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Penjelasan

Dari gambar di atas bahwa perbedaan yang begitu nyata antar pupuk
organik dan pupuk kimia:
1. Bisa di lihat dari ekonomi yang mana pupuk kimia lebih mahal daripada

pupuk organik karena pupuk kimia hanya pabrik yang bisa membuat
dan pupuk organik bisa dibuat kapan pun dan dimanapun.

2. Di lihat dari lingkungan, bahwa residu pupuk organik memiliki efek
positif karena mikroorganisme tetap aktif melakukan dekomposiai
bahan organik, berbeda dari residu pupuk kimia yang berdampak
negatif pada lahan dan merusak mikroorganisme karena pupuk kimia
lebih mudah menguap dan tidak memiliki kemampuan memperbaiki
kondisi tanah



Pengenalan  

Unsur Hara



Materi



Penjelasan

Unsur hara di bedakan menjadi 2 yakni makro dan mikro, lebih gampangnya makro dibutuhkan tanaman lebih banyak
dan mikro lebih sedikit, namun disini saya hanya menjelaskan 3 unsur hara yang di kenal masyarakat luas yakni N, P, K

•

•

A. NITROGEN (N)
Merupakan unsur hara makro, dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman.
Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar,
batang dan daun.

• Berperan dalam pembentukan zat hijau daun (klorofil) yang sangat penting
untuk melakukan proses fotosintesis.

• Berperan dalam pembentukan protein, lemak dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Gejala tanaman yang
kekurangan unsur nitrogen :
1.Pertumbuhan tanaman berjalan lambat
2.Tanaman kurus dan kerdil
3.Daun hijau kekuningan, pendek, kecil dan tegak
4.Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu.
5.Bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masak lalu rontok.
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B. PHOSFOR (P)
• Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih

dan tanaman muda.
• Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu.
• Membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman.
• Mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Gejala

kekurangan unsur Phosfor adalah :
1. Seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap

kemerahan.
2. Tepi daun, cabang dan batang akan berwarna merah keunguan yang lambat laun

akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu
3. Jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek, dan cepat masak
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C. KALIUM (K)
• Berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat
• Memperkuat tanaman sehingga daun, bunga dan buah tidak mudah

rontok/gugur.
• Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan

penyakit.
Gejala kekurangan unsur Kalium adalah :
1. Daun tua akan mengkerut dan keriting
2. Pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu

daun akan mengering dan mati.
3. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek, hasilnya sedikit dan

tidak tahan simpan.
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Sebenarnya semua bahan yang bisa di komposisi bisa dijadikan bahan untuk membuat
pupuk organik jadi tidak perlu cemas dimana pun anda dan kapan pun bisa membuat
pupuk organik

Dari beberapa bahan di atas memiliki kandungan :
Sampah dapur (N : 0,58-1,57%)  
Kulit pisang (k :15%, P : 2%)  
Cangkang telur (ca : 98,3%)  Cucian 
beras (k : 10%)
Air kelapa ( P : 10%)
Air cucian ikan sumber N

Disini perlu di ingat tidak perlu harus sama persis seperti bahan bahan yang saya
jelaskan karena di sekeliling anda adalah sumber bahan untuk di jadikan pupuk organik
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Cara pembuatan pupuk organik padat

- Siapkan peralatan bak/karung dan pisau
- Siapkan starter (bisa em4,  bio  farm  dan lain sebagiannya) saya biasanya

membuat dengan bakteri licrokloritik dan selulotic
- Potong kecil kecil bahan (sekitar 2 cm) agar mudah di rombak sama bakteri
- Masukan ke dalam bak/karung- siram mengunakan starter dengan perbandingan 1 ml

: 1 liter air (kalau mengunakan em4 harus menggunakan dolomite sama molase)
- Tutup bak atau karung dan aduk setiap hari sekali, dalam 1 minggu pupuk sudah siap

di gunakan cara pembuatan pupuk organik cair- siapkan peralatan bak- siapkan starter
(bisa em4, bio farm dan lain sebagiannya) saya biasanya membuat dengan bakteri
licrokloritik dan selulotic

- Masukan bahan cair (air leri, air kelapa, air cucian ikan) dalam bak
- Tambah starter dengan perbandingan 1 ml : 1 liter air (kalau mengunakan em4 harus

menggunakan dolomite sama molase)
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- Tutup bak atau karung dan aduk setiap hari sekali, dalam 1 minggu pupuk sudah siap
di gunakan

- Dalam pembuatan 1 ml bakteri bisa digunakan untuk 10 kg bahan pupuk organik
padat dan 10 liter bahan pupuk organik cair.

- Kenapa saya mengunakan bakteri licrokloritik dan selulotic karena ini tidak perlu repot
menambahkan molase dan dolomite, karena ketika kita menggunakan em4 harus di
tambah molase (tetes tebu) hal ini digunakan untuk makanan mikroorganismenya dan
dolomite ini untuk mengontrol ph

- Jangan sampai tempat pupuk terkena cahaya matahari langsung saat fermentasi,
nanti bakterinya bisa non aktif

- Kenapa harus di aduk setiap hari atau 2 hari sekali? Hal ini karena agar sirkulasi udara
dapat berjalan dengan baik dan bakteri yang mendekomposisi tidak di bawah terus
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Tanya Jawab
T: Sesuai tabel, bisa kita lihat bahwa pupuk organik terlihat jauh lebih baik dari pupuk kimia. Tapi, pupuk organik ini dibuat
secara alami, misalnya melalui dekomposisi yang berlangsung lama. Sedangkan petani itu kebanyakan inginnya yang dalam
pelaksanaannya cepat dan mudah diaplikasikan. Pupuk organik ini bukannya akan lebih sulit dalam pembuatan dan
penggunaannya?Lalu untuk daya tahan pupuk, apakah pupuk organik bisa lebih tahan lama dalam penyimpanan
dibandingkan pupuk kimia?Sekian Terima kasih

J: Terimakasih mas Pramudita atas pertanyaan, jadi gini untuk pembuatnya memang harus membutuhkan
tenaga yang ekstra dan juga membutuhkan kuantitas yang banyak untuk digunakan dilahan, berbeda dengan
pupuk kimia yang tinggal beli kemudian langsung di aplikasi, karena kandungannya juga jelas berapa persen
dari unsur hara yang ada, Namun kalau mengingat lahan pertanian untuk jangka panjang, pupuk organik sangat
di anjurkan, na solusinya agar mudah dibuat adalah dengan membentuk suatu gapoktan yang mana
kegiatannya salah satu membuat pupuk organik, selain bagus untuk kedepannya, hal itu juga bisa menjadikan
usaha baru bagi gapoktan, kalau untuk tahan simpan, punya saya tahan 3 tahun, menyimpannya juga tidak
boleh sembarangan, terutama jangan di taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung, nanti
microbannya bisa non aktif



Tanya Jawab
T: izin memperkenalkan diri nama saya ranti widuri. Izin bertanya ka untuk tong yang berisi pupuk itu harus di tutup rapat sampai kedap
udara atau tida? Dan apakah ada ciri2 khusus apabila pupuk yg sudah kita buat telah siap untuk di gunakan?. Mungkin cukup sekian
sebelumnya terimakasih
J: terimakasih atas pertanyaan mbak ranti, untuk tong digunakan jangan sampai kedap udara, karena kalau kedap udara
mikrobanya tidak bisa bekerja maksimal, malah yang ada banyak yang non aktif, jadi tongnya di kasih lubang untuk
sirkulasi udara,Ciri-ciri pupuk yang sudah jadi, kalau pupuk padat : kalau genggam ini remah, tidak berbau busuk seperti
awal membuat, kadar airnya 15%Ciri ciri pupuk cair : warnanya agak terang dari sebelumnya dan tidak berbau

T: Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya dewi eka dari gresik jawa timur izin bertanya
kepada pemateri.Dari perbedaan antara pupuk organik dan kimia kalau dilihat dari segi ekologi dan ekonomi memamng lebih
menguntungkan pupuk organik, tapi jika dilihat dari hasilnya lebih cepat dengan menggunakan pupuk kimia. Faktanya petani kita
cenderung lebih memilih menggunakan pupuk kimia daripada pupuk organik jika skala lahannya luas. Pertanyaannya yaitu apakah
pertanian organik benar-benar tidak ada sedikitpun input bahan kimia dan apakah input bahan organik mampu mendukung dalam skala
luas?Terima kasih

J: Terima kasih atas pertanyaannya kak eka, jadi untuk pupuk organik tidak ada bahan kimia sama sekali, untuk masalah
usaha tadi mungkin masih sedikit nyambung dari pertanyaan mas pramudita ya, skala usaha cocok sekali karena sudah
banyak yang sudah menjalankan produksi secara organik, contohnya sayur organik merbabu, terus ada juga padi organik
di bondowoso



Tanya Jawab
T: Assalamualaikum wr.wbperkenalkan, saya Siti Romlah dari maduraIzin bertanya,seberapa bagus penggunaan pupuk
organik dibanding dengan pupuk kimia karena di desa-desa lebih banyak menggunakan pupuk kimia dibanding pupuk
organik?
J: Waalaikumsalam wr wb terimakasih atas pertanyaan mbak romlah, untuk kelebihan dan kekurangan sudah
saya jelaskan tadi ya di awal slide, kalau mau pakek pupuk kimia, harus tau :Tepat caraTepat dosisTepat
gunaTepat waktuTepat fungsi, karena di dalam pupuk kimia itu bisa menimbulkan residu di tanah, di tanah itu
ada namanya agregat tanah yang mana kalau di lihat secara mikroskopis itu bentuknya bulat bulat, na kalau
kebanyakan residu itu bentuknya kotak kotak, hal ini berakibat di lahan pertanian yang semakin keras kalau
tema teman lihat di lapang, biasanya petani itu ngasih pupuk di tahun pertama 1 ton kemudian tahun kedua 2
ton, na ini salah satu akibat terkurasnya hara dalam tanah,Kalau yang organik tadi minusnya di pembuatan
yang agar ribet dan juga pemberian yang membutuhkan kuantitas yang bnayk, tapi untuk jangka panjang
bagus sekali, dan masalah yang susah pembuatan bisa di atasi di pelatihan ini salah satunya

T: Assalamualaikum Terima kasih telah memberikan waktu untuk bertanya, saya mau menanyakan untuk
molase apakah bisa dignti dengan gula merah atau apapun yg perasa Manis?
J: Waalaikumsalam wr wbTerimakasih atas pertanyaan kak widiasaranty, jadi untuk molase bisa banget di
ganti dengan gula merah kak



Tanya Jawab
T: Kak, izin bertanya.Sebelumnya saya belum mengetahui mengenai starter itu sendiri. Karena saya masih awam sekali dalam dunia
pertanian..Untuk starter sendiri, kk tdi menjelaskan mengenai bakteri licrokloritik & selulotic. Darimana saya mendapatkan bakteri tsb,
apakah starter tersebut sudah termasuk dalam mendapatkan bakteri yg dimaksud?
J: Terima kasih atas pertanyaannya mas romadhon, jadi starter itu bakteri perombak atau mendegradasi bahan organik
untuk memunculkan metabolit sekunder yang dapat berperan dalam tanaman,Na untuk mendapatkan bakterinya ini
harus melakukan penelitian terlebih dahulu, jadi bukan cuma bakteri yang saya jelaskan di atas tadi, ada juga em4,Na
cara buat bakterinya ini, harus melakukan eksplorasi, isolasi bakteri, purifikasi dan fermentasi, saya membutuhkan
waktu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan 1 bakteri dan membutuhkan biaya yang banyak, sekitar 8 digit

T: Izin bertanyaTadi saya membaca materi yang diberikan, saya melihat point bahwa dikatakan disitu pupuk kimia dapat membuat
tanaman menjadi rentan terhadap penyakit. Mengapa hal itu bisa memicu atau menyebabkan tanaman tersebut rentan terhadap
penyakit akibat penggunaan pupuk kimia, sedangkan kita tahu unsur NPK itu memiliki fungsi untuk dapat tahan terhadap
penyakitTerimakasih

J: Terimakasih atas pertanyaan kak, jadi gini kak yang menyebabkan rentan terhadap penyakit adalah, pupuk kimia tersebut membuat
tanah semakin rusak na tanah ini kan Ibartakan tubuh dari tanaman, kalau tubuhnya rusak otomatis tanamanya rusak, jadi pertumbuhan
dan perkembangan tanaman di pengaruhi 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal salah satunya lingkungan
yakni ada di tanah, udara air dan lain sebagainya



Tanya Jawab

T: Assalamualaikum wr.wbPerkenalkan nama saya Dewi dari Kalimantan Tengah.Izin curhat sekaligus bertanya. Seperti diketahui bersama
melalui penjelasan materi yang dibagikan juga. Bahwa lebih banyak dampak positif dari penggunaan pupuk organik, ketimbang pupuk kimia.
Lantas mengapa masih banyak orang diluaran sana yang menganggap bahwasanya bertani dengan menggunakan/ membuat pupuk organik
tersebut relatif mahal dan sulit. Saya salah satu orang yg berangan" bisa menciptakan pertanian dengan cara organik yang menyehatkan
tanah dan tanaman, namun juga tidak ingin sendiri. Dan masih banyak penolakan dari orang sekitar, menyebabkan saya urung melakukan
hingga saat ini, dan keterbatasan ilmu jg dlm membuat pupuk organik tersebut.Pertanyaan nya:Kira" adakah tips atau cara merubah mindset
seperti hal tersebut, agar orang-orang disekitar kita lebih mementingkan jangka panjang dlm penggunaan pupuk yg baik bagi tanaman,
tanah dan lingkungan sekitar?Terima kasih

J: Waalaikumsalam wr wb terimakasih atas pertanyaan mbak dewi,Memang pertanyaan ini sering muncul ya, tadi juga
sedikit disinggung kenapa petani banyak memakai pupuk kimia, karena tanpa ribet buat dan mudah di aplikasikan, namun
ada dampaknya ya,Dan realitanya memang kalau dari lahan yang budidaya dengan pupuk kimia kemudian berganti dengan
pupuk organik, hampir semuanya produksinya berkurang, dan membutuhkan waktu 4 kali pergantian tanam untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik,Hal ini pernah terjadi di Bondowoso, saat mau memulai pertanian organik, Bupati
disana berkomitmen akan mengganti hasil yang kurang dari panen biasanya, jadi selama 2 tahun ini berkurang dan
alhamdulillah setelah 2 tahun akhirnya bisa..Untuk memulai dari kimia ke organikTanam 1 : 75% kimia : 25% organikTanam
2 : 50%kimia : 50% organikTanam 3 : 25%kimia : 75% organikTanam 4 : 0% kimia : 100% organik
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T: Assalamualaikum wr.wbMemperkenalkan diri nama Asep munandar mau menanyakan apakah untuk
pembuatan pupuk organik mana yang lebih evektif untuk tanaman pupuk cair/padat. Dan untuk kesuburan
tanah bisa bertahan berapa lama sekian terimakasih kak
J: Waalaikumsalam wr wb terimakasih atas pertanyaan mas Asep, sebenarnya untuk efektif gaknya dilihat
dari kandunganya yang ada didalamnya, kalau pupuk cair biasanya bisa langsung di serap tanaman, untuk
padat harus membutuhkan media contohnya harus di siram agar larut dan mudah terserap oleh akar,.Untuk
kesuburan tanah ini harus di analisis terlebih dahulu, dan untuk memperbaikinya biasanya dilakukan bio
remediasi



TERIMA KASIH


