
SNPPM-3 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2021 

ISBN 978-623-90328-7-6 

 

Copyright © 2021, Universitas Muhammadiyah Metro   291 

Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

 

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HIJAU DAUN KARANG REJO  

METRO UTARA MENGGUNAKAN APLIKASI PUPUK ORGANIK PUMAKKAL 

 

 
*Agus Sutanto

1
 , Hening Widowati

1
 , Achyani

1
 , Fenny Thresia

2
 , Nedi Hendri

3
  

1*
P. Biologi/Pascasarjana/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia 

2 
P. Bahasa Inggris/FKIP/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia  

3 
Akuntasi/FEB/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia  

E-mail: sutanto11@gmail.com 
  1* 

 

Abstrak  

Pendampingan pemberdayaan  didasarkan penggunaan berlebihan pupuk anorganik, pestisida kimia dan 

herbisida dalam proses budidaya sayuran  sentra sayuran Karangrejo Metro Utara.  Tingginya pengendalian 

hama dan biaya tenaga kerja untuk pengendalian gulma menyebabkan petani menggunakan bahan kimia yang 

terus menerus dan dosis yeng cenderung meningkat. Jangka panjang residu kimia ini beresiko membahayakan 

kesehatan konsumen. Tujuan pendampingan ini adalah: 1. Membandingkan kadar residu kimia sebelum dan 

sesudah budidaya sayuran organik di lokasi pengabdian 2. Meningkatkan kesadaran kelompok tani untuk 

menanam sayuran yang aman dikonsumsi dengan prinsip pertanian berkelanjutan. 3. Pendampingan 

keberlanjutan usaha kelompok tani Hijau Daun Karangrejo.  Kegiatan   dilakukan selama Pebruari -Desember 

2020, kepada 20 anggota Kelompok tani Hijau Daun. Metode   yang dilakukan adalah survei residu tanah, air, 

sayuran di lokasi percobaan, pendampingan/pelatihan dan diskusi pelaksanaan budidaya organik dengan aplikasi 

Pupuk Cair Pumakkal Produksi PT. Pumahitari Universitas Muhammadiyah Metro.  Hasil kegiatan 

pendampingan, disimpulkan: 1. Budidaya organik dengan Pumakkal menurunkan residu kimia   tanah, air dan 

sayuran serta menaikkan kesuburan tanah.  2. Petani memiliki pengetahuan dan keterampilan  tentang budidaya 

pertanian organik yang berkelanjutan. 3. Upaya keberlajutan budidaya sayuran organik  dengan membangun 

jaringan pemasaran baik konvensional maupun on line. 

 

Kata kunci: petani sayuran, pertanian organik, pumakkal 

 

PENDAHULUAN  

Penggunaan pupuk kimia  dan pestisida kimia berperan positif dalam peningkatan 

hasil dan pertumbuhan tanaman. Namun pengaplikasian pupuk anorganik dan pestisida kimia 

berlebih   berdampak negatif pada kesehatan manusia, lingkungan hidup serta meningkatnya 

biaya produksi pertanian. Pestisida tergolong sebagai Endocrine Disrupting Chemicals 

(EDCs), yaitu bahan kimia yang dapat mengganggu sintesis, sekresi, transport, metabolisme, 

pengikatan dan eliminasi hormon-hormon dalam tubuh, salah satunya hormon tiroid 

(Suhartono, 2014). Pengaplikasian pestisida berlebih juga menyebabkan keracunan pada 

76,5% petani di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa 

Tengah (Yuantari, 2009). 

Bertani organik diketahui  seiring berkembangan ilmu bercocok tanam secara 

tradisional yang telah dilakukan manusia,  melalui penggunaan bahan-bahan nonkimia. 

Pertanian organik modern sebagai suatu sistem budidaya pertanian dengan menggunakan 

bahan alami dan tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Nilai kesehatan, ekologi, keadilan 

dan perlindungan mendasari pengelolaan pertanian organik. Kesehatan menerapkan 

kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia menyatu 

pada budidaya organik dikarenakan komponen-komponen tersebut saling tergantung dan 

tidak dapat dipisahkan antar komponennya. Hasil pertanian oganik menarik bagi produsen 

ataupun konsumen dikarenakan tidak digunakannya bahan kimia sintetis yang menimbulkan 

bahaya bagi kesehatan tubuh manusia dan lingkungan. Kesadaran adanya bahaya tersebut 

menjadikan permintaan sebagian besar konsumen terhadap produk organik demi terjaganya 

kesehatan tubuh dan lingkungan (Lesmana dan Hidayat 2008). Pumakkal (Biang, starter in 
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Lampung language) is a consortia of indigenic bacteria of Pineapple Liquid Waste (PLW), is 

a bacterium that has potential to decompose and can be used as a starter in waste recovery 

(Sutanto, 2019). Pumakkal selain  memiliki kandungan bakteri Bacillus careus, Acinobacter 

baumani, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas pseudomallei (Sutanto,2020) juga memiliki 

kandungan nutrisi Nitrogen, Pospor, Kalium sebagai pupuk organik. 

Aplikasi Pumakkal pada sayuran bagi kelompok tani Hijau Daun berpeluang untuk 

menhasilkan sayuran dan budidaya yang ramah lingkungan. Pendampingan ini bertujuan 1. 

Membandingkan kadar residu kimia sebelum dan sesudah budidaya sayuran organik sehingga 

petani yakin tentang budidaya organik. 2. Meningkatkan kesadaran kelompok tani  untuk 

menanam sayuran yang aman dikonsumsi dengan prinsip pertanian bekelanjutan. 3. 

Pendampingan keberlanjutan usaha kelompok tani  Hijau Daun Karangrejo. 

Solusi dari masalah di atas adalah membangun kesadaran pentingnya budidaya 

sayuran secara organik sehingga akan menjamin kesehatan jangka panjang dan sistem 

pertanian berkelanjutan. Luaran pengabdian ini, kelompok tani memahami bahwa kadar 

residu kimia sebelum dan sesudah budidaya sayuran organik berbeda, petani yakin tentang 

budidaya organik akan menurùnkan residu kimia dan kesuburan tanah meningkat. 2. 

Kelompok tani mampu  menanam sayuran yang aman dikonsumsi dengan prinsip pertanian 

bekelanjutan. 3. Mampu melakukan penjualan sayuran secara on line dan konvensional. 

 

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Karangrejo (23) 

Metro Utara Kota Mero, khalayak sasaran  kelompok tani Hijau Daun. Kegiatan     dalam 

program ini meliputi : 1. Tahap persiapan, meliputi koordinasi tim pelaksana, koordinasi 

dengan Pemerintah Desa dan kelompok tani tentang peserta yang diikutsertakan dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat ini, 2. Program inti yaitu diawali survei kondisi kebun sayur 

tentang residu kimia bersama petani, penyuluhan peragaan, pelatihan  dan pendampingan 

budidaya sayuran dengan aplikasi pupuk Pumakkal; Diskusi peluang, strategi pemasaran dan 

keberlanjutan program.  3) Monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan hasil kegiatan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan Pebruari-Desember 2020, kepada 20 anggota  

Kelompok tani  Hijau Daun. Tahap pertama dilakukan sosialisasi kegiatan kepada kelompok 

tani, membahas tentang tahapan kegiatan meliputi: observasi dan survei kadar residu kimia di 

kebun percontohan terdiri dari sampel tanah, air  dan sayuran. Tahap kedua Persiapan 

budidaya organik dengan menyiapkan lahan, membuat kompos, penanaman, pemeliharaan 

dan pemanenan. Setelah panen diuji kandungan residu kimia air, tanah dan sayuran. Tahap 

ketiga sosialisasi manjemen budidaya dan pemasaran baik konvensional maupun on line. 

Tahap ini juga dilakukan uji Prima 3 untuk legalitas sayuran. Semua tahapan dilaksanakan 

dengan prinsip budidaya organik.   
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Gambar 1. Pertemuan Tim Pengabdi dengan kelompok tani Hijau Daun, sosialisasi program kerja 

pengabdian. (Dok. PPUPIK.2020). 

 

Gambar 1. Hasil sosialisasi  bersepakat untuk dilaksanakan pengabdian selama 10 

bulan. Tim pengabdi memberikan layanan uji residu tanah, air dan sayuran sebelum dan 

sesudah budidaya organik, pendampingan pembuatan pupuk organik dengan Pumakkal, 

budidaya sayuran organik sampai pasca panen. Sertifikasi sayuran Prima 3, pendampingan 

manajemen pertanian organik dan pemasaran.  Tim pengabdi menyiapkan peralatan, bahan 

dan sewa lahan serta tenaga ahli  terdiri 4 orang dengan keahlian tentang budidaya organik, 

penjaminan mutu proses dan produksi pertanian organik, teknik pemasaran dan legalitas 

produk   beserta mahasiswa payung berjumlah 6 orang dan mahasiswa magang dari PT. 

Pumahitari sejumlah 2 orang. Anggota kelompok tani mengikuti pendampingan,  pelatihan 

dan melakukan budidaya secara kelompok.  

Penyiapan budidaya diawali dengan penyewaan lahan milik warga dan pengolahan 

lahan. Penyiapan air dari sumur bor sehingga terjamin bebas bahan pencemar, memastikan 

lahan tidak masuk air tersier yang dimungkinkan sudah tercemar.  
 

 
Gambar 2. Penyiapan lahan dan penanaman bibit, semua dikontrol agar residu kimia seminimal mungkin 

masuk. (Dok. PPUPIK 2020). 

 

Kelompok tani diberikan pemahaman tentang pentingnya penyiapan lahan pengolahan 

lahan. Irigasi terkontrol sehingga  air yang masuk terbebas dari residu, dalam hal ini 

digunakan sumur bor. Keliling lahan diberikan jaring pembatas (waring) untuk kontrol 

serangga penganggu tanaman. Petakan lahan ukuran yang terjangkau dan memudahkan 

perawatan, jalur penyiraman dan perawatan memungkinkan petani dapat lewat dengan 

mudah. Pembuatan kompos memberikan pemahaman pentingnya mengurangi masukan kimia 

dalam lahan. Tahap awal tetap digunakan kimia, hanya dikurangi sampai dengan 30%, secara 

bertahap dikurangi setiapkali mas panen. Pembuatan kompos memandfaatkan bahan-bahan 

limbah pertanian dan limbah trenak yang ada di sekitar kelompok tani.  

 



SNPPM-3 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2021 

ISBN 978-623-90328-7-6 

 

Copyright © 2021, Universitas Muhammadiyah Metro 294  

 
Gambar 3. Pembuatan kompos dengan memanfaatkan limbah pertanian (daun dan buah 

sebagai bahan biopestisida), limbah peternakan, arang sekam, abu, kapur dan starter 

Pumakkal. (Dok. PPUPIK 2020). 

 

Berdasarkan Gambar 3. Proses pembuatan kompos kurang kebih satu bulan,  setiap 10 

hari dikontrol suhu, pH  dan kelembaban. Selama pengontrolan jika kadar air berkurang maka 

disiram serta ditambahkan Pumakkal agar proses fermentasi optimal. Kompos berhasil 

ditandai  tidak terjadi kenaikan suhu (stabil suhu kamar), pH 7-9 (netral) kelembaban 70-

80%. Petani juga mendapatkan pemahaman berbagai bahan limbah pertanian bisa 

dimanfaatkan untuk kompos dengan persentase 30-40% ditambah abu dan arang sekam untuk 

menjaga porositas dan kadar air tanah, dolomit atau kapur berfungsi menetralkan pH tanah. 

Penggunaan Pumakkal sebagai starter akan merombak bahan-bahan organik menjadi lebih 

sederhana dan siap dimanfaatkan oleh tanaman. The increase in nitrogen levels is thought to 

be caused by an overhaul of organic substances by the bacterium Konsosia B (10) consisting: 

Bacillus careus, Acinobacter baumanni, and Bacillus subtilis. Acinetobacter baumanni is 

dominant as a nitrifying bacterium that converts ammonia to nitrate at the end of the 

fermentation process. In addition, microorganisms also contribute a number of single cell 

proteins obtained during the fermentation process, after the decomposition process is 

completed, nitrogen will be released again as one of the components .contained in compost  

(Sutanto.2020). Persiapan lahan, pembibitan dan pengomposan selesai dilanjutkan 

penanaman sayuran. Terdapat 9 macam sayuran yaitu: Bayam hijau, bayam merah, daun 

sinkong, caicim, kangkung, kemangi, loncang, pakcoy dan selada.   

 

 
Gambar 4. Budidaya sayuran secara organik dengan aplikasi Pumakkal di desa Karangrejo 23 

Metro Utara.(Dok. PPUPIK 2020). 

 

Gambar 4. Aplikasi kompos Pumakkal  untuk lahan yang baru pertama kali digunakan 

dengan dosis 5 kg tiap meter persegi, sayuran ditanam dengan jarak tanam sesuai jenis 

sayurannya. Perawatan meliputi penyiraman 2-3 kali setiap hari/tergantung cuaca. 

Penggunaan pupuk cair Pumakkal dengan penyemprotan setiap minggu 1-2 kali, dosis 5-

10%.Perawatan gulma dengan penyiangan rutin, baik dengan alat maupun dicabut manual. 

Hama dan penyakit menggunakan tanaman penjebak (refugia), predator alami/bunglon suri 
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serta biopestisida alami antara lain: daun dan buah mindi, tembakau, buah bintaro, PGPR dari 

akar bambu yang sudah diramu dalam pupuk cair Pumakkal. Agens hayati adalah setiap 

organisme yang dalam semua tahap perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan 

pengendalian OPT (Organisme Penganggu Tanaman) dalam proses produksi, pengolahan 

hasil pertanian dan berbagai keperluan lainnya (Marianah, 2015). Salah satu agens hayati 

yaitu Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR), PGPR adalah bakteri yang hidup 

berkoloni di akar tanaman dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Mekanisme kerja PGPR 

terjadi melalui penghambatan pertumbuhan patogen tular tanah atau meningkatkan ketahanan 

tanaman pada patogen (Beneduzi et al., 2012) 

 

 
Gambar 5. Penanaman bunga penjebak selain memperindah kebun juga bermanfaat untuk 

menjebak hama yang datang. Bunglon suri merupakan predator alami untuk memakan hama 

pada sayuran.(Dok. PPUPIK 2020). 
 

Untuk meyakinkan manfaat bertani secara organik dengan aplikasi Pumakkal maka 

perlu dilakukan uji residu kimia dalam tanah, air dan sayuran serta kesuburan tanah dilihat 

dari kandungan Nitrogen, Pospos dan Kalium. Gizi sayuran dilihat dari protein, Vitamin A 

dan Vitamin C sebelum dan sesudah aplikasi. 

 

 
 

Gambar 6. Kandungan residu kimia Chlorofenapril, Difenocanaz,  Fipronil  logam berat Pb dan Cd pada 

perlakuan Non Organik (kiri) dan Organik (kanan) pada sayuran, tanah dan airnya. Penggunaan Pumakkal 

menurunkan residu kimia pada ambang batas aman. 

 

Berdasarkan Gambar 6.  residu kimia yang bersumber dari bahan-bahan kimia 

pestisida, herbisida dan pupuk kimia berada dalam tanah dan juga masuk ke sayuran. Kadar 

residu pada budidaya sayuran non organik dan organik dengan aplikasi Pumakkal terjadi  

penurunan yang nyata, untuk budidaya organik hampir mendekati nol atau dibawah ambang 

batas. Residu kimia ini meskipun sedikit tetapi beresiko karena sifatnya yang mampu 

bertahan pada tubuh makhluk hidup (biomagnifikasi). Gambaran ini memberikan keyakinan 

kepada petani pentingnya pengurangan bahan kimia agar budidaya sayurannya sehat. 

Gerakan kembali ke alam yang sedang menjadi tren di dunia pada saat ini menginginkan 

produk pertanian yang alami, bebas bahan kimia seperti pestisida, hormon dan pupuk kimia 

(Sumarniasih, 2014). 
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Gambar 7. Menunjukkan terjadi kenaikan kesuburan tanah dengan budidaya organik 

menggunakan Pumakkal. 

 

Berdasarkan Gambar 7. di atas terdapat kenaikan kesubutan tanah dilihat dari unsur 

Nitrogen, Pospor total dan tersedia di tanah serta Kalium. Gambaran ini memberikan 

penjelasan keberadaan Pumakkal menjamin bakteri yang ada mamou bekerja maksimal 

sehingga proses penguraian bahan organik menjadi optimal dan menghasilkan unsur-unsur 

pupuk menjadi meningkat. 

 

 
Gambar 8. Peningkatan gizi sayuran  pada budidaya organik dengan Pumakkal meliputi 

protein, vitamin dan vitamin C. 

 

Gambar 8. menunjukkan budidaya sayuran organik menaikkan gizi sayuran dari 

protein, vitamin A dan vitamin C. Hal ini terjadi karena residu yang dalam sayuran sedikit 

sehingga gizi bertahan dan  tidak rusak. 

Manajemen usaha sayuran organik untuk peningkatan usaha dan berkelanjutan antara lain: 

1. Standart Mutu sayuran tersertifikasi , untuk sayuran organik Karangrejo sudah 
tersertifikasi 8 jenis sayuran. Sayuran tersebut adalah 1. bayam, 2. buncis, 3.kacang 

panjang, 4. kangkung, 5. mentimun, 6. Pak choi, 7. sawi dan 8. terong. Sertifikat Prima 3 

menyatakan aman dengan residu pestisida di bawah ambang batas.Maka konsumsi 

sayuran organik lebih tenang karena sehat dan aman, sepert tertera pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Sertifikat Prima 3, menyatakan sayuran tersebut aman dengan residu pestisida di bawah ambang 

batas.(Dok. PPUPIK 2020). 

 

2. Areal budidaya digunakan untuk edukasi dan wisata atau agrowisata. Hal ini 
mendapatkan nilai tambah fungsi edukasi dan rekreasi yang murah dan sehat. Berbagai 

acara bisa didisain disini, rekresasi petik sayuran, edukasi tanam sayuran, edukasi 

budidaya organik. Magang siswa dan mahasiswa, penelitian, pengabdian dan kunjungan 

tamu Kampus, Pemda dan lain-lain. Setiap tamu yang hadir diajak berkunjung ke kebun 

agrowisata sekalian menikmati pecel ok, dan di berikan sovenir produk Pumakkal dan 

kebun Agrowisata.  Produk sayuran tidak saja bahan mentah tetapi divariasi denagn 

berbagai olahan, kripik sayuran dan  jus sayuran. 

 

 

 
 

Gambar 10. Area kebun organik dijadikan tempat edukasi dan wisata, kunjungan tamu (kiri: Tamu Perancis 

Mikael David Stepane Jazdzik, Ph.D., Tengah: Prof. Dr. Marzuki Noor, M.S berserta Rektor UM Metro, Kanan 

kunjungan Kepala LLDIKTI 2 Prof Yuliansyah, SE, MSA, PhD, Akt, CA.(Dok. PPUPIK 2020). 

 

3. Penyelenggaraan even-even lomba dan kampanye organik lewat berbagai media. 
Twibbon bangga organik setiap tamu yang berkunjung saat mendaftar di google form, 

mengadakan  paket wisata mecel ok (Makan pecel Karangrejo Ok) dengan harga 25 ribu 

sudah mendapat paket makan, sayuran dan tiket masuk.  
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Gambar 11. Kampanye organic dengan twibbon saya cinta organik, lomba foto sayuran organik dan paket mecel 

ok.(Dok. PPUPIK 2020). 

 

Berkaitan manajemen pasca panen, kelompok tani Hijau daun diberikan pelatihan 

untuk penjualan secara on line. E-commers yang digunakan adalah Tokopedia dan Shoppie. 

Kegiatan mendapatkan respon baik oleh peserta meskipun sebagian masih belum familiar 

dengan teknologi. 

 

 
Gambar 12. Tampilan e-commers pada tokopedia, shoppie dan lazzada (Dok. PPUPIK 2020). 

Tabel 1.   Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pemberdayaan Kelompok Tani Hijau Daun Karang 

Rejo  Metro Utara Menggunakan Aplikasi Pupuk Organik Pumakkal 

 
Indikator Uraian Rencana/Target Realisasi 

Sasaran  

(Goal) 

Jumlah peserta 
Pemberdayaan kelompok 
Jenis kelamin peserta 
Penerapan GAP (Good 
Agriculture Practices)  dan 
SOP (Standard Operational 
Prosedure) dalam Budidaya 
Tanaman Sayuran menjadi 
acuan dalam melaksanakan 
kegiatan pertanian  sayuran   
organik 

20 orang 
Semua anggota kelompok 
8 bapak dan 12 ibu 
Ada respon dan keinginan 
untuk meningkatkan 
produksi dan produktivitas 
sayuran organik  

20 orang 
Semua anggota 
9 bapak dan 11 ibu 
Mulai bermunculan 
individu atau kelompok 
yang menanam sayuran 
organik dimasyarakat 

Keluaran 

(Output) 

Penjelasan mengenai 
sistem budidaya sayuran 
oganik 

secara benar dan tepat, 
sehingga diperoleh 
produktivitas tinggi, mutu 
produk yang baik dan 
keuntungan yang optimal 
Pendampingan /pelatihan 
proses pembuatan kompos 
Pumakkal 

Transfer IPTEKS khususnya 
budidaya sayuran yang 
ramah lingkungan, 
memperhatikan aspek 
keamanan, kesehatan dan 
kesejahteraan petani, serta 
usaha produksi yang 
berkelanjutan 
Pemanfaatkan limbah 
Pertanian sebagai 
bahan baku pembuatan 

Penjelasan mengenai 
sistem budiadaya 
sayuran secara benar dan 
tepat, sehingga diperoleh 
produktivitas tinggi, 
mutu produk yang baik 
dan keuntungan yang 
optimal 
Peserta sudah 
mempraktekkan 
pembuatan kompos 
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Pelatihan/penyuluhan 
proses pembuatan 
pestisida/bio-pestisida 
berbasis alami 
Pelatihan Penanganan 
Pascapanen Sayuran 
Organik dan manfaat 
mengkonsumsi sayuran 
organik bagi kesehatan 
Pendampingan keberlanjutan 
usaha kebun organik menjadi 
agrowisata 

pupuk kompos 
Pemanfaatan bahan alami 
sebagai bahan baku 
pestisida/bio-pestisida 
(pestisida nabati) 
Transfer Ipteks tentang 
penanganan pascapanen dan 
keamanan pangan berbasis 
Organik 
Keberlanjutan usaha dengan 
membuat agrowisata 

Peserta memahami dan 
dapat memproduksi 
pestisida/bio-pestisida 
secara mandiri 
Peserta sudah 
memahami teknik 
penanganan pascapanen 
dan manfaat 
mengkonsumsi sayuran 
organik bagi kesehatan 
Peserta memahami 
pengelolaan agrowisata. 
 

Hasil 
(Outcome) 

Menerapkan GAP dan 
SOP secara benar dan 
tepat dalam budidaya 
tanaman sayuran organik 
Mendorong petani dan 
kelompok tani untuk 
memiliki sikap mental 
yang bertanggung jawab 
terhadap kesehatan dan 
keamanan diri dan 
lingkungan 
Memperbaiki efisiensi 
penggunaan SDA, 
mempertahankan 
kesuburan, kelestarian 
lingkungan dan sistem 
produksi yang berkelanjutan 
 

Penerapan GAP dan SOP 
diharapkan meningkatkan 
produksi, produktivitas, 
mutu dan keamanan sayuran 
yang dihasilkan 
Terciptanya produk sayuran 
yang aman, bermutu, dan 
bergizi sesuai harapan 
konsumen 
Meningkatkan efisiensi 
penggunaan SDA, 
meningkatkan kesuburan, 
kelestarian lingkungan dan 
sistem produksi yang 
berkelanjutan 

Peserta sudah 
memahami mekanisme 
dan prosedur penerapan 
GAP dan SOP budidaya 
tanaman sayuran organik 
Adanya alternatif produk 
sayuran yang memberi 
jaminan keamanan 
terhadap konsumen 
Peserta dapat 
Meningkatkan  efisiensi 
penggunaan SDA, 
meningkatkan 
kesuburan, kelestarian 
lingkungan dan sistem 
produksi yang 
berkelanjutan 
 

Indikator 

Keberhasi

lan 

 

Jumlah peserta 
Transfer IPTEKS manajemen 
usahatani sayuran organik 
dengan penerapan GAP dan 
SOP Proses pembuatan   
pupuk kompos  , dan 
pestisida/bio-pestisida 
berbasis bahan alam dan 
manajemen agrowisata. 

20 orang 
Memahami cakupan dan 
tujuan penerapan GAP dan 
SOP pada budidaya tanaman 
sayuran organik 
Memahami alat dan bahan 
proses pembuatan pupuk 
kompos  , dan pestisida/bio-
pestisida berbasis bahan 
alam dan manajemen 
agrowisata 

9 bapak dan 11 ibu 
Peserta sudah memahami 

sistem pengelolaan 

usahatani sayuran berbasis 

organik Peserta sudah 

melakukan proses 

pembuatan  pupuk 

kompos , dan 

pestisida/bio-pestisida 

berbasis bahan alam da 

manajemen agrowiasata 

 

 

Pengabdian masyarakat tentang pendampingan budidaya  organik dengan Pumakkal 

memberikan  pemahaman kepada kelompok tani Hijau Daun bahwa pertanian organik 

mampu menurunkan residu kimia   tanah, air dan sayuran serta menaikkan kesuburan tanah.  

Petani memiliki pengetahuan dan keterampilan  tentang pembuatan kompos dengan bahan 

limbah pertanian,  budidaya pertanian organik yang berkelanjutan serta manajemen 

pascapanen.  Upaya keberlanjutan budidaya sayuran organik  dengan membangun jaringan 

pemasaran baik konvensional maupun on line, memberdayakan kebun organik menjadi 

agrowisata. 

 

KESIMPULAN  

Budidaya  organik dengan Pumakkal menurunkan residu kimia   tanah, air dan 

sayuran serta menaikkan kesuburan tanah. Petani memiliki pengetahuan dan keterampilan  

tentang budidaya pertanian organik yang berkelanjutan. Upaya keberlajutan budidaya sayuran 

organik  dengan membangun jaringan pemasaran baik konvensional maupun on line 
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