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BAB III

TINJAUAN UMUM

3.1 Beras Organik

Beras organik merupakan beras yang ditanam di tanah yang ramah

lingkungan, dan tidak menggunakan pestisida kimia. Lokasi lahan harus

jauh dari polusi, misalnya : asap knalpot motor dan limbah pabrik. Sistem

pengairan harus baik, tidak boleh bercampur dengan lahan pertanian yang

belum organik (masih menggunakan pestisida). Counter tanah Terasering.

Lahan-lahan pertanian yang berada disekitarnya tidak boleh menggunakan

pestisida. Perbedaan yang menonjol dengan padi b iasa terletak pada cara

penanamanya, bila pada penanaman padi biasa cenderung mengunakan

pestisida, misalnya pupuk menggunakan pupuk urea, dan juga pada

pemberantasan hama menggunakan pestisida kimia seperti buyer.

Sedangkan beras organik pengolahannya cen derung secara alamiah, yaitu

sebagai berikut :

1. Pengolahan Tanah

2. Pembibitan

3. Proses Penanaman Bibit Padi

4. Perawatan

5. Pemupukan

6. Panen

7. Pengemasan
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3.1.1 Pengolahan Tanah

Gambar 7 Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah adalah proses di mana tan ah digemburkan

dan dilembekkan dengan menggunakan tangkai kemudi ataupun

penggaru yang ditarik oleh traktor maupun bajak yang ditarik oleh

binatang maupun manusia. Melalui proses ini, kerak tanah teraduk,

sehingga udara dan cahaya matahari menembus tanah d an

meningkatkan kesuburannya.

Kondisi lahan sawah kita umumnya sudah miskin bahan

organik dan banyak residu pupuk kimia serta pestisida kimia, sehingga

lahan miskin unsur hara dan agregatnya sangat kuat. Karena itu perlu

dimasukkan bahan-bahan organik minimal sama volume dan bobotnya

dengan yang keluar dari sawah ( jerami dan padi ) atau setara 7 -10 ton

kompos/Ha. Jerami dan sekam harus dimasukkan kembali ke sawah

setelah dilakukan fermentasi (pengomposan) terlebih dahulu. Untuk



23

mempercepat proses fermentasi/ pengomposan, jerami ditumpuk

berlapis-lapis dan diberikan kotoran hewan (kohen) dan hijauan sekitar

seperti ki rinyu dan sebagainya serta mikroba ( dalam bentuk cairan

atau kompos mikroba ). Setiap lapisan jerami tebalnya 10 -20 cm lalu

ditaburi kohe atau mikroba , kemudian disiram hingga basah sebelum

ditumpuk lapisan jerami berikutnya. Tumpukan jerami ditutup dengan

plastik atau bahan bahan lain agar tidak terlalu basah oleh air hujan

atau kekeringan oleh teriknya sinar matahari. Setelah 4 p ekan atau

lebih, fermentasi jerami selesai menjadi kompos dasar. Ketika petak

sawah akan dibajak, sebarkan 50% kompos dasar merata ke seluruh

petak sawah dan separuhnya lagi disebarkan waktu perataan tanah.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka selain kompos dasar

tersebut diperlukan tambahan kompos mikroba yang volume atau

beratnya sebanding dengan gabah yang dihasilkan sebelumnya.

Genangi petak sawah beberapa hari lalu dibajak dengan

kedalaman 30-40 cm. Semakin dalam pengolahan lahan sema kin baik

karena akar padi yang sehat dapat mencapai kedalaman 60 cm.

Panjang malai padi akan sebanding dengan kedalaman ( panjang akar )

padi.

Buatlah parit kecil sekeliling dalam dari petak sawah dan

melintang di tengah sawah. Parit ini fungsi nya untuk pengendalian air

(drainase) dalam petak sawah. Lebar parit 20 cm dan kedalamannya

tidak kurang dari 30 cm. Untuk mendapatkan sistem aerasi yang baik
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dan hasil yang optimal, airi petak sawah 2 hari sekali hanya hingga

macak-macak agar mikroba dapa t berfungsi maksimal karena

memperoleh udara (oksigen) yang cukup. Pembuatan parit sebaiknya

dilakukan dalam keadaan tanah yang tidak berair dan agak kering agar

pembentukannya mudah serta tidak turun (longsor) lagi.

Setelah permukaan petak sawa h rata dan dibuat selokan-

selokan, dalam kondisi petak sawah macak -macak, lalu dibuat garutan

untuk jarak penanaman bibit padi. Hentikan pemasukan air ke petak

sawah, demikian pula hentikan pengeluaran air dari petak sawah. Jika

hal ini sulit dilakukan karena georafi lokasi petak sawah atau karena

sistem pengairan berjenjang lakukanlah usaha sedemikian rupa hingga

petak sawah tidak sampai tergenang air karena walaupun butuh air tapi

padi bukan tanaman air.

3.1.2 Proses Pembibitan

Gambar 8 Persemaian
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Tahapan proses pembibitan dimulai dari proses pemilihan ( seleksi )

bibit padi serta penyemaian sebagai mana uraian berikut:

a. Siapkan air tawar dalam ember secukupnya lalu masukkan sebutir telur

ayam/bebek, kemudian secara perlahan -lahan masukan garam dapur

sambil diaduk-aduk dengan hati-hati sehingga telur yang semula

tenggelam akhirnya terapung. Artinya air tersebut sudah siap dipakai

untuk seleksi bibit padi.

b. Masukan bibit padi ke dalam ember yang berisi air dan garam tadi.

Bibit padi yang tenggelam itu bibit padi yang baik sedangkan yang

terapung/melayang adalah bibit padi yang jelek. Ambil bibit padiyang

baik tersebut lalu dicuci dengan air bersih beberapa kali, kemudian

direndam 2 hari lalu diperam dengan kain basah selama 1 -2 malam

hingga muncul lembaga bintil putihnya untuk disemai esok harinya.

Satu hektar sawah diperlukan lebih -kurang 5 Kg bibit yang baik.

c. Buatlah adukan tanah sawah dan kompos/pupuk kandang dengan

perbandingan 1:1 setelah merata masukan adukan tanah dan kompos

tadi ke dalam besek (pipiti) atau gedebog pisang atau fasilitas tempat

lain yang praktis setinggi 4 cm ( ¾ tinggi pipiti) yang alasnya telah

dilapisi plastik atau dedaunan atau di petak sawah langsung yang telah

dilapisi plastik. Direkomendasikan adukan ditambah sekam padi yang

sudah lapuk 50% untuk penyubur dan memudahkan penarikan benih

padi muda satu per satu ketika penanaman.
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d. Sirami tanah dan kompos dalam pipiti atau gedebog pisang tadi agar

lembab sebelum ditebar bibit padi yang sudah didiamkan selama 2

malam hingga keluar kecambah. Jumlah tebaran bibit padi per pipiti

berkisar 200-250 butir. Tutupi tebaran tersebut dengan lapisan tipis

adukan tanah+kompos dan potongan jerami, kemudian disirami sedikit

agar persemaian tetap lembab.

e. Selama persemaian dianjurkan malam ha ri diberi penerangan lampu

pijar 75W dengan jarak lampu ke persemaiain 1 -2 meter dan bebas

dari gangguan hewan. Untuk menjaga kelembabannya, persemaian

disirami setiap harinya dengan campuran larutan air dan mol dengan

perbandingan 30 : 1.

f. Setelah persemaian berumur antara 7-10 hari (sejak dari hari pertama

persemaian) bibit padi akan berdaun dua helai dan bibit padi sudah

harus ditanam pada petak sawah.

Untuk jenis padi organik sebagai berikut :

1. Mentik susu

Beras ini mirip dengan ketan, namun berasa sepe rti beras putih

lainnya, pulen dan beraroma harum sperti pandan wangi, lembut dan

enak. Nasi dari beras ini seperti nasi yang sudah dicampur agar –agar.
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2. Pandang wangi

Ciri khas beras pandan wangi adalah aromanya yang wangi

pandan. Namun sering pula terda pat beras yang wangi pandan karena

zat pewangi kimia. Namun masih terdapat ciri yang lainnya yang bisa

membantu agar Anda tidak salah pilih, yaitu beras pandan wangi tidak

panjang, tetapi cenderung bulat. Jika terdapat beras dengan biji yang

panjang, tetapi wangi hampir dapat dipastikan beras tersebut telah

dicampur dengan pewangi kimia. Selain bulat beras pandan wangi juga

berwarna sedikit kekuningan tapi tidak putih namun bening.

3. Ir 64 / Setra Ramos

Beras IR 64 atau Setra Ramos adalah beras yang paling ba nyak

beredar di pasaran, karena harganya yang terjangkau dan relatif

cocok dengan selera masyarakat perkotaan. Normalnya beras jenis

ini pulen jika dimasak menjadi nasi, namun jika telah berumur terlalu

lama (lebih dari 3 bulan) maka beras ini menjadi sedi kit pera, dan

mudah basi ketika menjadi nasi. Beras ini memiliki ciri fisik agak

panjang / lonjong, tidak bulat. Beras ini tidak mengeluarkan a roma

wangi seperti pandan wangi.
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4. Beras hitam

Beras hitam dengan medium grain menggandung nilai nutrisi

yang tinggi, kandungan mineral, kadar vitamin, mikroelemen, zat

besi dan fibre lebih tinggi dari beras lainya. Riset menunjukan,

warna beras kian gelap, pigmen anti penuaan di lapisan luar beras

kian menonjol.

 Pigmen pada beras hitam kaya mengandung materi ak tif flavoid

dan berperan sangat besar bagi pencegahan pengerasan pembuluh

nadi.

 Beras hitam mengandung relative banyak serat makanan (dietary

fiber)

 Zat kalium dan magnesium dalam beras hitam bermanfaat bagi

pengontrolan tekanan darah, dan mengurang i resiko terserang

penyakit pembuluh darah otak dan jantung.

5. Beras merah : beras merah pecah kulit mengandung zat -zat gizi yang

penting bagi tubuh, kaya serat dan minyak alami alami.  Kandungan

Nutrisi dan manfaat Beras Merah :

 Mengadung lebih banyak magnesium, yang sangat baik untuk

kesehatan kariovaskular (jantung)

 Kaya akan fiber dan asam lemak kangdungan fibernya dapat

mencegah sembelit sehingga memperlancar pencernaan.

 Kaya akan asam amino.
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3.1.3 Proses Penanaman Bibit Padi

Gambar 9 Penanaman Bibit Padi

a. Pada saat penanaman bibit padi ke petak sawah, kondisi petak sawah

tidak boleh tergenang tetapi hanya macak-macak saja. Lama jarak

waktu dari pencabutan bibit padi dari persemaian hingga ke

penanaman di petak sawah tidak boleh melebihi 15 menit. Penundaan

penanaman lebih dari 15 menit dapat menurunkan kemampuan

pertumbuhan anakan rumpun padi.

b. Gunakan hanya satu bibit padi per posisi tanam, penanaman bibit

padi sangat dangkal, hampir tidak dibenamkan sama sekali, hanya

sedalam 0,5-1,0 cm saja. Posisi akar bibit padi sejajar dengan

permukaan tanah sehingga batang bibit padi dan akarnya berbentuk

huruf ’L’. Kalau penanaman bibit padi dibenamkan batang dan akar

akan membentuk huruf ’J’ sehingga akan mengurangi kemampuan

bibit padi untuk tumbuh, berkembang dan memiliki akar yang banyak

serta kuat.
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c. Selain cara persemaian dan penanaman tersebut, petani dapat

menggunakan cara tanam benih langsung ( tabela ). Proses seleksi

benih tetap sama, dan benih didiamkan selama 2 ( dua ) hari hingga

keluar kecambah. Kemudian benih tersebut ditanam tunggal dengan

jarak tanam tidak boleh kurang dari 35 cm. Sisakan bibit padi sekitar

2 % dari kebutuhan seluruh bibit padi yang ditanam sebagai tanaman

cadangan dan disemai dipinggir petak sawah. Dari berbagai

pengalaman di lapangan, bibit yang mati karena berbagai sebab tidak

akan melebihi angka 2 %.

d. Untuk menekan pertumbuhan gulma,setelah penanaman, sawah agak

direndam sedikit diatas macak-macak ( 1 – 2 cm diatas pangkal

batang padi ) selama 10 hari. Setelah 10 har i lalu di keringkan

kembali ke keadaan macak-macak,taburlah kompos mikroba merata

per 2 baris tanaman padi lalu dibuat kamalir setiap 2 baris tanaman

dengan maksud agar semua rumpun tanaman padi mendapat posisi

pinggir kamalir (parit).

3.1.4. Perawatan

A. Penyiangan

Tujuan utama penyiangan adalah untuk meningkatkan aerasi udara

bagi tanah sawah sehingga terjadi suplai udara (oksigen) yang cukup

memadai ke dalam tanah, tanah akan lebih subur, dan gas -gas beracun di

dalam tanah bisa keluar, sehingga tanah akan lebih gembur. Gulma
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pengganggu tanaman padi dicabut dan kemudian dibenamkan saja

kedalam tanah. Penyiangan dilakukan dengan menggunakan alat penyiang

yang didorong berputar, sekaligus menggali dan mengaduk tanah .

Penyiangan ( pengendalian gulma ) sangat penting dilakukan

karena produksi gabah akan berkurang 1-2 ton untuk setiap kali kelalaian

penyiangan. Penyiangan dilakukan setiap 2 pekan sekali .

Penyiangan pertama harus dilakukan 10 hari setelah bibit padi ditanam.

Penyiangan (Pengendalian gulma) dapa t dilakukan dalam beberapa cara

yaitu:

a. Dengan menggunakan tangan

Cara ini sangat efektif untuk gulma – gulma yang tumbuh dekat

tanaman padi tapi membutuhkan waktu yang lama dalam prakteknya.

Gambar 10 Penyiangan Gulma mengunakan tangan
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b. Dengan menggunakan alat landak atau gasrok (mekanik)

Apabila dilakukan bersamaan atau segera setelah pemupukan a kan

membantu membenamkan pupuk dalam tanah sehingga penggunaan

pupuk lebih efisien.

Gambar 11 Penyiangan Gulma mengunakan alat gasrok

B. Pengendalian Hama

Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan dengan mengikuti

kaidah PHPT (Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu). Prinsip

ini sangat mengutamakan cara mekanis dan biologis. Penggunaan pestisida

hanya dilakukan saat serangan mencapai nilai ambang batas atau dalam

kondisi endemik sebagai langkah preventif. Cara -cara pengendalian

mekanis untuk hama dilakukan dengan membuat perangkap hama

(untuk walangsangit atau keong mas, atau yang lainnya), sedangkan untuk

serangan penyakit bisa dilakukan dengan mencabut dan membakar

tanaman yang terinfeksi. Beternak bebek/itik di lahan sawah yang sudah

mulai besar juga dapat mengendalikan populasi wereng dan hama lainnya.



33

Penggunaan pestisida nabati juga sangat dianjurkan sebagai langkah

preventif, pngendalian, dan pelestarian lingkungan hidup.

Gambar 12 Hama Keong mas

Pemakaian air yang sangan minim ( 5 0% ) akan dapat menekan

berkembang biaknya keong emas karena secara praktis sawah tidak pernah

tergenang air, pangkal batang padi tidak pernah terendam air, kondisi

sawah hanya lembab dan macak -macak saja. Kalau masih terdapat

serangan hama keong emas yang cukup banyak, itu mengindikasikan

masih ada genangan air.

Tikus salah satu hama yang sangat dikhawatirkan para petani

selama ini karena serangannya sangat cepat dengan jumlah kerusakan

yang sangat luas. Hama siklus tikus sebenarnya hanya 9 bulan setelah itu

ia akan mati, namun setelah usia kurang dari 4 bulan hama ini sudah dapat

berkembang biak. Itulah sebabnya hama tikus ini sangat cepat bertambah

populasinya. Hama tikus tidak menyukai bau yang menyengat seperti bau

jengkol dan rasa yang pahit seperti brotowali, sehingga secara mandiri

para petani dapat membuat sendiri ramuan pengusir tikus lalu
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disemprotkan ke tanaman padi. Cara ini selain sangat murah dan praktis,

juga ramah lingkungan karena ramuan tadi tidak membunuh musuh alami

dari hama yang lain.

Gambar 13 Hama Tikus

Hama capung dan burung dapat diatasi dengan memperbanyak

ajir/tonggak yang dipancangkan di sawah. Sifat hama ini sangat

menyenangi sesuatu yang bersifat menjulur/te gak/muncul, untuk ia

bertengger. Pasangkanlah ajir dari bambu atau kayu sebanyak mungkin di

sawah untuk menekan kerugian akibat hama ini.

Gambar 14 Hama Wereng
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Untuk hama wereng, jika ada indikasi serangan taburkan abu

bekas pembakaran terutama pada telur dari hama ini. Dari pengalaman,

penaburan abu ini akan lebih efektif pada saat telur wereng telah menetas.

3.1.5 Pemupukan

Penerapan pemakaian yang t inggi dari pupuk, pestisida dan

insektisida kimia pada lahan sawah untuk pertanian pa di selama ini yang

tidak terkendali sudah memberikan dampak sangat negatif pada kesuburan

lahan sawah kita. Baik secara struktur fi sik tanah maupun secara bio-

organisme tanah, tanah sawah kita kebanyakan mengalami

tingkat kerusakan yang tinggi . Hal ini diperlihatkan dengan terus

menurunnya hasil panen padi per musim tanam dan seringnya terjadi

serangan hama & penyakit yang luas dan dalam waktu yang singkat.

Karena itu pada tahap awal kondisi sawah harus direhabilitasi agar

memperoleh hasil yang optimal. Unt uk mendapatkan hasil yang optimal

diperlukan bahan organik setidaknya 8 -10 ton/Ha serta pupuk kompos

organik 2-3 ton /Ha.

Bahan organik terbesar ( 8 -10 ton/Ha) diharapkan dapat dibuat

sendiri oleh petani dengan memanfaatkan jerami (sisa panen) dan bahan

organik yang bisa diperoleh disekitar sawah mereka.
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Gambar 15 Penaburan pupuk

Jika hal tersebut sudah dilakukan (terpenuhi), sebenarnya tidak

diperlukan pemupukan lagi , namun karena kebiasaan petani melakukan

pemupukan lebih dari sekali maka dapat dig unakan pupuk organik

cair sebagai pelengkap dengan cara disemprotkan.

3.1.6 Panen

Pemanenan padi harus dilakukan pada umur panen yang tepat,

menggunakan alat dan mesin panen yang memenuhi persyaratan teknis,

kesehatan, ekonomi dan ergonomis, serta menerap kan sistem panen yang

tepat. Ketidaktepatan dalam melakukan pemanenan padi dapat

mengakibatkan kehilangan hasil yang tinggi dan mutu hasil yang rendah.

Pada tahap ini, kehilangan hasil dapat mencapai 9,52 % apabila pemanen

padi dilakukan secara tidak tepa t.
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1. Umur Panen Padi

Pemanenan padi harus dilakukan pada umur panen yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a) 90 – 95 % gabah dari malai tampak kuning.

b) Malai berumur 30 – 35 hari setelah berbunga merata.

c) Kadar air gabah 22 – 26 % yang diukur dengan mois ture tester.

2. Alat dan Mesin Pemanen Padi

Pemanenan padi harus menggunakan alat dan mesin yang

memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, ekonomis dan ergonomis. Alat

dan mesin yang digunakan untuk memanen padi harus sesuai dengan jenis

varietas padi yang akan dipanen. Pada saat ini, alat dan mesin untuk

memanen padi telah berkembang mengikuti berkembangnya varietas baru

yang dihasilkan. Alat pemanen padi telah berkembang dari ani -ani menjadi

sabit biasa kemudian menjadi sabit bergerigi dengan bahan baja yang

sangat tajam dan terakhir telah diintroduksikan reaper, stripper dan

combine harvester. Berikut ini adalah cara -cara pemanen sabit

biasa/bergerigi :

Sabit merupakan alat panen manual untuk memotong padi secara

cepat. Sabit terdiri 2 jenis yaitu sabit bi asa dan sabit bergerigi. Sabit biasa/

bergerigi pada umumnya digunakan untuk memotong padi varietas unggul

baru yang berpostur pendek sepert IR -64 dan Cisadane. Penggunaan sabit
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bergerigi sangat dianjurkan karena dapat menekan kehilangan hasil sebesar

3%.

Spesifikasi sabit bergerigi yaitu :

a. Gagang terbuat dari kayu bulat diameter ± 2 cm dan panjang 15

cm.

b. Mata pisau terbuat dari baja keras yang sisinya bergerigi antara 12 -

16 gerigi sepanjang 1 inci.

Pemotongan padi dengan sabit dapat dilakukan dengan poto ng

tengah , potong atas, dan potong bawah tergantung cara perontokan.

Pemotongan dengan cara potong bawah dilakukan bila perontokan dengan

cara dibanting/digebot atau meng gunakan pedal thresher. Pemotongan

dengan cara potong atas atau tengah dilakukan bil a perontokan

menggunakan power thresher. Berikut ini cara panen padi dengan sabit

biasa/bergerigi :

a. Pegang rumpun padi yang akan dipotong dengan tangan kiri, kira -

kira 1/3 bagian tinggi tanaman. Tempatkan mata sabit pada bagian

batang bawah atau tengah ata u atas tanaman (tergantung cara

perontokan) dan tarik pisau tersebut dengan tangan kanan kanan

hingga jerami terputus.
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3. Perontokan

Perontokan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah

pemotongan, penumpukan dan pengum pulan padi.  Pada tahap ini,

kehilangan hasil akibat ketidak tepatan dalam melakukan perontokan dapat

mencapai lebih dari 5 %.  Cara perontokan padi telah mengalami

perkembangan dari cara digebot menjadi menggunakan pedal thresher dan

power thresher.

Pada Lembaga Study Bina Bakat Sura karta menganjurkan Penggunaan

power thresher dalam perontokan, karena dapat menekan kehilangan hasil

padi sekitar 3 %. Berikut ini cara perontokan padi dengan power thresher :

a. Pemotongan tangkai pendek disarankan untuk merontok dengan mesin

perontok tipe “throw in” dimana semua bagian yang akan dirontok

masuk ke dalam ruang perontok.

b. Pemotongan tangkai panjang disarankan untuk merontok secara

manual denngan alat atau mesin yang mempunyai tipe “ Hold on”

dimana tangki jerami dipegang, hanya bagian ujung padi yang ada

butirannya ditekankan kepada alat perontok.

c. Setelah mesin dihidupkan, atur putaran silinder perontok sesuai

dengan yang diinginkan untuk merontok padi

d. Putaran silinder perontok akan mengisap jerami padi yang di -

masukkan dari pintu pemasuk-kan.
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e. Jerami akan berputar-putar di dalam ruang perontok, tergesek terpukul

dan terbawa oleh gigi perontok dan sirip pembwa menuju pintu

pengeluaran jerami.

f. Butiran padi yang rontok dari jerami akan jatuh melalui saringan

perontok, sedang jerami akan terdorong ole h plat pendorong ke pintu

peng-eluaran jerami.

g. Butiran padi, potongan jerami dan kotoran yang lolos dari saringan

perontok akan jatuh ke ayakan dengan bergoyang dan juga terhembus

oleh kipas angin.

h. Butiran hampa atau benda-benda ringan lainnya akan tertiup terbuang

melalui pintu pengeluaran kotoran ringan.

i. Benda yang lebih besar dari butiran padi akan terpisah melalui ayakan

yang berlubang, sedangkan butir padi akan jatuh dan tertampung pada

pintu pengeluaran padi bernas.

Gambar 16 Perontokan padi dengan power thresher
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4. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai

mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk diolah/digiling atau aman

untuk disimpan dalam waktu yang lama.  Kehilangan hasil akibat ketidak

tepatan dalam melakukan proses pengeringan dapat mencapai 2,13 %.

Penjemuran merupakan proses pengeringan gabah basah dengan

memanfaatkan panas sinar matahari. Untuk mencegah bercampurnya

kotoran, kehilangan butiran gabah, memudahkan pe -ngumpulan gabah dan

meng-hasilkan penyebaran panas yang merata, maka penjemuran harus

dilakukan dengan menggunakan alas. Penggunaan alas untuk penjemuran

telah berkembang dari anyaman bambu kemudian menjadi lembaran

plastik/terpal dan terakhir lantai dari semen/beton.

Dari berbagai alas pen-jemuran tersebut, lantai dari semen

merupakan alas penjemuran terbaik. Permuka-an lantai dapat dibuat rata

atau bergelombang.  Lantai jemur rata pembuatannya lebih mudah dan

murah, namun tidak dapat mengalirkan air hujan secara cepat  bahkan

adakalanya menyebabkan genangan air yang dapat merusakkan gabah.

Lantai jemur bergelombang lebih di -anjurkan, karena dapat meng-alirkan

sisa air hujan dengan cepat.
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Berikut ini cara penjemuran dengan lantai jemur :

a) Jemur gabah di atas lantai jemur dengan ketebal an 5 cm – 7 cm

untuk musim kemarau dan 1 cm – 5 cm untuk musim penghujan.

b) Lakukan pembalikan setiap 1 – 2 jam atau 4 – 6 kali dalam sehari

dengan menggunakan garuk dari kayu.

c) Waktu penjemuran : pagi jam 08.00 – jam 11.00, siang jam 14.00 –

17.00 dan tempering time jam 11.00 – jam 14.00.

d) Lakukan pengumpulan dengan garuk, sekop dan sapu.

Gambar 17 Pengeringan padi dengan lantai jemur
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3.1.7 Pengemasan

Pengemasan disebut juga pembungkusan, pewadahan atau

pengepakan, dan merupakan salah satu cara p engawetan bahan hasil

pertanian, karena pengemasan dapat memperpanjang umur simpan bahan.

Pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu

mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan kerusakan pada bahan

yang dikemas / dibungkusnya.

Gambar 18 Beras Organik dalam kemasan

1. Manfaat Kemasan :

a. Melindungi bahan

b. Mempermudah pengangkutan dan penyimpanan

c. Meningkatkan daya tarik

d. Memberikan  informasi tentang bahan

e. Meningkatkan keuntungan
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2. Persyaratan Kemasan :

a. Tidak dibuat dari bahan beracun

b. Mampu melindungi bahan yang dikemas

c. Memberikan informasi yang tepat dan benar

d. Memberikan daya tarik

3. Perlakuan Sebelum Pengemasan Beras

a. Pastikan jenis/varietas beras homogen

b. Pisahkan benda asing

c. Sortasi berdasarkan ukuran (gunakan ayakan ukuran 15 mesh)

4. Pengemasan Beras

a. Tentukan ukuran kemasan berdasarkan berat beras yang akan

dikemas

b. Pastikan ketebalan plastik kemasan

c. Pastikan kadar air beras

d. Pastikan beras yang dikemas siap untuk dimasak

e. Tentukan kemasan sekunder yang sesuai
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5. Label Pada Kemasan :

a. Nama produk

b. Berat bahan

c. Nama dan alamat produsen

d. Waktu kadaluarsa

6. Ketentuan Label :

a. Keterangan yang berhubungan dengan kesehatan harus dapat

dipertanggung jawabkan

b. Keterangan harus benar dan tidak menyesatkan

c. Tidak boleh mencantumkan “berfungsi sebagai obat”

d. Dilarang mencantumkan  nama lembaga/institusi yang melakukan

analisa

7. Disain Label :

a. Menampilkan produk yang siap dikonsumsi

b. Informatif

c. Komunikatif

d. Menciptakan ketertarikan konsumen

e. Merangsang keinginan untuk membeli
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3.2   Perhitungan Biaya Penanaman Padi Organik

Analisa Target Pendapatan Petani /Ha :

GKP = Gabah Kering Pungut

GKG = Gabah Kering Giling

Konversi GKG : GKP = 0,80 : 1

Beras : GKG = 0,70 : 1 (Organik)

Harga : GKG Organik = Rp 2.500,-/Kg

Beras Organik = Rp 7.000,-/Kg

Penjualan untuk 6 ton GKP

Pemasukkan :

a. 0,80 x 0,70 x 6.000 x Rp 7.000, - = Rp 23.520.000,-

Pengeluaran :

a. Benih 5 kg = Rp 40.000,-

b. Kompos mikroba 7 ton = Rp 2.800.000, -

c. Mikroba 1.200lt = Rp 200.000, -

d. Pestisida hayati ( organik ) 200 lt = Rp 200.000, -

e. Traktor ( pengholahan lahan ) = Rp 1.000.0 00,-

f. Biaya penanaman ( tandur ) = Rp 360.000, -

g. Biaya pengolahan&penyiangan = Rp 1.200.000, -

h. Biaya supervisi = Rp 600.000, -
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i. Biaya inspeksi = Rp 600.000, -

j. Biaya pemanenan = Rp 600.000, -

k. Biaya pengeringan padi = Rp 450.000, -

l. Biaya penggilingan padi = Rp 1.500 .000,-

m. Biaya Karung = Rp 300.000, -

n. Biaya pengangkutan ke penggilingan = Rp 50.000, -

Total Biaya operasional = Rp 9.900.000, -

Penghasilan bersih/Ha

Rp 23.520.000,- – Rp 9.900.000,- = Rp 13.620. 000,-/panen

Jika hasil panen 6 ton dan penggarapan sawah tersebut dengan

sisterm bagi hasil antara pemilik dan penggarap maka pendapatan masing -

masing pemilik dan petani penggarap sebagai berikut :

Panen 2 x setahun : Hasil panen 6 bulan Rp 13.620.000, - maka rata-rata

penghasilan tiap bulannya adalah Rp 13.620.000, -: 6 = Rp 2.270.000,-

Dengan demikian penghasi lan pemilik dan penggarap adalah

Rp 2.270.000,- = Rp 1.135.000,-/bulan.


