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ABSTRAK 

 

Perhatian masyarakat terhadap pertanian dan lingkungan terakhir ini 

meningkat, dikarenakan dirasakannya dampak negatif dari penggunaan pestisida 

atau bahan kimia bagi lingkungan kesehatan. Sebagai upaya untuk menang-

gulangi dan meminimalisasi dampak negatif pupuk bokashi merupakan alternatif 

dari pertanian organik yang dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan alami. 

Cara pembuatan pupuk bokashi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 1) 

bokashi pupuk kandang; 2) bokashi jerami padi; dan 3) bokashi cair. Bahanya 

meliputi; a) pupuk kandang; b) dedak; c) sekam padi; d) gula; e) EM-4, dan; f) 

air. Cara penggunaan secara umum: 3-4 genggam bokasi (150-200 gram) 

untuk setiap meter persegi (m
2
) tanah ditebar marata diatas permukaan 

tanah. Untuk mencampurkan tanah perlu dibajak kemudian baru bibit ditanam. 

Untuk tanaman buah-buahan, bokashi ditebar merata di permukaan tanah atau 

perakaran tanaman dan siramkan 3-4 cc EM-4 perliter air setiap minggu sekali.  

Selain itu penggunaan pupuk ini juga ramah lingkungan. Sehingga dapat 

simpulkan bahwa dalam rangka peningkatan produksi tanaman pertanian, 

penggunaan pupuk bokashi merupakan salah satu alternatif yang bijak, efektif 

dan efisien. 

 

Kata kunci:Pupuk Bokashi, Pertanian, Pestisida. 

 

 

ABSTRACT 

 

The society’s attention towards agriculture and environment has increased 

recently because of the negative impact of the use of pesticide or chemical 

substances for health.  As an effort to solve and minimize the negative impact of 

Bokashi fertilizer, an alternative of organanic agriculture that can be made 

autonomously from natural materials. 

 The ways of how to make Bokashi fertilizer can be done through three 

ways, which are: (1) Bokashi fertilizer which is made of the solid waste from 

animals, (2) Bokashi fertilizer from rice straw, (3) liquid Bokashi. The materials 

include (a) fertilizer made of the solid waste from animals, (b) the mixture of rice 

and bran, (c) rice husk, (d) sugar, (e) EM-4 and (f) water. The use of Bokashi 

fertilizer is explained as follows: 3-4 handful of Bokashi (150-200 gram) for every 

1 m
2 

width of the land and then it is spread on the land. To mix it, the land is 
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needed to be cultivated then the seeds are planted. For fruits, Bokashi is spread 

on the land and the roots of the plant  and water 3-4 cc EM-4 for each liter every 

once a week. 

 Besides, the use of this fertilizer is also safe for the environment.thus, it 

can be concluded that in improving the production  of agricultural plants, the use 

of Bokashi fertilizer is considered as on one of wise, effective, and efficient 

alternatives.  

 

Key Words: Bokashi fertilizer, agriculture, pesticide 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Perhatian masyarakat terhadap soal pertanian dan lingkungan beberapa 

tahun terakhir ini menjadi meningkat. Keadaan ini disebabkan karena semakin 

dirasakannya dampak negatif dari penggunaan pestisida atau bahan kimia yang 

lain bagi lingkungan. Bahan-bahan kimia yang selalu digunakan untuk alasan 

produktivitas dan ekonomi ternyata menimbulkan dampak negatif, baik bagi 

kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. 

Penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya yang terus-menerus 

dapat merusak biota tanah, keresistenan hama dan penyakit, serta dapat merubah 

kandungan vitamin dan mineral beberapa komoditi sayuran dan buah.  Hal ini 

tentunya jika dibiarkan lebih lanjut akan berpengaruh fatal bagi siklus ke-

langsungan kehidupan. Bahkan jika sayuran atau buah yang telah tercemar ter-

sebut dimakan oleh manusia secara terus-menerus, tentunya akan menyebabkan 

kerusakan jaringan sel pada tubuh. Melihat kecenderungan masyarakat tersebut. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam bidang pertanian adalah 

mengembangkan pertanian dengan sistem pertanian organik yang prinsip pe-

ngelolaannya kembali ke alam. 

Pertanian organik merupakan bagian dari pertanian alami yang dalam 

pelaksanaannya berusaha menghindarkan penggunaan bahan kimia dan pupuk 

yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh kondisi 

lingkungan yang sehat. Selain itu, juga untuk menghasilkan produksi tanaman 

yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan tanah melalui peng-

gunaan sumberdaya alami seperti mendaur ulang limbah pertanian. Dalam 

pelaksanaannya, pertanian organik adalah membatasi ketergantungan petani pada 

penggunaan pupuk anorganik dan bahan kimia pertanian lainnya. Pupuk 

anorganik yang selalu digunakan petani dapat diganti dengan pupuk organik yang 

dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan alami seperti penggunaan pupuk bokashi 

yang dapat dibuat dari bahan jerami dan sampah rumah tangga. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

dalam program ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pembuatan pupuk bokashi? 

2. Bagaimana cara penggunaan pupuk bokashi dalam pertanian? 

3. Apa pengaruh pupuk bokashi dalam pertumbuhan dan produksi pertanian? 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam program ini adalah untuk: 

1. Mengetahui cara pembuatan pupuk bokashi. 
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2. Mengetahui cara penggunaan pupuk bokashi dalam pertanian. 

3. Mengetahui pengaruh pupuk bokashi terhadap pertumbuhan dan produksi 

pertanian. 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan agar pupuk bokashi 

ini dapat membantu: 

1. Meningkatkan dan menjaga kestabilan produksi pertanian, khususnya tanaman 

pangan. 

2. Menyuburkan tanah dan menekan pertumbuhan patogen dalam tanah. 

3. Memberikan efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan produksi tanaman. 

Program ini diharapkan akan berguna untuk: 

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas produksi pertanian. 

2. Mengetahui bahaya penggunaan pestisida pada lingkungan. 

3. Mengurangi biaya pemeliharaan pertanian. 

 

 

METODE  

 

Cara pengenalan pupuk bokashi kepada para petani adalah dengan cara 

sosialisasi dan demontrasi mengenai bagaimana cara membuat dan mengunakan 

pupuk bokashi pada pertanian. Metode ini dianggap efektif untuk melaksanakan 

program ini kerena lebih dimengerti oleh petani sehingga diharapkan petani 

mampu memanfaatkan pupuk bokashi ini, dan yang jelas tidak merusak ling-

kungan dan ekosistem. 

Beberapa cara untuk menyakinkan para petani agar menggunakan pupuk 

bokashi adalah dengan cara sosialisasi dan penyuluan secara langsung ke 

masyarakat khususnya para petani di Desa Glonggong Kec. Temas Batu Malang. 

Diharapkan setelah sosialisasi dan penyuluan tersebut, para petani tidak meng-

gunakan pestisida yang mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan 

produksi pertanian yang dikonsumsi oleh para konsumen. 

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa 

bidang pengabdian masyarakat (PKMM) ini adalah sebagai berikut. 

1. Persiapan 

a. Observasi 

Metode ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan untuk 

mengetahui potensi yang ada di Desa Glonggong Kecamatan Temas Batu 

Malang.  

b. Studi Literatur 

Metode ini digunakan dengan mencari informasi melalui internet, majalah, 

koran, mengenai apa itu pupuk bokashi, bagaimana cara membuatnya, 

bagaimana cara pemakaiannya, dan apa pengaruhnya dalam pertumbuhan 

dan produksi pertanian. 

2. Pelaksanaan 

a. Pelatihan 

Teknik ini digunakan dengan memberikan pelatihan dan penyuluan 

pembuatan pupuk kepada kelompok tani Desa Glonggong Kecamatan 

Temas Batu Malang. Dengan cara memberikan penjelasan bagaimana 

membuat pupuk bokashi, bagaimana cara pemakaiannya dan apa 

pengaruhnya dalam pertumbuhan dan produksi pertanian dengan 
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memanfaatkan bahan-bahan organik. kemudian mereka praktek membuat 

produk tesebut. Adapun hasil dari pelatihan yang telah dilakukan bisa 

dilihat pada tabel sebagai berikut.           

                    

Bagan Tingkat Respon Peserta 

Subyek Jumlah 

Respon (∑ peserta) 

Tidak bisa Cukup bisa 

Bisa 

(memenuhi 

target) 

Istimewa 

(melebihi target) 

Kelompok 

Tani 
30  7 16 7 

Jumlah 0 7 16 7 

 

Keterangan: 

Tidak bisa     = tidak dapat membuat produk 

Cukup bisa   = mampu menghasilkan produk sebab sebagian besar 

mengetahui masalah pupuk dan bahan-bahannya  

Bisa                                = mampu membuat produk dengan baik 

Istimewa                        = mampu membuat produk dengan sangat baik  

 

 

Berdasarkan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa, dari kelompok tani 

desa Glonggong Kecamatan Temas Batu Malang yang cukup bisa dalam kegiatan 

pelatihan ini ada 7 orang. Sementara yang bisa memenuhi target sejumlah 16 

orang , dan yang istimewa (melebihi target yang ditentukan) sejumlah 7 orang. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta pelatihan ini  secara umum bisa 

membuat pupuk bokashi. 

 

PELAKSANAAN PROGRAM 

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Pupuk Bokashi dilakukan pada: 

Hari  : Sabtu 

Tanggal : 28 Maret 2009 

Tempat : Desa Glonggong, Kec. Temas Batu Malang. 

 

Tahapan Pelaksanaan 

 

1. Observasi 

Metode ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan untuk mengetahui 

potensi di Desa Glonggong Kecamatan Temas Batu Malang. 

2. Studi Literatur 

Metode ini digunakan dengan mencari informasi melalui internet, majalah, 

koran, mengenai cara membuat produk. 

3. Pembuatan produk, Petunjuk Pembuatan, dan Instrumen 

Pembuatan produk sesuai dengan rancangan. Instrumen terdiri dari lembar 

observasi. 

 

Instrumen pelaksanaan 
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Pelaksanaan penyuluan Pupuk Bokashi dilakukan dengan penjelasan tentang 

pembuatan dan pemakaian Pupuk Bokashi. Agar para petani lebih jelas dan 

paham mengenai Pupuk Bokashi, petani tersebut masing-masing diberi materi 

Pupuk Bokashi dalam bentuk prinuot. 

Selain itu agar lebih paham, dalam proses penyuluan dibuka tanya jawab 

antara pemateri dengan para petani. Diharapkan dengan hal tersebut para petani di 

Desa Glonggong, Kec. Temas Batu Malang mau dan mampu mengunakan Pupuk 

Bokashi. Pengisian lembar Instrumen  dilakukan pada saat pelatihan dan setelah 

pelatihan. Adapun lembar instrumen berupa angket dengan 8 macam pertanyaan 

sebagai berikut. 

Pertanyaan. 

1) Apa yang Anda ketahui tentang pupuk Bokashi? 

2) Apa saja bahan-bahan yang digunakan? 

3) Peralatan apa saja yang dibutuhkan? 

4) Apakah ada yang digunakan sebagai campuran pupuk selain kotoran sapi?  

5) Bagaimana cara pembuatan pupuk bokashi? 

6) Bagaimana respon Anda tentang kegiatan ini? 

 a. membosankan  c. menyenangkan 

 b. biasa saja  d. Ingin ditingkatkan 

7) Manfaat apa yang dapat diambil? 

8) Kesulitan apa yang Anda alami ketika membuat pupuk? 

Evaluasi 

Pembahasan. 

1) Dari 30 peserta, 21 diantaranya menjawab pupuk bokashi adalah pupuk yang 

terbuat dari bahan organik. Dan sisanya menjawab tidak tahu. 

2) Sebagian besar barang yang digunakan adalah pupuk kandang, dedak, jerami, 

arang sekam, gula dan EM-4. 

3) Semua menjawab sesuai dengan peralatan yang terdapat dimateri penyuluhan. 

4) Ada yang dapat digunakan dalam pembuatan pupuk bokashi selain kotoran 

sapi yaitu kotoran kambing. 

5) Sesuai dengan materi penyuluhan yang diberikan. 

6) Dari 30 peserta menjawab, mereka menginginkan agar penyuluhan pupuk 

bokashi tidak hanya sekedar penyuluhan tetapi praktek langsung di lapangan. 

7) Manfaat yang dapat diambil peseta sebagian besar menjawab dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.  

8) Pada umumnya tidak ada kesulitan, hanya saja kebanyakan bingung pada saat 

membuat perbandingan bahan yang digunakan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penyuluhan pupuk bokashi yang 

dilakukan oleh kelompok dapat diketahui bahwah 

kelompok tani sangat antusias dalam mengikuti 

penyuluhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya peserta yang mengikuti penyuluhan dan 

berbagai pertanyaan yang diajukan para peserta 

penyuluhan. Selain itu para petani sedikit paham tentang pupuk yang alami atau 
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organik, sehingga mereka sangat respon dalam kegiatan tersebut. 

Selain itu para petani juga mengetahui apa yang dimaksud dengan pupuk 

bokashi, bagaimana cara pembuatannya dan mengetahui manfaat pupuk bokashi 

bagi pertanian. Disana juga para petani diajarkan 

bagaimana cara pembuatan pupuk bokashi, baik 

pupuk bokashi pupuk kandang, bokashi jerami padi 

dan bokashi cair. Diharapkan dengan pengetahuan 

tersebut para petani dapat meningkatkan kwalitas 

dan kwantitas produksi pertanian, mengetahui 

bahaya penggunaan pestisida pada lingkungan dan 

mengurangi biaya pemeliharaan pertanian. 

 

Bagan Ketercapaian Tingkat Pemahaman 

Subyek Jumlah 
Aspek yang Dinilai (%) Tingkat 

Pemahaman Penakaran Pencampuran Pemakaian 

Kelompok 

Tani 
30 65% 80% 85% 76,7% 

 

Keterangan:  

Cukup baik = 0% - 25% 

Sedang        = 26% - 50% 

Baik            = 51% - 75% 

Sangat baik = 76% - 100% 

 Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa 

ketercapaian tingkat kemampuan berdasarkan aspek penakaran, pencapuran, dan 

pemakaian kelompok tani Desa Glonggong, Kecamatan Temas Batu Malang 

sebasar 76,7 % sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok tani desa tersebut 

tingkat pemahamannya sangat baik. 

 

 

KESIMPULAN  

 

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Cara pembuatan pupuk bokashi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 1) 

bokashi pupuk kandang; 2) bokashi jerami padi; dan 3) bokashi cair. Bahanya 

meliputi; a) pupuk kandang; b) dedak; c) sekam padi; d) gula; e) EM-4, dan; f) 

air. Cara penggunaan secara khusus: Bokashi jerami dan bokashi pupuk 

kandang baik dipakai untuk melanjutkan fermentasi penutup tanah (mulsa) dan 

bahan organik lainnya.  

2. Dengan penggunaan pupuk bokashi secara teratur akan dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Disamping itu biaya produksi juga 

bisa diminimalisir dan yang terpenting kondisi kondisi tanah akan tetap stabil 

dan terjaga. Sehingga dalam rangka peningkatan produksi tanaman pertanian, 

penggunaan pupuk bokashi merupakan salah satu alternatif yang bijak, efektif 

dan efisien. 

 Pemupukan pada tumbuhan tidak harus menggunakan pestisida dalam 

proses produksi pertanian, akan tetapi alangkah baiknya dalam proses pemupukan 

menggunakan pupupk yang alalmi dan ramah lingkungan. Untuk mengatasi hal 
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tersebut perlu adanya inovasi baru, salah satunya menggunakan pupuk bokashi 

sebagai alternatif pengganti pestisida. Karna bahan dasar pupuk bokashi banyak 

terdapat di masyarakat sekitar serta mudah diperoleh. 
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