) ini kami telah berupaya memberikan
yang terbaik demi terwujudnya program yang dirancang untuk mengasah keilmuan dan
mewujudkan TRIDARMA PERGURUAN TINGGI.
Dengan penuh rasa rendah hati, kami juga sangat menghargai dan berterima
kasih atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen
Universitas Yudharta Pasuruan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas
Yudharta Pasuruan yang telah mengawal kegiatan ini. Tak lupa kami ucapkan
terimakasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi atas dana hibah yang telah diberikan
kepada kami sehingga penelitian ini bisa berjalan.
Besar harapan dengan kegiatan yang telah kami lakukan ini dapat berkembang
ke arah yang positif. Dan semoga dapat memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya
kami, Mitra dan masyarakat dalam mengembangkan usaha taninya.

Pasuruan, 10-11-2015

Pelaksana IbM
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Analisis Situasi
Kesadaran petani padi SRI (System Of Rice Intensification) dalam penggunaan
bahan-bahan organik sangat tinggi, yaitu dapat dilihat dari kebutuhan pupuk organik
padat maupun cair dan pestisida alami terhadap lahan sawahnya. Berdasarkan Mutakin
(2009) kebutuhan pupuk organik dan pestisida untuk padi dengan menggunakan metode
SRI (System Of Rice Intensification) dapat diperoleh dengan cara mencari dan
membuatnya

sendiri.

Pembuatan

kompos

sebagai

pupuk

dilakukan

dengan

memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan dan sampah rumah tangga dengan
menggunakan biokomposer MOL (Mikro Organisme Lokal) buatan sendiri. Begitu pula
dengan pestisida, dimana bahan-bahannya dapat diperoleh dari tumbuhan berkhasiat
sebagai pengendali hama. Menurut Januardani (2008) MOL (Mikro Organisme Lokal)
adalah kumpulan dari beberapa mikro organisme yang bisa diternakkan dan berfungsi
untuk “starter” dalam pembuatan kompos organik. Selain digunakan untuk “stater”
kompos, pengaplikasian biokomposer MOL (Mikro Organisme Lokal) juga dapat
digunakan sebagai pupuk cair yang sangat efektif sebagai tambahan nutrisi (vitamin)
pada tanaman. Menurut SMPT Harapan Rakyat (2008) aroma yang khas dari masingmasing bahan pembuatan MOL juga dapat berfungsi ganda dalam menghalau hama
yang ada pada tanaman atau biasa disebut sebagai pestisida nabati. MOL yang
digunakan sebagai pestisida nabati biasanya adalah MOL yang terbuat dari urine hewan
dan kotoran hewan. Dalam metode SRI (System Of Rice Intensification) prinsip
pembuatan MOL pada dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan unsur Nitrogen (N),
Phospat (P), dan Kalsium (K) dengan memanfaatkan mikroba yang hidup dalam bahan
yang tersedia di sekitar kita.
Dimana didalam penerapan metode tersebut petani dikenalkan dengan pembuatan
salah satu biokomposer yaitu dengan istilah MOL. Pada mulanya pengenalan
pembuatan MOL ini dilakukan oleh PT. HM Sampoerna yang terletak di desa
Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Salah satu pelatihan yang diberikan adalah
pembuatan MOL (Mikro Organisme Lokal) dimana fungsinya adalah sebagai stater
kompos, nutrisi, maupun pestisida nabati. Setiap petani padi yang telah menerapkan
metode SRI dilatih dan diberi pengetahuan agar mampu membuat MOL sendiri. Dengan
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adanya pelatihan-pelatihan tersebut, harapannya adalah petani padi SRI mempunyai
pengetahuan dan skill dalam pembuatan MOL (Mikro Organisme Lokal) guna
mendukung kebutuhan input produksi dan memlihara tanaman padinya.
Desa Suwayuwo di Kabupaten Pasuruan adalah salah satu daerah penerapan
metode SRI (System Of Rice Intensification). Pada tahun 2008 luas lahan SRI adalah 6
hektare dan sampai saat ini berkembang menjadi 22 hektare dengan jumlah petani 21
orang yang terbagi menjadi 4 kelompok tani. Kelompok tani yang aktif membuat MOL
pada saat itu hanya satu yaitu Kelompok Tani SRI RUKUN SANTOSO yang pada
tahun 2008-2011 diketuai oleh kepala desanya sendiri, setelah tahun 2011 ada
pergantian pengurus dan ketuanya sekarang adalah mas SODIK yang termasuk
golongan muda. Kelompok Tani ini pada masa kepengurusan mas SODIK sudah
meninggalkan pembuatan MOL dan anggota memilih membuatnya sendiri-sendiri.
Selain didesa Suwayuwo di Kecamatan Sukorejo masih ada kelompok tani yang
membuat MOL meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan anggotanya, yaitu
Kelompok Tani SRI GUNTING desa Gunting Keejo Kab. Pasuruan. Pembuatan MOL
ini hanya sekedar mengisi waktu atau kebutuhan pupuk sampingan.
Pada mulanya pembuatan MOL ini berjalan dengan baik, namun dua tahun
terakhir ini tepatnya pada tahun 2011 para petani mulai meninggalkan pembuatan MOL
dan beralih ke pupuk kimia yang instan. Alasan petani meninggalkan pembuatan MOL
ini adalah rumit, membutuhkan modal besar, prosesnya lama dan sering terjadi
perebutan produk diantara petani sendiri. Pembuatan MOL dinilai rumit oleh petani
karena diperlukan ketelatenan dalam pembuatannya, petani harus mencari bahan baku
dulu meskipun sebenarnya bahan baku itu sudah tersedia dilingkungan mereka,
pembuatannya harus mencacah dulu ataupun menumbuk, dan bahan bakunya tidak
hanya satu. Pembuatan MOL dinilai membutuhkan modal besar karena harus
menyediakan peralatan dan tempat khusus seperti mesin pencacah dan diperlukan
instalasi lengkap jika mereka mau memproduksi dalam jumlah besar. Dalam pembuatan
MOL ini memang membutuhkan waktu yang tidak instan yaitu berkisar 21 hari baru
MOL itu bisa digunakan. Karena alasan kesibukan dan sebagainya petani tidak mau
menunggu, maunya instan harus sudah tersedia pada saat diperlukan. Didalam
kelompok tani terdiri dari 7-15 orang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pupuknya
sering berebut untuk mendapatkan MOL yang sudah dibuat diantara mereka sendiri.
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Alasan mengapa petani meninggalkan pembuatan MOL seperti yang dijelaskan
diatas, sebenarnya bisa diatasi jika mereka mempunyai komitmen yang sama diantara
anggota kelompok tani. Untuk pemenuhan bahan baku agar tersedia tepat pada saat
pembuatan perlu perhitungan kebutuhan MOL

sampai panen, perhitungan berapa

kapasitas produksi yang dibutuhkan, waktu pemberian MOL pada tanaman padi,
perhitungan biaya pembuatan, perhitungan persediaan bahan baku dan penjadwalan
tenaga kerja dalam proses produksi. Hal inilah yang belum dipahami oleh petani yaitu
manajemen produksi MOL. Hal ini juga disebabkan kualitas sumber daya manusia yang
rata-rata usia mereka diatas 45 tahun, berpendidikan SD dan hanya sebagian kecil saja
yang usianya antara 25-40 tahun dan berpendidikan SMA. Beberapa orang yang muda
inilah yang menjadi pengurus kelompok tani sehingga untuk menggerakkan petani yang
usianya diatas mereka merasa kesulitan. Ini juga menjadi penyebab mengapa anggota
kelompok tani sering berebut untuk mendapatkan MOL karena mereka kurang percaya
terhadap pengurus (masih berpaham figuritas).Modal juga menjadi kendala terhadap
pembuatan MOL. Untuk membuat MOL dalam jumlah besar sesuai kebutuhan tiap
anggota diperlukan peralatan yang memadai, dan mereka belum memiliki instalasi
pembuatannya.
Permintaan MOL didasarkan pada kebutuhan dari petani padi / anggota kelompok
tani tersebut.

Oleh karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh kelompok tani

pembuatan MOL hanya untuk pemenuhan anggota saja. Tiap anggota dengan
kepemilikan lahan yang tidak sama akan mempengaruhi pengambilan MOL itu.
Didalam pengelolaannya pengurus kelompok tani belum mengelola keuangan dengan
tepat. Berapa modal yang dibutuhkan dan berapa uang yang masuk belum ada
perhitungan rugi labanya.
Sebenarnya jika pembuatan biokomposer MOL ini dilakukan secara kontinu dan
berkesinambungan tidak menutup kemungkinan untuk melayani permintaan diluar
anggota. Peluang ini sangat besar karena petani di desa tersebut baik yang sudah
maupun yang belum menerapkan SRI sudah mengetahui manfaat dan kelebihannya
MOL.
Dari hal tersebut penjualan MOL yang dilakukan akan menjadi peluang usaha
tersendiri bagi kelompok tani untuk menambah pendapatan. Selain itu, usaha pembuatan
MOL tersebut akan menjadi kegiatan lain yang dapat dilakukan petani selama
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menunggu masa panen padi. Peluang usaha pengembangan pembuatan MOL (Mikro
Organisme Lokal) cukup terbuka lebar mengingat tingginya kebutuhan petani terhadap
bahan-bahan yang ramah lingkungan. Usaha pengembangan pembuatan MOL adalah
salah satu usaha yang dapat diterapkan lebih lanjut lagi karena usaha ini adalah salah
satu usaha yang berbasis bahan organik.

Gambar 1. Proses Pembuatan Biokomposer MOL yang telah dilakukan oleh anggota
Kelompok Tani
IbM (Ipteks Bagi Masyarakat) bagi kelompok tani ini memiliki tujuan sebagai
berikut :
1. Membentuk petani mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pupuk pada usahatani padi
2. Menciptakan teknologi pengolahan limbah organik berbasis sumberdaya lokal
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok tani dalam manajemen
produksi pembuatan biokomposer
4. Meningkatkan kepedulian kelompok tani dalam berusahatani yang memperhatikan
prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan.
5. Membentuk wirausaha baru yang dapat menambah pendapatan petani
1.2 Justifikasi Pengusul Bersama Mitra Terhadap Permasalahan yang Dihadapi
Dari hasil diskusi dengan mitra kelompok tani padi SRI, disepakati bersama
bahwa yang menjadi permasalahan utama di lingkungan mereka adalah:
a. Diperlukan lagi pelatihan tentang pembuatan biokomposer MOL agar pengetahuan
diantara anggota rata-rata sama, tidak ada kesenjangan diantara mereka
b. Belum adanya pengetahuan dan ketrampilan membuat manajemen produksi MOL
yang bisa memenuhi kebutuhan anggota dan untuk dijual diluar anggota
4

c. Diperlukan instalasi pembuatan biokomposer MOL karena keterbatasan modal
kelompok tani
d. Bagaimanakah pengurus kelompok tani bisa mengelola organisasinya agar berjalan
kondusif
e. Bagaimanakah mengelola pembuatan biokomposer ini menjadi suatu usaha yang
menguntungkan
BAB 2. TARGET LUARAN
Berdasarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan, maka luaran yang
diharapkan dari pelaksanaan program ipteks bagi masyarakat petani bunga potong sedap
malam ini adalah:
1.

Setiap kelompok tani memiliki wawasan dan pengetahuan tentang teknologi
pembuatan biokomposer MOL (JASA)

2.

Setiap kelompok tani mampu mengolah limbah organik (kotoran ternak, bonggolbatang pisang, limbah organik rumah tangga) (PRODUK)

3.

Setiap kelompok tani mampu mengelola usaha biokomposer dengan baik,
mengelola dari kebutuhan bahan baku, penjadwalan, dan mengatur kapasitas
produksi (JASA)

4.

Setiap kelompok tani

memiliki unit instalasi pengolahan biokomposer beserta

tempatnya (UNIT ALAT)
5.

Setiap kelompok tani dapat memanfaatkan mesin pencacah bahan organik, sehingga
lebih mudah dalam pemotongan bonggol-batang pisang, sayur atau buah. (UNIT
ALAT)

6.

Setiap kelompok tani dapat memanfaatkan usaha pembuatan biokomposer tersebut
menjadi usaha baru yang menguntungkan. (JASA)
Dari target luaran yang dicapai diatas diharapkan memberikan dampak positif

terhadap kelompok tani antara lain:
1. Bertambahnya ilmu pengetahuan bagi kelompok tani
2. Ketrampilan dan keahlian kelompok tani dalam penanganan limbah organik
menjadi sesuatu yang bermanfaat semakin meningkat
3. Meningkatnya kepedulian kelompok tani terhadap pertanian berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan manajemen produksi dalam pengolahan limbah
organik menjadi biokomposer
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5. Mewujudkan kemandirian petani didalam berusahatani khususnya dalam
pemenuhan kebutuhan pupuk.
6. Menambah pendapatan petani karena memiliki usaha sampingan
7. Wahana dan sarana tridarma perguruan tinggi

BAB 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra dalam hal ini kelompok tani
padi petani dalam mengelola pembuatan biokomposer MOL supaya menjadi usaha yang
efektif dan menguntungkan, maka metode pendekatan yang dipakai dalam kegiatan ini
sebagai solusi permasalahan yang ada adalah :
1. Pelatihan pengolahan limbah organik menjadi biokomposer
2. Demo dan pendampingan pembuatan biokomposer bersama-sama dengan kelompok
tani
3. Pelatihan dan pembinaan manajemen produksi
4. Pelatihan dalam pengelolaan manajemen keuangan
5. Pelatihan leadership(kepemimpinan) bagi pengurus.
6. Pelatihan mengembangkan usaha menjadi usaha baru yang menguntungkan
7. Pembuatan instalasi biokomposer MOL bersama-sama dengan seluruh anggota
kelompok tani mitra.
1) Pelatihan pengolahan limbah organik menjadi biokomposer. Pelatihan tentang
tema yang sama sudah pernah didapatkan oleh kelompok tani. Namun pelatihan
yang pernah diikuti tersebut tidak semua anggota mengikutinya dan pemahaman
terhadap materinya berbeda-beda ditiap anggota. Keterampilan ini perlu
disampaikan dengan materi yang lebih fokus pada limbah organik yang melimpah
di lingkungan mereka yaitu urine sapi, bonggol-batang pisang, sampah sayur/buah.
Pelatihan ini disampaikan bertujuan agar pengetahuan disetiap anggota kelompok
tani bertambah. Karena setiap anggota nantinya akan menjadi tenaga kerja didalam
proses produksi dan menumbuhkan rasa kebersamaan diantara mereka.
2) Demo pembuatan biokomposer bersama-sama dengan kelompok tani.
Pelatihan yang dilakukan melibatkan semua anggota kelompok tani. Tim pengusul
membantu dalam proses pembuatan biokomposer sampai matang dan siap
digunakan. Disini terjadi juga proses pendampingan dan forum diskusi untuk
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memecahkan permasalahan yang ditemui dalam proses pembuatan. Dengan
pendampingan yang dilakukan bertujuan agar anggota kelompok tani paham betul
terhadap pembuatan biokomposer MOL, dan jika nantinya mereka menemukan
masalah yang sama bisa mengatasi.
3) Pelatihan dan pembinaan manajemen produksi. Dalam hal pengelolaan faktor –
faktor produksi (limbah organik) sedemikian rupa sehingga keluaran (biokomposer
MOL) yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan baik kualitas, kuantitas, biaya
maupun waktu penyampaiannya diperlukan manajemen produksi yang tepat. Selain
itu diperlukan teknologi produksi yang lebih memadai agar produktivitas dapat
mencapai lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Untuk
mendapatkan semua itu pelatihan ini berusaha mengajarkan dan menambah
pengetahuan kelompok tani dalam mengelola usaha pembuatan biokomposer MOL
ini. Materi yang disajikan antara lain : pengaturan kapasitas produksi disesuaikan
dengan jumlah permintaan, perhitungan bahan baku, jadwal produksi mengingat
waktu pemberian MOL terhadap tanaman padi juga bertahap dan masa kadaluarsa
produk.
4) Pelatihan dalam pengelolaan manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan untuk
usaha ini belum sistematis dan teratur, sehingga diperlukan pelatihan tentang
pengelolaan keuangan antara lain pencatatan transaksi keuangan sampai dengan
pembuatan laporan keuangan secara periodik. Kemudian dari laporan keuangan
tersebut maka dapat dilakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut, sehingga
dapat diketahui apakah usaha tersebut layak diteruskan atau tidak. Laporan keuangan
ini juga menjadi bentuk transparasni dan akuntabelnya suatu organisasi usaha.
5) Pelatihan leadership(kepemimpinan) bagi pengurus. Transfer ilmu pengetahuan
ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya
manusia pada kelompok usaha kedua mitra dalam hal manajerial ketua kelompok
dalam mengelola usaha, pembagian tugas dan pemahaman terhadap tugas dan
fungsi tiap anggota kelompok sehingga produktifitas setiap anggota akan
meningkat. Dengan meningkatnya produktifitas setiap anggota kelompok pada
akhirnya akan tercipta kemandirian kelompok usaha itu sendiri.
6) Pelatihan mengembangkan usaha menjadi usaha baru yang menguntungkan .
Pelatihan fokus terhadap memberikan pengetahuan kepada kelompok tani
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bagaimana membaca peluang pasar (permintaan diluar anggota), penentuan harga
produk dan permodalan. Sudah banyak petani dilingkungan kelompok khususnya
ataukah di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya baik itu petani padi SRI ataupun
bukan mengetahui manfaat MOL. Ini bisa menjadi peluang pasar jika kelompok
tani memanfaatkannya dengan baik. Peluang ini harus dikelola dengan baik agar
mendatangkan keuntungan dan menjadi pendapatan tambahan kelompok tani dan
anggotanya.
7) Pembuatan instalasi biokomposer MOL bersama-sama dengan seluruh
anggota

kelompok tani

mitra.

Membantu

mitra

membangun

instalasi

biokomposer yang berupa bak penampungan urine, rangkaian pembuatan
biokomposer MOL dan penggunaan mesin pencacah. Pembuatan ini dilakukan
bersama-sama dengan seluruh anggota kelompok tani. Dengan membuatnya
bersama-sama bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki di anggota sehingga
mereka memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh alat, instalasi
dan ruang yang dihibahkan kepada mereka.
Bagian terpenting dalam Ib M kelompok tani ini adalah pelatihan dan
kebersamaan. Pelatihan ini berupa kegiatan transfer teknologi dan atau pengetahuan
dari narasumber kepada peserta pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan di sekertariat
kelompok tani ataupun di balai desa. Selanjutnya diperlukan pendampingan pasca
pelatihan untuk mengawal kegiatan yang dilakukan kelompok sehingga tani diharapkan
mampu memotivasi secara berkelanjutan agar tingkat percaya diri peserta pelatihan
optimal. Kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan antara anggota kelompok
tani atau kebersamaan antara Tim dengan anggota kelompok tani. Kebersamaan antara
anggota kelompok tani dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dan
persatuan sehingga tercipta kondisi yang kondusif sehingga usaha pembuatan MOL bisa
berjalan dengan baik. Kebersamaan anggota kelompok tani dengan Tim dimaksudkan
untuk mempererat kemitraan antar akademisi dengan masyarakat, sebagai wujud
tridarma perguruan tinggi.
BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM UYP)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yudharta
Pasuruan (LPPM UYP) sesuai statuta UYP mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
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melaksanakan pengelolaan kelembagaan dalam mengembangkan program penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika
Universitas Yudharta Pasuruan mulai dari fakultas, program studi hingga perpustakaan.
Untuk mencapai misi tersebut beberapa hal yang telah dilakukan oleh LPPM
Universitas Yudharta Pasuruan :
a. Menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah dalam bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat, contoh : LIPI Purwodadi Pasuruan,
Balitkabi, PEMDA Pasuruan
b. Menjalin kerjasana dengan perusahaan industri di Kabupaten Pasuruan dalam
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, contoh : INDOLAKTO,
DANONE, SORINI
c. Mengadakan worksohop dan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan
pengabdian masyarakat dengan narasumber dari universitas seperti UNIBRAW,
UNEJ, UNPAD, IPB dan ITS
d. Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan menjadi fasilitator dan
pendamping UKM, POSDAYA, Organisasi Masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
e. Memfasilitasi dosen-dosen Universitas Yudharta Pasuruan dalam penelitian dan
pengabdian dengan instansi/lembaga yang dibutuhkan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan tersebut
Program Ib M (Ipteks bagi Masyarakat) yang dilakukan ini melibatkan beberapa
stakeholder diantaranya adalah :
1) Kelompok Tani Padi SRI
2) Aparat Desa Suwayuwo dan Kecamatan Sukorejo
3) KTNA Kabupaten Pasuruan
4) Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan
Lembaga yang telah disebutkan di atas merupakan mitra kerja LPPM UYP
dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan
pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang
mandiri. Program Ib M ini berbasis kemitraan dan berkelanjutan sehingga hasilnya sesuai
dengan harapan semua pihak.
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Sumberdaya Manusia dan fasilitas Pendukung IbM
Dalam pelaksanaan program IbM ini tim pelaksana terdiri dari ketua pelaksana,
satu (1) anggota pelaksana, satu (1) tenaga teknis dan dibantu oleh 2 orang mahasiswa.
Adapun susunan tim pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Susunan Tim Pengusul
N
O

IDENTITAS

KETUA

ANGGOTA

TEKNISI

Muh. Aniar Hari
1

Nama Lengkap

Swasono

Misbach Munir

Darmayana

2

Gelar

SP., MP

ST, MT

SP

Pendidikan
3

Terakhir

S2

S2

S1

4

Jenis Kelamin

Laki-laki

Laki-laki

Laki-laki

5

Program Studi

Agribisnis

Teknik Industri

-

6

Fakultas

Pertanian

Teknik

-

7

Bidang Ilmu

Agroteknologi

Teknik Industri

Agroteknologi

8

Alokasi Waktu

10 jam/minggu

8

jam/minggu

4 jam/minggu

Dari Tim Pelaksana Program memiliki kualifikasi dan disiplin keilmuan yang
berbeda. Perbedaan disiplin ilmu ini saling melengkapi sesuai dengan yang dibutuhkan
dalam program. Ketua Tim pengusul memiliki kualifikasi dibidang agroteknologi dan
mempunyai pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
program IbM yang diusulkan ini. Penelitian yang telah dilakukan adalah “ Optimasi
Teknik Budidaya Padi SRI2 Pada Pola Tanam Berbeda Menggunakan Vermicompost”
hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2013. Ketua tim pengusul memiliki pengalaman
menjadi dosen pendamping PKM-P mahasiswa yang judul penelitian ada hubungannya
dengan permasalahan mitra dalam kegiatan IbM ini adalah : 1. Pengaruh Pemberian
Fermentasi Ampas Teh (Camelia Sinensis) dengan MOL (Mikro Organisme Lokal)
pada Pertumbuhan Kedelai (Glycine Max) yang didanai tahun 2013, 2. Efek Pemberian
Dosis MOL (Mikro Organisme Lokal) Urine Sapi dan Kompos “MOLAT” pada
Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensis) yang didanai tahun 2014. Kesemua kegiatan
penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dimana
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lokasi tersebut adalah lokasi mitra kerja kegiatan IbM ini. Dari pengalaman yang
disebutkan diatas menjadi bekal yang kuat bagi ketua pelaksana untuk mengelola
program IbM ini. Selain itu ketua pelaksana juga menjadi pendamping kelompok tani di
kabupaten Pasuruan sehingga mengetahui betul kondisi dan karakter mitra kerja dalam
program ini.

Mata kuliah yang diampu adalah Dasar-Dasar Agronomi, Agrobisnis

Tanaman Industri, Agrobisnis Tanaman Hortikultura, Kesuburan Tanah dimana
matakuliah tersebut sangat mendukung dalam pelaksanaan program.
Anggota I tim pengusul memiliki kualifikasi di bidang teknik industri, sehingga
mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada mitra dalam hal menejemen
produksi biokomposer. Manajemen produksi yang dimaksud adalah jadwal produksi,
kapasitas yang dibutuhkan dan manajemen sumberdaya manusianya. Selain itu anggota
1 ini dinilai mampu membantu dalam perakitan instalasi alat produksi biokomposer
karena berasal dari disiplin ilmu keteknikan. Anggota I tim dinilai bisa menjadi fasilitor
pendampingan didalam manajemen produksi karena pengalaman penelitian dibidang
teknik produksi dan pernah penelitian yang berhubungan dengan tema kegiatan
program. Pengalaman pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan sangat erat
hubungannya dengan kegiatan program yaitu tentang pengelolaan limbah organik.
Secara akademisi anggota I mengampu mata kuliah Perencanaan & Pengendalian
Produksi, Agroindustri, Analisa Perancangan Kerja, Konsep Teknologi. Dimana
matakuliah tersebut kesemuanya mendukung dalam pelaksanaan program IbM.
Didalam pelaksanaan program dibantu oleh seorang teknisi yang mempunyai
kulifikasi yang cukup dalam mendukung program. Teknisi tersebut dinilai mampu
membantu sebagai fasilitator penghubung antara tim pelaksana dengan mitra. Hal ini
dilihat dari pengalaman teknisi tersebut dalam pendampingan kelompok tani. Teknisi
tersebut adalah alumni fakultas Pertanian Universitas Yudharta yang bertempat tinggal
di daerah pelaksanaan program dan menjadi pendamping petani. Pengalaman dalam
pengelolaan biokomposer didapat di laboratorium mikrobiologi fakultas pertanian
karena teknisi tersebut adalah laboran laboratorium tersebut.
Fakultas Pertanian UYP memiliki laboratorium yang dibutuhkan dalam program
yaitu laboratorium mikrobiologi dan laboratorium tanah. Selain itu beberapa desa di
Kecamatan Sukorejo adalah desa binaan Fakultas Pertanian UYP namun desa
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Suwayuwo

tempat mitra belum

sehingga dengan

pelaksanaan program ini akan

menambah desa binaan Fakultas Pertanian UYP.

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI
Pelaksanaan kegiatan IbM ini dilakukan secara runtun mulai dari perngurusan
perijinan ke instansi terkait seperti kantor kecamatan, desa sampai kepada mitra,
sosialisasi kepada mitra dan pihak desa, pelatihan, pembuatan instalasi biokomposer
bersama-sama mitra, demo pembuatan biokomposer dan pendampingan. Kegiatan
pengabdian yang telah dilaksanakan sebagai solusi dan capaian yang telah dicapai
selama kegiatan berlangsung sebagai berikut :
5.1.

Pelatihan leadership (kepemimpinan) bagi pengurus.
Transfer ilmu pengetahuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan

dan ketrampilan sumberdaya manusia pada kelompok usaha kedua mitra dalam hal
manajerial ketua kelompok dalam mengelola usaha, pembagian tugas dan pemahaman
terhadap tugas dan fungsi tiap anggota kelompok sehingga produktifitas setiap anggota
akan meningkat. Dengan meningkatnya produktifitas setiap anggota kelompok pada
akhirnya akan tercipta kemandirian kelompok usaha itu sendiri.
Kelompok Tani Mitra beranggotakan lebih dari 30 petani padi SRI namun
lambat laun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beralihnya kepemilikan lahan.
Pengurus kelompok tani dipegang oleh kaum muda dan anggotanya rata-rata berusia
lanjut (diatas 45 th hapir 75%). Hal ini menjadi permasalahan bagi pengurus dalam
mengelola organisasi terutama dalam inovasi teknologi.
Pelatihan ini bertujuan memberikan perubahan paradikma ketua dan pengurus
kelompok tani untuk lebih produktif dan menjalankan organisasi dengan semangat
kekeluargaan. Pelatihan ini dilakukan dengan diskusi dan sharing bersama dari anggota
dan pengurus. Tim pelaksana IbM menjadi fasilitator dan mencoba memberikan
berbagai solusi. Dari permasalahn yang dihadapi dalam kelompok tani disarankan ketua
kelompok tani lebih proaktif dalam mendapatkan teknologi dan mengaplikasikannya
kepada kelompok tani. Difusi teknologi terhadap anggota kelompok tani dengan cara
praktek langsung kepada usaha taninnya, diharapkan dengan model seperti ini tidak
terkesan menggurui dan langsung diketahui permasalahan yang ada dalam kelompok
tani. Ketua pengurus telah menerapkan pembagian tugas sesuai devisi masing-masing.
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Contohnya sekertaris, mulai mengarsip administrasi seperti surat menyurat, administrasi
keanggotaan, dimana selama ini ditangani oleh ketua
Dengan pelatihan dan diskusi yang kami berikan disambut baik oleh kelompok
tani (mitra) dan seluruh anggotannya hal ini dibuktikan dengan kehadiran mereka yang
sangat aktif disertai rasa keingin tahuan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang
mereka sampaikan saat pelatihan. Kami memberikan umpan balik anggota kelompok
usaha

terhadap materi pelatihan leadership. Dari hasil analisis kami menunjukkan

bahwa mitra IbM sebagian besar menilai penting terhadap penyampaian materi tentang
leadership. Dimana masing-masing menunjukkan sebanyak 24 orang menilai penting
terhadap penyampaian materi 1 dan sisanya sebanyak 3 orang hanya menilai kurang
penting dan 3 orang menilai sangat penting. Hal ini menunjukkan antusiasme yang
tinggi dari anggota kelompok usaha terhadap materi tentang pelatihan leadership.
Kesadaran mereka tentang kepemimpinan dan pengelolaan organisasi yang sehat dapat
memeberikan keuntungan bagi seluruh anggota kelompok tani.

5.2.

Pelatihan

mengembangkan

usaha

menjadi

usaha

baru

yang

menguntungkan.
Pelatihan fokus terhadap memberikan pengetahuan kepada kelompok tani
bagaimana membaca peluang pasar

(permintaan diluar anggota), penentuan harga

produk dan permodalan. Sudah banyak petani dilingkungan kelompok khususnya
ataukah di Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya baik itu petani padi SRI ataupun bukan
mengetahui manfaat MOL. Ini bisa menjadi peluang pasar jika kelompok tani
memanfaatkannya dengan baik. Peluang ini harus dikelola dengan baik agar
mendatangkan keuntungan dan menjadi pendapatan tambahan kelompok tani dan
anggotanya.
Materi pelatihan yang disampaikan adalah peluang baru dalam usaha tani yaitu
dengan mengelola biokomposer dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mengelola bisnis
dari manajemen produski-manajemen pemasaran-menejemen keuangan serta lebih aktif
mencari peluang-peluang usaha baru yang mendukung usaha tani padi SRI. Pelatihan
juga menyampaikan pentingnya pelebelan dan hak paten pada produk jika akan
dipasarkan luas.
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Dengan pelatihan dan diskusi yang kami berikan disambut baik oleh kelompok
tani (mitra) dan seluruh anggotannya hal ini dibuktikan dengan kehadiran mereka yang
sangat aktif disertai rasa keingin tahuan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang
mereka sampaikan saat pelatihan. Kami memberikan umpan balik anggota kelompok
usaha

terhadap materi pelatihan leadership. Dari hasil analisis kami menunjukkan

bahwa mitra IbM sebagian besar menilai sangat penting terhadap penyampaian materi
tentang “pengembangan Usaha”. Dimana masing-masing menunjukkan sebanyak 27
orang menilai sangat penting terhadap penyampaian materi 2 dan sisanya sebanyak 3
orang hanya menilai penting. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari anggota
kelompok usaha terhadap materi tentang pelatihan “pengembangan usaha”. Kesadaran
mereka tentang usahatani yang sekarang dilakukan perlu adanya usaha sampingan yang
bisa menopang ekonomi rumah tangga dan menguntungkan semua anggota.
5.3.

Pelatihan dalam pengelolaan manajemen keuangan.
Pengelolaan keuangan untuk usaha ini belum sistematis dan teratur, sehingga

diperlukan pelatihan tentang pengelolaan keuangan antara lain pencatatan transaksi
keuangan sampai dengan pembuatan laporan keuangan secara periodik. Kemudian dari
laporan keuangan tersebut maka dapat dilakukan analisis terhadap laporan keuangan
tersebut, sehingga dapat diketahui apakah usaha tersebut layak diteruskan atau tidak.
Laporan keuangan ini juga menjadi bentuk transparasni dan akuntabelnya suatu
organisasi usaha.
Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen keuangan
yaitu anggota kelompok tani memahami dan mulai menerapkan pencatatan keuangan
setiap transaksi secara teratur dan secara periodik, yaitu pencatatan keuangan sederhana
dengan periode satu bulanan. Kemudian dari laporan keuangan dapat diketahui
kesehatan keuangan dari usaha tani, yang kemudian menjadi pedoman atau acuan bagi
mereka dalam pengelolaan usahanya lebih lanjut dan keberlangsungan usaha tani yang
telah mereka lakukan selama ini. Dari pelatihan ini sangat membantu mitra dalam
menentukan besaran kredit yang akan mereka ambil, karena fakta dilapang bahwa mitra
terkadang tergiur dengan penawaran kredit dari rentenir dengan bungga yang sangat
tinggi dengan model pembayaran yang mudah namun kenyataannya mencekik mitra.
Dengan pelatihan ini berarti mitra bisa membuat strategi permodalan juga. Selain itu
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dalam kepengurusan juga dipraktekkan pencatatan laporan keuangan secara pereodik.
Hal ini bermanfaat untuk transparansi laporan keuangan kepada anggota.
Dengan pelatihan dan diskusi yang kami berikan disambut baik oleh kelompok
tani (mitra) dan seluruh anggotannya hal ini dibuktikan dengan kehadiran mereka yang
sangat aktif disertai rasa keingin tahuan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang
mereka sampaikan saat pelatihan. Kami memberikan umpan balik anggota kelompok
usaha

terhadap materi pelatihan manajemen usaha. Dari hasil analisis kami

menunjukkan bahwa mitra IbM sebagian besar menilai penting terhadap penyampaian
materi tentang

“manajemen keuangan”. Dimana masing-masing menunjukkan

sebanyak 24 orang menilai penting terhadap penyampaian materi 3 dan sisanya
sebanyak 3 orang hanya menilai kurang penting. Hal ini menunjukkan antusiasme yang
tinggi dari anggota kelompok usaha terhadap materi tentang pelatihan “manajemen
keuangan”. Kesadaran mereka tentang pengelolaan keuangan yang teradministrasi
dengan baik sangat menguntungkan bagi seluruh anggota karena bisa digunakan oleh
mereka dalam mengetahui nilai keuntungan usahatani dan dalam kepegurusan dapat
menghindari salah paham antar anggota.
5.4.

Pembuatan instalasi biokomposer MOL bersama-sama dengan seluruh

anggota kelompok tani mitra.
Membantu mitra membangun instalasi biokomposer yang berupa bak
penampungan urine, rangkaian pembuatan biokomposer MOL dan penggunaan mesin
pencacah. Pembuatan ini dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota kelompok
tani. Dengan membuatnya bersama-sama bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki
di anggota sehingga mereka memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat
seluruh alat, instalasi dan ruang yang dihibahkan kepada mereka.
Instalasi biokomposer dibangun dekat dengan lokasi tempat tinggal anggota
kelompok tani dan tidak jauh dari persawahan mereka dengan pertimbangan lebih
memudahkan kepada mereka dalam proses produksi dan proses pengaplikasikan untuk
padi mereka. Lokasi biokomposer dijadikan satu ( dari dua kelompok tani) dengan
pertimbangan lokasi dua kelompok tani tersebut berdekatan dan sesuai persetujuan
mereka. Instalasi ini dibangun dengan luas 2 x 4 meter dibangun dengan lantai plester
dari semen dan kelilingnya tembok setinggi 1 meter atap genteng semua. Instalasi terdiri
dari drum-drum penampugan yang terdiri dari 6 drum besar dengan kapasitas 600 lt,
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dihungkan dengan selang untuk pengisian air dan selang untuk keluarnya gas (dapat
dilihat pada foto dilampiran). Pembangunan instalasi ini dilakukan bersama-sama
dengan kelompok tani selama 5 hari dengan 7-10 orang. Dengan membangun bersamasama ini terjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaan diantara anggota dan dapat
menimbulkan rasa saling memiliki instalasi tersebut. Pembangunan ini sudah selesai
100% dan dapat digunakan oleh anggota.
Dengan pembuatan instalasi biokomposer ini kami berikan disambut baik oleh
kelompok tani (mitra) dan seluruh anggotannya hal ini dibuktikan dengan kebersamaan
dalam membangun instalasi sangat aktif disertai rasa kegembiraan mereka karena
memiliki instalasi biokomposer yang bisa digunakan bersama kelompok. Kami
memberikan umpan balik kepada anggota kelompok usaha terhadap kegiatan ini. Dari
hasil analisis kami menunjukkan bahwa mitra IbM sebagian besar menilai sangat
penting terhadap pembanguna instalasi ini. Dimana masing-masing menunjukkan
sebanyak 30 orang menilai sangat penting terhadap pembanguan instalasi biokomposer
ini. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari anggota kelompok usaha terhadap
pembangunan instalasi biokomposer ini. Mereka sangat bersyukur telah memiliki
instalasi biokomposer yang dilakukan bersama seperti yang mereka inginkan selama ini.

5.5.

Pelatihan pengolahan limbah organik menjadi biokomposer dan Demo
pembuatan biokomposer bersama-sama dengan kelompok tani.
Pelatihan tentang tema yang sama sudah pernah didapatkan oleh kelompok tani.

Namun pelatihan yang pernah diikuti tersebut tidak semua anggota mengikutinya dan
pemahaman terhadap materinya berbeda-beda ditiap anggota. Keterampilan ini perlu
disampaikan dengan materi yang lebih fokus pada limbah organik yang melimpah di
lingkungan mereka yaitu urine sapi, bonggol-batang pisang, sampah sayur/buah.
Pelatihan ini disampaikan bertujuan agar pengetahuan disetiap anggota kelompok tani
bertambah. Karena setiap anggota nantinya akan menjadi tenaga kerja didalam proses
produksi dan menumbuhkan rasa kebersamaan diantara mereka.
Pelatihan yang dilakukan melibatkan semua anggota kelompok tani. Tim
pengusul membantu dalam proses pembuatan biokomposer sampai matang dan siap
digunakan. Disini terjadi juga proses pendampingan dan forum diskusi untuk
memecahkan permasalahan

yang ditemui dalam
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proses

pembuatan. Dengan

pendampingan yang dilakukan bertujuan agar anggota kelompok tani paham betul
terhadap pembuatan biokomposer MOL, dan jika nantinya mereka menemukan masalah
yang sama bisa mengatasi.
Dengan pelatihan dan diskusi yang kami berikan disambut baik oleh kelompok
tani (mitra) dan seluruh anggotannya hal ini dibuktikan dengan kehadiran mereka yang
sangat aktif disertai rasa keingin tahuan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang
mereka sampaikan saat pelatihan. Kami memberikan umpan balik anggota kelompok
usaha

terhadap materi pelatihan manajemen usaha. Dari hasil analisis kami

menunjukkan bahwa mitra IbM sebagian besar menilai sangat penting terhadap
penyampaian materi. Dimana masing-masing menunjukkan sebanyak 27 orang menilai
sangat penting terhadap penyampaian materi dan sisanya sebanyak 3 orang hanya
menilai penting. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari anggota kelompok
usaha terhadap materi. Kesadaran mereka tentang penggunaan biokomposer yang bisa
dimanfaatkan sebagai pupuk, pestisida dan banyak hal membuat mereka lebih antuisas
lagi dalam pembuatan biokomposer. Apalagi dalam proses produksinya dilakukan
bersama-sama dengan kelompok tani.

5.6.

Pelatihan dan pembinaan manajemen produksi.
Dalam hal pengelolaan faktor – faktor produksi (limbah organik) sedemikian

rupa sehingga keluaran (biokomposer MOL) yang dihasilkan sesuai dengan yang
diharapkan baik kualitas, kuantitas, biaya maupun waktu penyampaiannya diperlukan
manajemen produksi yang tepat. Selain itu diperlukan teknologi produksi yang lebih
memadai agar produktivitas dapat mencapai lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan
perekonomian mereka. Untuk mendapatkan semua itu pelatihan ini berusaha
mengajarkan dan menambah pengetahuan kelompok tani dalam mengelola usaha
pembuatan biokomposer MOL ini. Materi yang disajikan antara lain : pengaturan
kapasitas produksi disesuaikan dengan jumlah permintaan, perhitungan bahan baku,
jadwal produksi mengingat waktu pemberian MOL terhadap tanaman padi juga
bertahap dan masa kadaluarsa produk.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka kami melaksanakan kegiatan
pengabdian melalui program kegiatan IbM yaitu memberikan pembinaan manajemen
produksi dalam bentuk pengelolaan faktor-faktor produksi terutama bahan baku
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biokomoser yang berasal dari lingkungan sekitar. Disamping itu, perbaikan dan
penambahan alat proses produksi biokomposer juga kami lakukan sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas dan produktivitas bikomposer. Pembinaan manajemen produksi
yang kami laksanakan mendapat respon yang cukup baik dari anggota mitra. Hal ini
dapat dilihat sebanyak 26 menilai sangat penting terhadap materi pelatihan manajemen
produksi dan sebanyak 4 orang menilai penting terhadap materi pelatihan manajemen
produksi. Dalam mengikuti pelatihan dan pembinaan manajemen produksi, antusiasme
anggota mitra sangat tinggi melalui partisipasi aktif mereka dalam forum pelatihan dan
umpan balik yang cepat. Hal ini ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi
intensif yang sering mereka lakukan dengan kami, selaku pelaksana program IbM. Hasil
yang dicapai setelah kami melaksanakan pembinaan manajemen produksi adalah
anggota mitra mulai menerapkan jadwal pengolahan secara teratur, pembagian dan
panjadwalan anggota dalam proses produksi, pencatatan kebutuhan dan jadwal aplikasi
tiap anggota dan pengaturan pasokan bahan baku.
Dengan pembuatan instalasi biokomposer ini kami berikan disambut baik oleh
kelompok tani (mitra) dan seluruh anggotannya hal ini dibuktikan dengan kebersamaan
dalam membangun instalasi sangat aktif disertai rasa kegembiraan mereka karena
memiliki instalasi biokomposer yang bisa digunakan bersama kelompok. Kami
memberikan umpan balik kepada anggota kelompok usaha terhadap kegiatan ini. Dari
hasil analisis kami menunjukkan bahwa mitra IbM sebagian besar menilai sangat
penting terhadap pembanguna instalasi ini. Dimana masing-masing menunjukkan
sebanyak 30 orang menilai sangat penting terhadap pembanguan instalasi biokomposer
ini. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari anggota kelompok usaha terhadap
pembangunan instalasi biokomposer ini. Mereka sangat bersyukur telah memiliki
instalasi biokomposer yang dilakukan bersama seperti yang mereka inginkan selama ini.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang telah dicapai, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagian besar anggota kelompok tani (Mitra) berkisar 90% bisa dalam proses
pembuatan biokomposer.
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2. Sebagian besar anggota kelompok tani (Mitra) berkisar 85% bisa dalam proses
manajemen produksi (penjadwalan, pengaturan bahan baku dan kerjasama
dalam proses pembuatan biokomposer.
3. Pembuatan instalasi biokomposer di kelompok tani (mitra) sudah selesai 100%
dan siap digunakan oleh kelompok tani.
4. Ketua kelompok tani sudah menerapkan semua materi pelatihan meskipun masih
diperlukan pendampingan dari Tim Pelaksana IbM.
5. Ketua kelompok tani sudah menerapkan pembagian tugas sesuai devisi masingmasing dan mulai membuat administrasi laporan kinerja dan laporan keuangan
meskipun masih sederhana.
7.2. Saran
Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan ada beberapa saran yang diberikan oleh
TIM Pelaksana IbM yaitu :
1. Kepada kelompok tani : agar biokomposer yang sudah dibuat dapat diterapkan
dalam usaha tani padi karena banyaknya manfaat yang diperoleh antara lain,
penghematan penggunaan pupuk anorganik, keberlanjutan lingkungan dan
penghematan biaya produksi
2. Kepada aparat desa mohon adanya pendampingan dan motivasi kepada
kelompok tai agar tetap menggunakan teknologi tanam padi SRI yang sudah
terbukti menguntungkan.
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