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RINGKASAN 

Permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani Mawar Desa Mawar Sari dan 

kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan adalah; petani tidak menggunakan 

pupuk untuk tanaman jagungnya, karena anggapan mereka bahwa lahan rawa lebak 

cukup subur, tidak adanya ketertarikan petani menggunakan varietas unggul untuk 

tanaman jagung dan petani tidak mempunyai pengetahuan tentang teknologi budidaya 

tanaman jagung yang baik di lahan rawa lebak.  Dari berbagai masalah tersebut maka 

diberikan solusi dengan penyuluhan dan sosialisasi mengenai introduksi dan 

diseminasi penggunaan pupuk hayati, varietas jagung manis untuk lahan, teknologi 

budidaya tanaman jagung yang baik di lahan rawa lebak dan membuat demplot 

pertanaman jagung manis dengan penggunaan pupuk hayati di Desa Pasar Senin untuk 

meyakinkan dan memberikan bukti nyata kepada kedua mitra PKM bahwa 

penggunaan pupuk hayati tidak kalah dengan penggunaan pupuk kimia pada tanaman 

jagung dengan hasil yang maksimal. Hasil analisis usaha tani jagung setelah kegiatan 

berlangsung rata-rata R/C ratio di Desa Pasar Senin mengalami kenaikan dan  Desa 

Mawar Sari mengalami penurunan yang disebabkan beberapa hal.  

Kata kunci :  Pupuk, jagung, rawa lebak, demplot dan analisis usaha tani   
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Pengaruh iklim membentuk suatu lahan yang spesifik sifatnya, salah satunya 

lahan rawa lebak yang pembentukannya dipengaruhi oleh air. Menurut Noor (2007), 

lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu (minimal satu bulan) 

tergenang air dan rejim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun setempat 

maupun di daerah sekitarnya. Berdasarkan tinggi dan lama genangan airnya, lahan 

rawa lebak dikelompokkan menjadi lebak dangkal, lebak tengahan dan lebak dalam. 

Lahan lebak dangkal adalah lahan lebak yang tinggi genangan airnya kurang dari 50 

cm selama kurang dari 3 bulan. Lahan lebak tengahan adalah lahan lebak yang tinggi 

genangan airnya 50-100 cm selama 3-6 bulan. Lahan lebak dalam adalah lahan lebak 

yang tinggi genangan airnya lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan.  

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah dengan lahan rawa lebak 

yang mendominasi, sehingga petaninya pun merupakan petani rawa lebak. Lamanya  

lahan tergenang pada lebak tengahan dan lebak dalam membuat pilihan petani untuk 

komoditas budidayanya sangat terbatas. Yang paling banyak dibudidayakan adalah 

padi dengan palawija atau hortikultura pada lahan surjannya. Hal ini pun hanya dapat 

dilakukan pada saat lahan tidak tergenang, dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan 

(pada lebak dalam), yang berarti hanya 1 periode tanam (Noor, 2007).  

Di Kecamatan Amuntai Tengah, terutama Desa Mawar Sari dan Desa Pasar 

Senin didominasi oleh lahan sawah lebak yang diusahakan pada musim kemarau 

ketika air tidak terlalu tinggi bahkan cenderung kering, dengan komoditas andalan 

padi, dan palawija serta sayuran pada lahan surjannya. Komoditi palawija yang banyak 

ditanam di Kecamatan Amuntai Tengah adalah kacang tanah dan jagung dimana 

produktifitas kacang tanah mencapai 13,29 kw.ha-1 dengan luas tanam dan panen 

adalah 395 ha serta produksi mencapai 525 t.ha-1  dan produktifitas jagung sebesar 

30,27 kw/ha dengan luas tanam dan panen 3 ha serta produksi 9 t.ha-1 (BPS HSU, 

2015).  

Menurut Galib (2010), usahatani jagung di lahan lebak cukup menjanjikan 

terutama dilihat dari pencapaian hasil sehingga dapat dijadikan alternatif untuk 

mencukupi keperluan masyarakat terhadap jagung yang terus meningkat setiap tahun. 
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Jagung yang diusahakan di lahan lebak awalnya hanya ditujukan untuk konsumsi 

dalam bentuk tongkol bukan pipilan kering saja. Produksi jagung yang diperoleh 

berkisar antara 30.000—35.000 tongkol/ha. Rata-rata luas pertanaman adalah 0,15—

0,4 ha dan varietas yang ditanam adalah jagung lokal dengan warna biji putih, dijual 

langsung setelah panen dalam bentuk tongkol segar. Rachman et. al. (2010) 

menambahkan bahwa namun khusus untuk lahan rawa masih belum ada varietas 

spesifik yang mantap untuk digunakan petani secara keseluruhan dan merata. 

Beberapa hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa 

produktivitas jagung di lahan rawa dapat ditingkatkan 5-6 t/ha pipilan kering. 

Mahdiannoor (2014) menyatakan terdapat respon pertumbuhan dan hasil tanaman jagung 

manis yang diberikan pupuk hayati pada lahan rawa lebak dengan dosis terbaik adalah 9 

l.ha-1 atau setara 0,45 ml.petak-1 

Masalah utama dalam usahatani di lahan lebak di Kalimantan Selatan adalah 

kondisi fisik lahan yang cukup berat dengan vegetasi yang cepat tumbuh, 

ketergantungan dengan kondisi iklim, masalah kekeringan dan kebanjiran, kurangnya 

tenaga kerja, teknologi budidaya yang masih rendah, kondisi sosial ekonomi petani, 

pemasaran serta dukungan sarana dan prasarana terutama angkutan yang masih kurang 

(Muryadi, 1983 dalam Galib, 2010). Pengamatan langsung di lapangan menemukan 

masalah utama yang ditemui pada desa tempat kelompok tani calon mitra seperti 

tanaman jagung yang tidak dipupuk, penggunaan varietas lokal/jagung putih dan 

teknologi budidaya jagung yang diterapkan sangat sederhana sekali, yaitu lahan 

dibersihkan, dibakar dan lahan langsung dapat ditanami. Penyiangan kadang-kadang 

dilakukan pada umur 40 hari (melihat keadaan gulma dipertanaman), tanpa 

pemupukan, tanpa pengendalian hama penyakit, serta ketergantungan dengan kondisi 

iklim dimana petani hanya dapat menanam satu kali dalam satu tahun seperti Desa 

Mawar Sari lahan lebak dalam dan Desa Pasar Senin yang tergolong lahan lebak 

tengahan. Keadaan pertanaman jagung di Desa Mawar Sari dapat di lihat pada Gambar 

1.1. serta jalan untuk menuju Desa Mawar Sari masih berupa titian dari kayu ulin yang 

sebagian sudah rusak. Untuk sarana jalan dapat dilihat pada Gambar 1.2.  

Berdasarkan hal tersebut maka pemanfaatan pupuk hayati pada tanaman 

jagung   manis untuk  meningkatkan pendapatan usahatani di lahan rawa lebak menjadi 

sesuatu kegiatan yang perlu diperkenalkan pada petani di Kecamatan Amuntai Tengah, 
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yang dalam hal ini diawali dari para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani 

Mawar Desa Mawar Sari dan Kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar Senin Kabupaten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pertanaman jagung Di Desa Mawar Sari 

            (Sumber : Koleksi pribadi anggota pengusul 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 1.2 Sebagian jalan penghubung  Di Desa Mawar Sari  

           (Sumber : Koleksi pribadi anggota pengusul 2) 
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Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diharapkan mampu menjadi 

kegiatan usahatani untuk meningkatkan pendapatan petani.     

Pemilihan Kelompok Tani sebagai mitra dalam kegiatan berdasarkan 

pertimbangan bahwa anggota kelompok tani adalah masyarakat tani yang lebih mudah 

untuk menerima hal-hal baru serta dapat menularkan pada petani lainnya. Seperti yang 

dikatakan Hermanto dan Swastika (2011), bahwa sebagai organisasi sosial 

masyarakat, kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar-mengajar bagi 

anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta tumbuh dan 

berkembangnya kemandirian dalam berusahatani dengan produktivitas yang 

meningkat, pendapatan yang bertambah, dan kehidupan yang lebih sejahtera. 

Selain itu, masih menurut Hermanto dan Swastika (2011), kelompok tani juga 

berfungsi sebagai wahana kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan 

antar kelompok tani, serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan 

usahataninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman dan 

gangguan. Kelompok tani juga berfungsi sebagai unit produksi, yang dilaksanakan 

masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan 

usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari 

segi kuantitas, kualitas, serta kontinuitas. 

1.2 Permasalahan Mitra 

 Permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani Mawar Desa Mawar Sari dan 

Kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan adalah ; 

1. Petani tidak menggunakan pupuk untuk tanaman jagungnya, karena anggapan 

mereka bahwa lahan rawa lebak cukup subur. 

2. Tidak adanya ketertarikan petani menggunakan varietas unggul untuk tanaman 

jagung. 

3. Petani tidak mempunyai pengetahuan tentang teknologi budidaya tanaman 

jagung yang baik di lahan rawa lebak. 

1.3 Justifikasi Pengusul dan Mitra 

- Pengusul ; merupakan civitas akademik dari program studi Agroteknologi dan 

Agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, bertindak selaku 
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penyampai informasi tentang pemanfaatan pupuk hayati pada tanaman 

jagung   manis untuk  meningkatkan pendapatan usahatani di lahan rawa 

lebak. Pengusul juga mendampingi petani dalam pembuatan demplot di 

lapangan. 

- Mitra ;  merupakan petani yang tergabung pada dua kelompok tani bertempat di 

Desa Mawar Sari dan Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak 

selaku penyerap informasi dan pelaksana kegiatan demplot yang diharapkan 

setelah kegiatan pengabdian selesai petani dapat secara mandiri menerapkan 

keterampilan yang didapatnya sehingga dapat menambah pendapatan 

usahataninya.  



BAB II. TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target 

Setelah selesai kegiatan ini diharapkan mitra dapat menerapkan pemanfaatan 

pupuk hayati pada tanaman jagung   manis untuk  meningkatkan pendapatan usahatani 

di lahan rawa lebak, yang pada akhirnya akan tercipta petani yang kreatif dan inovatif, 

serta mandiri secara ekonomi. 

2.2 Luaran 

Sedangkan luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : publikasi ilmiah 

di jurnal/prosiding, publikasi pada media masa, peningkatan kuantitas dan kualitas 

hasil tanaman jagung, peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat untuk 

teknologi budidaya dan membuat buku ajar, untuk target capaian luaran selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Rencana Capaian Luaran  

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

1. Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding draft 

2. Publikasi pada media masa (cetak/elektronik) draft 

3. 
Peningkatan pemahaman dan ketrampilan 

masyarakat untuk teknologi budidaya tanaman 

jagung   

ada 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil tanaman 

jagung 
ada 

5. Buku ajar  draft 

 



BAB III. METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu  

 Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mawar Sari tanggal 10 

Agustus 2017 dan Desa Pasar Senin tanggal 15 Mei 2017 untuk tahap 1, sedangkan 

untuk tahap 2  Desa Mawar Sari tanggal 19 Oktober 2017 dan Desa Pasar Senin tanggal 

27 Oktober 2017. Kedua desa terletak di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. 

3.2 Pengusul dan Mitra 

3.2.1 Pengusul terdiri atas 3 orang dosen yang berasal dari program studi 

Agroteknologi sebanyak 2 orang dan dari program studi Agribisnis 1 orang. 

3.2.2 Mitra adalah 2 kelompok tani yang bertempat tinggal di Desa Mawar Sari dan 

Desa Pasar Senin, setiap kelompok tani mempunyai anggota 20 orang. 

3.3 Permasalahan dan Pemecahan Masalah 

3.3.1 Permasalahan yang utama adalah petani tidak menggunakan pupuk untuk 

tanaman jagungnya, karena anggapan mereka bahwa lahan rawa lebak cukup 

subur. 

3.3.2 Pemecahan masalah yang ditawarkan adalah introduksi dan diseminasi 

penggunaan pupuk untuk tanaman jagung, baik pupuk kimia, pupuk organik dan  

diutamakan pupuk hayati. 

3.4 Metode Pelaksanaan Pengabdian 

 Agar pengabdian pada masyarakat ini dapat menghasilkan luaran yang 

diharapkan maka digunakan metode penyuluhan langsung yang mengkombinasikan 

antara ceramah dan demontrasi plot.  

3.4.1 Ceramah ; dilakukan dalam dua tahap yaitu 1) sebelum demplot dibuat, dan 2) 

sesudah demplot dan jagung petani panen diskusi evaluasi dengan semua 

anggota kelompok tani. Pada metode ini pengusul bertindak sebagai penyampai 

informasi (penyuluh) sedangkan kelompok tani merupakan penerima informasi.  

3.4.2 Demontrasi Plot dilakukan dengan penanaman jagung manis yang menggunakan 

pupuk hayati pada masing-masing desa tempat kelompok tani berada. Dalam hal 
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ini yang lebih aktif adalah petani sebagai pelaksana, sedangkan pengusul hanya 

bertindak selaku konsultan pelaksana/pendamping.  

3.5 Kegiatan dan Prosedur Kerja 

3.5.1 Ceramah 

➢ Waktu ; tahap 1 pada bulan Mei dan Juli 2017 dan tahap 2 pada bulan Oktober 

2017 

➢ Materi ; tahap 1 terdiri dari pengenalan berbagai jenis pupuk untuk tanaman 

jagung, pengenalan berbagai varietas jagung manis dan jagung spesifik lokasi 

lahan rawa lebak, teknologi budidaya tanaman jagung untuk lahan rawa lebak 

dan keuntungan usaha tani yang mungkin didapatkan dengan menanam jagung 

manis. Tahap 2 terdiri atas evaluasi pertumbuhan dan hasil demplot tanaman 

jagung serta keuntungan usahatani yang telah dilakukan serta diskusi 

permasalahan yang dihadapi. 

➢ Pelaksana ; untuk teknis budidaya disampaikan oleh ketua dan anggota 1 

selaku dosen prodi Agroteknologi, sedangkan analisis usahatani oleh anggota 

2 selaku dosen prodi Agribisnis. 

3.5.2 Demontrasi Plot 

✓ Waktu ; pada Bulan Mei sampai Agustus 2017. Untuk tempatnya di Desa Pasar 

Senin dengan luasan 10 x 10 m, dimana dibuat menjadi dua petak dengan 

panjang 10 x 3,5 m. Dari dua petak lahan ini, satu petak akan di berikan pupuk 

hayati dan satu petak lagi tidak berikan pupuk. 

✓ Bahan dan alat ; lahan rawa lebak, benih jagung manis varietas Bonanza F1, 

pupuk hayati Ultragen, pestisida, air, cangkul, parang, handsprayer, gembor, 

papan nama dan kamera. 

✓ Pelaksanaan ;  

1) Pengadaan lahan dan benih tanaman, dilaksanakan oleh pengusul pada awal 

sebelum pengabdian dilaksanakan untuk mengefesienkan waktu 

pengabdian. 

2) Pengolahan lahan, dilaksanakan oleh kelompok tani pada lahan yang sudah 

ditentukan dengan pengolahan tanah menggunakan traktor disertai 
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pemberian pupuk kandang kotoran ayam dilakukan pada minggu ke-2 bulan 

mei. 

3) Penanaman yang dilakukan oleh anggota kelompok tani bersama-sama 

dengan pengusul yaitu dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017. 

4) Pemberian pupuk hayati dilakukan 7 kali yaitu 1 minggu sebelum tanam dan 

1 minggu setelah tanam, selanjutnya dengan interval 1 minggu sekali 

diberikan sampai 5 kali. 

5) Pemeliharaan dilaksanakan oleh anggota kelompok tani, yang meliputi 

penyulaman jika ada tanaman yang mati, penyiraman sebanyak 2 kali sehari 

jika tidak terjadi hujan, pengendalian hama dan penyakit dengan 

menggunakan pestisida. 

✓ Pengamatan ; pertumbuhan dan hasil tanaman 

✓ Perhitungan usahatani (analisis keuntungan) 



 

 

BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

4.1 Kinerja Lembaga Pengabdian 

 Lembaga Pengabdian Masyarakat STIPER Amuntai selama ini belum pernah 

melakukan kegiatan Pengabdian dalam skala besar dan dalam waktu yang panjang, 

dan umumnya masih dilaksanakan secara swadaya oleh dosen. Tabel berikut 

memperlihatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dalam tiga 

tahun terakhir. 

Tabel 4.1 Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 

No 
Judul Pengabdian 

Pada Masyarakat 
Pelaksana 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sumber 

Pendanaan 

1. 

Pemanfaatan Pupuk 

Hayati pada Tanaman 

Jagung Manis Untuk 

Meningkatkan 

Pendapatan Usaha 

Tani Di Lahan Rawa 

Lebak (on going) 

Mahdiannoor, MP 

Nurul Istiqomah, MP dan 

Purna Kusumayana, MP, 

Mei – 

Nopember 

2017 

PKM DRPM 

Kemristekdikti 

2. 

Pengenalan Teknik 

Vertikultur dengan 

Media Batang Pisang 

sebagai Alternatif 

Teknik Budidaya 

untuk Meningkatkan 

Pendapatan Usahatani  

Mahdiannoor, MP 

Nurul Istiqomah, MP dan 

Purna Kusumayana, MP, 

Maret – 

Desember 

2016 

IbM DRPM 

Kemristekdikti 

3. 

Pembusukan Eceng 

Gondok dengan 

PGPR 

Mahdiannoor, MP 

Nurul Istiqomah, MP dan 

Nina Rodina 

September 

2015 
Mandiri 

4. 

Pemanfaatan Daun 

Pepaya dan Daun 

Singkong Untuk 

Menekan Populasi 

Keong Mas Pada 

Tanaman Padi 

Nurul Istiqomah, MP 

Mahdiannoor, MP 

Linda Marianti Nopember 

2015 
Mandiri 

5. 

Demplot Tanaman 

Karet Tumpangsari 

Jagung 

Mahdiannoor, MP dan 

Nurul Istiqomah, MP 
1 April – 31 

Juli 2014 
Mandiri 

6. 

Tehnik Pembuatan 

Arang Sekam Padi 

Nur Hafizah, S.Hut., MP 

Mahdiannoor, MP dan 

Nurul Istiqomah, MP 

Arief Hidayatullah, S.Pi., 

MP 

9 Oktober 

2014 
Mandiri 
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4.2 Kepakaran 

 Berdasarkan permasalahan dan pemecahan masalah yang ditawarkan maka 

diperlukan kepakaran dalam bidang Agroteknologi (budidaya tanaman) dan bidang 

Agribisnis (analisis usahatani), yang dalam hal ini adalah pengusul. Untuk lebih 

jelasnya pada tabel berikut. 

Tabel 4. 2 Justifikasi pengusul beserta keahliannya 

No. Nama Justifikasi Keahlian 

1 Mahdiannoor, SP., MP Ketua Agroteknologi (pengampu MK. 

Pemuliaan Tanaman, Genetika, 

Pola Tanam, Dasar Agronomi dan 

Irigasi dan Drainase) 

2 Nurul Istiqomah, SP., MP Anggota Agroteknologi (pengampu MK 

Teknologi Budidaya Rawa, MK 

Perbanyakan Tanaman) 

3 Purna Kusumayana, SP., 

MP 

Anggota Agribisnis (pengampu MK Studi 

Kelayakan Investasi Agribisnis, 

MK Penyuluhan dan Komunikasi 

Pertanian 

 

 



 

 

BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1. Hasil 

5.1.1 Penyuluhan Tahap 1 

Desa Pasar Senin 

Di Desa Pasar Senin penyuluhan pemanfaatan pupuk hayati pada tanaman 

jagung manis ini dapat dilaksanakan pada Senin, 15 Mei 2017 bertempat di rumah  Ibu 

Hj. Aminah RT. 4. Untuk surat tugas penyuluhan dapat di lihat pada Lampiran 1. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada penyuluhan di Desa Pasar Senin terbagi menjadi 

beberapa acara yaitu : Perkenalan, penyuluhan pemanfaatan pupuk hayati untuk 

tanaman jagung dan tanya jawab, pengisian kuisioner analisis usaha tani, penyerahan 

bantuan pupuk hayati dan benih jagung manis dan penutup. Di ikuti 20 orang petani 

seperti terlampir pada Lampiran 1. 

Pada acara perkenalan di sampaikan maksud, tujuan, sasaran dan sumber biaya 

kegiatan pemanfaatan pupuk hayati pada tanaman jagung manis ini serta tim pelaksana 

dari STIPER Amuntai, sebagai nara sumber pada kegiatan ini adalah ketua tim 

pelaksana. Dokumentasi acara penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5.1 Kegiatan penyuluhan di Desa Pasar Senin 

        (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 
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Pada acara kedua yaitu penyuluhan pemanfaatan pupuk hayati pada tanaman 

jagung manis terungkap beberapa permasalahan yang terjadi pada petani jagung di 

Desa Pasar Senin antara lain seperti masih menggunakan benih jagung putih/lokal, 

tidak dilakukan pemupukan dan sistem tanam buang. Selain itupun area lahan 

pertanaman jagung di Desa Pasar Senin juga terbilang tidak luas tergolong lahan rawa 

lebak dengan jenis tanah mineral. Dalam acara kedua ini juga dipaparkan mengenai 

kelebihan dan kekurangan dari jagung lokal/putih dan jagung manis, proses 

mendapatkan benih jagung putih dan jagung manis, sistem pertanaman jagung manis 

dan pemupukan tanaman jagung serta pengenalan mengenai pupuk hayati. Dalam sesi 

tanya jawab terungkap bahwa sebagian besar petani Di Desa Pasar Senin menanam 

jagung dilaksanakan hanya satu kali dalam setahun yang dilakukan setelah selesai 

bertanam padi. Lahan pertanian yang Waktu menanam jagung dilakukan ketika air 

dilahan rawa lebak sudah surut sekitar bulan Agustus-Nopember. Menanam jagung 

bagi petani Desa Pasar Senin juga bukan pekerjaan utama sebagai petani, pekerjaan 

utamanya adalah tetap sebagai petani padi disamping menanam komoditi tanaman 

yang lain seperti ubi alabio (ubi kelapa). Sistem pertanaman jagung yang digunakan 

petani Desa Pasar Senin juga masih sangat sederhana bahkan masih ada yang tanam 

buang. Benih jagung putih yang ditanam juga terhitung boros karena sampai 5 

biji/lubang tanam tanpa perlakuan pemberian fungisida, sebagai alternatif solusi 

penggunaan benih jagung kita tawarkan menggunakan benih jagung manis dengan 

pengunaan   1-2 biji/lubang tanam yang sudah disertai perlakuan fungisida. Pada acara 

kedua ini diperkenalkan apa dan mengapa pupuk hayati yang disertai pembagian 

brosur budidaya jagung manis di lahan rawa lebak dengan pupuk hayati yang sudah 

dibuat. Pupuk hayati yang diperkenalkan kepada para petani adalah Pupuk Hayati 

Ultragen Pertanian produksi dari PT Indonusa Pancaraya Jakarta-Semarang. Salah satu 

kelebihan pupuk hayati ini adalah dapat diberikan bersama-sama dengan pestisida atau 

pupuk kimia dengan jeda waktu minimal 2 jam selain itu pupuk hayati ini telah 

tersertifikasi oleh IPB dan Sucofindo. Dari tanya jawab dengan petani ada sebagian 

kecil yang sudah mengenal pupuk hayati dan sebagian besar belum mengenal. 

Berbagai tanggapan dan pertanyaan muncul mengenai pupuk hayati ini baik dari 

bentuk, macam unsur hara yang dikandung pupuk sampai dengan cara penggunaan. 

Dari bahasan akhir mengenai mengenai penggunaan pupuk ini, sebagian petani 
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menyangsikan kemampuan pupuk ini serta cara penggunaan yang kompleks karena 

harus digunakan berkali-kali, paling tidak 7 kali pemberian untuk tanaman jagung serta 

bentuk cair ini mengaburkan cara pemberian yang petani pahami selama ini bahwa 

pupuk dalam bentuk cairan itu harus disemprotkan pada daun tanaman, tetapi 

kenyataannya pupuk ini digunakan atau disemprotkan pada tanah. Sebelum digunakan 

pupuk hayati ini lebih bagus di fermentasi dulu dengan campuran, gula pasir dan air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.2 Brosur yang dibagikan pada petani 



14 
 

 

 Dengan cara fermentasi ini pun sebagian petani menganggap agak ribet, 

walaupun juga dijelaskan pupuk hayati ini juga bisa langsung digunakan tanpa cara 

fermentasi, tetapi ada juga yang tertarik untuk menggunakan. Karena petani lebih 

kenal dengan handsprayer solo berkapasitas 15 l, maka dijelaskan untuk membuat 

larutan fermentasi sesuai kapasitas handsprayer yaitu membuat larutan biang dengan 

pupuk hayati sebanyak 9 tutup botol pupuk hayati ultra gen, 8 sendok makan gula pasir 

dan air 3, 28 l air bersih, yang dimasukkan dalam wadah tertutup dan didiamkan 

selama 2 hari 2 malam. Dari brosur yang dibagikan kepada petani juga terdapat cara 

pembuatan larutan biang secara umum, seperti terdapat Gambar 5.2 di atas. Kebiasaan 

petani yang menggunakan pupuk kimia seperti urea dan phonska dengan pemberian 

cuma 3 kali jelas memberikan tantangan untuk penggunaan pupuk hayati yang sampai 

7 kali pemberian. Kelebihan dari pupuk hayati ini adalah tidak merusak tanah dan 

aman bagi manusia yang mengkonsumsi tanaman yang dipupuk dengan pupuk hayati. 

Selesai pengenalan pupuk hayati ini dilanjutkan dengan pengisian analisis 

usaha tani jagung secara sederhana yang ditujukan kepada semua petani yang berhadir. 

Di acara pengisian analisis usaha tani ini ramailah pertanyaan petani mengenai cara 

pengisiannya. Walaupun para petani bisa membaca dan menulis, namun dalam 

pengisian analisis usaha tani mereka perlu diberikan petunjuk yang seksama supaya 

dapat mengisi analisis usaha tani sesuai dengan kegiatan menanam jagung yang pernah 

diakukan oleh mereka. Sebagai dokumentasi pengisian analisis usaha tani dapat dilihat 

pada Gambar 5.3. Untuk membantu mengisi analisis usaha tani kami juga melibatkan 

mahasiswa. 

Dari hasil analisis usaha tani yang sudah di isi oleh para petani dan di olah 

secara sederhana dengan MS Excel diperoleh bahwa rata-rata R/C ratio petani jagung 

di Desa Pasar Senin adalah 2 dimana dengan nilai R/C = 2 maka usaha tani jagung 

yang telah dilaksanakan adalah menguntungkan sesuai pendapat Soekartawi (2002) 

dalam  Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti (2007) bahwa nilai R/C > 1, untung, R/C 

< 1, rugi dan R/C ratio = 1 adalah impas. Untuk rekapitulasi analisis usaha tani jagung 

di Desa Pasar Senin tahap 1 dapat dilihat pada Lampiran 3. Walaupun masih 

menguntungkan namun dari segi luas lahan maka lahan pertanaman jagung petani di 

Desa Pasar Senin lebih banyak tergolong sempit, walaupun ada juga petani yang 

memiliki lahan luas. Dari sistem budidaya tanaman jagung juga masih sederhana, 
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bahkan masih ada yang sistem tanam buang, menanam benih lebih dari satu biji 

tanaman dengan tidak memperhatikan jarak tanam, tanpa pemupukan dan 

pemeliharaan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Pengisian lembar analisis usaha tani Desa Pasar Senin 

            (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 Selesai pengisian analisis usaha tani jagung dilanjutkan dengan penyerahan 

bantuan pupuk hayati dan benih jagung untuk semua petani yaitu diberikan 1 botol 

pupuk hayati dan 1 kotak benih jagung manis yang berisi 5 kemasan jagung berisi 200 

butir benih seperti pada Gambar 5.4.  Dengan diberikannya bantuan pupuk hayati dan 

benih jagung tersebut diharapkan para petani dapat menggunakannya dengan baik. 

Jagung akan ditanam para petani sekitar bulan Juli-Oktober 2017 ketika petani sudah 

selesai menanam padi, ada yang masih menunggu lahan kering, karena dibeberapa 

bagian lahan mereka ada yang masih tergenang. Jadi para petani di Desa Pasar Senin 

hanya bisa bercocok tanam padi, jagung dan sayuran yang lain hanya satu kali dalam 

setahun dikarenakan lahan mereka berjenis rawa lebak. Kecuali bagi petani yang 

memiliki lahan agak tinggi dan tidak tergenang mereka dapat bercocok tanam jagung 

dan sayuran lebih dari satu kali dalam setahun, seperti lahan yang digunakan untuk 

demplot pengabdian yang akan diuraikan pada bahasan selanjutnya. 
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   Gambar 5.4 Penyerahan bantuan pupuk hayati dan benih jagung di Desa Pasar   

                      Senin 

   (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 

Desa Mawar Sari 

 Pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan pupuk hayati untuk tanaman jagung 

manis di Desa Mawar Sari dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan surat 

tugas penyuluhan terlampir pada Lampiran 1, hampir 3 bulan dari pelaksanaan di Desa 

Pasar Senin dikarenakan lahan di Desa Mawar Sari pada bulai Mei 2017 itu masih 

terendam dan akhir bulan Juli ini sudah mulai surut dan biasanya kegiatan bercocok 

tanam sudah dimulai dari akhir bulan juli. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah Bapak 

Ardiansyah Desa Mawar Sari RT 3 yang di ikuti 20 orang petani seperti terlampir pada 

Lampiran 1. Sama halnya dengan kegiatan serupa yang sudah dilaksanakan maka 

acaranya adalah perkenalan, penyuluhan pemanfaatan pupuk hayati untuk tanaman 

jagung dan tanya jawab, pengisian kuisioner analisis usaha tani, penyerahan bantuan 

pupuk hayati dan benih jagung manis dan penutup. Pada acara perkenalan di 

sampaikan maksud, tujuan, sasaran dan sumber biaya kegiatan pemanfaatan pupuk 

hayati pada tanaman jagung manis ini serta tim pelaksana dari STIPER Amuntai, 

sebagai nara sumber pada kegiatan ini adalah ketua tim pelaksana. Dokumentasi acara 

penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 5.5. 
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 Acara yang kedua adalah penyuluhan pemanfaatan pupuk hayati untuk 

tanaman jagung. Ketua tim pelaksana memaparkan apa, kenapa, bagaimana, dari apa 

dan untuk apa pupuk hayati itu. Karena keadaan lahan Desa Mawar Sari yang terendam 

secara periodik baik karena kelebihan air atau banjir maka lahannya itu mempunyai 

kelebihan yaitu adanya kemungkinan tambahan unsur hara dari kelebihan air atau 

banjir tadi. Selain itu pula karena lahan pertanian di Desa Mawar Sari adalah adalah 

rawa lebak dengan jenis tanah gambut, gambut hasil dekomposisi vegetasi yang ada 

di atas tanah. Maka dengan berbagai kelebihan tanah gambut dari lahan lebak tersebut 

kami menganjurkan untuk menggunakan pupuk hayati yang bisa mempercepat 

dekomposisi vegetasi dan menyediakan unsur hara ditanah yang sebelumnya kurang 

tersedia untuk tanaman tentunya dengan pertolongan berbagai bakteri yang terkandung 

dalam pupuk hayati tersebut. Dari segi bercocok tanam jagung petani di Desa Mawar 

Sari pemikirannya lebih maju dari petani Desa Pasar Senin, mereka tidak 

menggunakan benih jagung lokal lagi, semuanya sudah menggunakan benih jagung 

manis dari berbagai produk yang berada di pasaran, namun sebagai primadona mereka 

tetap merekomendasikan jagung manis Bonanza F1. Rata-rata petani disini sudah 

memakai 1 biji benih untuk tiap lobang tanam, ada yang dua biji untuk tiap lobang 

tanam dengan jarak tanam yang lebih besar, pengolahan tanah tidak dilakukan, cukup 

dengan membersihkan rumput atau dengan membakar lahan sudah dapat untuk 

memulai bercocok tanam, pemupukan tanaman jagung menggunakan pupuk kimia 

seperti pupuk urea dan phonska walaupun di awal pembersihan lahan setelah dibakar 

mereka juga memakai eceng gondok dan kayambang sebagai penambah kesuburan 

tanah. Luas lahannya pun cukup luas, walaupun ada petani yang tidak mengetahui 

secara pasti luas lahannya, namun dari benih jagung yang mereka beli bisa kita ketahui 

luas lahannya, tetapi banyak petani yang malu-malu menyampaikan luas lahannya, ini 

kita temui pada acara pengisian analisis usaha tani. Sama halnya dengan petani di Desa 

Pasar Senin, para petani di Desa Mawar Sari tidak terlalu tertarik untuk menggunakan 

pupuk hayati karena penggunaannya yang beberapa kali dan hasil yang diperoleh tidak 

secepat menggunakan pupuk kimia, walaupun pada dasarnya petani disini sadar bahwa 

untuk mendapatkan tongkol jagung yang baik harus dengan pemupukan yaitu minimal 

3 kali pemupukan kalau mereka menggunakan pupuk kimia. Keuntungan penggunaan 

pupuk hayati ini kita tekankan pada keamanan hasil panen tanaman jagung yang kita 
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konsumsi. Untuk cara pemakaian juga dijelaskan seperti pada brosur yang dibagikan 

dan konversi perhitungan juga kita contohkan untuk penggunaan secukupnya dengan 

hand sprayer solo kapasitas 5 l. Sedangkan untuk meyakinkan petani Desa Mawar Sari 

untuk menggunakan pupuk hayati ini dalam presentasi kita tayangkan demplot 

percobaan tanaman jagung manis yang menggunakan pupuk hayati yang berada di 

Desa Pasar Senin atau bagi yang mau mengamati lebih dekat kita persilahkan 

berkunjung ke demplot tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 5.5 Kegiatan penyuluhan di Desa Mawar Sari 

   (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 Acara yang ketiga dilanjutkan dengan pengisian analisis usaha tani tanaman 

jagung yang selama ini pernah petani kerjakan. Pada acara pengisian analisis usaha 

tani ini banyak pertanyaan dari para petani mengenai cara pengisiannya. Dengan 

beberapa penjelasan akhirnya para petani sebagian ada yang mengerti untuk 

melakukan pengisian, sebagian petani yang lain ada yang masih bingung, bahkan tidak 

mengisi sama sekali. Para petani yang mau mengerti melakukan pengisian analisis 

usaha tani ini juga masih harus tetap didampingi untuk melakukan pengisian 

dikarenakan para petani ini ada yang harus mengingat dulu dari pertanaman tahun 

sebelumnya apa saja yang telah dilakukan. Selain dari pelaksana untuk membantu 

pengisian analisis usaha tani ini juga dibantu oleh mahasiswa. Dokumentasi kegiatan 

ini dapat dilihat pada Gambar 5.6. 
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Gambar 5.6 Pengisian lembar analisis usaha tani Desa Mawar Sari 

(Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 Dari hasil pengolahan data analisis usaha tani tanaman jagung di Desa Mawar 

Sari dengan MS Excel diperoleh bahwa rata-rata R/C ratio = 3 maka usaha tani jagung 

yang telah dilaksanakan adalah menguntungkan sesuai pendapat Soekartawi (2002) 

dalam  Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti (2007) bahwa nilai R/C > 1, untung, R/C 
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< 1, rugi dan R/C ratio = 1 adalah impas. Untuk rekapitulasi analisis usaha tani jagung 

di Desa Mawar Sari tahap 1 dapat dilihat pada Lampiran 3. Salah satu hambatan yang 

ditemui dalam pengisian analisis usaha tani ini adalah banyaknya peserta yang tidak 

mengisi dan tidak mengambalikan lembar isian ini, bahkan dari perbincangan dengan 

para petani ternyata mereka tidak mnyebutkan luas lahan keseluruhan untuk tanaman 

jagungnya, padahal dengan mengetahui berapa banyak benih yang mereka beli pada 

pertanaman tahun sebelumnya kita dapat prediksi luas lahan yang mereka miliki. 

 Selesai acara pengisian analisis usaha tani dilanjutkan dengan penyerahan 

bantuan pupuk hayati dan benih jagung manis secara simbolis yang diterima oleh Pak 

Ardiansyah, dokumentasi dapat dilihat pada Gambar 5.7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.7 Penyerahan bantuan pupuk hayati dan benih jagung di Desa Mawar   

                     Sari 

(Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 

5.1.2 Demplot Percobaan Tanaman Jagung Manis 

 

 Untuk meyakinkan petani sebagai mitra dalam program kemitraan masyarakat 

ini maka perlu dibuat demo plot percobaan tanaman jagung manis yang menggunakan 

pupuk hayati yang di anjurkan kepada petani. Lokasi demplot berada di Desa Pasar 

Senin RT 4 dengan luas lahan 225 m2. Demplot ini pada awalnya merupakan semak-

semak dengan rumput liar yang besar, dengan jenis tanah mineral alluvial, 

pembersihan lahan dilakukan pada awal bulan Mei 2017 yang dilanjutkan dengan 
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pengolahan tanah menggunakan hand traktor disertai dengan pemberian pupuk dasar 

menggunakan pupuk kandang kotoran ayam sebanyak 30 t.ha-1.  1 minggu sebelum 

tanam dilakukan penyemprotan pupuk hayati ultragen dengan cara fermentasi dengan 

dosis 1 l.ha-1 atau setara dengan 10 ml pupuk hayati ultragen dicampur air 1,8 l air dan 

gula pasir 250 g, difermentasi selama 48 jam untuk aplikasi hasil fermentasi dicampur 

air bersih sebanyak 8 l disemprotkan pada batang bagian bawah tanaman jagung dan 

ditanah. Untuk dokumentasi awal tanaman jagung 4 hari setelah tanam (HST) dapat 

dilihat pada Gambar 5.8 sedangkan penanaman jagungnya sendiri dilakukan pada 

tanggal 5 Juni 2017. Dimana pada gambar dari tampak belakang ini untuk lahan 

sebelah kiri adalah dengan perlakuan pupuk hayati sedangkan sebelah kanan tidak 

diberi pupuk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 5.8 Lahan demplot yang ditanami jagung berumur 4 HST 

   (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 1 minggu setelah tanam dilakukan pemupukan lanjutan dengan pupuk hayati 

ultragen sesuai dosis perhitungan yang sudah ada, dengan interval tiap 1 minggu 

sampai 5 kali pemberian pupuk hayati pada tanaman jagung sampai berumur 1,5 bulan 

setelah tanam. Dari beberapa dokumentasi yang ada terlihat bahwa tampak sekali 

perbedaan tanaman jagung yang diberikan pupuk dan tidak diberikan pupuk seperti 

tanaman yang diberi pupuk itu tumbuh seragam lebih dulu dengan batang yang lebih 

tinggi serta daun yang lebih banyak seperti pada Gambar 5.9 berikut :  
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  Gambar 5.9 Tanaman jagung berumur 9 HST 

 (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 Seiring dengan berjalannya waktu maka pertumbuhan tanaman jagung yang 

diberikan pupuk hayati tetap lebih baik dibandingkan dengan tanaman jagung yang 

tidak diberi pupuk, kekurangan kami sebagai pelaksana dalam pengerjaan demplot ini 

adalah tidak ada dokumentasi ketika melakukan pemupukan maupun pembuatan 

larutan biang dari pupuk ini. Semua tindakan bercocok tanam jagung yang dianjurkan 

dipakai dalam pembuatan dan pemeliharaan demplot ini. Penyiraman dilakukan 1 kali 

sehari karena di awal bulan Juni 2017 ini sudah jarang terjadi hujan, pemeliharaan 

seperti pembersihan gulma dan pemberantasan hama penyakit juga dilakukan dengan 

pemberian insektisida dan fungisida sebanyak 2 kali. Untuk dokumentasi 

pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 5.10  
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 Gambar 5.10 Pembersihan gulma tanaman jagung 

 (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Tanaman jagung berumur 1 bulan setelah tanam 

(Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

Selain mempunyai keunggulan dari pertumbuhan batang yang lebih tinggi dan besar, 

daun yang lebih banyak juga dari warna tampak bahwa tanaman yang diberikan pupuk 

hayati berwarna lebih hijau dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberi pupuk, 
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seperti pada Gambar 5.11, dari gambar tampak bahwa tanaman jagung sebelah kiri 

berwarna hijau muda yang merupakan tanaman jagung tanpa pemupukan, sedangkan 

sebelah kanan tanaman jagung yang lebih tinggi berwarna hijau tua. Untuk tanaman 

yang diberi pupuk hayati dibawah tajuk tanaman lebih banyak ditumbuhi gulma 

dibandingkan yang tidak diberikan pupuk hayati seperti pada Gambar 5.12. Pada 

Gambar 5.12 kalau kita lihat dari sisi dalam merupakan tanaman jagung yang tidak 

diberi pupuk, pada sisi luar dengan tanaman jagung yang lebih berwarna hijau 

merupakan tanaman yang diberi pupuk hayati. Ketika memasuki fase pertumbuhan 

generatif tanaman yang diberi pupuk hayati lebih cepat berbunga, lebih banyak 

menghasilkan tongkol (bunga betina) yang mana untuk setiap tanaman jagung yang 

diberi pupuk hayati terdapat 2 – 3 bunga betina dimana yang dipertahankan sampai p 

anen adalah 1 tongkol bagian atas seperti pada Gambar 5.13. Pada tanaman jagung 

yang tidak diberi pupuk hanya tumbuh 1 bunga betina (tongkol jagung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.12 Perbedaan warna batang dan daun tanaman jagung, kiri tanpa  

                         pemupukan, kanan dipupuk hayati 

  (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 
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     Gambar 5.13 Perbedaan warna batang dan daun tanaman jagung  

     (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 5.14 Bunga betina yang terbentuk pada tanaman jagung dengan    

                           pemupukan (kiri) dan tanpa pemupukan (kanan)  

   (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 
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   Gambar 5.15 Photo bersama tim pelaksana  

   (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 5.16 Panen dan hasil panen  

   (Sumber : Koleksi pribadi ketua pelaksana) 
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5.1.3 Penyuluhan Tahap 2 

Desa Pasar Senin 

 Penyuluhan tahap 2 Di Desa Pasar Senin dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 

2012 bertempat di rumah Ibu Hj. Aminah RT. IV, penyuluhan tahap 2 ini merupakan 

evaluasi terhadap kegiatan budidaya jagung dengan pupuk hayati yang telah dilakukan 

oleh petani. Pada evaluasi ini banyak terungkap masalah seperti lahan tanpa 

pengolahan dan tanpa pupuk dasar, penanaman benih lebih dari 1 biji, waktu tanam 

bervariasi, tanaman jagung yang bercampur dengan tanaman lain,  pupuk hayati yang 

tidak digunakan dan penggunaan pupuk kimia serta kegagalan tanam jagung akibat 

banjir. Beberapa masalah yang ada tersebut selain terungkap pada penyuluhan tahap 2 

juga dari kunjungan tim pengusul ke lokasi pertanaman jagung petani Di Desa Pasar 

Senin. Jumlah petani yang hadir pada penyuluhan tahap 2 ini sedikit berkurang 

dibandingkan dengan penyuluhan tahap 1 di tempat yang sama yaitu hanya 16 petani. 

Untuk daftar hadir dapat dilihat pada Lampiran 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 5.17 Kegiatan penyuluhan tahap 2 Di Desa Pasar Senin 

       Sumber : Koleksi pribadi anggota 2 

 

 Selanjutnya akan diuraikan beberapa masalah yang sudah disebutkan 

sebelumnya di atas. Pertama, beberapa petani masih ada yang tidak melakukan 

pengolahan lahan dan tidak memberikan pupuk dasar tetapi ada juga yang sudah. Pada 

penyuluhan tahap 1 sudah dianjurkan namun karena ada keterbatasan pada beberapa 
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petani sehingga mereka tidak melakukannya. Dari hasil pengamatan dilapangan 

ternyata keadaannya sangat berbeda seperti dokumentasi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 5.18 Tanaman jagung tanpa pengolahan tanah dan pemberian        

                                    pupuk dasar milik Pak Rahmani  

            Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

            Gambar 5.19 Tanaman jagung dengan pengolahan lahan dan 

                                    pemberian pupuk dasar milik Pak H. Mansyah 

            Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul 
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 Masalah kedua yang dijumpai adalah penanaman benih lebih dari satu biji, 

padahal pada penyuluhan tahap 1 sudah diminta untuk menanam satu biji saja dengan 

pertimbangan pupuk yang digunakan adalah pupuk hayati saja yang kemampuan 

mikroorganisme dalam pupuk tersebut dapat menyediakan unsur hara dari pupuk dasar 

kotoran hewan dan tanah saja, untuk dokumentasinya dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20 Tanaman jagung dalam satu lobang tanam yang lebih dari satu biji 

           dan bercampur dengan tanaman lain milik Pak H. Ahmad Fauzi 

Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul 

 Masalah yang ketiga adalah tanaman jagung yang bercampur dengan tanaman 

budidaya yang lain seperti waluh/labu (seperti gambar di atas ), ubi alabio/ubi kelapa 

dan sayuran yang lain ini banyak dijumpai pada petani di Desa Pasar Senin. Sama 

halnya juga dengan tanaman jagung yang menggunakan benih lebih dari satu biji per 

lobang tanam karena keterbatasan lahan maka petani melakukan penanaman jagung 

pada lahan mereka yang sudah ada tanamannya. Namun melihat dari dokumentasi 

dilapangan seperti bercampur dengan tanaman ubi alabio dan tanaman lain dan melihat 

tanaman jagungnya yang bisa tumbuh secara maksimal kami dari pengusul 

menanyakan kepemilik tanaman ternyata tanaman ubi alabio itu sudah ada duluan dan 

penggunaan pupuk tidak hanya pupuk hayati, pupuk kimia juga mereka pakai. Untuk 

dokumentasinya dapat dilihat berikut ini : 
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Gambar 5.21 Tanaman jagung yang bercampur dengan tanaman ubi alabio milik 

                       Pak Hernani 

Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul 

 Masalah yang ke empat adalah pupuk hayati yang tidak digunakan dan petani 

tetap memakai pupuk kimia ini terjadi karena petani malas menggunakannya karena 

mereka anggap tidak praktis dan ada petani yang menggunakannya tetapi hanya 1 – 2 

kali saja sehingga efeknya belum terlihat ini terjadi karena perbandingan yang mereka 

pakai adalah dengan penggunaan pupuk kimia yang efeknya lebih cepat terlihat. 

 Sekitar bulan Juli 2017 itu juga sempat terjadi banjir pada lahan petani yang 

baru ditanami jagung yang mengakibatkan tanamn jagung mereka gagal dan harus 

mengulang penanaman lagi dan peristiwa ini baru terungkap pada pertemuan tahap 2 

ini. Memang lahan rawa lebak di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat rentan dengan 

banjir, terjadi hujan lebih dari 2 hari saja di daerah tetangga sekitar Kabupaten Hulu 

Sungai Utara maka akan berakibat lahan-lahan pertanian pada lahan lebak tengahan 

sudah terjadi banjir. 

Hasil penggunaan pupuk hayati pada tanaman jagung manis ini dari beberapa 

petani yang ditemui juga memuaskan karena hasil panen dengan berat tongkol jagung 

yang diperoleh tidak kalah dengan penggunaan pupuk kimia yaitu dengan potensi 

hampir mencapai 14 t.ha-1. Potensi hasil tongkol jagung ini didapatkan dengan cara 

ubinan luas lahan 6,25 m2 dipanen tongkol jagungnya dan kemudian ditimbang. Hasil 
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penimbangan ini baru dikonversi ke luas lahan 1 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut waktu penimbangan hasil panen jagung milik H. Ahmad Fauzi 

dan H. Mansyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 5.22 Hasil panen jagung Desa Pasar Senin 

Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul dan anggota 2 

 Selesai tanya jawab dengan petani mengenai apa saja yang mereka jumpai 

dalam kegiatan budidaya jagungnya dilanjutkan dengan pengisian analisis usaha tani 

tanaman jagung yang sudah mereka laksanakan. Dengan pengolahan data sederhana 

dengan MS Excel maka hasil analisis usaha tani setelah kegiatan berlangsung terjadi 

kenaikan sebesar 0,2 dari analisis usaha tani awal yaitu rata-rata  R/C = 2 menjadi  2,2. 

Hasil analisis usaha tani tahap 2 dapat dilihat pada Lampiran 3.  Dari hasil analisis 

usaha tani yang terjadi kenaikan ini menunjukkan ada sebagian kecil petani yang mau 

mengikuti dengan apa yang kami sarankan pada penyuluhan tahap 1, sehingga dengan 

luas lahan yang tidak berubah dari tahun sebelumnya terjadi sedikit adopsi teknologi 

penggunaan pupuk hayati untuk tanaman jagung manis. Namun demikian kami dari 

tim pengusul tidak berani mengatakan bahwa adopsi teknologi ini benar-benar 100 % 

dijalankan dan dilaksanakan oleh petani karena ada beberapa temuan di lapangan yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 
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Desa Mawar Sari 

 Penyuluhan tahap 2 Di Desa Mawar Sari dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 

2017 yang bertempat di rumah Pak Ardiansyah RT 3. Sama halnya dengan pertemuan 

sebelumnya yang sudah dilaksanakan di Desa Pasar Senin, penyuluhan tahap 2 di Desa 

Mawar Sari ini juga pesertanya juga berkurang dibandingkan dengan penyuluhan 

tahap 1, untuk daftar hadir acara dapat pada Lampiran 1. Pada awal acara kami sebagai 

tim pengusul kembali menanyakan apa saja yang terjadi selama menanam jagung 

menggunakan pupuk hayati serta kesulitan-kesulitan yang dijumpai.  Petani jagung di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 5.23 Penyuluhan tahap 2 Desa Mawar Sari 

            Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul 

Desa Mawar Sari terbilang mempunyai pengetahuan bercocok tanam yang agak baik, 

selebihnya karena di desa ini lahan rawa lebak yang ada berjenis tanah gambut maka 

mereka tidak melakukan pengolahan tanah dan daerah ini juga merupakan sentra 

jagung kecamatan Amuntai Tengah. Untuk penanaman benih jagung mereka sudah 

menanam 1 biji benih untuk tiap lobang tanamnya, untuk pengaplikasian pupuk hayati 

mereka juga sudah mengerti dan mempraktekkannya, walaupun secara keseluruhan 

mereka juga tidak terlalu yakin dengan khasiat dari pupuk hayati.  Secara umum 

kondisi pertanaman jagung di Desa Mawar Sari tahun 2017 ini terjadi penurunan luas 

lahan seperti langsung dituturkan oleh PPL WKPP Desa Mawar Sari saudara Iwan 

Syuhada produktivitas tanaman jagung tahun 2016 adalah 84,8 kw.ha-1 dan pada tahun 
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2017 adalah 13,2 kw.ha-1. Penurunan luas lahan ini terjadi karena petani yang biasanya 

leluasa membersihkan lahan dengan cara membakar semak belukar, tidak bisa 

melakukannya pada tahun 2017 ini karena pengawasan aparat terkait untuk 

menghindari kebakaran lahan. Menurut beberapa petani desa ini dengan adanya 

pembakaran lahan tidak hanya membersihkan rumput tetapi juga mematikan beberapa 

hama yang hidup didalam permukaan tanah, efeknya karena mereka tidak bisa 

membakar lahan maka banyak benih jagung yang petani tanam dimakan hama-hama 

tersebut. Selain itu juga yang mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman jagung 

Desa Mawar Sari adalah pada musim kemarau tahun 2017 ini tidak terlalu tegas, 

artinya walaupun musim kemarau namun tetap terjadi hujan yang banyak dan ini 

sangat mempengaruhi pola tanam jagung di lahan rawa lebak terutama lahan lebak 

tengahan. Sedikit saja hujan dari daerah tetangga Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti 

Kabupaten Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Tengah maka akan terjadi kebanjiran 

pada lahan rawa lebak yang diusahakan pertanaman jagung. Dengan adanya sedikit 

banjir, maka benih bisa menjadi busuk sehingga tidak tumbuh dan tanaman jagung 

yang sudah tumbuh bisa mati sehingga pada beberapa petani ada yang gagal menanam 

jagung, sebagai contoh pada pertanaman jagung gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5.24 Tanaman jagung di Desa Mawar Sari yang baru  

                                    dilanda banjir 

             Sumber : Koleksi pribadi anggota 2 
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Masalah yang juga dijumpai adalah pupuk hayati yang tidak digunakan dan 

petani tetap memakai pupuk kimia ini terjadi karena petani malas menggunakannya 

karena mereka anggap tidak praktis dan ada petani yang menggunakannya tetapi hanya 

1 – 2 kali saja sehingga efeknya belum terlihat ini terjadi karena perbandingan yang 

mereka pakai adalah dengan penggunaan pupuk kimia yang efeknya lebih cepat 

terlihat. 

Selain hambatan dari segi teknis budidaya yang menjadi masalah pada kegiatan 

di Desa Mawar Sari juga dipengaruhi letak desa yang agak jauh dengan kondisi jalan 

dari titian kayu maupun beton yang pada beberapa titik sudah mengalami kerusakan 

berat dan hal yang sangat terasa itu adalah jaringan komunikasi selular yang belum 

sampai pada daerah ini sehingga apabila terjadi masalah para petani tidak dapat 

mengabarkan kepada kami sehingga pada beberapa kegagalan tanam kami sebagai 

pengusul tidak dapat mendokumentasikannya. 

 Selesai membicarakan berbagai masalah yang terjadi dengan tanaman jagung 

manis para petani dilanjutkan dengan pengisian analisis usaha tani. Berdasarkan hasil 

pengolahan data sederhana dengan MS Excel maka analisis usaha tani tanaman jagung 

tahap 2 di Desa Mawar Sari mengalami penurunan R/C sebesar 1,12 dari analisis usaha 

tani awal R/C sebesar 3 dan analisis usaha tani akhir R/C = 1,18 yang disebabkan 

beberapa faktor diatas yang sudah dijelaskan namun faktor yang sangat mempengaruhi 

adalah penurunan luas lahan pertanaman jagung para petani akibat keadaan 

pembersihan lahan yang tidak maksimal serta kondisi cuaca yang sulit diprediksi 

apalagi terkait dengan posisi lahan tempat budidaya tanaman jagung manis ini adalah 

lahan rawa lebak tengahan. Dengan nilai R/C yang menurun dari analisis usaha tani 

tahap 1 sebelumnya maka para petani jagung di Desa Mawar Sari dipastikan tidak 

memiliki keuntungan yang lebih baik dari musim tanam jagung tahun lalu. Walaupun 

masih banyak petani yang diuntungkan tetapi yang rugi ada juga. Apalagi kalau waktu 

panen hampir bersamaan dipastikan harga akan turun. Hasil analisis usaha tani tahap 

2 dapat dilihat pada Lampiran 3. Jadi dengan hasil analisis usaha tani tahap 2 serta 

keadaan dilapangan yang kurang mendukung maka bisa dikatakan untuk kegiatan 

pengenalan terhadap pupuk hayati bisa dikatakan berhasil namun dari segi pelaksanaan 

aplikasi pupuk hayati dilapangan hanya berjalan 60 %. Untuk dokumentasi kegiatan 
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pengisian analisis usaha tani tahap 2 di Desa Mawar Sari dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.25 Pengisian analisis usaha tani tahap 2 Desa Mawar Sari  

            Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.26 Pengisian analisis usaha tani tahap 2 Desa Mawar Sari  

            Sumber : Koleksi pribadi ketua pengusul 
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5.2 Luaran Yang Dicapai 

 Luaran yang tercapai dalam program kemitraan masyarakat ini adalah :  

1. Draft artikel ilmiah yang sesuai rencana akan di publikasi pada Jurnal 

Pengabdian Masyarakat Al Ikhlas Universitas Islam Kalimantan MAB 

Banjarmasin (https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP). 

2. Publikasi pada Harian Banjarmasin Post Edisi 25 Nopember 2017 halaman 12 

dengan judul “ Petani Ketagihan Pupuk Hayati” No. 115Th. XLVII/ISSN 

0215-2987 dan pada 

banjarmasin.tribunnews.com/2017/11/24/kembangkanjjagung-manis-dengan-

pupuk hayati-di-lahan-rawa-lebak-petani-tak-perlu-beli-pupuk serta pada 

laman pribadi penulis http://agroswamp.com/2017/10/perkenalkan-teknologi-

budidaya-jagung-manis-dengan-pupuk-hayati-di-lahan-rawa-lebak/ . 

3. Peningkatan ketrampilan mitra diperoleh dengan mengajukan kuisioner serta 

pengamatan langsung dilapangan. 

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tanaman jagung diperoleh dengan 

mengajukan kuisioner analisis usaha tani dan menganalisis hasilnya dengan 

MS Excel baik pada tahap 1 maupun tahap 2.  

5. Draft buku ajar sesuai apa yang di ajar oleh penulis. 

Untuk lebih jelasnya indikator capaian baik yang masih berupa draft maupun yang 

sudah tercapai dapat dilihat pada Lampiran 3. 

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP
http://agroswamp.com/2017/10/perkenalkan-teknologi-budidaya-jagung-manis-dengan-pupuk-hayati-di-lahan-rawa-lebak/
http://agroswamp.com/2017/10/perkenalkan-teknologi-budidaya-jagung-manis-dengan-pupuk-hayati-di-lahan-rawa-lebak/


BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan analisa pengabdian pada masyarakat pemanfaatan pupuk 

hayati untuk tanaman jagung manis untuk meningkatkan pendapatan usaha tani di 

lahan rawa lebak  ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Introduksi jagung manis dan pupuk hayati dapat berlangsung dengan baik. 

2. Hasil analisis usaha tani jagung di Desa Pasar Senin rata-rata R/C ratio mengalami 

kenaikan dan Desa Mawar Sari rata-rata R/C ratio mengalami penurunan setelah 

kegiatan berlangsung. 

6.2 Saran 

 Untuk kelancaran kegiatan maka peran serta petani sangat penting sehingga 

diperlukan metode pendekatan yang baik untuk mendapatkan informasi yang akurat 

dan hasil pengabdian yang optimal. 
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Lampiran 1. Instrumen Kegiatan 

Surat Tugas Penyuluhan Di Desa Pasar Senin Tahap 1 
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Surat Tugas Penyuluhan Di Desa Mawar Sari Tahap 1  
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Daftar Hadir Penyuluhan di Desa Pasar Senin Tahap 1 
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Daftar Hadir Penyuluhan Desa Mawar Sari Tahap 1 
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Surat Tugas Penyuluhan Di Desa Pasar Senin Tahap 2 
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Surat Tugas Penyuluhan Di Desa Mawar Sari Tahap 2 
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Daftar Hadir Penyuluhan Desa Pa sar Senin Tahap 2  
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Daftar Hadir Penyuluhan Desa Mawar Sari Tahap 2 
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ABSTRAK 

Permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani Mawar Desa Mawar Sari dan 

kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan adalah; petani tidak 

menggunakan pupuk untuk tanaman jagungnya, karena anggapan mereka bahwa 

lahan rawa lebak cukup subur, tidak adanya ketertarikan petani menggunakan 

varietas unggul untuk tanaman jagung dan petani tidak mempunyai pengetahuan 

tentang teknologi budidaya tanaman jagung yang baik di lahan rawa lebak.  Dari 

berbagai masalah tersebut maka diberikan solusi dengan penyuluhan dan 

sosialisasi mengenai introduksi dan diseminasi penggunaan pupuk hayati, varietas 

jagung manis untuk lahan, teknologi budidaya tanaman jagung yang baik di lahan 

rawa lebak dan membuat demplot pertanaman jagung manis dengan penggunaan 

pupuk hayati di desa Pasar Senin untuk meyakinkan dan memberikan bukti nyata 

kepada kedua mitra PKM bahwa penggunaan pupuk hayati tidak kalah dengan 

penggunaan pupuk kimia pada tanaman jagung dengan hasil yang maksimal. Hasil 

analisis usaha tani jagung setelah kegiatan berlangsung rata-rata R/C ratio di Desa 

Pasar Senin mengalami kenaikan dan  Desa Mawar Sari mengalami penurunan 

yang disebabkan beberapa hal. 

  

Kata kunci :  Pupuk, jagung, rawa lebak, demplot dan analisis usaha tani   

 

ABSTRACT 

 Problems faced by Mawar Farmers Group Mawar Sari Village and 

Farmers Group Ingin Maju Pasar Senin Village Amuntai Tengah Sub-District 

Hulu Sungai Utara Regency South Kalimantan Province is; farmers do not use 

fertilizer for corn crops, because their assumption that the swamp land lebak 

fertile enough, the lack of interest of farmers using superior varieties for corn 

crops and farmers do not have knowledge about good corn cultivation technology 

in swamp land. From these various problems, we are given solution with 

counseling and dissemination about introduction and dissemination of the use of 

biological fertilizer, sweet corn varieties for the land, good corn cultivation 

mailto:mahdi_186@yahoo.com
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technology in swamp land and make demplot of sweet corn plantation with the 

use of biofertilizer in Pasar Senin Village for convincing and providing concrete 

evidence to both partners PKM that the use of biological fertilizers is not inferior 

to the use of chemical fertilizers in corn crops with maximum results. The results 

of analysis of corn farming after the activity took place the average R / C ratio in 

the Pasar Senin Village and Mawar Sari Village experienced a decrease caused by 

several things.  

 

Keywords: Fertilizers, corn, swamps, demplot and farming analysis 

 

PENDAHULUAN 

 

 Pengaruh iklim membentuk suatu lahan yang spesifik sifatnya, salah 

satunya lahan rawa lebak yang pembentukannya dipengaruhi oleh air. Menurut 

Noor (2007), lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu (minimal 

satu bulan) tergenang air dan rejim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun 

setempat maupun di daerah sekitarnya. 

 Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah dengan lahan rawa 

lebak yang mendominasi, sehingga petaninya pun merupakan petani rawa lebak. 

Lamanya  lahan tergenang pada lebak tengahan dan lebak dalam membuat pilihan 

petani untuk komoditas budidayanya sangat terbatas. Menurut Galib (2010), 

usahatani jagung di lahan lebak cukup menjanjikan terutama dilihat dari 

pencapaian hasil sehingga dapat dijadikan alternatif untuk mencukupi keperluan 

masyarakat terhadap jagung yang terus meningkat setiap tahun. Jagung yang 

diusahakan di lahan lebak awalnya hanya ditujukan untuk konsumsi dalam bentuk 

tongkol bukan pipilan kering saja. Masalah utama dalam usahatani di lahan lebak 

di Kalimantan Selatan adalah kondisi fisik lahan yang cukup berat dengan 

vegetasi yang cepat tumbuh, ketergantungan dengan kondisi iklim, masalah 

kekeringan dan kebanjiran, kurangnya tenaga kerja, teknologi budidaya yang 

masih rendah, kondisi sosial ekonomi petani, pemasaran serta dukungan sarana 

dan prasarana terutama angkutan yang masih kurang (Muryadi, 1983 dalam Galib, 

2010). 

 Pemilihan Kelompok Tani sebagai mitra dalam kegiatan berdasarkan 

pertimbangan bahwa anggota kelompok tani adalah masyarakat tani yang lebih 

mudah untuk menerima hal-hal baru serta dapat menularkan pada petani lainnya. 

Seperti yang dikatakan Hermanto dan Swastika (2011), bahwa sebagai organisasi 

sosial masyarakat, kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar-mengajar bagi 

anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta tumbuh 

dan berkembangnya kemandirian dalam berusahatani dengan produktivitas yang 

meningkat, pendapatan yang bertambah, dan kehidupan yang lebih sejahtera.  

Permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani Mawar Desa Mawar Sari dan 

Kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan adalah ; petani tidak 

menggunakan pupuk untuk tanaman jagungnya, karena anggapan mereka bahwa 

lahan rawa lebak cukup subur, tidak adanya ketertarikan petani menggunakan 

varietas unggul untuk tanaman jagung dan petani tidak mempunyai pengetahuan 

tentang teknologi budidaya tanaman jagung yang baik di lahan rawa lebak. 
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Berdasarkan hal tersebut maka pemanfaatan pupuk hayati pada tanaman 

jagung   manis untuk  meningkatkan pendapatan usahatani di lahan rawa lebak 

menjadi sesuatu kegiatan yang perlu diperkenalkan pada kedua mitra di atas. 

Setelah selesai kegiatan ini diharapkan mitra ditargetkan untuk dapat menerapkan 

pemanfaatan pupuk hayati pada tanaman jagung   manis untuk  meningkatkan 

pendapatan usahatani di lahan rawa lebak, yang pada akhirnya akan tercipta petani 

yang kreatif dan inovatif, serta mandiri secara ekonomi. Sedangkan luaran yang 

diharapkan dari kegiatan ini adalah : publikasi ilmiah di jurnal/prosiding, 

publikasi pada media masa, peningkatan kuantitas dan kualitas hasil tanaman 

jagung, peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat untuk teknologi 

budidaya dan membuat buku ajar. 

METODE PELAKSANAAN 

 Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mawar Sari tanggal 

10 Agustus 2017 dan Desa Pasar Senin tanggal 15 Mei 2017 untuk tahap 1, 

sedangkan untuk tahap 2  Desa Mawar Sari tanggal 19 Oktober 2017 dan Desa 

Pasar Senin tanggal 27 Oktober 2017. Kedua desa terletak di Kecamatan Amuntai 

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. 

 Pengusul terdiri atas 3 orang dosen STIPER Amuntai yang berasal dari 

program studi Agroteknologi sebanyak 2 orang dan program studi Agribisnis 1 

orang. Mitranya adalah 2 kelompok tani yang bertempat tinggal di Desa Mawar 

Sari dan Desa Pasar Senin, setiap kelompok tani mempunyai anggota 20 orang. 

 Agar pengabdian pada masyarakat ini dapat menghasilkan luaran yang 

diharapkan maka digunakan metode penyuluhan langsung yang 

mengkombinasikan antara ceramah dan demontrasi plot. Ceramah ; dilakukan 

dalam dua tahap yaitu 1) sebelum demplot dibuat, dan 2) sesudah demplot dan 

jagung petani panen dengan diskusi dan evaluasi pada anggota kelompok tani. 

Pada metode ini pengusul bertindak sebagai penyampai informasi (penyuluh) 

sedangkan kelompok tani merupakan penerima informasi. Demontrasi Plot 

dilakukan dengan penanaman jagung manis yang menggunakan pupuk hayati di 

Desa Pasar Senin. 

  

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

Hasil 

 Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini terbagi menjadi dua tahap yaitu : 

tahap pertama perkenalan teknologi budidaya jagung manis dengan pupuk hayati 

untuk Kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar Senin dilaksanakan pada tanggal 15 

Mei 2017 dan Kelompok Tani Mawar Desa Mawar Sari dilaksanakan pada 

tanggal 27 Juli 2017. Pada tahap pertama ini selain dilakukan penyuluhan dan 

sosialisasi mengenai teknologi budidaya jagung manis Varietas Bonanza F1 

dengan menggunakan pupuk hayati Ultragen juga dilakukan penghitungan analisis 

usaha tani jagung yang selama ini sudah mereka lakukan dengan hasil analisis 

rata-rata R/C rasio layak dan penyerahan bantuan benih jagung dan pupuk hayati 

yang akan digunakan para petani dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada 

penyuluhan tahap kedua.  
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Gambar 1. Penyuluhan dan penyerahan bantuan benih serta pupuk hayati di Desa    

                  Pasar Senin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Penyuluhan dan penyerahan bantuan benih serta pupuk hayati di Desa  

                  Mawar Sari 

 

Untuk meyakinkan para petani menggunakan pupuk hayati maka 

dilakukan kegiatan demplot percobaan tanaman jagung yang berlokasi di Desa 

Pasar Senin RT IV, pada demplot dilakukan dua perlakuan tanaman jagung yaitu 

satu perlakuan dipupuk dan satu lagi tidak dipupuk. Dari demplot dilapangan 

menunjukkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung yang sangat berbeda, 

dimana penggunaan pupuk hayati dengan frekuensi sampai 7 kali pemberian 

sampai menjelang tanaman jagung berbunga menunjukkan hasil panen jagung 

hampir sama dengan penggunaan pupuk kimia, yaitu menunjukkan potensi hasil 

sampai 14 t.ha-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3. Demplot tanaman jagung manis di Desa Pasar Senin 
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Penyuluhan tahap kedua untuk Kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar 

Senin dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan Kelompok Tani Mawar Desa 

Mawar Sari lebih awal lagi yaitu tanggal 19 Oktober 2017. Pada tahap kedua ini 

ada beberapa permasalahan dalam kegiatan petani menanam jagung antara lain 

masih ada petani tidak melakukan pengolahan tanah, menanam benih jagung lebih 

dari satu biji tiap lobang tanam, pupuk hayati yang tidak digunakan tetapi tetap 

menggunakan pupuk kimia serta berbagai masalah lain yang pada intinya ternyata 

petani kita masih ingin fleksibel menggunakan pupuk kimia tanpa melihat bahwa 

produk hasil pertanian yang menggunakan pupuk kimia kurang aman dan ramah 

bagi konsumen serta lingkungan sendiri. Selain tanya jawab dengan para petani 

juga dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4. Photo bersama setelah evaluasi kegiatan di 2 desa mitra selesai 

penghitungan analisis usaha tani jagung yang menggunakan pupuk hayati yang 

sudah mereka lakukan dengan hasil untuk Kelompok Tani Ingin Maju Desa Pasar 

Senin terjadi sedikit kenaikan rata-rata nilai R/C rasio sebelum kegiatan yaitu 2 

dan setelah kegiatan menjadi 2,2, sedangkan untuk Kelompok Tani Desa Mawar 

Desa Mawar Sari malah terjadi penurunan rata-rata nilai R/C rasio sebelum 

kegiatan adalah 3 dan setelah kegiatan menjadi 1,8. Penurunan ini terjadi 

disebabkan beberapa faktor antara lain luas tanam jagung yang berkurang dari 

tahun sebelumnya karena petani di Desa Mawar Sari tidak bisa lagi leluasa 

membakar lahan pertanian seperti tahun sebelumnya karena pengawasan yang 

ketat dari pihak yang terkait serta kondisi iklim musim kemarau namun curah 

hujannya cukup tinggi. 

Luaran Yang Dicapai 

 Luaran yang tercapai dalam program kemitraan masyarakat ini adalah :  

1. Draft artikel ilmiah yang sesuai rencana akan di publikasi pada Jurnal 

Pengabdian Masyarakat Al Ikhlas Universitas Islam Kalimantan MAB 

Banjarmasin (https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP). 

2. Publikasi pada Harian Banjarmasin Post Edisi 25 Nopember 2017 halaman 

12 dengan judul “ Petani Ketagihan Pupuk Hayati” No. 115Th. 

XLVII/ISSN 0215-2987 dan pada 

banjarmasin.tribunnews.com/2017/11/24/kembangkanjjagung-manis-

dengan-pupuk hayati-di-lahan-rawa-lebak-petani-tak-perlu-beli-pupuk 

serta pada laman pribadi penulis 

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP
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http://agroswamp.com/2017/10/perkenalkan-teknologi-budidaya-jagung-

manis-dengan-pupuk-hayati-di-lahan-rawa-lebak/ . 

3. Peningkatan ketrampilan mitra diperoleh dengan mengajukan kuisioner 

serta pengamatan langsung dilapangan. 

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tanaman jagung diperoleh dengan 

mengajukan kuisioner analisis usaha tani dan menganalisis hasilnya 

dengan MS Excel baik pada tahap 1 maupun tahap 2.  

5. Draft buku ajar sesuai apa yang di ajar oleh penulis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan analisa pengabdian pada masyarakat pemanfaatan 

pupuk hayati untuk tanaman jagung manis untuk meningkatkan pendapatan usaha 

tani di lahan rawa lebak  ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Introduksi jagung manis dan pupuk hayati dapat berlangsung dengan baik. 

2. Hasil analisis usaha tani jagung di Desa Pasar Senin rata-rata R/C ratio 

mengalami kenaikan dan Desa Mawar Sari rata-rata R/C ratio mengalami 

penurunan setelah kegiatan berlangsung. 

Saran 

 Untuk kelancaran kegiatan maka peran serta petani sangat penting sehingga 

diperlukan metode pendekatan yang baik untuk mendapatkan informasi yang 

akurat dan hasil pengabdian yang optimal. 
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Lampiran 4. Publikasi pada Media Cetak dan internet 
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Lampiran 5. Peningkatan Pemahaman Ketrampilan  

 

Diambil contoh pada petani yang mengisi kuisioner teknologi budidaya  
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Lanjutan... 
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Lampiran 6. Rekapitulasi Analisis Usaha Tani Jagung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENERIMAAN PENDAPATAN

SARANA TENAGA TONGKOL HARGA (PY) (TR) (Pd)

(Ha) PRODUKSI KERJA (Y) PERTONGKOL (Rp) Y . PY TR - TC TR / TC KESIMPULAN

1 TAMAMI 0,05 lokal 100.000 500.000 0 400 1.000 400.000          -200.000 0,67 Rugi

2 MASNI 0,02 lokal 157.000 132.000 160.000 1.000 1.000 1.000.000      551.000 2,23 Untung

3 H. AMAD FAUZI 0,02 lokal 157.000 240.000 160.000 1.000 1.200 1.200.000      643.000 2,15 Untung

4 PINDI 0,05 j. Manis 218.000 300.000 518.000 1.000 1.000 1.000.000      -36.000 0,97 Rugi

5 H. MANSYAH 0,05 j. Manis 215.000 550.000 100.000 1.000 2.000 2.000.000      1.135.000 2,31 Untung

6 HASNAWATI 0,02 bonanza F1 66.000 105.000 35.000 500 1.000 500.000          294.000 2,43 Untung

7 M. SAID 0,5 bonanza F1 86.000 155.000 35.000 100 1.000 100.000          -176.000 0,36 Rugi

8 RAHMANI 0,05 hibrida 265.000 125.000 0 500 1.000 500.000          110.000 1,28 Untung

9 HERMAN 0,05 lokal 205.000 550.000 100.000 1.000 1.000 1.000.000      145.000 1,17 Untung

10 AHMAD 0,05 lokal 205.000 550.000 100.000 1.000 1.000 1.000.000      145.000 1,17 Untung

11 RAUDAH 0,02 bonanza F1 75.000 105.000 35.000 500 1.000 500.000          285.000 2,33 Untung

12 H. ZAINAL ABIDIN 0,05 lokal 197.000 160.000 0 500 800 400.000          43.000 1,12 Untung

13 AHMADI 0,02 lokal 290.000 70.000 0 400 1.000 400.000          40.000 1,11 Untung

14 NADI 0,14 lokal 748.000 150.000 0 4.500 1.000 4.500.000      3.602.000 5,01 Untung

15 Hj. AMINAH 0,02 bonanza 195.000 400.000 0 1.000 1.500 1.500.000      905.000 2,52 Untung

16 A. FIRDAUS 0,11 lokal 500.000 300.000 0 800 1.000 800.000          0 1,00 Untung

17 PUTRI RAHAYU 0,08 bonanza 240.000 0 0 700 1.000 700.000          460.000 2,92 Untung

18 ELLISA 0,005 bonanza 220.000 0 0 500 1.000 500.000          280.000 2,27 Untung

19 NAILAH 0,008 lokal 190.000 400.000 0 700 1.000 700.000          110.000 1,19 Untung

20 JAILANI 0,11 manis 200.000 375.000 0 600 1.500 900.000          325.000 1,57 Untung

4.529.000 5.167.000 1.243.000  17.700       22.000

431.333 492.095 118.381      1.686          2.095 3.531.973      2.490.163         2                         Untung

REKAPITULASI ANALISA USAHA TANI JAGUNG

DESA PASAR SENIN TAHAP 1

LUAS LAHAN

TOTAL

RATA-RATA

PENGELUARAN (TC) (Rp) HASIL PANEN

PANEN

R/C RATIO (RCR)
NO NAMA VARIETAS
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PENERIMAAN PENDAPATAN

SARANA TENAGA TONGKOL HARGA (PY) (TR) (Pd)

(Ha) PRODUKSI KERJA (Y) PERTONGKOL (Rp) Y . PY TR - TC TR / TC KESIMPULAN

1 MUHDAR 0,25 Bonansa F1 1.657.000 740.000 210.000       5.500                1.200 6.600.000          3.993.000 2,53 Untung

2 YUSAN 0,15 Bonansa F1 275.000 120.000 625.000 3.000 1.000 3.000.000          1.980.000 2,94 Untung

3 RAHMATULLAH 0,005 Bonansa F1 190.000 600.000 0 1.500 1.000 1.500.000          710.000 1,90 Untung

4 ARIPIN 0,005 Bonansa F1 190.000 615.000 0 1.500 1.000 1.500.000          695.000 1,86 Untung

5 ARDIANSYAH 0,15 Bonansa F1 395.000 625.000 0 3.000 1.000 3.000.000          1.980.000 2,94 Untung

6 JOHANSYAH 0,05 Bonansa F1 748.000 150.000 0 4.500 1.000 4.500.000          3.602.000 5,01 Untung

7 RIDWAN 0,05 Bonansa F1 748.000 150.000 0 4.500 1.000 4.500.000          3.602.000 5,01 Untung

8 MIRA 0,005 Bonansa F1 78.000 150.000 0 2.000 1.000 2.000.000          1.772.000 8,77 Untung

9 MITA 0,005 Bonansa F1 250.000 150.000 0 2.000 1.000 2.000.000          1.600.000 5,00 Untung

4.531.000 3.300.000 835.000       27.500             9.200

906.200 660.000 167.000       5.500                1.840 10.120.000       8.386.800         3 Untung

TOTAL

RATA-RATA

REKAPITULASI ANALISA USAHA TANI JAGUNG

DESA MAWAR SARI TAHAP 1

NO NAMA
LUAS LAHAN

VARIETAS

PENGELUARAN (TC) (Rp) HASIL PANEN
R/C RATIO (RCR)

PANEN
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PENERIMAAN PENDAPATAN

SARANA TENAGA TONGKOL HARGA (PY) (TR) (Pd)

PRODUKSI KERJA (Y) PERTONGKOL (Rp) Y . PY TR - TC TR / TC KESIMPULAN

1 TAMAMI 0,05 Bonanza F1 115.000 300.000 0 400 1.000 400.000         -15.000 0,96 Rugi

2 MASNI 0,02 Bonanza F1 83.000 160.000 0 300 1.000 300.000         57.000 1,23 Untung

3 H. AMAD FAUZI 0,02 Bonanza F1 108.000 150.000 0 390 1.000 390.000         132.000 1,51 Untung

4 PINDI 0,05 Bonanza F1 115.000 570.000 0 750 1.000 750.000         65.000 1,09 Untung

5 H. MANSYAH 0,05 Bonanza F1 145.000 495.000 50.000 750 1.000 750.000         60.000 1,09 Untung

6 HASNAWATI 0,02 Bonanza F1 95.000 150.000 0 450 1.000 450.000         205.000 1,84 Untung

7 M. SAID 0,5 Bonanza F1 175.000 200.000 0 553 1.000 553.000         178.000 1,47 Untung

8 RAHMANI 0,05 Bonanza F1 130.000 150.000 0 453 1.000 453.000         173.000 1,62 Untung

9 HERMAN 0,05 Bonanza F1 130.000 255.000 50.000 1.432 1.000 1.432.000    997.000 3,29 Untung

10 AHMAD 0,05 Bonanza F1 130.000 255.000 50.000 1.432 1.000 1.432.000    997.000 3,29 Untung

11 RAUDAH 0,02 Bonanza F1 88.000 150.000 0 450 1.000 450.000         212.000 1,89 Untung

12 H. ZAINAL ABIDIN 0,05 Bonanza F1 180.000 245.000 50.000 1.500 1.000 1.500.000    1.025.000 3,16 Untung

13 AHSANI 0,02 Bonanza F1 87.000 0 0 500 1.000 500.000         413.000 5,75 Untung

14 NAILAH 0,14 Bonanza F1 90.000 200.000 0 200 1.000 200.000         -90.000 0,69 Untung

15 HJ. AMINAH 0,02 Bonanza F1 155.000 150.000 0 600 1.000 600.000         295.000 1,97 Untung

1.826.000 3.295.000 200.000   10.160      15.000

121.733 219.667 13.333      677              1.000 677.333         322.600          2,22                 Untung

REKAPITULASI ANALISA USAHA TANI

DESA PASAR SENIN TAHAP 2

TOTAL

RATA-RATA

PENGELUARAN (TC) (Rp) HASIL PANEN

PANEN

R/C RATIO (RCR)
NO NAMA VARIETASLUAS LAHAN (ha)
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PENERIMAAN PENDAPATAN

SARANA TENAGA TONGKOL HARGA (PY) (TR) (Pd)

(Ha) PRODUKSI KERJA (Y) PERTONGKOL (Rp) Y . PY TR - TC TR / TC KESIMPULAN

1 M. MUHSIN 0,25 Bonansa F1 692.000 300.000 0 800                  1.000 800.000          -192.000 0,81 Rugi

2 YUSAN 0,15 Bonansa F1 1.370.000 1.200.000 0 400 1.000 400.000          -2.170.000 0,16 Rugi

3 AHSANI 0,005 Bonansa F1 60.000 50.000 0 400 1.000 400.000          290.000 3,64 Untung

4 SARINTAN 0,005 Bonansa F1 20.000 80.000 0 100 1.000 100.000          0 1,00 Impas

5 ARDIANSYAH 0,15 Bonansa F1 90.000 180.000 0 500 1.000 500.000          230.000 1,85 Untung

6 RIDWAN 0,05 Bonansa F1 154.500 50.000 0 400 1.000 400.000          195.500 1,96 Untung

7 MIRA 0,005 Bonansa F1 78.000 45.000 0 450 1.000 400.000          195.500 1,96 Untung

8 MITA 0,005 Bonansa F1 47.500 122.500 0 80 1.000 450.000          327.000 3,66 Untung

2.512.000 2.027.500 -                        3.130              8.000

314.000 253.438 -                        391                  1.000 431.250          (140.500)           1,88         Untung

TOTAL

RATA-RATA

REKAPITULASI ANALISA USAHA TANI

DESA MAWAR SARI TAHAP 2

NO NAMA
LUAS LAHAN

VARIETAS

PENGELUARAN (TC) (Rp) HASIL PANEN
R/C RATIO (RCR)

PANEN




