dan Caruban Jawa Timur, digunakan jumlah takaran tanah yang berbeda, yaitu setengah dari takaran
yang seharusnya (0,5 g menjadi
0,25 g). Dari pengalaman dan masukan pengguna, tanah dengan kadar liat yang tinggi akan sangat
lambat pengendapan tanahnya.
Warna yang timbul pada cairan
jernih tidak terbentuk, kalaupun
ada hanya samar-samar pada lapisan tipis bagian atas. Dari hasil
pengujian, pengurangan jumlah ini
tidak berpengaruh terhadap ketepatan pengukuran.
Mengingat PUTS dan PUTK
adalah alat bantu cepat di lapangan, penggunaannya tentu perlu
pengalaman. Apabila terdapat
pertanyaan dan kendala berkenaan

dengan penggunaannya, Balai
Peneliti Tanah akan sangat senang
membantu memberikan informasi
dan memecahkan masalah yang
ada. Kedua perangkat ini akan terus
disempurnakan berdasarkan masukan dari pengguna dan kemajuan
penelitian di bidang hara tanaman
dan rekomendasinya (Ladiyani Widowati) .

Memberdayakan Masyarakat Pedesaan
Melalui Program LM3

dengan pemberdayaan SDM,
program LM3 memfokuskan pada
peningkatan kemampuan, kapasitas, dan wawasan SDM pengelola
LM3 melalui pelatihan, magang,
sekolah lapang, studi banding, dan
pendampingan. Materi pemberdayaan SDM meliputi kewirausahaan, administrasi, dan manajemen
(perencanaan, produksi dan pemasaran), serta teknis pertanian.
Sebagai program strategis,
LM3 tentu banyak menyerap anggaran pemerintah. Oleh karena itu,
ada harapan besar agar program
tersebut benar-benar memberikan
manfaat dan dampak yang nyata.
Jumlah LM3 yang mendapat penguatan modal usaha selama periode 2006-2008 mencapai 3.065
lembaga. Dana LM3 tersebar di
lima Eselon I Departemen Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal
(Ditjen) Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian, Ditjen Hortikultura,
Ditjen Peternakan, Ditjen Tanaman
Pangan, dan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian.
Untuk melihat manfaat dan dampak
pelaksanaan program LM3, berikut
disajikan hasil studi kasus di salah
satu penerima LM3, yaitu Pondok
Pesantren (Ponpes) Tarbiyatut
Thalabah yang berada di Desa
Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

ditunjukkan oleh variasi jenis tanah.
Kedua perangkat uji tanah tersebut
dapat digunakan untuk tanah
mineral, bukan untuk tanah sulfat
masam ataupun gambut. Tanah
sulfat masam dan gambut mempunyai sifat yang spesifik dan berbeda
dengan tanah mineral. Bila PUTS
atau PUTK digunakan untuk kedua
tanah tersebut akan memunculkan
warna yang berbeda dari bagan
yang ada. Perbedaan disebabkan
adanya unsur atau senyawa pengganggu dari kedua jenis tanah
tersebut.
Untuk tanah mineral pun terdapat catatan dalam penggunaannya. Bagi tanah mineral yang
banyak mengandung liat, seperti
tanah Vertisols di Ngawi, Madiun,

Departemen Pertanian terus memegang komitmen untuk meningkatkan
kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan melalui beberapa
program strategis. Salah satunya adalah dengan meluncurkan
Program LM3. Aspek pemberdayaan, berupa penguatan
modal, bimbingan manajerial, dan peningkatan
kapasitas SDM menjadi perhatian serius
pada program ini.

L

embaga Mandiri Mengakar di
Masyarakat (LM3) adalah lembaga mandiri yang tumbuh dan
berkembang di masyarakat dengan
kegiatan peningkatan gerakan
moral melalui aktivitas pendidikan
dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pegembangan LM3
merupakan suatu upaya pemberdayaan sumber daya manusia
(SDM) dan penguatan kelembagaan, khususnya kelembagaan
keagamaan (pesantren, gereja,
pura, dan lain-lain) di bidang usaha
agribisnis yang berada di LM3.
Fokus pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah meningkatkan kemampuan pengelola usaha agribisnis, meng-
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optimalkan potensi agribisnis yang
ada, dan menguatkan kapasitas
kelembagaan dan modal usaha
agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3
dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri
dan berkelanjutan serta berperan
secara optimal sebagai agens pembangunan bagi masyarakat sekitar.
Program LM3 yang digalakkan
sejak tahun 2006 ini, menetapkan
sejumlah persyaratan bagi lembaga yang terpilih mengikuti program
tersebut, antara lain: (1) memiliki
potensi sumber daya yang mendukung, (2) sudah memiliki embrio
usaha agribisnis, dan (3) mempunyai kemauan untuk mengembangkan agribisnis. Dalam kaitan

Informasi lebih lanjut hubungi:
Balai Penelitian Tanah
Jalan Ir. H. Juanda No. 98
Bogor 16123
Telepon : (0251) 8336757
Faksimile : (0251) 8321608
E-mail
: soil-ri@indo.net.id

Ponpes dan Potensi
Pengembangan Usaha
Ponpes Tarbiyatut Thalabah berdiri
lebih dari satu abad yang lalu,
namun baru tercatat di akte notaris
sebagai sebuah yayasan pada
tahun 1998. Lokasi ponpes berada
di tengah-tengah wilayah yang
sebagian masyarakatnya memiliki
mata pencaharian yang beragam,
seperti petani, nelayan, dan pengrajin kerupuk ikan. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, ponpes ingin berperan tidak sebatas
pada kegiatan sosial-keagamaan,
tetapi juga pemberdayaan ekonomi
umat. Dengan melihat potensi
sumber daya yang ada di sekitar
ponpes, baik sumber daya alam
maupun SDM, ponpes ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi
masyarakat.
Dengan dasar semangat tersebut, pengurus ponpes berkomitmen untuk turut serta membina
masyarakat, khususnya para pengrajin kerupuk ikan. Usaha pembuatan kerupuk ikan sudah lama eksis dan secara turun-temurun dilakukan sebagian warga di Desa
Kranji, Paciran. Potensi bahan baku
kerupuk di Kecamatan Paciran cukup tersedia, baik ikan maupun ubi
kayu. Luas lahan ubi kayu di Paciran
rata-rata 986 ha/tahun dengan
produktivitas 19 t/ha. Untuk mendukung upaya tersebut, pada pertengahan tahun 2007 ponpes
mengajukan proposal untuk mendapatkan dana penguatan modal ponpes melalui LM3 Departemen Pertanian.
Pada akhir Desember 2007,
dana LM3 mulai dapat dicairkan
sebesar Rp112,95 juta. Sebelum
pencairan dana, pengurus LM3
didampingi staf Dinas Pertanian
Kabupaten Lamongan mengikuti
kegiatan workshop dan pelatihan
serta studi banding usaha yang
diselenggarakan Departemen Pertanian. Pencairan dana LM3 dilakukan tiga tahap disesuaikan dengan perkembangan usaha. Dana
tersebut dibelikan mesin/alat pengolahan sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) pada proposal.
Dalam perkembangannya, ada pe-

nyesuaian/perubahan peralatan
yang dibeli, dan revisi tersebut sudah dituangkan dalam laporan kegiatan.
Manfaat dan Dampak Program
LM3
Sesuai dengan proposal, dana LM3
digunakan untuk kegiatan pengolahan kerupuk ikan. Potensi kerupuk ikan cukup besar karena
daerah ini merupakan penghasil
ikan laut serta memiliki lahan ubi
kayu yang cukup luas. Jenis ikan
yang digunakan sebagai bahan
kerupuk antara lain adalah inus,
bawal, dan tenggiri. Dana LM3
dimanfaatkan untuk membina kelompok pengrajin kerupuk yang ada
di Desa Kranji. Sejak tahun 2004,
ponpes telah memiliki kegiatan
yang juga melibatkan masyarakat.
Pembinaan terhadap pengrajin kerupuk, sebelumnya sudah dimulai
oleh Sekolah Tinggi Agama Islam
Sunan Drajat, Lamongan.
Dengan dana LM3, ponpes
membeli tiga unit alat pembuat
kerupuk ikan; dua unit didistribusikan kepada masyarakat sekitar
dan satu unit di ponpes. Tiga unit
alat tersebut dimanfaatkan oleh
sekitar 20 orang, termasuk tenaga
pemasarannya. Satu unit alat di
ponpes digunakan untuk pembuatan kerupuk ikan sekaligus sebagai pelatihan bagi santri. Selain
untuk membekali santri dengan
keterampilan, alat tersebut juga
sebagai sarana untuk praktek langsung pelajaran tertentu. Santri
langsung dapat belajar apa yang
dimaksud modal lancar dan modal
tetap. Mereka bisa melakukan perhitungan sendiri serta mengetahui
apa yang dimaksud dengan biaya
total, biaya variabel, biaya tetap,
titik impas, dan sebagainya.
Sementara itu untuk dua unit
alat yang dipakai oleh mitra, mereka juga memberikan infaq ke
pengurus LM3 sebagai pengganti
biaya perawatan mesin. Besaran
infaq untuk dua unit alat pengaduk
bahan sebesar Rp300 ribu/bulan.
Dengan tersedianya biaya perawatan, kondisi alat hingga saat ini

masih dalam kondisi baik karena
kerusakan yang kecil dapat segera
diperbaiki.
Kerupuk ikan dari Desa Kranji
masih dapat bertahan walaupun
barang sejenis banyak di pasaran.
Hanya saja, pemasarannya masih
terbatas di Kranji dan kawasan
Wisata Bahari Lamongan. Kerupuk
dipasarkan dengan sistem kelompok (yang di pondok), atau masingmasing perorangan memasarkan
sendiri produksinya. Permintaan
kerupuk mencapai puncak pada
bulan Juni-Juli (liburan sekolah),
Januari (tahun baru), dan saat Hari
Raya Idul Fitri.
Bantuan alat dari program
LM3 sangat dirasakan manfaatnya
oleh ponpes maupun mitra. Manfaat yang nyata adalah mampu
meningkatkan kapasitas produksi.
Sebagai ilustrasi, sebelum mendapat alat, dalam sehari pengrajin
hanya mampu menghasilkan kerupuk ikan 20-30 kg. Setelah mendapat bantuan alat, produksi bisa
mencapai 50-60 kg/hari. Penggunaan alat juga mampu menghemat
biaya tenaga kerja yang relatif
mahal akibat langkanya tenaga
kerja di daerah ini. Umumnya tenaga kerja lebih tertarik ke sektor
industri yang menawarkan upah
relatif tinggi. Upah tenaga kerja
bisa mencapai Rp30 ribu/hari. Biaya
produksi kerupuk berkisar Rp8.000/
kg, jika menggunakan tenaga manual. Namun jika menggunakan
alat/mesin, biayanya bisa lebih murah yaitu Rp7.000/kg.
Dana program LM3 telah
memberikan dampak positif bagi
pesantren dan masyarakat sekitar.
Bagi pesantren, dengan adanya
dana LM3 yang kemudian dibelikan
alat/mesin, dapat menjadi media
bagi santri untuk belajar berusaha
dan sekaligus magang. Bagi masyarakat sekitar, alat yang diberikan
mampu meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya menambah pendapatan. Dengan makin
meningkatnya produksi, sejak 15
Mei 2008 LM3 bekerja sama dengan Kopontren TABAH menyewa
dua kios di Pasar Kranji selama 2
tahun dengan biaya sewa Rp7 juta.
Penyewaan kios dimaksudkan un-

17

tuk mengembangkan usaha dengan menampung dan memasarkan kerupuk mitra usaha ponpes.
Untuk menjaga kelanjutan usaha dan pemanfaatan alat dengan
baik terus dilakukan pembinaan ke
kelompok. Cabang Dinas Pertanian
di Paciran dan pendamping LM3
aktif memberi bimbingan dalam
menggunakan alsin tersebut

Terkait dengan masalah tersebut, ke depan ponpes berencana
membuat tepung tapioka sendiri.
Selama ini tepung masih dibeli dari
toko/pabrik yang ada di Lamongan,
Untuk menghasilkan kerupuk yang
lebih higienis, pengeringan diupayakan menggunakan oven. Kerupuk akan dikemas lebih menarik dan
mencantumkan merek dagang serta pengajuan izin P-IRT ke Dinas
Perindustrian.

Kendala dan Antisipasi
Walaupun usaha kerupuk ikan binaan ponpes sudah mengalami banyak kemajuan, sejumlah kendala
tetap dihadapi. Untuk perluasan
pemasaran, misalnya, belum bisa
bersaing dengan pabrikan besar
sehingga pemasaran terbatas untuk
lokal. Kualitas kerupuk masih beragam, terutama yang dihasilkan
masyarakat di luar binaan ponpes.
Kemasan masih sederhana sehingga sulit menembus pasar modern/
supermarket. Aspek kebersihan belum diperhatikan. Kerupuk dijemur
di halaman rumah sehingga bisa
terkena debu dan kotoran lain.

Penutup
Lokasi ponpes yang mendapatkan
dana LM3 relatif tersebar dengan
kegiatan yang bervariasi (jenis
usaha, komoditas, tingkat manajemen). Oleh karena itu, perlu dirancang desain pengembangan
LM3 yang komprehensif dari hulu
hingga hilir. Melalui upaya ini,
keberlanjutan usaha dan pengembangannya ke depan akan lebih
terarah sehingga keberadaan LM3
benar-benar dapat memberikan
manfaat bagi penerima dana maupun masyarakat sekitarnya. Syarat

mutlak bagi keberhasilan usaha
LM3 adalah pembinaan yang intensif dari pendampingan, terutama saat awal program dilaksanakan. Pendamping LM3 juga harus
aktif membimbing kelompok
masyarakat penerima.
Mengingat peran strategis LM3
khususnya dalam pemberdayaan
pesantren dan masyarakat sekitarnya, perlu dilakukan analisis
yang lebih mendalam dalam aspek
kelembagaan, keberlanjutan, dan
pemberdayaan. Secara umum,
program LM3 dinilai sangat membantu dalam mengembangkan
usaha yang dikelola oleh lembaga
yang mengakar di masyarakat seperti pondok pesantren (Ashari).
Informasi lebih lanjut hubungi:
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian
Jalan Ahmad Yani No. 70
Bogor 16161
Telepon : (0251) 8333964
Faksimile : (0251) 8314496
E-mail
: caser@indosat.net.id
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Garut
Alternatif Pangan yang Potensial
Kandungan karbohidrat dan zat besi tepung garut lebih tinggi dan
lemaknya lebih rendah dibanding tepung terigu dan beras, sedangkan
jumlah kalorinya hampir sama. Pati atau tepung garut bertekstur halus
dan mudah dicerna sehingga cocok untuk makanan bayi dan orang sakit.
Umbi garut juga baik bagi penderita diabetes. Tepung garut memiliki
bentuk dan karakter mirip tepung terigu sehingga berpotensi
menjadi pengganti tepung terigu.

T

anaman garut (Maranta arundinacea) berbentuk herba
berumpun dan termasuk kelompok
umbi-umbian. Informasi mengenai
tanaman garut cukup banyak dalam situs internet. Umbi garut dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Laporan Ditjen Tanaman Pangan 2009
menyebutkan, setiap 100 g tepung
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garut mengandung 23% pati, 355
kkal kalori, 0,7 g protein, 0,2 g lemak, 82,2 g karbohidrat, 8 mg kalsium, 22 mg fosfor, 1,5 mg besi, dan
0,09 mg vitamin B. Kandungan
karbohidrat dan zat besi tepung
garut lebih tinggi, dan kandungan
lemaknya lebih rendah dibanding
tepung terigu dan beras, sedangkan
jumlah kalorinya hampir sama.

Pati atau tepung garut bertekstur halus dan mudah dicerna sehingga cocok untuk makanan bayi
atau orang sakit. Umbinya dapat
digunakan sebagai bahan kosmetik
(bahan baku bedak), lem, obat tradisional yang berkhasiat menyembuhkan mencret dan eksim, memperbanyak air susu ibu (ASI), sebagai penawar racun lebah, racun
ular, obat luka, dan sebagai bahan
minuman beralkohol. Umbi garut
juga baik bagi penderita diabetes
karena kandungan glikemiknya
rendah. Tepung garut dapat diolah
menjadi makanan tradisional ataupun makanan olahan lain seperti layaknya terigu, seperti mi, bahan es
krim atau dapat langsung direbus
atau dikukus dan langsung disantap. Keripik atau emping garut mulai menjadi komoditas andalan pengrajin makanan ringan di sekitar Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Sragen. Berdasarkan penelitian di Ame-

