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ABSTRAK 

 

Tujuan PPM adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

anggota Kelompok Tani Tumbuh Jaya dalam pengelolaan teh kompos.  2. 

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam pemanfaatan teh 

kompos pada budidaya jagung  organik di lahan kering. Target dari PPM ini adalah: 1. 

Agar petani dapat membuat secara mandiri teh kompos dari jerami padi dan kotoran 

ternak dengan teknologi fermentasi menggunakan jamur saprofit T. harzianum isolat 

SAPRO-09 dan jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02. 2. Petani dapat 

mengaplikasikan teh kompos yang telah dibuat untuk tanaman jagung yang ditanam di 

lahan kering.  

Metode kegiatan yang digunakan dalam   program PPM-PNBP dilaksanakan 

dengan  metode pelatihan yang dilanjutkan dengan  kerja  praktek  di  lapang  dan  kaji  

tindak  partisipatif  aktif  (partisipatory  action research) sejak persiapan hingga 

evaluasi. Pemberian materi menggunakan metode penyuluhan melalui ceramah dan 

diskusi yang dilakukan di Kelompok Tani Tumbuh Jaya Desa Montong Are  Kecamatan 

Kediri  Kabupaten Lombok Barat. Kerja praktek lapang dan kaji tindak menggunakan 

metode pelatihan dan pendampingan yang dilakukan di lahan milik anggota kelompok 

tani. Tahapan-tahapan pelatihan dan kaji tindak  yang akan diterapkan sebagai berikut: 

1. Pemberian teori tentang teknik pembuatan  teh kompos dan aplikasi teh kompos pada 

budidaya tanaman jagung.  2. Praktek lapang tentang teknik pembuatan  teh kompos dan 

aplikasi teh kompos pada budidaya tanaman jagung.  

Hasil kegiatan PPM PNBP sebagai berikut:  

1. Anggota kelompok tani sudah menguasai teori/ materi tentang teknik  pembuatan  teh 

kompos  dan budidaya tanaman jagung  di lahan kering.  

2. Anggota kelompok tani sudah dapat mempraktekan teknik pembuatan  teh kompos  

yang sederhana menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lapangan seperti jerami 

padi, limbah pertanian dan kotoran sapi sebanyak 200 liter 

3. Anggota kelompok tani  sudah dapat mempraktekan teknik budidaya tanaman jagung  

di lahan kering dengan hasil 7,0  ton/ha. 

 

______________________________________________ 

Kata kunci: Teh kompos, Trichoderma, jagung, lahan kering, Kelompok tani 
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PENDAHULUAN 

 

Sejak tanggal 17 Desember 2008, Nusa Tenggara Barat dicanangkan untuk 

menjadi provinsi penghasil sapi dengan sebutan “NTB Bumi Sejuta Sapi” (BSS). 

Pencanangan ini mengandung makna bahwa jumlah sapi di NTB dari tahun ketahun 

akan bertambah dari total sapi sekarang sebanyak 507.000 ekor (Suara NTB, 2009). 

Disamping itu jumlah limbah berupa kotoran sapi dan gas rumah kaca (GRK) juga akan 

meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah sapi tersebut.  

Terkait dengan program yang tengah dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB 

melalui Program PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut), dimana dalam program 

tersebut Pemerintah Provinsi NTB menargetkan produksi jagung 1 juta ton jagung per 

tahun yang dimulai  pada tahun 2011 dan 1 juta ekor ternak sapi pada tahun 2013, untuk 

itu diperlukan sinergi antara sub sektor yang terkait, khususnya pertanian tanaman 

pangan dan peternakan. Sub sektor pertanian tanaman pangan diharapkan dapat 

menghasilkan produksi utama jagung sekaligus menyediakan pakan segaran yang baik 

untuk pertumbuhan ternak, sedangkan sub sektor peternakan dapat menyediakan pupuk 

organik yang berasal dari limbah/kotoran ternak yang sangat bermanfaat untuk 

perbaikan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman (Balitbang Pertanian, 2007). 

Selain itu Pemerintah Daerah NTB mengembangkan agribisnis peternakan ramah 

lingkungan melalui program BATAMAS (pengembangan biogas asal ternak bersama 

masyarakat). Program ini ditujukan untuk  menggalakkan penggunaan pupuk organik 

melalui sistem integrasi ternak dan tanaman. Program ini ditujukan untuk 

memanfaatkan limbah ternak dan hasil sampingan biogas untuk menghasilkan pupuk 

organik berupa kompos yang bisa digunakan untuk mensubstitusi pupuk buatan yang 

beberapa bulan terakhir mengalami kelangkaan (Balitbang Pertanian, 2007). 

Dalam rangka mensukseskan Program BSS dan PIJAR yang telah dicanangkan 

oleh Pemerintah Provinsi NTB maka perlu memberdayakan kelompok-kelompok tani 

yang ada di pedesaan sebagai pelaksana kedua program tersebut. Dalam pelaksanaan 

Program pengabdian kepada masyarakat ini akan melibatkan Kelompok Tani Tumbuh 

Jaya  bergerak dibidang budidaya tanaman jagung yang akan dilatih dalam pemanfaatan 

teh kompos  untuk meningkatkan hasil jagung di Lahan Kering.  
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Permasalahan yang terjadi selama ini adalah kelompok tani ini belum 

memanfaatkan secara maksimal kotoran sapi untuk pembuatan teh kompos, selain itu 

apabila kotoran sapi ini tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan bau dan 

ketika musim hujan tiba kotoran ini hanyut bersama air hujan dan menimbulkan 

pencemaran lingkungan, selain itu limbah ternak merupakan kontributor GRK yang 

signifikan. Sejauh ini  kelompok ternak ini belum diberdayakan dan belum mengetahui 

inovasi dan teknologi pengelolaan limbah tersebut serta pemanfaatannya dalam 

pengembangan produk unggulan seperti tanaman jagung. Berdasarkan permasalahan di 

atas maka dibuat perumusan dan kesepakatan bersama antara Tim Pelaksana dengan 

Kelompok Tani Tumbuh Jaya  untuk mengelola kotoran sapi ini menjadi teh kompos  

dengan tujuan sebagai penambah penghasilan sampingan dan juga sekaligus untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi selama ini.  

Teh kompos adalah cairan yang berasal dari leaching kompos yang kaya dengan 

nutrisi dan populasi mikroba (bakteri, jamur, protozoa, nematoda) yang bermanfaat bagi 

tanaman. Teh kompos memiliki beberapa keuntungan dan merupakan produk pupuk 

alami yang ramah lingkungan, mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen yang 

terdapat di dalam kompos. Disamping sebagai pupuk alami teh kompos juga dapat 

berfungsi sebagai pestisida alami, karena teh kompos mampu mengembalikan 

kesuburan tanah secara alami serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama 

dan penyakit (Nadiah, 2012). 

Ada beberapa mikroorganisme fermentasi yang dapat digunakan untuk membuat 

teh kompos secara cepat. Salah satu diantaranya adalah menggunakan jamur 

Trichoderma spp. yaitu jamur saprofit T. harzianum isolat SAPRO-07 dan  jamur 

endofit T. koningii isolat ENDO-02 (Sudantha, 2010). Peran teh kompos hasil 

fermentasi jamur Trichoderma spp. adalah: (1) Sebagai sumber unsur hara bagi tanaman 

dan sumber energi bagi organisme tanah, (2) Memperbaiki sifat-sifat tanah, 

memperbesar daya ikat tanah berpasir, memperbaiki struktur tanah berlempung 

sehingga lebih ringan, mempertinggi kemampuan tanah mengikat air, memperbaiki 

drainase dan tata udara pada tanah berat sehingga suhu tanah lebih stabil, (3) Membantu 

tanaman tumbuh dan berkembang lebih baik, (4) Sebagai substrat untuk meningkatkan 

aktivitas mikrobia antagonis, (5) Untuk mencegah patogen tular tanah (Sudantha, 2010). 

Apabila inovasi ini dapat dilaksanakan dan diadopsi oleh kelompok tani  ini  maka 

permasalahan pencemaran lingkungan dan emisi GRK   akan dapat diatasi sekaligus 
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pendapatan petani dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha maka 

pengusahaan teh kompos ini tergolong ekonomis dan layak diusahakan oleh Kelompok 

Tani.  

Kelompok Tani Tumbuh Jaya merupakan salah satu kelompok tani yang ada di 

Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Kelompok tani ini 

selain membudidayakan tanaman padi pada musim hujan, juga membudidayakan 

tanaman jagung pada musim kemarau. Jagung merupakan tanaman utama kedua setelah 

padi yang ditanam di lahan sawah dan lahan kering dengan pola tanam padi-padi-jagung 

atau padi-jagung-jagung. Produktivitas hasil jagung di Desa ini mencapai 3,5 ton/ha 

untuk lahan sawah dan 2,0 ton/ha untuk lahan kering, selain itu brangkasan segaran 

sebagai pakan ternak rendah yaitu sekitar 3,5 ton/ha. Hasil jagung di Desa ini masih 

tergolong rendah dan secara teknis masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanganan pasca panen yang optimal. 

Padahal dalam Grand Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung NTB tahun 2009-2013, 

ditargetkan peningkatan produktivitas jagung di NTB menjadi 4,0 – 5,0 ton/hektar dan 

brangkasan segaran pakan ternak 16,0 ton/ha (Balitbang Pertanian, 2007). 

 Bertolak dari uraian di atas, maka telah dilakukan PPM tentang  “Pemanfaatan   

Biokompos dan Biochar Untuk Budidaya  Tanaman Jagung  di Lahan Kering Desa 

Montong Are Kediri Kabupaten Lombok Barat”. 

Tujuan PPM PNBP  ini adalah: 

1. Petani dapat membuat secara mandiri  teh kompos dengan teknologi fermentasi 

menggunakan  jamur saprofit T. harzianum isolat SAPRO-09 dan jamur endofit T. 

koningii isolat ENDO-02.   

2. Petani dapat mengaplikasikan   teh kompos  yang telah dibuat untuk tanaman jagung 

dalam upaya meningkatkan kesehatan, pertumbuhan dan hasil jagung.  

 

 

METODE  KEGIATAN 

 

Kegiatan   program PPM-PNBP ini  dilkasanakan dengan  metode pelatihan 

yang dilanjutkan dengan  kerja  praktek  di  lapang  dan  kaji  tindak  partisipatif  aktif  

(partisipatory  action research) di lapang secara aktif sejak persiapan hingga 

evaluasi. 
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Tahapan-tahapan pelatihan dan kaji tindak  yang  diterapkan sebagai berikut:  

1. Pemberian teori tentang teknik pembuatan  teh kompos dan aplikasinya pada 

budidaya tanaman jagung  yang  akan dilaksanakan di Kelompok Tani Tumbuh Jaya  

Desa Montong Are Kecamatan Kediri  Kabupaten Lombok Barat (10 orang anggota 

kelompok). 

2. Praktek lapang tentang teknik pembuatan  teh kompos dan aplikasinya  pada 

budidaya tanaman jagung. 

 

Tahapan-Tahapan pelaksanaan Pembuatan Teh kompos sebagai berikut: 

(1) Persiapan isolat jamur sebagai dekomposer oleh Tim Pelaksana di Laboratorium 

(2) Formulasi Dekomposer  dan Pengemasan  oleh  Tim Pelaksana 

 

Tahapan-Tahapan pelaksanaan Pembuatan Teh kompos oleh Kelompok Tani:  

(1). Pengumpulan Kotoran Sapi dari Kandang Kolektif 

  (2). Pemotongan jerami padi sebagai bahan  kompos secara manual atau menggunakan 

mesin pemotong 

  (3). Pembuatan  kompos dengan teknologi fermentasi 

 

Bahan yang  dikomposkan  (kotoran sapi) dikumpulkan terlebih dahulu dan jerami 

padi dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, kedua bahan dicampur dan  ditaruh pada  

plastik terpal dalam bak fermentasi yang terbuat dari anyaman bambu, lalu mengatur 

media yang telah dibasahi setebal 30 cm, lalu di atasnya ditutupi dengan suplemen 

berupa  dedak padi setebal 5 cm, kemudian disiramkan dengan larutan jamur T. 

harzianum dan T. koningii  secara merata sambil bahan kompos diaduk, sampai 

kandungan air mencapai 30 - 40 %. Selanjutnya  dibungkus rapat-rapat dan dibiarkan 

selama 2 minggu dengan pembalikan setelah 1 minggu. Cara membuat larutan Trichon  

yaitu dengan cara 50 g biakan jamur T. harzianum dan T. koningii dihancurkan dalam 1 

literiter air, kemudian ditambahkan 2,5 g gula pasir. Kebutuhan bahan untuk 100 kg 

bahan kompos adalah 250 g Trichon,  5 liter air bersih dan 12,5 g gula pasir.    

 

Tahapan-tahapan pelaksanaan budidaya Jagung oleh Kelompok Tani: 

Rangkaian kegiatan terdiri dari:   

(1). Persiapan Lahan 

(2). Penanaman 
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(3). Pemeliharaan 

(4). Panen 

 

3. Evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan PPM PNBP  ini dilakukan terhadap: 

a.  Respon peserta pada saat penyampaian teori, penilaian akan dilakukan dengan cara 

pemberian pre-test dan post-test tertulis pada saat sebelum pemberian teori dan 

setelah pemberian teori.  

b. Respon peserta pada saat pelaksanaan praktek pembuatan teh kompos dan 

aplikasinya  pada budidaya tanaman jagung. 

c. Pengamatan bobot komponen hasil  jagung. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pemberian Materi dengan Metode Penyuluhan 

 

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2018 di 

Balai Pertemuan Kelompok Tani Tumbuh Jaya  Desa Montong Are Kecamatan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat yang diikuti oleh 10 orang anggota kelompok tani, nama-

nama peserta disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Tumbuh Jaya  Desa Montong Are yang 

Mengikuti Kegiatan Penyuluhan 

 

No. Nama Alamat 

1.  Fahrurrozi Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

2.  Murdah Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

3.  Bohari Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

4.  Misbah Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

5.  Sanawi Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

6.  Kadri Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

7.  Irwan Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

8.  M. Hatta Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

9.  Suyitno Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 

10.  Sahdah Kelompok Tani Tumbuh Jaya Montong Are Kediri 
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 Metode kegiatan yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah melalui ceramah 

dan diskusi dengan pemberian materi sekitar 20 %, yaitu: 

1. Teknik pembuatan the kompos  disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. I Made Sudantha, MS. 

dan Prof. Ir. M. Taufik Fauzi, M.Sc., Ph.D. 

2. Teknik budidaya tanaman jagung di lahan kering disampaikan oleh Prof. Ir. Suwardji, 

M.App.Sc., Ph.D. dan Dr. Ir. Sukartono, M.Ag. 

 

  
Gambar 1. Tim Pelaksana pada Saat Memberikan Materi Penyuluhan di Kelompok Tani 

Tumbuh Jaya 

 

 

  

Gambar 2.  Suasana Diskusi antara Tim Pelaksana Penyuluhan dengan Anggota 

Kelompok Tani Tumbuh Jaya  
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Diskusi yang berkembang pada saat penyampaian materi antara lain: 

1. Permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok tani Tumbuh Jaya  adalah 

kurangnya informasi tentang teknik pembuatan teh kompos.  

2. Kelompok Tani belum mengetahui teknik pembuatan teh kompos secara sederhana 

menggunakan bahan-bahan yang ada di lapangan. 

3. Petani belum pernah menanam benih jagung  unggul yang tahan terhadap hama dan 

penyakit dan potensi hasil tinggi.  

4. Petani belum pernah memanfaatkan lahan kering yang ada di lingkungan desa seperti 

lahan pekarangan, lahan tegalan, lahan kebun dan lahan kering lainnya untuk 

budidaya tanaman jagung 

5. Petani belum memahami teknik budidaya tanaman jagung   berbasis pertanian 

organik yang lebih mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami seperti pupuk 

kandang, teh kompos , dan pestisida biologis. 

6. Kelompok Tani belum pernah mendapat bantuan dari dinas terkait untuk 

meningkatkan usahataninya terutama di lahan kering. 

 

Dengan demikian materi yang disampaikan oleh Tim Pelaksana PPM sesuai 

dengan permasalahan yang terjadi di kelompok Tani Tumbuh Jaya.  

 

 

Praktek Lapang dengan Metode Pelatihan 

 

Praktek lapang pembuatan teh kompos dilaksanakan pada hari Senin  tanggal 20 

Juli 2018 di Kandang Sapi Kolektif  Kelompok Tani Tumbuh Jaya Desa Montong Are 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam  praktek 

lapang ini yaitu metode demplot yang mana anggota kelompok tani peserta langsung 

mempraktekan teknik pembuatan teh kompos, sedang tim pelaksana hanya 

mendampingi selama praktek berlangsung. Praktek lapang  dilaksanakan dengan porsi  

80 % materi praktek lapangan  yang meliputi:  

1. Praktek pembuatan biokompos dilakukan langsung oleh anggota Kelompok Tani 

Tumbuh Jaya yang didampingi  oleh  Prof. Dr. Ir. I Made Sudantha, MS. dan 

Prof. Ir. M. Taufik Fauzi, M.Sc., Ph.D. 
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a. Persiapan Dekomposer 

Bahan-bahan praktek lapang terlebih dahulu dipersiapkan di Laboratorium 

Produksi Fakultas Pertanian Universitas Mataram dengan cara sebagai berikut:  

1) Aquadest atau air bersih  dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer  yang 

berukuran 1 liter. 

2) Lempengan PDA yang berisi jamur T. harzianum atau T. viride (berdiameter 5 

mm) diinokulasi ke dalam gelas Erlenmeyer.. 

3) Selanjutnya diinkubasi pada temperatur 27o C pada pengaduk berputar dengan 

kecepatan 120 putaran per menit atau dengan cara dikocok  

4) Setelah media dalam gelas Erlenmeyer dipadati oleh miselia, kemudian 

dihomogenkan dengan cara diaduk-aduk (kepadatan populasi spora 20,0 x 107/ml 

suspensi atau  30,00 x 106 propagul jamur/g substrat). 

5) Suspensi spora  selanjutnya disaring dan siap untuk digunakan sebagai 

dekomposer dalam pembuatan teh kompos. 

 

b. Pembuatan Teh  Kompos   

 

Pembuatan teh kompos yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tumbuh Jaya 

dengan prosedur sebagai berikut: berbagai jenis limbah organik yang digunakan untuk 

pembuatan kompos dipotong-potong terlebih dahulu menjadi bagian yang lebih kecil, 

kemudian dikeringkan. Selanjutnya bahan dikomposkan dengan cara memasukan ke 

dalam bak fermentasi.  Bak fermentasi diberi alas berupa  terpal plastik lalu mengatur 

media yang telah dibasahi setebal 30 cm, lalu di atasnya ditutupi dengan suplemen 

berupa kotoran kuda dan dedak padi setebal 5 cm, kemudian disiramkan dengan 

dekomposer yang sudah disiapkan secara merata sambil bahan kompos diaduk, sampai 

kandungan air mencapai 30 - 40 %. Selanjutnya  dibungkus rapat-rapat dan dibiarkan 

selama 2 minggu dengan pembalikan setelah 1 minggu. Teh kompos yang dibuat oleh 

kelompok tani Tumbuh Jaya sebanyak 100 liter (Tabel 2). 
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Gambar 3. Pembuatan Teh  Kompos 

 

 

 
  

Gambar 4. Penyaringan teh  kompos 

 

  
Gambar 5. Diskusi Anggota Kelompok Tani Tumbuh Jaya  pada Saat Pembuatan Teh 

kompos 

 



11 

 

  
 

Tabel 3. Target,  Realisasi dan Potensi Pengembangan Teh Kompos  di Kelompok Tani 

Ternak Tumbuh Jaya 

 

No. Pembuatan Teh Kompos Produksi (liter) 

1. Target 100,0 

2. Realisasi 200,0 

3. Potensi Pengembangan 400,0 

 

2. Praktek budidaya jagung organik di lahan kering dilakukan pada hari Senin tanggal 

20 Juli 2018 (Daftar hadir tertera pada Lampiran 4) langsung oleh anggota kelompok 

tani Tumbuh Jaya yang didampingi oleh Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D. dan Dr. 

Ir. Sukartono, M.Agr. 

Praktek budidaya jagung yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Tumbuh Jaya 

sebagai berikut: 

a. Persiapan Lahan  

 

Lahan yang dipergunakan berukuran 500 m2, teh kompos sebanyak 100 liter/ha 

disebar merata di atas permukaan lahan yang digunakan kemudian dibajak dan 

dicangkul. Selanjutnya lahan dibiarkan selama 2 - 3 hari dan  digaru kemudian  

ditanami jagung.   

b. Penanaman  

Benih jagung ditanam dengan jarak tanam 40 x 15 cm dan setiap lubang diisi 2 

benih jagung.  

  
Gambar 6.    Penugalan  Benih Jagung  
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c. Pemeliharaan dan pengamatan pertumbuhan  

Pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, penyiangan, pengairan dan 

pengendalian hama. Pemupukan dengan pupuk anorganik sebanyak 25 % dari 

rekomendasi. Rekomendasi pupuk tiap hektar adalah urea 50 kg, SP36 100 kg, KCL 

100 kg, Pemupukan N (urea) dilakukan dua kali, masing-masing setengah dari dosis 

perlakuan. Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanam dan yang kedua dilakukan 

empat minggu setelah tanam. Pemupukan P dan K diberikan bersama-sama pada saat 

pemupukan N (Urea) yang pertama, masing-masing dengan dosis 100 kg/ ha SP36 dan 

100 kg/ha KCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.   Aplikasi Teh  Kompos setelah Penugalan Benih Jagung 

 

  

Gambar 9.  Fase Pertumbuhan Vegetatif dan Generatif Tanaman Jagung dengan 

Perlakuan Teh Kompos 
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Gambar 10. Pertumbuhan tanaman jagung pada  fase generatif  yang subur akibat 

pemberian teh  kompos 

 

c. Panen  

Panen dilakukan dengan cara  mengambil semua polong yang berbiji pada semua 

tanaman, kemudian dijemur selama 2 x 24 jam dan selanjutnya biji ditimbang. Hasil biji 

jagung kering panen yang diperoleh oleh kelompok tani Tumbuh Jayaadalah rata-rata 

2,5 ton/ha (Tabel 4). 
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Gambar 11. Pertumbuhan tongkol jagung  yang baik pada fase generatif dan  menjelang 

panen akibat penggunaan teh kompos 

 

  
Gambar 12. Panen Bersama Anggota Kelompok Tani Tumbuh Jaya Didampingi oleh 

Tim Pelaksana Penyuluhan, dan Biji Jagung yang Dihasilkan Sebanyak 7,0 

ton/ha 

  

 

Tabel 4. Target,  Realisasi dan Potensi Pengembangan Tanaman Jagung di Kelompok 

Tani Tumbuh Jaya 

 

No. Budidaya Tanaman Jagung Hasil/ha  (ton) 

C2 Unram Bisi-2 Srikandi 

1. Target 4,5 4,5 4,5 

2. Realisasi 7,0 7,0 7,2 

3. Potensi Pengembangan 9,0 9,0 9,0 

 

Pada Tabel 4 tampak target hasil jagung pada Kelompok Tani Tumbuh Jaya yaitu 

4,5 ton/ha, tetapi realisasi hasil mencapai 7,0 ton/ha untuk C2-Unram dan Srikandi, dan 

Srikandi 7,2 ton/ha dan masih dapat ditingkatkan lagi hingga 9,0 ton/ha. Hasil jagung 
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yang diperoleh oleh kelompok tani ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Sudantha 

dan Suwardji (2014) dan Sudantha et. al. (2015) bahwa tanaman jagung yang diberikan 

biokompos sebanyak 4 ton/ha dapat meningkatkan hasil jagung hingga mencapai lebih 

7,0 ton/ha. 

 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan PPM  yang dilaksanakan di Kelompok Tani Tumbuh 

Jaya melalui metode penyuluhan dan praktek lapangan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Anggota kelompok tani sudah menguasai teori/ materi tentang teknik  pembuatan  

biokompos dan budidaya jagung organik di lahan kering.  

2. Anggota kelompok tani sudah dapat mempraktekan teknik pembuatan  teh kompos 

yang sederhana menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lapangan seperti jerami 

padi, limbah pertanian dan kotoran sapi sebanyak 200 liter.  

3. Anggota kelompok tani  sudah dapat mempraktekan teknik budidaya jagung dengan 

aplikasi teh  kompos di lahan kering dengan hasil 7,0 ton/ha. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kegiatan PPM yang telah dilaksanakan, maka dapat 

dirokemdasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi  lapangan secara periodik dan intensif 

kepada Kelompok Tani Tumbuh Jaya, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang 

telah diperoleh dapat  terus dipraktekan secara mandiri untuk meningkatkan 

produktivitas lahan kering yang ada di Desa Montong Are Kecamatan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat. 

2. Teh kompos dan budidaya jagung organik perlu dipertimbangkan sebagai model 

pengembangan usaha komersial dalam skala industri rumah tangga untuk 

meningkatkan pendapatan anggota Kelompok Tani Tumbuh Jaya. 
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