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ABSTRAK 

Padi merupakan komoditas pangan yang memegang peranan penting di Indonesia. 

Namun kenyataannya di beberapa sentra padi di Provinsi Jambi justru lahan padi 

semakin berkurang karena alih fungsi lahan oleh komoditas lain, tidak seimbang 

antara produksi yang rendah dan pengeluaran untuk pemupukan dan insektisida. 

Salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara produksi yang rendah dan 

pengeluaran untuk pupuk adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian dan rumah 

tangga untuk pemupukan tanaman padi. Teknologi ini disebut 

PORASIMULTIMOL. MOL adalah mikro organisme lokal, sedangkan MULTI 

(MIX) karena terdiri dari bebrapa MOL. Dalam kegiatan ini akan dibuat 10 jenis 

MOL dan diterapkan pada tanaman padi sejak  penyiapan benih (dengan imunisasi 

benih) sampai fase pertumbuhan generatif. Teknologi ini didesiminasi oleh 

mahasiswa KKN melalui program KKN-PPM di desa sentra padi di Kecamatan 

Muara Bulian. Pemilihan desa dan petani dilakukan secara purposive random 

sampling. Mahasiswa berada dilokasi selama 2 bulan untuk bersama-sama dengan 

petani, cara membuat dan menerapkan teknologi. Hasil kegiatan menunjukkan 

peningkatan pengetahuan petani dari tidak mengatahui menjadi sangat mengetahui 

dan dapat membuat sendiri. Dari komponen kesadaran, petani mempunyai kesadaran 

sendiri untuk mengikuti penyuluhan, pendampingan dan membuat Demplot. Pada 

komponen manfaat mencapai 100 persen karena petani sudah membuat dan 

menerapkan. Tingkat partisipasi petani bervariasi namun dari seluruh komponen 

pada umumnya mencapai mencapai 80 persen. 

Kata kunci: Teknologi, MOL, padi, KKN-PPM, imunisasi 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Batanghari adalah kabupaten yang relatif muda di Provinsi Jambi. 

Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Muaro Jambi. Dalam usia yang 

relatif muda yang dua belas tahun tampak pembangunan yang belum merata, hal ini 

terlihat dari perkembangan yang pesat di pusat kota. Namun, desa yang jauh dari 

pusat kota ini tampak masih banyak rumah tangga yang miskin, yaitu 30 persen dari 

jumlah penduduk (BPS, Kabupaten Batnghari, 2015). Struktur ekonomi Kabupaten 

Batang Hari pada tahun 2015 didominasi sektor pertanian (30,51%), pengolahan 

(11,99%), dan perdagangan (23,78%).  Komoditi unggulan Kabupaten Batanghari 

yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah padi, 

jagung dan ubi Kayu, sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kelapa Sawit, 

kakao, karet, kopi, kelapa dalam  dan lada. Kecamatan  Muara Bulian  mempunyai  

struktur tanah yang dominan dataran rendah kehidupan sosial ekonomi wilayah ini 

secara tipologi dapat memberikan warna tersendiri terhadap dinamika pembangunan 

wilayahnya. Masyarakat di wilayah Kabupaten  Batanghari terdiri atas beberapa 

etnis atau suku, terutama  suku   Jawa, suku Melayu dan suku Banjar. Suku lain 

dalam jumlah sedikit adalah Batak, Bugis dan lain-lain. Total jumlah penduduk  

kecamatan ini pada Tahun 2014 mencapai  46.950 jiwa, dengan pertumbuhan rata – 

rata sekitar 2,8 persen per tahun dan tingkat  kepadatan rata – rata sekitar 15 jiwa per 

km2. 

Pembangunan  Kabupaten Batanghari  terutama  Kecamatan  Muara Bulian  dalam 

beberapa tahun belakangan ini pada dasarnya diarahkan pada beberapa sasaran 

diantaranya peningkatan produksi pangan terutama beras dalam rangka 

meningkatkan kekuatan pangan. Kecamatan  Muara Bulian  adalah salah satu 

kecamatan di  Kabupaten Batanghari  yang  merupakan sentra padi karena sebagian 

besar penduduknya adalah petani padi. Ada yang petani padi sawah, petani padi gogo 

dan sawah pasang surut, tergantung daerah tempat penanaman padi. Kecamatan ini 

adalah sentra penanaman padi untuk Provinsi Jambi, namun produksinya masih 

sangat rendah dibandingkan rata-rata produksi nasional.  Padi umumnya ditanam di 

lahan dataran rendah Ultisol dan sebagian yang dekat sungai adalah lahan pasang 

surut dengan cara pengelolaan yang masih konvensional dan input pupuk anorganik 

yang tinggi.  Desa  Pasar Terusan dan Desa Malapari adalah dua desa di Kecamatan 

ini yang teknologinya sudah lebih maju karena beberapa petani sudah mau  mencoba  

menanam padi organik  namun pupuk organiknya masih dibeli.     
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Desa Pasar Terusan  dan Desa  Malapari  adalah dua  Desa di  Kecamatan   Muara 

Bulian  yang mata pencarian penduduknya sebagian besar  adalah petani  padi sawah 

tadah hujan. Di   Desa Pasar Terusan areal penanaman padi 750 -850 ha, sedangkan 

di Desa  Malapari  700- 800 ha. Dengan hasil rata-rata  5,5  t/ha. Hasil ini masih 

rendah bila dibandingkan dengan produksi di daerah lain di Provinsi Jambi. Keadaan 

ini disebabkan karena umumnya, petani sangat tergantung pada pupuk anorganik 

yang ketersediaanya tidak menentu, harganya yang mahal dan beredarnya  pupuk 

palsu, banyaknya hama  dan  tingginya penyakit padi. Di kedua Desa ini juga  petani 

belum mengetahui cara memanfaatkan limbah pertanian dan ternak menjadi pupuk 

organik dan penggunaan pestisida yang berasal dari tanaman di sekitar kebun 

mereka. Di kedua Desa ini juga  petani belum mengetahui cara memanfaatkan 

limbah pertanian dan ternak menjadi pupuk organik dan penggunaan MOL 

(Mikrorganisme Lokal), pestisida yang berasal dari tanaman di sekitar kebun mereka 

(biopestisida), apalagi teknologi imunisasi tanaman padi belum pernah dengar.  

Berdasarkan kenyataan diatas pemilihan lokasi KKN-PPM untuk penerapan 

teknologi imunisasi berbasis PORASIMULTIMOL adalah di Kecamatan  Muara 

Bulian  Berhasilnya suatu kegiatan penerapan teknologi, khususnya dengan 

pendampingan mahasiswa KKN-PPM penentunya adalah partisipasi petani terhadap 

usaha yang dilakukan. (Syahyuti, 2007). Untuk mengetahui bagaimana respon petani 

maka diteliti bagaimana partisipasi petani dalam menerima teknologi tersebut. 

Berdasarkan kenyataan diatas pemilihan lokasi KKN-PPM untuk penerapan 

teknologi imunisasi berbasis MOL adalah di Kecamatan Muara Bulian   Berhasilnya 

suatu kegiatan penerapan teknologi, khususnya dengan pendampingan mahasiswa 

KKN-PPM penentunya adalah partisipasi petani terhadap usaha yang dilakukan. 

(Syahyuti, 2007). Untuk mengetahui bagaimana respon petani maka diteliti 

bagaimana partisipasi petani dalam menerima teknologi tersebut. 

METODE 

Penelitian ini diawali dengan pengabdian pada masyarakat yaitu dalam penerapan 

teknologi  PORASIMULTIMOL (penyuluhan dan pendampingan oleh mahasiswa 

KKN-PPM) dan untuk melihat respon petani dilakukan survey untuk  mengukur 

partisipasi petani terhadap penyuluhan dan demonstrasi serta pendampingan 

teknologi yang akan diterapkan. Seluruh kegiatan di lakukan di dua Desa yaitu Desa 

Pasar Terusan dan Desa Malapari pada awal bulan Maret sampai akhir Mei.  
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Partisipasi petani diketahui melalui jumlah kehadiran pada setiap kegaitan dan 

demonstrasi teknologi PORASIMULTIMOL. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

MOL atau mikroorganisme lokal adalah larutan hasil fermentasi yang mengandung 

jutaan mikroorganieme. Larutan ini di kembangkan dari bahan alami dari lokasi 

setempat. Mikroorganisme ini berguna untuk mempercepat penghancuran bahan-

bahan organik atau dekomposer. Larutan ini juga berfungsi sebagai aktivator, 

inhibitor dan nutrisi tambahan bagi tanaman. MOL dapat dibuat dari bahan baku 

yang murah, juga dari limbah pertanian dan ternak. Limbah yang biasa jadi masalah 

bisa di manfaatkan oleh tanaman secara maksimal. Penggunaan MOL untuk 

pertanian menghemat biaya pupuk sekaligus meningkatkan produksi tanaman 100 

persen. Hal ini dialami oleh hampir semua petani yang mitra KKN-PPM pada Tahun 

2016 (Duaja, 2016). Pada tahun ini (2017) juga telah dilakukan survey untuk 

mengetahui partisipasi petani pada setiap penyuluhan dan pendampingan pembuatan 

PORASIMULTIMOL 

Partisipasi adalah peran serta atau keikursertaan untuk mengambil bagian dalam 

suatu kegiatan yang meliputi kesadaran, keterlibatan, dan mengetahui manfaat. 

Kesadarn berupa keikut sertaan dalam penyuluhan dengan sengaja datang, 

sedangkan keterlibatan berupa peran petani dalam kegiatan demonstrasi plot 

pertanian dan manfaat setelah mengikuti ( Indrawati et al.2003). Berdasarkan hasil 

analisis diketahui bahwa dalam penerapan teknologi  Imunisasi berbasis MOL 

menunjukkan bahwa terdapat  tujuh indikator yang termasuk kategori tinggi, lima 

kategori sedang dan  lima indikator rendah. 

Penyuluhan materi teknologi Imunisasi  Tanaman dan MOL 

Berdasarkan hasil pendampingan terhadap 50 orang petani responden di Desa Pasar 

Terusan dan Desa Malapari, tingkat partisipasi petani yang tinggi adalah waktu 

penyuluhan materi teknologi.  Penyuluhan materi dilakukan pada siang sekitar jam 

3 sore dan malam hari sesuai permintaan dari Bapak Kades Terusan, karena pada 

siang hari mereka bekerja di kebun Hal serupa juga atas permintaan ibu-ibu 

Kelompok Wana Tani ( KWT) yang juga sangat aktif dalam kegiatan pertanian. 

Kalau di desa Pasar terusan ibu KWT, sedangkan Desa Malapari tidak ada KWT 

tetapi ibu PKK. Penyuluhan dilakukan sebanyak 9  kali, dan jumlah kehadiran dirata-

ratakan. Di Desa Malapari juga di lakukan tinjauan ke lokasi pesemaian anggota di 
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seberang sungai untuk mengajarkan cara imunisasi. Secara umum petani sangat 

berminat dengan materi yang diberikan karena berbasis organik dan berhubungan 

langsung dengan usaha tani /pertanaman padi mereka. 

Demonstrasi cara Penyiapan benih dan Imunisasi 

Berdasarkan hasil pendampingan terhadap 50 orang petani responden di Desa 

Malapari dan Pasar Terusan, tingkat partisipasi petani tinggi ( kehadiran Bapak dan 

ibu tani ).  Informasi pada tahap ini sebenarnya sangat penting karena berbeda 

dengan cara konvensional. Pada penyiapan benih untuk pembibitan secara SRI 

maupun konvensional, benih direndam menggunakan air garam selanjutnya air 

kelapa, ini merupakan imunisasi bagi benih. Cara ini adalah pencegahan penyakit 

sejak dini. Imunisasi dilakukan untuk meningkatkan ketahanan tanaman/ 

menginduksi ketahanan sejak dini. Namun karena ini adalah padi lokal yang berumur 

panjang maka imunisasi dilakukan lima kali di setiap fase kritis tanaman padi. 

Caranya dengan menyemprotkan MOL urin yang telah di campur dengan air dan air 

kelapa. 

Pesemaian dan Imunisasi Benih 

Berdasarkan hasil pendampingan terhadap 50 orang petani responden di Desa Pasar 

Terusan dan Malapari, tingkat partisipasi petani pada tahap ini sangat rendah 

(kehadiran Bapak-bapak sangat rendah), yang hadir pada umumnya ibu-ibu KWT 

termasuk ibu-ibu PKK. Keadaan ini sama dengan pembahasan sebelumnya. bahwa 

pekerjaan ini kebiasaan dilakukan oleh para ibu tani dan KWT. Cara pesemaian 

dengan cara konvensional, petani belum pernah melakukan dengan cara kering yaitu 

pesemaian di mampan atau pot/polibag. Pada umumnya di lakukan di areal sawah 

yang ketinggiannya lebih rendah, dengan tujuan kalau ada hujan akan terkena 

limpasan air sungai atau kalau hujan lebat akan terjadi genangan yang lebih banyak. 

Di Desa Pasar Terusan dan Desa Malapari umur semaian berbeda-beda, untuk  Desa 

Pasar Terusan:  varitas PB ( 21 hari setelah tanam:hst), Karya (21 hst), Gadis Jambi 

( 30hst) , Kuning Kerinci (40 hst), Rimbun daun ( 30 hst), Korea ( 21 hst), Ketan 

serendah ( 30 hst), Ketan hitam ( 40 hst), Asempol ( 30 hst), Kuningan betung ( 45 

hst), Ketan selendang ( 45 hst), BB ( 30 hst), Kerinci ( 30 hst), Ciherang ( 21 hst). 

Di Desa Malapari: Padi Koriya ( 30 hst ), Gunung Kerinci ( 30 hst), Serenda kuning 

( 40 hst),  Keras batang ( 40 hst), Batanghari ( 40hst), Lengket ( 30 hst), Sina Padang 

( 45 hst), Sedangkan jenis padi pemerintah ( disebut padi pemerintah, karena benih 

tersebut merupakan bantuan dari Dinas Pertanian yaitu: Padi Ciherang, Inderagiri, 

Impera 3 ( 21 hst). Pada umumnya di kedua desa belum pernah melakukan imunisasi 
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pada tanaman padi mereka. Informasi mengenai imunisasi padi sudah pernah mereka 

dengar terutama pada anggota kelompok tani yang aktif mengikuti penyuluhan dan 

pernah mengikuti temu antar gapoktan se Kecamatan atau antar kabupaten. Jumlah 

anggota yang pernah mendengar informasi tentang imunisasi sekitar 10 orang. 

Imunisasi padi menggunakan bahan kimia. Mereka tidak menggunkan karena mahal. 

Beberapa anggota mengatakan ketika  ikut penyuluhan sudah diberi sampel bahan 

kimia tersebut, namun karena tidak musim tanam jadi tidak digunakan, Ketika 

musim tanam tiba, sampel tersebut tidak juga digunakan karena lupa cara 

penggunaanya dan pada umumnya sudah daluarsa. 

Teknologi MOL 

Berdasarkan hasil pendampingan dan penelitian terhadap 50 orang petani mitra dan 

non mitra (responden) di Desa Pasar Terusan dan Malapari, tingkat partisipasi petani 

tinggi pada  pembuatan MOL Bonggol Pisang, MOL Keong Mas, Porasi Padat dan 

MOL Urin. Partisipasi petani sedang pada pembuatan MOL Jamu, MOL Nasi, Porasi 

Cair dan MOL Cabe. Sedangkan partisipasi petani rendah pada  MOL buah-buahan 

dan MOL Sayur. 

Tingkat parsipasi yang tinggi pada MOL Keong Mas karena pada dasarnya petani 

belum pernah membuat sehingga ini merupakan informasi yang baru. MOL 

keongmas ( Pomacea caniculata) di cacah bersama cangkangnya sampai hancur, 

selanjutnya dicampur air cucian beras atau air kelapa. Juga ditambahkan gula pasir 

yang dicairkan dengan air. Selanjutnya Mol keongmas tersebut di fermentasi selama 

2 minggu. Setelah aroma tercium  menyengat seperti aroama tapai, itulah  tandanya 

MOL tapai sudah siap digunakan. Di desa Pasar Terusan dan Desa Malapari   keong 

mas merupakan hama utama pada tanaman padi.  Demikian juga pada MOL Urin, 

partisipasi petani tinggi karena pengetahuan mereka hanya pada kotoran sapi, urin 

sapi hanya terbuang saja. Mol urin sapi di buat dengan mencampurkan urin sapi atau 

urin kelinci dengan larutan gula merah dan difermentasi selama 21 hari. 

Pada pembuatan MOL Urin petani juga meminta di dampingi untuk mempersiapkan 

kandang agar urin dapat disalurkan langsung ke tempat penampungan urin di 

kandang sapi milik petani responden. Ini merupakan respon yang dikuti dengan 

keberlanjutan. Kesesuain teknologi dengan keberadaan petani meningkatan 

akseptabilitas teknologi ( Budianto, 1999). 

Partisipasi petani juga tinggi pada pembuatan Porasi Padat (pupuk organik 

fermentasi) Bahan utama porasi padat adalah kotoran sapi, kandang, ayam dan 

kambing. Dengan teknologi MOL bahan dekomposer juga dari MOL, misalnya 
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MOL urin sapi  yang sudah jadi digunakan sebagai biodekomper pada pembuatan 

MOL urin digunakan untuk memfermentasi limbah padat sapi. Porasi padat, jadi 

tidak perlu membeli biodekomposer dari luar. Ini merupakan informasi yang baru 

bagi petani responden.  Ini memberi informasi, adanya partisipasi yang tinggi karena 

adanya keserasian teknologi dengan  kebutuhan dan ketersediaan bahan baku petani. 

Tingkat partisipasi sedang pada MOL Jamu MOL ini dengan bahan dasar dari temu-

tenuan seperti jahe, kunyit, lengkuas, temu putih dsb dicampur dengan gula merah 

dan untuk fermentasi dicampur dengan MOL urin dan putih telur, di blender 

selanjutnya difermentasi selama 21 hari. Petani pada umumnya sudah mengetahui 

tentang MOL Jamu dan kegunaannya ketika padi memasuki  fase padi bunting . 

Informasi tersebut diperoleh dari penyuluhan pabrik pupuk komersial sebelumnya. 

MOL nasi (nasi yang sudah basi) juga masuk kategori sedang karena petani respon 

tidak percaya akan manfaatnya, yang hadir pada waktu pendampingan hanyalah ibu-

ibu KWT. Keadaaa yang sama juga pada MOL Cabe. Mol cabe dibuat dengan 

memfermentasi cabe rawit yang sudah dihaluskan di campur dengan gula merah dan 

air kelapa. Difermentasi selama 14 hari dan digunakan untuk mengatsi hama padi. 

Petani responden yang hadir dominan dari desa Pasar Terusan. Petani responden 

merasakan manfaatnya terutama untuk hama walang sangit yang merupakan hama 

dominan pada padi di desa mereka.   

Tingkat parsipasi rendah pada MOL Buah dan MOL Sayur , hal ini di sebabkan 

karena petani baru mendengar, sehingga petani kurang percaya. Yang hadir pada 

waktu pendampingan dominan ibu-ibu KWT. Anggota ini merasa informasi ini 

bermanfaat sepada tanaman padi di pekarangan mereka juga pada  tanaman 

hortikultura yang mereka usahakan Pada umumnya ibu PKK tidak saja menanam 

padi tetapi juga sayur-sayuran. Namun penerapan MOL buah dan sayur pada 

tanaman padi dipekarangan merupakan informasi bagi anggota kelompok tani yan 

lain (learning by doing). MOL sayur adalah pemanfaatan limbah dapur atau limbah 

pasar dengan mencapur limbah sayuran yang telah di hancurkan dan di blender 

dengan garam, air cucian beras dan gula merah  dan difermentasi selama 21 hari. 

Partisipasi anggota KWT  akan memotivasi anngota kelompok tani.Walaupun 

tingkat partisipasi responden masih rendah tapi ini sudah merupakan awal dari 

akseptibilitas teknologi ( Amar dan Tjetjep, 2013).  Hasil diskusi tentang manfaat 

dari teknologi ini sebagain besar petani masuk kategori 2 dari skor 3, artinya petani 

merasakan inovasi ini bermanfaat untuk pertanaman padi mereka. Pada umumnya 

petani responden datang sendiri karena mendengar informasi dari teman dan 

tetangga untuk mengikuti penyuluhan dan bersedia untuk memyiapkan bahan untuk 
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di MOL. Hai ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dari responden petani 

dalam menerima teknologi baru. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Tujuan  diseminasi menunjukkan hasil yang baik, dilihat dari  partisipasi kehadiran, 

keterlibatan dalam proses penyiapan benih, imunisasi dan pesemain, pembuatan 

Teknologi MOL dan pembuatan rumah pupuk. Demikian juga dari manfaat dan 

kesadaran petani untuk hadir dan berpartisipasi dalam semua kegiatan. 

SARAN 

Potensi demplot, rumah kompos dan pemanfaatan limbah pertanian dan dapur untuk 

pembuatan pupuk dalam meningkatkan ekonomi khususnya  di wilayah pertanian di 

pedesaan perlu sosialisasi dari Perguruan Tinggi dan Pemerintah khususnya lebih 

mengaktifkan penyuluh. 
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