suara petani

Suroto, Pelopor Padi
Organik dari Lawang
Oleh: Ni Putu Anggia Jenny
anggiajenny@hotmail.com

Suroto dianggap gila
karena tidak memakai
pupuk kimia untuk
bertani. Maklumlah,
petani menganggap
pupuk kimia sebagai
penyubur yang paling
jitu. Bahkan banyak
petani tidak tahu
kalau pupuk dapat
dibuat dari bahan
alami.

Suroto, selain memelopori padi organik, juga
mendorong kaum perempuan di desanya untuk
menanam sawi organik yang cocok tumbuh di
dataran tinggi.
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elambungnya harga pupuk
kimia akhir tahun 1998,
membuat petani kecil tak
sanggup lagi membeli
pupuk. “Ketika itu saya teringat cara
bertani zaman kuno yang tidak pakai
pupuk kimia, tapi bisa panen dengan
hasil bagus,” kenang Suroto. Bersama
beberapa petani lain di desanya, Desa
Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, Suroto
mendatangi para sesepuh desa untuk
mencari tahu cara mereka bertani di
zamannya.
Orang-orang tua yang masih
mengalami cara bertani tanpa pupuk
kimia menceritakan bahwa padi sudah
membawa pupuknya sendiri. Jerami yang
biasanya dibakar, diletakkan di sawah
lalu diberi blotong (kotoran sapi) di
atasnya. Suroto kemudian mencobanya
di lahan seluas satu hektar di hulu
sumber air yang letaknya agak jauh dari
pemukiman. Ini dimaksudkan agar padi
tidak tercemar pestisida yang terbawa air.
Percobaan pertama kurang memuaskan.
Lahan satu hektar biasanya menghasilkan
5 ton beras dengan pupuk kimia. Dengan
pupuk jerami dan blotong hanya
menghasilkan 2,6 ton beras.
Menyiasati hasil percobaan
pertama yang kurang memuaskan,
lelaki yang sudah memiliki cucu
ini memutuskan mengombinasikan
pemakaian pupuk urea sebanyak
75 persen dan pupuk organik 25
persen. Setiap tahun komposisi
urea dikurangi 25 persen dan
pupuk organik ditambah hingga
akhirnya murni memakai pupuk
organik sejak tahun 2001.
Kini, hasil panen yang didapat
rata-rata 6—7 ton per hektar. Model tani
Suroto pun kemudian diikuti petani lain
di desanya. Dalam 14 bulan mereka ratarata melakukan tiga kali panen.
Tahun 2003 usaha Suroto dan
kawan-kawan tersebut menarik perhatian
Dinas Pertanian Kabupaten Malang

untuk mendorong pengembangan padi
organik. Sejak itu pertanian padi organik
berkembang pesat. Pemasaran beras
organik Sumber Ngepoh lebih banyak
melalui getok tular (dari mulut ke mulut).
Namun, Suroto bersama kelompok
petani beras organiknya, Kelompok Tani
Sumber Makmur I, tetap mengutamakan
kebutuhan anggota kelompok. Sepertiga
hasil panen diambil untuk keperluan
anggota. Menurut Suroto, “Kalau kita
mau sehat, mari kita awali dari meja
makan”. Maksudnya, makanan dari
bahan organik dapat menjadi awal dari
pola hidup sehat.
Karena masyarakat Desa Sumber
Ngepoh sudah makin sadar akan
manfaat jerami dan kotoran ternak,
ketersediaannya makin langka. Kemudian
disepakati untuk menukar kotoran sapi
untuk 1 musim tanam dengan 1 kuintal
gabah. Kelompok Tani Sumber Makmur
I juga beternak sapi secara kolektif
agar lebih mudah mendapat kotoran
ternak, selain untuk meningkatkan
perekonomian anggota.
Keberhasilan dan konsistensi
kelompok tani yang diketuai Suroto
untuk bertani padi organik telah menarik
perhatian banyak pihak. Berbagai
pihak dari sekitar kabupaten Malang
dan daerah lain, bahkan mancanegara,
datang untuk melakukan studi banding
ataupun penelitian. Dinas Pertanian
setempat juga memberi dukungan
berupa bantuan peralatan teknis guna
keberlanjutan usaha padi organik
mereka.

