
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau 

pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Hak Terkait Pasal 49 
1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin 

atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya 
membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman 
suara dan /atau gambar pertunjukannya. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau 
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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Sambutan Direktur Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Metro 

 

Menekuni pertanian berarti menekuni kehidupan, 

dan menekuni pertanian akan melangsungkan 

keberlanjutan bumi dan isinya. Manusia sebagai 

konsumen sangat tergantung produsen, di mana 

posisi petani menentukan ketersediaan produsen 

yang menuhi kriterai aman, sehat, baik dan halal. 

Kualitas hasil pertanian, perkebunan ditentukan 

oleh bagaimana perilaku pelaku produksi untuk menghasilkan produk-

produk yang layak dikonsumsi, jika pelaku produksi hanya mengejar 

profit tanpa memperhatikan dan menyadari pentingnya  pola budidaya 

sehat dan aman, maka konsumenlah yang akan menjadi korban paling 

merugi. Konsumen sudah membayar mahal justru dirinya yang akan 

terganggu kehidupan pribadi, masyarakat dan sosial bahkan 

ekologisnya.  

Andi Noviyandi, anak muda yang punya peduli terhadap petani sudah 

selayaknya diapresiasi tinggi. Jarang generasi muda peduli pada dunia 

bercocok tanam, di mana posisi ini sebenarnya menentukan 

kehidupan masyarakat luas. Kelompok tani binaan yang ditekuni, 

merupakan aset untuk menjadi pioneer berkemajuan, karena dari sinilah 

dapur kehidupan dimulai yakni sumber makanan manusia. Semoga 

kelak menjadi virus kebaikan, yang akan menular kepada kelompok-

kelompok petani yang lain yang jumlahnya semakin banyak  di Metro 

dan Lampung.  

Pertanian organik,  bukan hanya slogan tapi aksi nyata dan ada bukti 

di  kelompok tani Hijau Daun ini. Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah di mana penulis menekuni pendidikan S2  bangga 



dengan penulis, semoga budaya menulis/literasi semakin menjamur  

bagi mahasiwa lain dan generasi muda, selamat dan sukses selalu. 

Warisan yang paling berharga dan tidak lekang oleh waktu adalah 

karya tulis. Tidak ada yang mudah tetapi tidak ada yang tidak 

mungkin.  

 

 

Dr. H. Agus Sutanto,M.Si. 
Direktur Program Pascasarjana UM Metro 

 

  



 

 

  Sambutan Badan Pengurus 
YBM Kanwil BRI Bandar Lampung 

 

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.   

Alhamdulillahi robbil alamiin, wassholatu wassalamu 

ala saiyidina wamaulana muhammadin wa ala alihi 

washohbihi ajmain. 

Kami mewakili pengurus YBM Kanwil BRI 

Bandar Lampung menyambut baik buku yang  

dibuat oleh kelompok penerima PKUR pada tahun 2017 yaitu 

kelompok sentra sayuran, Desa Karangrejo, Kota Metro. Mudah-

mudahan buku ini bermanfaat dan dapat memberikan sedikit 

gambaran program yang digulirkan oleh Yayasan Baitul Maal (YBM) 

Kanwil BRI Bandar Lampung sebagai lembaga zakat yang memegang 

amanah dalam penyaluran zakat, infak dan shodakoh karyawan BRI. 

Mudah-mudahan segala usaha kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah 

swt serta memperoleh pahala yang terbaik. 

Aamiin Ya Robbal Alamin. 

Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

 

Bandar Lampung, 13 Agustus 2018 
Atas nama badan pengurus YBM Kanwil BRI Bandar Lampung. 

 

 

Muhammad Yakkub. 
(Ketua)  



 

 

Kata Pengantar 

 

Alhamdullillah, puji dan syukur, ke hadirat Allah swt atas segala 

rahmat serta karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan bagi 

penulis untuk menyelesaikan tulisan dengan berjudul ”Managemen 

Pendampingan Sentra Sayur Mayur“. Dukungan dari berbagai pihak, 

penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya, semoga menjadi amal kebaikan.  

Tulisan ini memang masih belum sempurna, tetapi setidaknya 

telah memberikan kontribusi bagi terselenggaranya program 

pendampingan bagi para petani sayur mayur melalui program YBM 

BRI Bandar Lampung. Buku ini menampilkan berbagai kegiatan 

program pendampingan bagi para petani sayur mayur, mulai dari cara 

menanamnya, merawatnya, memanennya, bahkan sampai pemasaran 

dan pengelolaan keuangannya bagi para petani. Disajikan secara 

ringkas dan padat, serta berisi testimony dari beberapa petani selaku 

objek dalam program ini. Program ini dilaksanakan di Desa 

Karangrejo Metro Utara. 

Kritik dan saran yang konstruktif, akan menjadikan kita 

semakin kuat dan berkualitas, oleh karenanya mari kita  saling 

berbagai dalam kebaikan, terimakasih 

 

       Metro,   Oktober 2018 

       Penulis  

 

       Andi Noviyandi, S.Pd.  
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SATU 
Pendahuluan 

 
 

A. Sejarah Karangrejo Menjadi Sentra Sayur-Sayuran 

Indonesia adalah negara tropis sangat cocok untuk budidaya 
sayur-sayuran selain tidak mengenal musim, sayuran dibutuhkan setiap 
hari dan salah satu tumbuhan kebutuhan konsumsi masyarakat 
Indonesia karena merupakan sumber karbohidrat, protein nabati, 
vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi. 

Kita sering dengar dan membaca ataupun melihat media 
elektronik dan  cetak bahwa Kabupaten Magelang adalah Kota Seribu 
Bunga, komoditas tanaman bunga tumbuh subur di Jawa Tengah. 
sehingga tidak heran Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta 
Bunga. 

Kota Metro tidak kalah menariknya, ada kota yang disebut sebagai 
Pusatnya Komoditas sayur-sayuran yaitu Karangrejo Metro Utara. 
Dikenal memiliki lahan pertanian yang subur dan udara yang dingin. 
Budidaya sayur-sayuran di Karangrejo memiliki potensi lahan dan 
SDM yang luar biasa, sayur-sayuran yang dihasilkan sangat bagus, 
bersih dan alamnya sejuk. 

Wilayah permintaan pasar cukup luas antara lain Kota Metro 
sendiri, Bandar Lampung, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Timur, 
Tulang Bawang, Kalianda dan Palembang. Kesadaran akan lahan yang 
subur membuat masyakat setempat memaksimalkan potensi alam 
menjadi lahan produktif. Selain menanam di sawah ataupun ladang, 
petani memanfaatkan halaman rumah menjadi lahan produktif untuk 
meningkatkan pengahasilan tambahan. 
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Lahan Rumah menjadi lahan Produktif 

 

Latar belakang Sebagian masyarakat Karangrejo sebelumnya 
adalah sebagai buruh harian lepas dan banyak yang menjadi 
pengangguran, pendidikan yang rendah dan pengalaman yang tidak 
ada, membuat sebagian masyarakat tersebut tidak memiliki 
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pengahasilan tetap. Lahan pertanian yang luas hanya dimanfaatkan 
untuk menanam singkong dan padi gogoh, sumber airnya hanya 
mengandalkan air hujan karena belum adanya sumur bor. 

Kita tahu bahwa ketersedian air sangat penting  untuk aktifitas 
lahan pertanian, jika yang ditanam adalah padi atau tanaman sayuran 
yang sangat membutuhkan air. Jika air tidak tersedia maka jumlah 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman sayuran bisa terganggu. 
selain itu juga tersedianya air bersih dan sehat yang selalu ada setiap 
hari baik jumlah dan kualitasnya, maka bisa menjadi salah satu 
jaminan keberhasilanan panen dengan hasil yang memuaskan. Tahun 
2006 Provinsi memberikan bantun kepada petani Karangrejo berupa 
sumur bor, ini menjadi aktiftas petani bercocok tanam bisa 
berlangsung dengan baik, tanpa terpengaruh oleh musim. 

Sejak tahun 1990, Bapak Kasemo adalah  yang mempelopori 
dan  yang meperkenalkan budidaya sayur-sayuran kepada masyarakat 
Karangrejo, beliau berasal dari jawa. Dan melihat potensi alam yang 
dimiliki Karangrejo beliau berinovasi lahan pesawahan dijadikan 
tanaman sayur-sayuran. Sehingga sebagian masyarakat setempat 
berpartisipasi dan belajar bercocok tanam budidaya sayuran-sayuran 
sehingga memiliki penghasilan tambahan. Masyarakat Karangrejo 
sadar bahwa Karangrejo memiliki lahan pertanian yang sangat subur 
yang berpotensi menjadi daerah penghasil sayur-sayuran yang dapat 
dikonsumsi oleh masyrakat setempat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahan Pesawahan 

Karangrejo Kecamatan Metro Utara memiliki luas lahan 
pesawahan 320 Hektar Sebagian masyrakat menekuni profesi sebagai 
petani sayur, adapun yang sebagian masyarakat lainnya menekuni 
profesi sebagai petani jagung, kedelai, padi dan menjadi program 
unggulan di Dinas Pertanian setempat. Oleh karena itu lahan yang 
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luas dan subur didukung alam yang bagus menjadikan Karangrejo 
sentra sayur-sayuran yang membawa kesehatan bagi masyarakat 
setempat dan pada umunya. 
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Dokumen YBM BRI 

 

Aktivitas petani sayur di Karangrejo menjadi daya tarik 
tersendiri, bercocok tanam dengan warisan yang terjaga selama 28 
tahun bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang lama dalam 
menekuni profesi sebagai petani sayur-sayuran, sangat wajar jika 
Karangrejo lebih tepat menjadi sentra sayur-sayuran.  

Sering menjadi tempat edukasi dan kunjungan beberapa 
sekolah untuk melihat budidaya sayur-sayuran di Karangrejo sebagai 
bahan belajar siswa/siswi di sekolah tersebut. Inilah potensi alam yang 
dimiliki Karangrejo Metro Utara yang memiliki khas dengan 
penghijauan yang menyejukan mata bagi yang memandang, 
dimanjakan dengan berbagai jenis-jenis sayuran yang ada di 
Karangrejo. 
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B. Prilaku Konsumen 

Komoditas ini memiliki ekonomi yang besar bagi sektor 
agribisnis. Sayuran perlu dikonsumsi setiap hari oleh konsumen, 
untuk memelihara fungsi tubuh secara sehat, sehingga ketersedian dan 
penawaran sayuran di pasar merupakan peluang besar bagi petani, 
pengelola pasar dan pedagang sayuran. Menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) (2005), diperoleh keterangan bahwa frekuensi konsumsi atau 
makanan sayuran di kota-kota besar tidak begitu mengalami 
penurunan. Hal ini dikarenakan adanya daya beli konsumsi masyarakat 
cukup tinggi terhadap sayuran. Namun Permasalahan pokok yang 
dialami dan jumpai adalah kuatnya peran pengepul/tengkulak yang 
memaksa produsen harus menjual hasil nya dengan harga transaksi/ 
harga pasar terlalu rendah. 
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DUA 

Poktan Karangrejo Binaan 
Dinas Pertanian Kota Metro 

 

A. Pengenalan 18 Poktan Karangrejo 3 Tanaman Unggul 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang 

beralamat di Jalan Jendral Sudirman nomor 155 Kota Metro, memiliki 

program unggulan yaitu 3 tanaman unggul untuk wilayah Karangrejo. 

dan untuk menjalankan progam unggulan tersebut dinas pertanian 

menugaskan PPL sebagai perpanjangan tangan dari dinas pertanian 

untuk mendampingi kegiatan. Penyuluh Pertanian Lapangan dibekali 

kemampuan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai 

pengajar. 

Penyuluh bertugas memberikan dorongan kepada petani agar mau 
mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang lebih sesuai 
dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pertanian 
yang lebih maju. Dengan demikian seorang penyuluh pertanian dalam 
melaksanakan tugasnya mempunyai tiga peranan, yaitu: 

1. Berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-
cara baru dalam budidaya tanaman agar petani lebih terarah dalam 
usaha taninya, meningkatkan hasil dan mengatasi kegagalan-
kegagalan dalam usaha taninya; 

2. Berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan 
memotivasi petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerjanya 
agar timbul keterbukaan dan mau menerima cara-cara bertani baru 
yang lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga tingkat hidupnya 
lebih sejahtera. 

3. Berperan sebagai penasihat, yang dapat melayani, memberikan 
petunjuk-petunjuk dan membantu para petani baik dalam bentuk 
peragaan atau contoh-contoh kerja dalam usahatani memecahkan 
segala masalah yang dihadapi. 
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Penyuluh pertanian Lapangan (PPL) Bapak  Roni Afriansyah, 
A.Md., dinas pertanian terkait sandang pangan berfokus pada 7 
komoditas sesuai kebijakan kementrian pertanian, yaitu Padi, Jagung, 
Kedelai, Cabe, Bawang Merah, Daging dan Gula untuk wilayah 
Karangrejo kami hanya melakukan pendampingan program Pajale 
(Padi, Jagung dan Kedelai ), karena belum ada alokasi bantuan bibit, 
pupuk dan obat-obtan untuk sentra sayur-sayuran. Di Karangrejo 
memiliki 18 Poktan (Kelompok Tani) di antaranya: 

NO NAMA POKTAN JENIS TANAMAN 

1 Subur 1 Padi, Jagung, Kedelai 

2 Subur 2 Padi, Jagung, Kedelai 

3 Pelita 1 Padi, Jagung, Kedelai 

4 Pelita 2 Padi , Jagung , Kedelai 

5 Gembira 1 Padi , Jagung , Kedelai 

6 Gembira 2 sejahtera Padi , Jagung , Kedelai 

7 Makmur sejahtera 1 Padi , Jagung , Kedelai 

8 Makmur sejahtera 2 Padi , Jagung , Kedelai 

9 Seri rezeki 1 Padi , Jagung , Kedelai 

10 Seri rezeki 2 Padi , Jagung , Kedelai 

11 Bengawan solo 1 Padi , Jagung , Kedelai 

12 Bengawan solo 2 Padi , Jagung , Kedelai 

13 Sidomakmur 1 Padi , Jagung , Kedelai 

14 Sidomakmur 2 Padi , Jagung , Kedelai 

15 Akur 1 Padi , Jagung , Kedelai 

16 Barokah 2 Padi , Jagung , Kedelai 

17 Makmur 1 Padi , Jagung , Kedelai 

18 Makmur 2 Padi , Jagung , Kedelai 

 

Fokus Kemetrian di tahun 2018 ini adalah meningkatkan produksi 
padi, jagung dan kedelai dan mengalokasikan dana untuk pengadaan 
alat mesin pertanian (alsintan). Dengan  bantuan berupa perbaikan 
jaringan irigasi, mesin pompa air dan alsintan akan mampu 
meningkatkan hasil produksi yang sudah direncanakan, ini menjadi 
prioritas Dinas Pertanian Kota Metro terutama wilayah Karangrejo 
yang memiliki 18 poktan program Pajale. 
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Dinas Pertanian Kota Metro melalui PPL menyampaikan bahwa 
dalam 3 komoditas ini yang menjadi fokus utama, kami berusaha 
sebanyak-banyaknya Pajale (padi, jagung, kedelai) dipenuhi dari 
produksi dalam negeri dan untuk wilayah Karangrejo dari 18 poktan 
yang ada, produksi jagung provitasnya mencapai 5 ton/Ha, kedelai 
antara 0,8- 1 ton/Ha dan padi 6,8 ton/Ha. 

Data Bappenas jumlah produksi dalam negri untuk mewujudkan dan 
mencapai kedaulatan pangan dari 2014-2019: 

NO KOMODITAS 2014 2019 

1 Pasi 70,6 juta ton 82 juta ton 

2 Jagung 19,2 juta ton 24,1 juta ton 

3 Kedelai 0,9 juta ton 3,8 juta ton 

4 Gula 2,6 juta ton 3,8 juta ton 

5 Daging 452,7 juta ton 755,1 juta ton  

6 Ikan 12,4 juta ton 18,8 juta ton 

7 Garam 2,5 juta ton 4,5 juta ton 

 

A. Bantuan Dinas Pertanian Kelompok Subur 1 

Dari 18 poktan yang tersebar di wilayah Karangrejo, 

kelompok subur 1 salah satu mendapatkan bantaun dari Dinas 

Pertanian Kota Metro. Bantuan ini berupa (alsinta) alat mesin 

pertanian dan rumah sortir antara lain: 

 

 

 

 

 

 
Bentor 
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Rumah Sortir 

 

 

 

 

 

 

 
Rotari 

Dokumen PPL Dinas Pertanian Kota Metro 

 
Bentor : Bentor adalah kendaraan roda tiga, yang bisa 

dimanfaatkan dan difungsikan mengangkut 
padi /jagung dalam jumlah banyak. Dan 
memudahkan petani dalam mengangkukut dan 
menjual dalam meningkatkan hasil produksi. 

Rumah Sortir : Rumah Sortir adalah Untuk Penyimpanan 
pupuk dan abu sekam. 

Rotari : Rotari adalah alat pengolahan tanah, untuk 
memudahkan petani, mempercepat dalam 
pengelolaan tanah, karena menggunakan cara  
tradisional seperti cangkul dan jumlah SDM 
butuh waktu yang lama. 
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Dengan bantuan berupa alsinta dan rumah sortir ini kelompok 
subur 1 diharapkan bisa menambah peningkatan  hasil produksi 
Pajale, untuk mewujudkan program kementrian dan mencapai 
kedaulatan pangan. 

B. Peningkatan SDM 18 Poktan Karangrejo 

Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas petani memberikan Program peningkatan SDM antara lain: 

1. Kunjungan  

Berperan dalam memberikan informasi, mengajarkan keterampilan 

dan melaksanakan demonstrasi dan pembinaan kegiatan kelompok 

tani. Bersama dengan kelompok tani mengembangkan kelompok tani 

agar menjadi kekuatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya 
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Kunjungan ini adalah Rencana kegiatan Penyuluhan 
Pertaninan yang dilakukan PPL dan yang sudah melakukan sesuai 
prosedur jadwal kunjungan. 

2. Pelatihan 

Memberikan pelatihan buat petani berdampak terhadap pengaruh 
sikap dan motivasi dalam berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. 
pelatihan ini juga bisa menjadi bukti dalam meningkatkan 
pengetahuan, kelompok tani memiliki peran penting dalam penerapan 
materi dari penyuluh lapangan yang ditugaskan oleh dinas pertanian. 

3. Mengatasi Hama 

Salah satu tugas pokok PPL Dinas Pertanian Kota Metro adalah 
memberikan arahan dan masukan dalam membasmi penyakit tanaman 
padi yaitu wereng. Dinas pertanian memberikan pestisida untuk 
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membasmi hama wereng padi dengan menyemprotkanya. Dan ini 
pernah menjadi keluhan dan kesulitan petani, dinas pertanian 
memberikan fasilitas untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 
hama pada tanaman. 
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TIGA 

Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia 
(YBM BRI) 

 
 
A. Sejarah YBM BRI  

Pada tahun 1990-an semangat ke-Islaman masyarakat Indonesia 
beranjak naik, demikian pula semangat untuk melaksanakan ajaran-
Nya, termasuk kewajiban membayar zakat. Telah sekian lama rukun 
Islam nomor empat ini termarjinalkan, sehingga aspek sosial yang 
terkandung di dalamnya tak mempunyai arti. Kesadaran mengeluarkan 
zakat diiringi pemahaman bahwa di dalam zakat terdapat potensi 
besar yang bisa dikembangkan, khususnya bagi delapan ashnaf 
(golongan yang berhak menerima). Kondisi ini ditandai dengan 
bermunculannya lembaga-lembaga pengelola ZIS di masyarakat. 
Semangat ke-Islaman dan kesadaran akan besarnya potensi zakat, 
infak dan sadaqah tersebut juga muncul di lingkungan BRI. Pada 
tahun 1992 dengan diprakarsai oleh Bapak Winarto Soemarto sebagai 
Direktur BRI melakukan langkah-langkah dasar dengan memasukkan 
zakat sebagai salah satu bagian dari program kerja Badan Pembina 
Kerohanian Islam (Bapekis) BRI. 

Selanjutnya pada tahun 2001, di mana Indonesia masih merasakan 
dampak krisis ekonomi dengan bertambahnya jumlah orang miskin, 
sementara besarnya potensi ZIS di lingkungan BRI belum dikelola 
secara optimal. Bapak Rudjito sebagai Dirut BRI memprakarsai 
dibentuknya yayasan tersendiri yang khusus mengelola dana ZIS. 
Dalam proses awal upaya optimalisasi zakat di lingkungan BRI 
Bapekis berkonsultasi dengan para tokoh zakat antara lain; Eri 
Sudewo (CEO Dompet Dhuafa Republika), KH. Dr. Didin 
Hafiduddin (Ahli zakat dan dewan syariah DD Republika), Dr. Said 
Agil Husain Al Munawwar (guru besar IAIN Syarif Hidayatullah), 
juga melakukan studi banding ke Bamuis BNI 46. Hasil dari 
konsultasi tersebut dirumuskan oleh Bapekis dan dikonsultasikan ke 
Direksi BRI. Para direksi memberikan respon positif terhadap usulan 
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tersebut dan meminta Bapekis untuk segera menyiapkan segala 
persyaratan pendirian Yayasan. Maka pada tanggal 10 Agustus 2001 
BOD BRI yang terdiri dari H. Rudjito (Dirut), H. Ahmad Askandar, 
H. Akhmad Amien Mastur, Hendrawan Tranggana, Krisna Wijaya, 
Hj. Gayatri Rawit Angreni (Direktur), bersama Pengurus Bapekis BRI 
Kanpus, Pemimpin Wilayah dan para Pejabat di Kanpus sepakat 
mendirikan Yayasan Baitul Maal-Bank Rakyat Indonesia dengan H. 
Purwanto sebagai ketua Yayasan. Pada saat yang sama, terkumpul 
dana sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) 
yang diperuntukan sebagai dana abadi Yayasan. 

Setelah pendirian yayasan, langkah selanjutnya yang ditempuh 
Bapekis adalah membuat Surat Edaran yang isinya himbauan kepada 
semua pekerja muslim BRI untuk mengisi Surat Kuasa pemotongan 
gaji untuk zakat dan infak dengan tim Konseptor yang terdiri dari H. 
Sarwono Sudarto, H. Purwanto, H. Prayogo Sedjati mewakili 
pengurus Bapekis Misbahul Munir dan H. Ahmad Mujahid sebagai 
pelaksana. Sebagai bentuk dukungan dan rasa kepedulian yang tinggi 
Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh para Direksi. Menyikapi 
surat Edaran tersebut berbagai tanggapanpun mengalir dari para 
pekerja BRI, baik yang sangat mendukung maupun yang keberatan. 
Bentuk keberatan tersebut melalui lisan maupun tulisan. Tapi perlu 
digaris bawahi, bahwa keberatan para pekerja tersebut pada intinya 
bukan keberatan tentang kewajiban zakat itu sendiri atau keberatan 
terhadap keberadaan YBM-BRI, tapi lebih kepada mereka sudah 
menyalurkan langsung kepada mustahik. 

Keberatan tersebut harus dijawab dengan prestasi dan kinerja 
yang baik. Yang penting niat kita baik, ikhlas mengemban amanat 
saudara-saudara kita yang lemah. Inshaa Allah, semuanya akan berakhir 
dengan baik. Segala rintangan dan keberatan harus dianggap sebagai 
cobaan untuk meningkatkan syiar zakat dan untuk berbuat yang 
terbaik. “Demikian sikap yang diambil para pendiri YBM-BRI dalam 
menyikapi keberatan tersebut. Pada tanggal 6 November 2002 YBM-
BRI dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat 
Nasional dengan no SK 445. Dengan pengukuhan tersebut YBM-BRI 
mendapat legalitas untuk mengelola dana Zakat, Infak dan Sadaqah 
pekerja BRI dan masyarakat. Dengan didirikannya Yayasan Baitul 
Maal BRI, diharapkan dapat melengkapi lembaga-lembaga yang telah 
ada lebih dulu. Seraya berpegang teguh pada prinsip fastabiqul khairaat 
dalam mengangkat martabat mustahik. Di samping itu dimaksudkan 
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agar pekerja BRI selalu peduli terhadap lingkungan sosialnya sebagai 
wujud implementasi slogan BRI “Melayani dengan setulus hati”. 

Legal Formal: 

1. Akta Pendirian Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia No. 52 
dari Notaris Agus Madjid SH. Tanggal 10 Agustus 2001.  

2. Surat Keputusan Menteri Agama No. 445 Tahun 2002 tentang 
Pengukuhan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia sebagai 
Lembaga Amil Zakat Nasional.  

3. Akta Perubahan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dari 
Notaris Henny Nur Hasanah SH. Tanggal 20 Januari 2012.  

4. Akta Pendirian Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia No. 27 
dari Notaris Tintin Surtini SH, MH, M.Kn. Tanggal 27 Januari 
2015 

 
 

B. Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat 

Optimalisasi zakat dapat dipandang sebagai upaya mendorong 
terpenuhinya kebutuhan dasar manusia agar tercapainya kesejahteraan 
hidup khususnya bagi mustahik. Indonesia memiliki tantangan untuk 
mencapai tujuan kesejahteraan dari penetapan aturan tersebut, namun 
masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, 
sehingga sebagian penduduk Indonesia masih berada dalam lingkup 
kemiskinan. 

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan dasar mustahik 
yang tertuang dalam maqasid syariah dan peningkatan ekonomi, YBM 
BRI berinisiatif membuat Program Peningkatan Keterampilan Usaha 
Rakyat (PKUR). Melalui program ini YBM BRI memberikan stimulus 
modal, mentoring usaha, bimbingan usaha agar menjadi usaha yang 
bankable dan mampu mengakses sumber modal lainnya untuk 
perkembangan usaha. 

VISI  

Mendorong kemandirian usaha untuk perbaikan kualitas hidup 
mustahik. 
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MISI  

1. Mewujudkan role model program pemberdayaan ekonomi 
berkelanjutan. 

2. Meningkatkan keterampilan dan skala usaha mustahik. 
3. Mendorong kemandirian dan daya saing usaha mustahik. 

TUJUAN 

1. Menjembatani keter batasan sumber daya lembaga dan mustahik 
dalam program yang berkelanjutan. 

2. Memberikan bimbingan dan akses permodalan usaha yang reliable. 
3. Meningkatkan motivasi, jaringan dan akses pasar untuk 

pengembangan usaha. 

Kantor Wilayah Jl. Raden Intan No. 51 Tanjung Karang 
Pusat, Bandar Lampung 
( 0721 ) 259340 

Cakupan wilayah Kerja Muko-Muko, Arga Makmur, Bandar 
Jaya, Bengkulu, Curup, Kalianda, Kota 
Bumi, Liwa, Manna, Metro, Pringsewu, 
Teluk Betung, Tanjung Karang, Tulang 
Bawang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Launcing Program PKUR Kelompok Sayur 
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C. Pengenalan Kelompok Sayur Karangrejo Binaan YBM BRI 

11 November 2017 kelompok Sayur-sayuran Karangrejo resmi 
mendapatkan Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat 
(PKUR) dari Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Kanwil 
Bandar Lampung yang di ketua oleh Bpk Sarjono yang Berjumlah 20 
orang/anggota dan dinyatakan lulus penerima manfaat dari program 
peningkatan keterampilan usaha rakyat (PKUR) YBM BRI. 
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Dokumen YBM BRI 

 

Nama-nama anggota antara lain: 

NO NAMA JENIS TANAMAN 

1 Muhasim Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

2 Boiran Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

3 Jumiran Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

4 Suwarno Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

5 Suyono Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

6 Isgianto Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

7 Sunari Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

8 Sarjono Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

9 Suparmen Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

10 Jimun Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

11 Samijo Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

12 Lestari Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

13 Mardi Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

14 Suryatmen Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

15 Thalib Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

16 Saum Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

17 Sutamto Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

18 Dedi Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

19 Warjito Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 

20 Mariyoto Selada , Sawi, Bayam , Kangkung, pokcai 
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Tepat tanggal 4 Januari 2018 Kelompok Binaan YBM BRI 
Melakukan Launcing serah terima bantuan yang dihadiri oleh Kepala 
Dinas Pertanian ibu Lusia Parjiem, S.P, bagi Kelompok Sayur Mayur 
Karangrejo ini adalah Program yang sangat bermanfaat bagi petani 
sayur dalam peningkatan Ekonomi dan SDM. 

Bapak Sarjono mengatakan bahwa, “bantuan dari YBM BRI 
ini membawa perubahan buat kelompok tani sayur lebih maju dan 
berkembang, dengan fasilitas yang diberikan kami kelompok sayur 
tidak perlu menggunakan uang peribadi untuk modal dan ketika gagal 
panen modal itu masih ada sehingga tidak dirasa oleh kelompok tani 
sayur “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bpk Sarjono Ketua Kelompok Sayur Binaan YBM BRI) 

Beliau juga adalah saksi hidup sejarahnya sayur-sayuran 
Karangrejo mulai ada. Menekuni profesi petani sayur beliau dari kelas 
5 SD sampai dengan saat ini, keterampilan bercocok tanam sayuran ia 
dapatkan dari orang tuanya. 

Potensi yang didukung alam dan keterampilan petani sayur, 
mengantarkan kelompok yang diketuai bapak Sarjono menjadi 
pemetik manfaat dari program YBM BRI kanwil Bandar Lampung. 
Ini adalah moment yang ditunggu-tunggu oleh beberapa masyarakat 
Karangrejo yang berprofesi sebagai petani sayur dikarenakan belum 
ada bantuan untuk petani sayur, kesempatan yang diberikan YBM 
BRI menjadi kunci kelompok sayur dapat meningkatkan 
keterampilanya dan pendapatanya. 
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D.  5 Komoditas Tanaman Unggul Binaan YBM BRI 

Sayuran dikonsumsi dengan cara yang sangat bermacam-macam, 
baik sebagai bagian dari menu utama maupun sebagai makanan 
sampingan. Kandungan nutrisi antara sayuran yang satu dan sayuran 
yang lain pun berbeda-beda, meski umumnya sayuran mengandung 
sedikit protein atau lemak,  

Budidaya sayuran Karangrejo memiliki 5 komoditas tanaman 
unggul, keunggulan ini bukan semata-mata nilai jualnya tetapi sudah 
menjadi permintaan pasar, 5 jenis tanaman primadona budidaya sayur-
sayuran Karangrejo antara lain: 

1. Sawi 

Sayur sawi mempunyai kandungan gizi yang setara. Sawi kaya akan 
vitamin A, B, C, E, dan K. Sawi juga mengandung karbohidrat, 
protein, dan lemak baik yang berguna untuk kesehatan tubuh. Zat lain 
yang terkandung dalam sawi adalah kalsium, kalium, mangan, folat, 
zat besi, fosfor, teptofon, dan magnesium. Kandungan non-gizi yang 
ada dalam sayur sawi adalah serat atau fiber yang kadarnya cukup 
tinggi. Karena kandungan gizi inilah, sawi termasuk sayuran ajaib yang 
dapat berfungsi baik untuk mencerdaskan otak. 

Kandungan vitamin paling tinggi yang ada di sayur sawi adalah 
vitamin K. Vitamin ini sangatlah berguna untuk pembekuan darah, 
sehingga luka akan cepat mongering. Untuk kandungan vitamin C-
nya, kadarnya hampir sama dengan jeruk. Dengan vitamin C yang 
dikandungnya, sawi sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh 
sehingga tidak mudah sakit. 

Kandungan kalsium pada sawi juga cukup tinggi. Kalsium dalam 
sawi sangatlah bagus untuk pembentukan dan menjaga kualitas dan 
kesehatan tulang dan gigi, sehingga bisa menghambat tulang keropos 
atau osteoporosis. Manfaat lain yang tak kalah penting dari sawi 
adalah untuk menurunkan kadar kolesterol jahat penyebab stroke atau 
penyakit jantung yang mematikan, serta dapat menurunkan kadar gula 
darah penyebab kencing manis. Secara kimiawi, sawi mengandung 
komponen kimia penghambat penyakit kanker. Sawi bisa menurunkan 
risiko terkena berbagai penyakit kanker, seperti kanker payudara, 
kanker prostat, kanker ginjal, kanker paru-paru, atau kanker kandung 
kemih. 
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Serat pangannya yang cukup tinggi diyakini dapat membantu 
proses pencernaan pada perut secara baik. Sawi juga bermanfaat 
untuk mencegah terjadinya penyakit gondok. Sawi memiliki 
komponen kimia yang bisa mencegah pembengkakan kelenjar tiroid. 

 
2. Selada 

Tanaman selada diduga berasal dari Asia Barat. Berawal dan 

kawasan Asia Barat dan Amerika, tanaman ini kemudian meluas ke 

berbagai negara. Daerah penyebaran tanaman selada di antaranya 

adalah Karibia, Malaysia, Afrika Timur, Tengah dan Barat, serta 

Filipina. Dalam perkembangan selanjutnya, pembudidayaan selada 

meluas ke negara-negara yang beriklim sedang maupun panas di 

belahan dunia. Beberapa negara yang menaruh perhatian besar 

mengembangkan dan menciptakan varietas selada maupun Andewi 

unggul di antaranya adalah: Jepang, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat 

dan Belanda.  

Di Indonesia, selada belum berkembang pesat sebagai sayuran 

komersial. Daerah yang banyak ditanami selada masih terbatas di 

pusat-pusat produsen sayuran seperti Cipanas (Cianjur) dan Lembang 

(Bandung). Di masa mendatang sangat mungkin kedua jenis sayuran 

ini menjadi komoditas komersial.  

Manfaat Tanaman Seperti halnya sayuran daun lainnya, selada 

sudah umum dimakan mentah (lalab) dan dibuat salad atau disajikan 

dalam berbagai bentuk masakan Eropa maupun Cina. Jarang sekali 

Selada disayur masak, karena rasanya menjadi kurang enak dan sulit 

dicernakan. 

 
3. Pakcoy 

Pakcoy adalah sejenis tanaman sayuran daun yang sangat mirip 
dengan sawi. Beberapa daerah di Indonesia telah melakukan budidaya 
pakcoy untuk memasok kebutuhan dalam negeri, diantaranya adalah 
wilayah Indramayu. Sawi pakcoy sendiri merupakan jenis sayuran 
hijau yang dimaanfaatkan daunnya. Hingga saat ini kebutuhan pakcoy 
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untuk konsumsi dalam negeri cukup tinggi sehingga budidaya pakcoy 
merupakan usaha agrikultur yang menarik untuk dikembangkan. 

Bagian yang biasa dimanfaatkan dari tanaman pakcoy adalah 
daunnya.  Daun tanaman ini dapat berguna sebagai sayuran yang baik 
untuk kesehatan mata, percepatan pembukuan darah, tanaman ini juga 
mengandung banyak mineral. Tanaman ini banyak tumbuh di 
berbagai sawah di dataran rendah. Sekarang tanaman pakcoy sudah 
mendunia, di beberapa negara, tanaman pakcoy sudah mulai ditanam 
dan dijadikan beberapa makanan, seperti di Indonesia, pakcoy sudah 
menjadi makanan yang sangatlah terkenal dan beberapa juru masak 
sudah menjadikan tanaman pakcoy menjadi berbagai kuliner seperti 
tumis pakcoy. 

Berbagai khasiat pakcoy diantaranya adalah mencegah 
osteoporosis karena banyak mengandung kalsium, mencegah anemia 
pada ibu hamil karena kandungan asam folatnya yang tinggi, serta 
mencegah berbagai macam kanker karena tingginya tingginya kadar 
fitokimia seperti glukosinolat yang komponen aktifnya mereduksi 
potensi kanker dengan cara menghambat terbentuknya senyawa 
karsinogenik.  Selain itu pakcoy juga dalam menurunkan kadar LDL 
dan menaikkan kadarHDL karena kandungan vitamin E, betakaroten, 
dan vitamin C di dalamnya. 

Tanaman pakcoy adalah tanaman yang dapat ditemukan di 
berbagai tempat tanaman maupun benihya, tanaman ini biasa tumbuh 
di sekitar lahan yang berada di dataran rendah, tanaman ini sehat bagi 
mata, dapat mempercepat pembekuan darah dan berbagai hal lainya, 
tanaman ini memiliki cara penanaman yang hampir sama dengan 
kebanyakan tanaman lainya dan tanaman ini harus dirawat dengan 
baik agar mendapat hasil yang memuaskan. Budidaya pakcoy 
merupakan usaha bisnis agrikultur dengan prospek yang baik dan 
layak untuk untuk dikembangkan. 

4. Kangkung 

Kangkung termasuk sayur yang sangat populer. Biasa dibuat 

tumis, cah, atau lalap. Kangkung ternyata juga berkhasiat sebagai 

antiracun dan bisa mengobati berbagai gangguan kesehatan. Tanaman 

kangkung berasal dari India, yang kemudian menyebar ke Malaysia, 

Birma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Di Cina, 
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sayuran ini dikenal sebagai weng cai. Di negara Eropa, kangkung biasa 

disebut swamp cabbage, water convovulus, atau water spinach.  

Kangkung memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Selain 

mengandung vitamin A, B1, dan C, kangkung juga mengandung 

protein, kalsium, fosfor,besi, karoten,dan sitosterol. Kangkung banyak 

terdapat didaerah tropis dan subtropics. Ada dua verietas kangkung 

yaitu kangkung darat dan kangkung air. Jenis kangkung yang biasa 

digunakan ialah kangkung darat karena proses budidayanya lebih 

mudah, dapat dilakukan didaratan rendah maupun daratan tinggi. 

Kangkung dapat tumbuh dengan mudah tanah lembab karena media 

hidupnya di Air. 

Kangkung mengandung zat bezi yang baik untuk menambah 
Hemoglobin, bermanfaat mencegah dan mengurangi animea, 
mengandung serat untuk mengatasi sembelit, dan ekstrak sayur 
kangkung baik untuk penyerapan kadar gula didalam tubuh dan 
menghambat proses kenaikan kadar gula di dalam darah (diabetes 
mellitus). Apabila kita kesulitan saat ingin tidur, dengan 
mengkunsumsi sayur kangkung kita dapat tertidur pulas karena 
kangkung mengandung unsur sedative yang berfungsi sebagai obat 
tidur alami. 

5. Bayam 

Bayam merupakan tanaman sayuran yang dikenal dengan nama 
ilmiah Amaranthus spp. Kata "amaranth" dalam bahasa Yunani berarti 
"everlasting" (abadi). Tanaman bayam berasal dari daerah Amerika 
tropik. Tanaman bayam semula dikenal sebagai tumbuhan hias. 
Dalam perkembangan selanjutnya. Tanaman bayam dipromosikan 
sebagai bahan pangan sumber protein, terutama untuk negara-negara 
berkembang. Diduga tanaman bayam masuk ke Indonesia pada abad 
XIX ketika lalu lintas perdagangan orang luar negeri masuk ke wilayah 
Indonesia.Bayam merupakan bahan sayuran daun yang bergizi tinggi 
dan digemari oleh semua lapisan masyarakat. Daun bayam dapat 
dibuat berbagai sayur mayur, bahkan disajikan sebagai hidangan 
mewah (elit). Di beberapa negara berkembang bayam dipromosikan 
sebagai sumber protein nabati, karena berfungsi ganda bagi 
pemenuhan kebutuhan gizi maupun pelayanan kesehatan masyarakat. 
Manfaat lainnya adalah sebagai bahan obat tradisional, dan juga untuk 
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kecantikan. Akar bayam merah dapat digunakan sebagai obat 
penyembuh sakit disentr. Daun dan bunga bayam duri berkhasiat 
untuk mengobati penyakit asma dan eksim. Bahkan sampai batas 
tertentu, bayam dapat mengatasi berbagai jenis penyakit dalam. Untuk 
tujuan pengobatan luar, bayam dapat dijadikan bahan kosmetik 
(kecantikan). Biji bayam digunakan untuk bahan makanan dan obat - 
obatan. Biji bayam dapat dimanfaatkan sebagai pencampur penyeling 
terigu dalam pembuatan roti atau dibuat bubur biji bayam. Ekstrak biji 
bayam berkhasiat sebagai obat keputihan dan pendarahan yang 
berlebihan pada wanita yang sedang haid. 

 

E. Fasilitas Bantuan YBM BRI untuk Budidaya Sayuran 
Karangrejo 

Bantuan dan Fasilitas yang diberikan oleh YBM BRI adalah 
bantuan berupa kebutuhan, keluhan-keluhan dan masalah yang terjadi 
di lapangan.  

No Bantuan QTY 

1 Mesin Disel 2 Unit 

2 Teng Semprot 4 Buah 

3 Benih Aneka Sayur 20 Paket 

4. Pupuk kompos 1600 Karung 

5. Pupuk phonsKa 40 karung 

6. Pupuk mutiara 40 karung 

7. Pupuk Urea 40 karung 

8. Pupuk Tsp 40 Karung 

9. Obat-obatan 20 Paket 

10. Biaya pengolahan tanah 20 Paket 

 

Dengan bantuan ini, kelompok budidaya sayur Karangrejo 
dapat menggunakan bantuan ini dengan sebaik-sebaiknya dan petani 
sayur bisa optimal dalam bercocok tanam. Ketika kemarau panjang 
petani sayur tidak perlu menyewa disel untuk kebutuhan air dalam 
menyirami sayur, sebelumnya tidak memiliki modal untuk pembelian 
pupuk, sekarang tanpa harus mengeluarkan modal untuk membeli 
pupuk semua sudah dicukupkan. Potensi sayuran yang dimiliki 
Karangrejo sebagai petani sayur-sayuran sangat baik, komoditas 
budidaya sayuran Karangrejo yang unggul membuat permintaan pasar 
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tinggi, selain mendapatkan bantuan dan fasilitas dari Yayasan Baitul 
Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI), budidaya sayur-sayuran 
mendapatkan program pendampingan. Pendamping perpanjangan 
tangan YBM BRI berfungsi dalam memonitoring dan melihat 
perkembangan usaha budidaya sayur karangrejo sehingga YBM BRI 
dapat melihat hasil dari proses pendampingan. 

Yayasan Baitul Bank Rakyat Indonesia memberikan bantuan 
dan pendampingan guna kelompok budidaya sayur-sayuran 
Karangrejo bisa memiliki keterampilan dalam pengaturan ke 
administrasian dalam pembukuan kas masuk dan keluar, kedisplinan 
pencatatan, belajar memanagemen keuntungan dari hasil panen dan di 
sisihkan untuk ditabung guna untuk memenuhi kebutuhan yang lain. 

Yayasan Baitul Bank Rakyat Indonesia ini yang membedakan 
dari lembaga lain, karena banyak lembaga lain diberikan bantuan 
langsung dilepas dan tanpa adanya proses edukasi dan bimbingan 
untuk meningkatkan keterampilan kelompok. 
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EMPAT 

Manajemen Pendampingan dan  

Peningkatan Keterampilan Usaha Kelompok Sayur YBM BRI 

 

 

Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia memberikan 
pelatihan pendamping dan koordinasi untuk memaksimalkan program 
peningkatan keterampilan usaha rakyat (PKUR). Sehingga memiliki 
pengetahuan dan sikap yang memadai dalam penyelenggaraan 
program pemberdayaan ekonomi Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat 
Indonesia secara professional, efektif dan efesien, efektif, akuntabel, 
terbuka dan bertanggung jawab. Dan dengan pelatihan ini program 
pendampingan dapat lebih aktif dalam proses pendamping. Pelatihan 
pendampingan ini diberikan bekal materi mengenai kelembagaan dan 
pembuatan pelaporan dilanjutkan praktek pembuatan laporan dan 
materi pemberdayaan. 

Pendampingan atau mentor YBM BRI adalah perpanjangan 
tangan dari Yayasan Baitul Bank Rakyat Indoneisa berguna untuk 
Melakukan aktivitas bimbingan untuk seseorang ataupun kelompok 
dan memonitoring dalam jangka panjang. Setiap pendampingan 
memiliki Metode dan Inovasi dalam pendampingan serta selalu 
melakukan koordinasi dengan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat 
Indonesia guna tetap menjalankan sesuai prosedur YBM BRI. 
 
 
A. Planning 

Mentor Usaha  Kelompok sayur  memiliki Perencanaan jangka 
panjang dan pendek berfungsi untuk mendefinisikan tujuan, strategi 
yang akan dicapai dan mengembangkan rencana aktifitas kerja.  

1. Melakukan Pendampingan dan BIMTEK untuk kelompok sayur 
dalam penulisan buku kas masuk dan keluar setiap kali panen 
sayur-sayuran selama 1 Bulan. 
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2. Melakukan monitoring aktifitas petani sayur untuk melihat kendala 
di lapangan selama 1 Tahun 

3. Melakukan pendampingan dalam pencatatan keuntungan panen 
dan setiap keuntungan panen 10 % di tabung untuk simpanan 
Modal setiap Bulan. 

4. Melakukan rapat bulanan untuk evaluasi dari hasil panen dan 
kendala dilapangan 

5. Membuat buku untuk objek belajar mahasisawa dan siswa terkait 
aktifitas petani sayur dalam bercocok tanam dan peningkatan 
ekonomi dan keterampilan tahun 2018 

6. Memberikan pendampingan keagamaan setiap bulanan 
7. Memberikan pelatihan pembuatan pupuk 
8. Membuat aplikasi marketing 
9. Menjadikan wisata edukasi sayur-sayuran Karangrejo tahun 2019 

 

Schedule Bulanan 

Bln Uraian Kegiatan Sasaran 
Minggu 

Lokasi Pelaksana 
Alat 

Bahan 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Janua

ri 

Pendampingan 

dan bimtek 

pencatatan buku 

kas kelompok  

20 

Anggota 

   

 

 

  Kediaman 

Bapak 

sarjono 

 

 

Mentor 

 

LCD 

Monitoring 

Aktifitas Petani 

sayur-sayuran 

20 

Anggota 

        Halaman 

Rumah 

dan 

Pesawahan 

Mentor ATK 

Pendampingan 

Pencatatan hasil 

keuntungan dan 

10 % dari 

keuntungan di 

tabung di Bank 

20 

Anggota 

     Pesawahan Mentor ATK 
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Rapat Bulanan 

Evaluasi Panen 

dan Kendala di 

lapangan 

20 

Anggota 

     Ketua 

Kelompok 

Mentor ATK 

Febu

ari 

Pendampingan 

Pencatatan hasil 

Panen 

20 

Anggota 

        Pesawahan 

dan 

halaman 

Rumah 

Mentor ATK 

Pencatatan 

Kendala dalam 

Aktifitas petani 

20 

Anggota 

     Sawah Mentor ATK 

   

Setiap orang memiliki aktivitas dan harus diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Aktivitas dan deadine yang 

dimiliki bisa akan membuat bingung jika proses pendampingan tidak 

terorganisir. Perencanaan yang sudah di bikin tanpa adanya jadwal 

bulanan akan mengalami kegagalan dan sulit mencapai apa yang sudah 

menjadi tujuan.   

B. Organizing 

Pengorganisasian kelompok sayur adalah untuk merumuskan dan 
menetapkan tugas dan prosedur. Adanya struktur organisasi 
menunjukan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, sehingga 
pekerjaan akan bergerak dan bertindak sesuai dengan job description. 
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YBM BRI 
Kanwil 
Bandar 

: Mengawasi Pendampingan dan menerima 
laporan bulanan dari pendampingan 

Pendamping dan Tim 

Andi Noviyandi, S.Pd. 

Ketua  

Sarjono 

Bendahara 

Sutamto 
Sekretaris  

Jimun 

Pemasaran  

Suyatmen 
Hama Penyakit 

Suparmen 

Pembibitan  

Sa’om 

Perlengkapan dan  

Pengolahan Tanah 

Thalib 

Humas 

Dedi Irawanto 

Anggota 

YBM BRI Kanwil 

Bandar Lampung 
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Lampung 
Pendamping/
Mentor 

: Merencanakan, mengorganisasikan, 
memonitoring, mengevaluasi dari proses 
pendampingan setiap bulan 

Ketua : Mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan 
bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan 
Kelompok antara lain: 

1. Memimpin Rapat Pengurus 
2. Memimpin Rapat Anggota 
3. Memimpin Pelaksanaan fungsi-fungsi 

managemen lainya 
4. Menandatangani surat menyurat 
5. Mewakili Kelompok dalam pertemuan 

dengan pihak lain 
Sekretaris : Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan 

administrasi kegiatan non keuangan dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. Mencatat segala keputusann penting 
dalam setiap rapat 

2. Menyampaikan hasil rapat dengan 
membuat notulen  

Bendahara : Bertanggung jawab menangani seluruh kegiatan 
administrasi keuangan kelompok dengan rincian 
sebagai berikut : 

1. Melakukan pembayaran atas persetujuan 
ketua 

2. Menyimpan dan memelihara arsip 
transaksi keuangan 

3. Memelihara administrasi keuangan 
kelompok 

DIV.Hama 
Penyakit 

: Bertanggung jawab dalam menangani hama 
penyakit dan pencegahan, memfasilitasi obat-
obatan 

DIV.Pembibit
an 

: Bertanggung jawab terhadap kebutuhan bibit 
kelompok dan membagi sesuai jumlah yang 
sudah disepakati kelompok  

DIV.Pemasar
an 

: Bertanggung Jawab terhadap hasil panen 
kelompok dan terjual, melakukan kerjasama 
dengan tengkulak 

DIV.Perlengk
apan & 

: Bertanggung jawab terhadap pengelolan tanah 
terkait SDM dan peralatan, jika mengalami 
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Pengolaan 
Tanah 

kekeringan kemarau panjang, dipastikan disel 
berfungsi dengan baik 

DIV.Humas : Menyampaikan Informasi ke Anggota terkait 
Rapat Bulanan 

 

C. Actuating 

Actuating adalah implementasi perencanaan dan jadwal yang sudah 
dibuat, fungsinya sebagai pengarahan, pembimbingan dan memberi 
motivasi untuk kelompok sayur. 

Form Pencatatan Harian Pendamping 

Tgl Lokasi/Tempat Uraian Kegiatan Keterangan 

TTD Pihak 
yang ditemui / 

instansi 
Lembaga 
(Stempel ) 

5/1/2018 Bpk Sarjono 

Pendampingan dan 
bimtek pencatatan 
buku kas kelompok  

 

BIMTEK 
dilaksanakan 
selama  60 menit 
Praktek Penulisan 
masih terkendala 

 

10/1/2018 Sunari 

Monitoring Aktifitas 
Petani sayur-sayuran 

  

Gagal Panen 
Daun Berlubang   
  

 

10/1/2018 Sutamto 

Monitoring Aktifitas 
Petani sayur-sayuran 

  
2 Hari Lagi Panen 
Bayam ,kangkung  

10/1/2018 Suyono 

Monitoring Aktifitas 
Petani sayur-sayuran 

Panen Selada 
bayam 

 

20/1/2018 
Kediaman Bpk 

Sarjono 

Pendampingan 
Pencatatan hasil 
keuntungan dan 10 % 
dari keuntungan di 
tabung di Bank 

Keuntungan 
Mengalami 
penuruan karena 
factor hujan  
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30/1/2018 Sarjono 
Rapat Bulanan & 
evaluasi 

Evaluasi Panen 
Mengalamai 
peningkatan harga 
jual sayur 
mengalami 
peningktan  

   

 

Form Pendampingan ini berguna sebagai impilikasi dari sebuah 
perencanan yang terjadwal dan targetan yang akan dicapai, proses 
pendampingan dalam memberikan tugas, pencatatan, pembimbingan 
dan arahan. sehingga SDM atau kelompok petani sayur bekerja sesuai  
tugas dan fungsi untuk mencapai perencanaan yang telah ditetapakan. 
Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pendamping dan anggota 
kelompok dalam rencana kerja yang sudah di susun sangat rapi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan Pencatatan Kas Masuk dan Keluar 
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D. Controlling 

Mentor usaha atau pendampingan harus melakukan 
Pengontrolan aktifitas petani sayur apakah pekerjaan yang dijalankan 
sesuaia visi misi dan aturan program yang sudah dibuat. Seperti 
pengawasan, audit dan supervise. 

Form Peningkatan keterampilan usaha hasil Controlling 

No Item Penilaian Kendala Rencana tindak 
lanjut/Solusi 

1 Tingkat keterampilan teknis usaha. 
(deskripsikan tentang kemampuan 
menguasai alat-alat produksi, 
service excelent, peningkatan 
kualitas, kuantitas, inovasi 
produk/hasil usaha, dll)   

Beberapa petani 
gagal panen 
dikarenakan factor 
hujan 

Perlu Pembelian Paranet 
atau penutup sayur-
sayuran 

2 Tingkat keterampilan manajemen 
pemasaran (deskripsikan 
pengetahuan tentang informasi 
pasar, peta pesaing)  

Sayuran terjual 
murah tidak sesuai 
di harapkan petani 
sayur 

Perlu tawar menawar 
dengan tengkulak agar 
harga tidak murah 

3 Manajemen  keuangan usaha. 
(deskripsikan tentang kemampuan, 
kedisiplinan pencatatan usaha, dll)
  

Pencatatan buku 
kas masuk dan 
keluar masih 
terkendala oleh 
beberap orang 
dikarenakan factor 
umur dan rabun 

Perlu bimbingan teknis 
setiap kali panen 

 

Manfaat Controlling adalah melihat kendala yang dilapangan 

dan memberikan Rencana tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

 

Proses Controlling Pendamping YBM BRI 
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E. Evaluation 

Evaluasi ini dilakukan 1 bulan sekali oleh Pendamping program 
pada akhir panen, ketentuanya tidak harus akhir panen namun untuk 
budidaya sayur sayuran dilakukan akhir panen dikarenakan waktu yang 
digunakan kelompok sayur lebih banyak bercccok tanam. Sehingga 1 
bulan sekali untuk proses evaluasi. 

Evaluasi ini untuk melihat permasalahan yang dihadapi dilapangan 
dari hasil Proses controlling dan implementasi di lapangan, kemudian di 
diskusikan, hasil dari rapat evaluasi bulanan kemudian dibuat dalam 
berita acara sebagai pelaporan pendamping ke Yayasan Baitul Maal 
Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI). 
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LIMA 
Berkelanjutan Kelompok Sayur 

Teknik Budidaya 

 

A. Budidaya Sawi 

1. Pemilihan bibit sawi berkualitas  

Cara menanam sawi yang pertama adalah tahap pemilihan bibit, 
karena pemilihat bibit faktor terpenting dalam proses bertani sawi. 
Kita bisa langsung membeli bibit di pertanian yang terdekat dengan 
rumah kita, sebelum membeli bibit atau benih kita harus 
memperhatikan bungkus yang di gunakan plastik biasa atau 
berbungkus aluminium foil, jika kita membeli bibit terbungkus 
aluminium foil akan terjaga kualitasnya. 

2. Penyemaian bibit 

Dengan melakukan penyemaian kita bisa memaksimalkan 
pertumbungan bibit, dalam penyemaian kita harus banyak 
mencampur pupuk dan tanah hitam agar tanaman dapat tumbuh 
dengan baik. 

a. Pertama siapkan media tanam berupa tanah dan pupuk kandang 
secukupnya 

b. Pastikan tanah bersih dari sampah maupun batu, kita bisa 
membersihkanya dengan tangan ataupun dengan ayakan. 

c. Dicampurkan semua bahan tanam dalam satu tempat dan 
menggunakan nampan/plastic agar mudah mengontrolnya 

d. Peletakan bibit/benih sawi kemudian tanam dengan melubangi 
tanah dan masukan kelubang bibit tersebut 

e. Selanjutnya siram dengan air, secukupnya tidak boleh berlebihan 
f. Terakhir menunggu, kita akan menunggu bibit/benih sawi selama 

2-3 minggu. 
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3. Pengolahan Lahan 

a. Siapkan cangkul dan digemburkan setiap tanah yang akan kita 
gunakan sebagai tanaman sawi 

b. Kita bisa menambahkan pupuk kandang dalam proses 
penggemburan tanah agar pupuk dapat tercampur rata dengan 
tanah 

c. Buatlah bedengan lebar 125 cm serta panjang sesuai jumlah 
tanaman sawi yang akan kita tanam, lalu usahakan tinggi bedengan 
mencampai 30 cm agar proses pengairan mudah  

d. Kita membuat lubang tempat tanaman sawi yang setelah kita 
membuat bedengan. jarak satu lubang dengan lubang lain 5-10 cm 

4. Proses penanaman sawi 

Memindahkan tanaman sawi dari media penyemaian ke media lahan 
pertama, pilih tanaman sawi yang memiliki daun 3-4 helai, kemudian 
cabut tanaman sawi dan usahakan akar tetap utuh. selanjutnya di 
masukan ke lubang yang sudah disiapkan dan kemudian ditutup 
dengan tanah tetapi cukup tipis saja. 

5. Perawatan tanaman sawi 

Penyiraman tanaman sawi sangat membutuhkan air yang banyak agar 
tumbuh secara maksimal cukup 2-3 kali dalam proses penyiraman 
yaitu pagi, siang dan sore. 

6. Panen sawi  

Tahapan ini sangat penting karena ini adalah momen yang ditunggu 
oleh petani sayur, umur yang wajib dipanen adalah umur 50 hari dan 
potong pangkal sayuran sawi menggunakan pisau kemudian diikat 
menggunakan tali, letakan sawi di tempat yang sejuk dan lembab. 

 

B. Budidaya Bayam 

1. Pemilihan bibit berkualitas  

a. Pilih induk bayam yang dalam kondisi sehat 
b. Induk terbebas dari hama dan penyakit  
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c. atau langsung membeli di toko pertanian dekat rumah bibit bayam 
ada 3 jenis yang berkualitas: 1. bayam raja, 2. bayam cabut dan 3. 
bayam merah 

2. Proses penyemaian 

Pertama siapkan cangkul, sabit dan jerami 

Bersihkan lahan dengan cangkul ataupun sabit kemudian menggunkan 
plastic atau jerami untuk penutup permukaan lahan semai kemudian 
selesai membuat atap lahan, kita menaburkan bibit atau benih bayam 
lalu tutup dengan tanah. lakukan penyiraman setiap hari pagi siang 
dan sore hari. 

3. Pengolahan lahan 

a. Siapkan beberapa alat cangkul, sabit dan pupuk kandang kering  
b. Pembersihan lokasi/area lahan dari rumput 
c. Pembajakan menggunakan cangkul dengan kedalaman 50 cm, dan 

menambahkan pupuk kandang dan diamkan selama 2 minggu. 
d. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat bedengan dengan 

lebar 130 cm, tinggi 50 cm dan panjang sesuai dengan kondisi 
lahan 

4. Proses penanaman 

Kita akan lakukan pemindahan bayam dari tempat semai 
kelahan tanam yang sudah di olah setelah itu masukan setiap lubang di 
bedengan dengan calon tanaman bayam lalu tutup menggunakan 
tanah serta pupuk kandang dan siram dengan air. 

5. Proses perawatan bayam 

a. Penyiangan  
b. proses pembersihan lahan dari rumput dan hama pengganggu 

dengan cangkul dan sabit 
c. Penyiraman 
d. bayam perlu air yang banyak untuk awal pertumbuhan pagi siang 

dan sore 
e. proses pemupukan sangat penting untuk masa pertumbuhan 

bayam, sebanyak 0,5 gram per lubang menggunakan pupuk organic 
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6. Proses Panen 

Bayam siap panen adalah umur 30 hari yang memiliki ketinggian 20 
cm proses panen biasanya dilakukan pagi atau sore hari agar bayam 
tidak layu.  

C. Budidaya Kangkung 

1. Pilih bibit yang berkualitas 

Ciri-ciri bibit yang bagus ialah pada awal pertumbuhan kangkung 
tumbuh dengan tegak dan daya tumbuhnya hampir mendekati 100%. 
Menggunakan benih dengan kondisi yang bagus dan kering. 

2. Persiapkan lahan tanam 

a. Tanah bebas dari gulma atau rumput liar 
b. Gemburkan tanah dengan cangkul 
c. kita bisa menanam di belakang rumah ataupun di pesawahan 

d. Tanah harus diberi pupuk kandang atau kompos  
 

3. Proses Penanaman 

Menanam memasukan 2-3 benih ke dalam lubang yang telah dibuat 
bedengan, dan kelebihanya adalah memiliki kerapatan yang optimal 
sehingga hasil panen tinggi. 

4. Proses Perawatan 

a. Penyiraman rutib pagi siang dan sore  
b. Membersihakan rumput liar yang menggangu pertembuhan 

kangkung 

c. Jika kangkung kurang subur gunakan pupuk secukupnya 
 

5. Proses Pemanenan 

Proses yang terakhir adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu proses 
pemanenan. Kangkung darat dipanen dengan cara dicabut sedangkan 
kangkung air dipanen dengan cara dipotong. Kangkung yang bagus 
berwarna hijau segar dan tidak menguning akibat kekurangan ataupun 
kelebihan air. 
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D. Budidaya Pakcoy 

Pembibitan bisa dilakukan dengan persemaian langsung pada 
bedengan tapi dipisah dengan bedengan utamanya hingga bibit 
berdaun.  

1. Penanaman Bibit 
a. pastikan bedengan dan bibit siap 
b. Kemudian buatlah lubang tanam pada bedengan dengan 

ukuran 4 cm x 6 cm atau 8 cm x 10 cm. Setelah lubang siap 
pindahkan bibit dari media tanam yang lain pada bedengan 
utama. 
 

2. Perawatan Tanaman 

Perawatan yang perlu dilakukan saat membudidayakan pakcoy, antara 
lain: 

1. Pemupukan 

pemupukan dilakukan bisa dilakukan menggunakan pupuk NPK 
ataupun Urea, jika menggunakan NPK setiap hektar diberi dengan 
dosis sekitar 300 kilogram ssedangkan jika menggunakan Urea dosis 
yang diberikan untuk per hektarnya adalah 50 kilogram. 

2. Penyiangan 

Selama masa tanam penyiangan dapat dilakukan setidaknya 2 sampai 4 
kali. 

3. Penjarangan 

Penjarangan tanaman juga perlu dilakukan yaitu pada saat tanaman 
telah memasuki 2 minggu setelah penanaman. 

4. Penyiraman 

Penyiraman harus dilakukan dengan rutin apalagi pada saat musim 
kemarau. 

3. Hama Dan Penyakit 

Hama Dan Penyakit yang sering menyerang tanaman pakcoy antara 
lain siput, tritip, cacing bulu, ulat, jamur, serta bakteri. Semua itu dapat 
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diatasi dengan mudah apabila diberikan penanganan yang baik dan 
benar. 

4. Pemanenan 

Pakcoy dapat dipanen ketika sudah mencapai umur 28 hingga 30 hari 
setelah penanaman tergantung cuaca,bibit serta perawatannya. 

 

E. Budidaya Selada 

a. Lahan Tanam 

Tanah pada lahan tanam digali dengan kedalaman sekitar 20-30 cm. 
Kemudian diberi pupuk kandang dengan dosis sekitar 10 ton/ hektar, 
Kemudian tanah dan pupuk kandang di aduk dan di ratakan. 
Kemudian buatlah bedengan dengan lebar sekitar 100-120 cm . 
Kemudian buatlah alur atau garitan pada bedengan dengan cangkul 
miring. Setiap bedengan terdapat 4 alur atau garitan dengan jarak 
antar alur atau garitan sekitar 25 cm. Tapi jika benih ditaburkan secara 
langsung, buatlah lubang tanam dengan jarak 25 cm x 25 cm atau 20 
cm x 30 cm. 

b. Penanaman 

Ada dua cara penanaman selada  

1. Tebar biji benih secara langsung 

Jika dengan cara biji benih ditabur secara langsung, taburlah 
benih pada garitan yang telah ditentukan 

2. Atau juga dapat dilakukan dengan cara persemaian terlebih 
dahulu. 

Jika menggunakan cara melalu persemaian, biji direndam terlebih 
dahulu dalam air panas atau larutan Previcur N selama 1 jam. 
Sebelumnya buat dahulu bedengan untuk persemaian biji benih yang 
dibuat dari campuran tanah dengan pupuk kompos atau pupuk 
kandang.  

Setelah satu jam perendaman selanjutnya biji benih ditebar 
dalam bedengan kemudian tutup menggunakan daun pisang selama 2 
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atau 3 hari. Utuk mencegah terserang hama, tempat persemaian diberi 
nauangan. Setelah berumur sekitar 7 hingga 8 hari bibit dapat 
dipindahkan pada bubunan yang terbuat dari pot plastik atau daun 
pisang dengan media yang sama saat membuat bedengan persemaian. 

Lakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Setelah berumur sekitar 
3 hingga 4 minggu atau telah memiliki 4 hingga 5 daun, barulah bibit 
dapat di tanam pada lahan tanam. 

c. Perawatan Tanaman 

Penanaman dilakukan secara langsung lakukan penjarangan. Lakukan 
penyulaman pada tanaman yang mati dan ganti dengan yang baru, 
lakukan penyulaman hingga tanaman berumur sekitar 10 hingga 15 
hari setelah tanam. Lakukan pula penyiangan pada gulma. 

Pada saat tanaman lada telah berumur sekitar 2 minggu setelah 
penanaman, berilah pupuk nitrogen atau pupuk ZA. Jika 
menggunakan pupuk nitrogen berilah dengan dosis sekitar 60kg/ha, 
jika menggunakan ZA berilah dengan dosis sekitar 300 kg/ha. Pupuk 
diberikan dengan jarak sekitar 5 cm dari tanaman. Pemupukan dapat 
dilakukan 2 kali dengan selang atau jarak 2 minggu. 

d. Hama dan Penyakit 

Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman selada adalah 
kutu daun (Myzus persicae) dan penyakit busuk akar karena 
Rhizoctonisap. Semua itu dapat diatasi dengan menggunakan 
pestisida, yang pastinya sesuai dengan jenis dan dosis yang tepat. 

e. Pemanenan 

Pemanenan selada dapat dilakukan setelah selada berumur sekitar 2 
bulan. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut batang tanaman 
dengan akarnya atau dengan cara memotong pangkal batangnya. Jika 
tanaman baik dalam satu hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 15 
ton selada. 

 

F. Ekonomi 

Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia memiliki program 
(PKUR) peningkatan keterampilan usaha rakyat, memberikan bantuan 
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modal untuk membantu dalam peningkatan ekonomi, salah satunya 
adalah kelompok petani sayur yang mendapatkan bantuan dana dari 
program YBM BRI kanwil Bandar Lampung. Program ini bertujuan 
petani sayur dapat hidup mandiri dan memiliki penghasilan yang lebih 
baik, dengan modal yang sudah diberikan kepada kelompok tani sayur 
diharapkan mampu mengelola modal dengan baik sesuai rencana 
anggaran yang sudah di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan 
dengan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. 

Modal tersebut tidak dikembalikan ke Yayasan Baitul Bank Rakyat 
Indonesia tetapi dikembalikan ke kelompok dan dikelola, 
dikembangkan bersama untuk memajukan kelompok petani sayur.   
Untuk meningkatkan ekonomi dan pemberian modal Yayasan Baitul 
Bank Rakyat Indoneisa memberikan pendampingan untuk monitoring 
dan membimbing kelompok untuk dapat mengelola modal dengan 
baik. 

 

G. Sosial 

Karangrejo memiliki potensi lahan subur, dan mewariskan 
budidaya sayur mayur sebagaian masyarakatnya. Mendapatkan 
program PKUR dari YBM BRI menjadi keuntungan besar bagi petani 
sayur karena mendapatkan kegiatan bimbingan, monitoring dan 
evaluasi untuk kemajuan kelompok tani sayur. jangka panjang 
kegiatan ini harapanya bisa menjadikan kelompok tani sayur semakin 
berkembang, maju dan keadaan ekonominya lebih baik, menjadi pusat 
wisata edukasi. tempat dimana menjadi proses edukasi petani, 
masyarakat dan pelajar, mahasiswa. 

 

H. Ekologi 

Secara Ekologi kelompok petani sayur selalu memperhatikan aspek 
lingkungan, sehingga hasil panen dari petani sangat baik kerena sudah 
mulai mengurangi menggunakan pupuk kimia, petani sayur memakai 
pupuk kompos untuk sayuran yang mereka tanam, sehingga kualitas 
sayur terjamin.  

Hewan hewan yang ada lingkungan petani antara lain: 
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Wereng adalah sebutan umum untuk serangga pengisap cairan 
tumbuhan, wereng merupakan vector dari beberapa penyakit 
tumbuhan, terutanama fitoplasma yang hidup di floem tumbuh dan 
ditularkan oleh wereng ketika menyerap nutrisi dari batang tumbuhan. 

Ulat adalah pemakan daun, tidak heran jika petani melakukan 
budidaya sayuran menemukan ulat memakan daun, dan sering 
mengincar sayur-sayuran. 

 

Sirkulasi mencabut dan menjual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam sirkulasi proses petani sayur dari mulai mencambut dan 
menjual, paling dirugikan adalah petani, karena pemasok sudah 
melakukan pematokan harga kepada bakul, sehingga bakul melakukan 
penawaran atau negoisasi kepatani sayur dengan harga relative murah, 

Misalkan Pengepul mematok harga sayur Rp. 1000/ikat ke 
Bakul maka proses bakul melakukan penawaran dan membeli ke 

Petani Bakul Tengkulak/Pengepul 

Pedagang 

Tradisional/ Pasar 

Pedagang Keliling 

Pembeli/Konsumen 

1 2 3

4

5

1

6
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petani sayur dengan harga Rp. 800/Ikat. sedangkan Pengepul menjual 
ke pedagang tradisional dengan harga tinggi Rp. 1800/Ikat, maka 
pengepul mendapatkan keuntungan Rp. 800/ikat dari pedagang 
tradisional. Dan Pedagang keliling membeli sayur dengan Harga Rp. 
2000/Ikat ke pedagang tradisional dan konsumen membeli sayur ke 
pedagang keliling dengan harga Rp. 2500/Ikat.  

Ketika melihat sirkulasi dari petani ke konsumen harga yang 
dibeli dari petani sangat relative lebih murah, tidak sesuai dengan 
perjuanganya dalam bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari. 

Tidak dipungkiri lagi, inilah masalah yang dihadapi petani 
sampai saat ini bukan hanya saja petani sayur, Petani padi pun 
mengeluhkan hal yang sama terkait harga yang terjual dengan harga 
yang relative murah. 
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Samijo 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Mempercepat pendapatan dan hasil 
 

2. Hama 
 

3. UntukTambahan modal 
 

 

  

1 
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Yono 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Faktanya dan kemampuanya sebagai petani sayur 
 

2. Harga Turun 
 

3. Untuk pengelolaan lahan dan beli obat, kompos dll 
 

 

  

2
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Suparmen 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Karena produksi yang bisa dimanfaatkan manusia setiap hari 
dan mudah dijualnya 
 

2. 1. Pemasaran, 2. Harga, 3. Hama, 4. Cuaca 
 

3. Untuk memudahkan jalanya produksi hasil sayuran yang sesuai 
dibutuhkan petani sayur 
 

 

  

3
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Isgianto/Tumirah 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Mudah dipanen dan cepat 
 

2. Hama dan murah harganya 
 

3. Untuk biaya tanam dan kompos, obat-obatan 
 

 

  

4
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Muhasim 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Mudah menanamnya 
 

2. Hama 
 

3. Modal dan mendapatkan hasil lebih baik 
 

 

  

5
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Sarjono 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Tidak ada pekerjaan lain dan kemampuanya hanya menanam 
sayur 
 

2. Hama, hujan lebat, kadang harga naik turun 
 

3. Ketika gagal panen, modal masih ada 
 

 

  

6
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Boiran 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Karena penghasilanya kurang cukup 
 

2. Uler dan wereng 
 

3. Untuk tambahan modal 
 

 

  

7
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Maryoto 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Karena tidak ada pekerjaan lain 
 

2. Hujan lebat, hama dan harga murah 
 

3. Biaya penanaman, pengolahan tanah dan benih 
 

 

  

8
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Sumadi 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Hasilnya lumayan 
 

2. Musim ulat dan wereng 
 

3. Tambahan modal  
 

 

  

9 
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TESTIMONI 

 

 

Nama : Dedi Irawanto 

Petani : Sayur 

 

 Soal 
1. Kenapa menekuni profesi sebagai Petani Sayur ? 
2. Tantangan apa yang dihadapi sebagai petani sayur? 
3. Apa manfaat mendapatkan bantuan dari YBM BRI? 

 

Jawaban 

1. Karena petani sayur mudah dijalani 
 

2. Harga berubah-ubah 
 

3. Sebagai modal usaha sayur 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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