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RINGKASAN DAN SUMMARY

Dewasa ini kesadaran masyarakat dunia terhadap kelestarian lingkungan

semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan adanya trend dunia untuk

“kembali ke alam” (back to nature). Masyarakat dunia modern pada abad ini lebih

menyukai pertanian organik dan menyadari akan pentingnya pembangunan ramah

lingkungan. Pertanian organik mengandung pengertian bahwa semua pupuk dan

pestisida yang digunakan terbuat dari bahan-bahan organik, seperti kompos dan

pestisida nabati.

Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

merupakan salah satu sentra pertanian organik, khususnya jahe dengan sistem

keranjang dan jagung. Untuk meningkatkan produksi pertanian organik tersebut

para petani di desa ini memerlukan kompos dalam jumlah yang sangat banyak,

karena kompos merupakan pupuk utama dalam pertanian organik. Kompos

tersebut dipenuhi oleh UKM Bumi Sekar yang terdapat di desa tersebut.

UKM Bumi Sekar memproduksi kompos dengan cara yang sangat

sederhana yaitu memproduksi kompos dari jerami padi dan limbah kelapa sawit

yang telah tertimbun bertahun-tahun dengan cara mengambilnya tanpa

pengolahan lebih lanjut. Cara pengambilan kompos demikian beresiko tinggi

karena pekerja UKM harus mengambilnya dari sebelah bawah (jerami padi dan

limbah kelapa sawit yang telah tertimbun bertahun-tahun), disamping itu kualitas

kompos tidak terjamin.

Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas kompos

dari limbah pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi

pengangguran, memberdayakan kaum perempuan dalam pembuatan kompos dari

limbah pertanian, mengembangkan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM)

sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat serta

berpartisipasi aktif dalam lingkungan yang bersih dan sehat dengan dikelolanya

limbah pertanian menjadi  kompos.

Manfaat kegiatan ini yaitu terwujudnya UKM yang  mapan dengan

tercapainya IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi sehingga UKM yang di

bina mendapat kepercayaan dalam bantuan dana dari lembaga perbankan,

produksi yang dihasilkan oleh UKM dapat bersaing di pasar dan meningkatkan
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pendapatan masyarakat di daerah, menambah lapangan kerja, memberdayakan

kaum perempuan karena kegiatan ini melibatkan masyarakat luas mulai dari

proses pengumpulan limbah pertanian, pengolahan kompos sampai ke proses

pemasaran.

Khalayak sasaran pada program ini adalah UKM Bumi  Sekar yang

memiliki 8 orang pekerja yang aktif terlibat dengan latar belakang pendidikan SD-

SMA. Pekerja yang ada umumnya berusia antara 25-50 tahun. Jumlah tenaga

kerjas semua laki-laki, sehingga dengan adanya penerapan teknologi tepat guna

(penggunaan bioaktivator dan mesin pencacah) maka kaum perempuan

diberdayakan karena dapat turut berpartisipasi dalam pengumpulan limbah

pertanian.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu bimbingan/pelatihan

kepada pengusaha mitra tentang teknologi bioaktivator dan mesin pencacah yang

akan mempercepat proses pembuatan kompos sehingga UKM mitra tidak perlu

menunggu proses pengomposan secara alami yang perlu waktu bertahun-tahun.

Lokasi kegiatan yang digunakan yaitu UKM Bumi Sekar di Desa Cinta Air

Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai (± 50 km dari kampus USU Medan).

Pada lokasi kegiatan Tim Vucer membangun bak fermentasi sebanyak 2 buah dan

memberikan alih teknologi berupa mesin pencacah dan bioaktivator.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UKM Bumi Sekar sangat antusias

untuk mempraktekkan pembuatan kompos menggunakan mesin pencacah dan

bioaktivator. Namun demikian dalam hal pemasaran kompos yang dihasilkan

terkendala dengan adanya kompos bersubsidi dari pemerintah yang harganya

dibawah harga pasar. Selain itu, petani jahe sistem keranjang tidak antusias lagi

dalam menanam jahe karna banyaknya serangan hama penyakit, padahal tanaman

jahe merupakan konsumen utama kompos yang dirpoduksi UKM Buni Sekar.

Solusi permasalahan pemasaran kompos akan dilakukan dengan menjajaki

pemasaran kompos di daerah lain yang membutuhkan kompos jumlah banyak dan

kerjasama dengan pemasok kompos bersubsidi Pemerintah. Solusi lainnya yaitu

peningkatan kualitas kompos dari segi unsur hara dan performance kompos

(misal: dibentukpelet)


