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Pertanian Organik?

• Metode menumbuhkan tanaman buah, sayur-
saturan atau tanaman hias tanpa 
menggunakan pestisida, herbisida atau pupuk 
buatan.

• Proses yang terjadi dalam pertanian organik 
semuanya alami. 

• Memiliki tujuan jangka panjang karena 
menjaga nutrisi tetap ada dalam tanah.



Pertanian organik
vs

Pertanian konvensional



Pertanian organik
VS 

Pertanian konvensional
• Pertanian organik, petani mengikuti teknik sederhana

menggunakan organisme mikro yang menguntungkan
di dalam tanah untuk membuat tanah lebih seimbang
sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. 
Teknik ini tidak menimbulkan efek samping pada tanah
sehingga ramah lingkungan.

• Pertanian konvensional, petani menggunakan pupuk
kimia untuk menambah nitrogen, fosfor dan kalium ke
dalam tanah. Bahan kimia ini membunuh bakteri
mikroskopis yang sangat berguna untuk meningkatkan
kemampuan tanaman dalam menyerap nutrisi tanah.



Pertanian konvensional

• Menyebabkan sungai, danau atau saluran air dapat
tercemar pupuk buatan, herbisida atau pestisida yang 
terbawa air irigasi.

• Setiap tahunnya penggunaan pupuk buatan harus terus
meningkat untuk menghasilkan jumlah panen yang 
sama banyaknya Ketersediaan nutrisi berkurang dan
struktur tanah menjadi miskin hara karena bahan kimia
menghancurkan organisme mikro di dalam tanah. 

• Pestisida buatan yang tertinggal di tanah juga masuk ke
dalam rantai makanan dan menyebabkan masalah
kesehatan pada hewan dan manusia.



• Pada pertanian konvensional penggunaan
pestisida kimia dapat mengakibatkan hama
menjadi kebal terhadap pestisida tersebut
sehingga semakin sulit dibasmi. Hilangnya musuh
alami mereka juga mengakibatkan hama semakin
mewabah.

• Dalam hal budidaya, pertanian konvesional
menggunakan sistem monokultur sehingga
memisikinkan unsur hara tertentu karena
tanaman yang itu-itu saja



Pertanian Organik
• Dalam hal budidaya, pertanian organik menggunakan

sistem polikultur, yaitu menanam beberapa jenis tanaman
baik secara serentak (tumpangsari) atau secara bergantian. 

• Hal ini baik bagi tanah karena mengembangkan berbagai
macam jenis organisme mikro sehingga memperkaya unsur
hara tanah dan membantu dalam pengendalian hama
secara organik. 

• Pengendalian hama secara organik selain dengan rotasi
tanaman juga dengan menanam tanaman lain yang 
menarik organisme yang merupakan musuh alami hama. 

• Sistem ini disebut dengan pengendalian hama secara
hayati. Pengendalian hama juga bisa dilakukan dengan
pestisida organik menggunakan buah maja, lada hitam, 
cabai dan lain-lain menggunakan bahan-bahan yang ramah
lingkungan sehingga tidak mencemari tanah dan air. 



Keuntungan Pertanian Organik
(Konsumen)

1

• Tanaman yang ditumbuhkan secara organik memiliki
nutrisi tinggi, mengandung vitamin dan mineral lebih
banyak (sehat)

2
• Produk sehat bebas dari kontaminasi bahan kimia yang 

disengaja (aman)

3
• Produk lebih awet dan tahan lama



Bagi Lingkungan

Ramah 
iklim

Ramah 
ekologi

Kualitas
mutu lahan

Penghasilan
meningkat



Faktanya….

• Tidak banyak petani (pemilik lahan) tidak 
“sadar lingkungan”

• Tidak sadar tanah/lahan = investasi jangka 
panjang utk anak cucu

• Malas karena panen lebih lama, lebih repot 
dan hasil sulit dipasarkan



Monggo sareng-sareng….

“ Selamatkan bumi ini 
melalui pertanian 
organik”


