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Peran Petani dalam 
Memperjuangkan dan 
Mengisi Kemerdekaan 

Indonesia
Perjuangan petani Indonesia sudah dilakukan 

sebelum Belanda datang. Teknologi yang 

digunakan pun terus berkembang selama berjalannya waktu.

Sistem pertanian padi dan pengairan di 
Indonesia praktiknya turun menurun 
di kalangan petani Jawa. Adapun 
sistem pertanian padi sawah merupakan 
suatu upaya untuk membentuk pertanian 
yang menetap.

Saat ini, Indonesia telah melalui berbagai 
sistem pertanian yang berbeda seperti 
sistem ladang, sistem sawah, sistem 
tegal pekarangan, dan sistem perkebunan. 

Bila dirinci, pertanian yang menerapkan 
sistem ladang dilakukan pengola-
han tanah secara minimum dan 
produktivitasnya bergantung pada lapisan 
humus yang terbentuk dari hutan. Pada 
umumnya, tanaman yang dibudidayakan 
pada sistem ini yaitu, tanaman pangan 
seperti padi, jagung, dan umbi-umbian.

Sedangkan sistem tegal pekarangan dikem-
bangkan pada tanah kering yang jauh dari 
sumber air. Oleh karena itu, tanaman yang 
ditanam tetap biasanya yang tahan 
kondisi kekeringan dan pohon-pohonan. 

Berbeda dengan sistem pertanian sawah, 
di mana pengelohanan tanah dan pen-
gelolaan air yang baik diperlukan agar ter-

capai stabilitas dan kesuburan tanah yang 
tinggi. Sedangkan sistem perkebunan 
dikembangkan karena kebutuhan tanaman 
untuk ekspor seperti karet, teh, kopi, kelapa 
sawit, cengkeh, kakao, dan sebagainya.

Dari perkembangan zaman terutama masa 
pra-kemerdekaan, petani perlu 
menyisihkan sebagian dari hasil panennya 
untuk keperluan raja, kerajaan, dan atasan. 
Pembayaran ini menjadi bukti petani 
sebagai warga negara dari suatu 
negara dan merupakan imbalan untuk 
perlindungan pemerintah dari serangan 
musuh atau gangguan keamanan lainnya.

Memasuki tahun 1811-1816, Raffles menerapkan 
sistem pajak tanah yang justru menimbulkan 
persoalan terhadap kaum feodal dan juga 
perubahan sistem kepemilikan tanah desa.  
Berlanjut pada tahun 1830-1870, petani 
pada zaman VOC diwajibkan untuk menjual 
komoditi tertentu pada VOC dan hanya 
menanam tanaman tertentu dan menjualnya 
dengan harga yang ditetapkan kepada 
pemerintah.

Kini, sejak tahun 
2010 pertanian di 
Indonesia cend-
erung mengarah 
kepada pertani-
an organik. Peng-Peng-
gunaan pupuk gunaan pupuk 
kimia  sudah kimia  sudah 
mulai dikurangi mulai dikurangi 

dan pertanian organik mulai digalakkan di dan pertanian organik mulai digalakkan di 
beberapa daerah. Namun, karena kekurang-beberapa daerah. Namun, karena kekurang-
siapan para petani Indonesia, rencana siapan para petani Indonesia, rencana 
pertanian organik diundur sampai tahun pertanian organik diundur sampai tahun 
2014. 2014. 

Peran Konkret Petani dalam 
Memperjuangkan Kemerdekaan 
Indonesia

Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat 
Indonesia memperingati Hari Kemerde-
kaan Indonesia. Apresiasi pun diberikan 
negara untuk perjuangan para petani dalam 
memperjuangkan pasokan pangan 
Indonesia. Hal ini membuat Menteri Per-
tanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengu-
capkan terima kasih atas perjuangan para 
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petani yang selama ini terus berproduksi. 
Menurut Mentan SYL, hasil kerja keras petani 
terbukti menjadi pemicu utama tingginya 
produktivitas sehingga Indonesia mampu 
mencapai swasembada di tiga tahun terakhir.

“Dirgahayu! Selamat ulang tahun ke-77 
negara tercintaku Indonesia. Terima kasih 
para pahlawan, terimakasih para petani. 
Kalian luar biasa dalam memajukan bangsa 
Indonesia. Pertanian kita maju dan alhamdu-
lillah kita sudah swasembada,” ujar SYL pada 
hari Kemerdekaan Indonesia, seperti yang 
dikutip dari laman Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia pada 8 September 2022.

Bertani merupakan mata pencaharian 
utama dari masyarakat Indonesia 
sejak dahulu. Sektor pertanian juga menjadi 
sektor yang penting bagi bangsa Indonesia.

Peran petani terhadap Indonesia sangat 
vital. Hal tersebut dapat dilihat pada masa 
pandemi bahwa sektor pangan seperti 
sektor pertanian tetap kokoh dan dibutuhkan.

Mentan SYL menuturkan bahwa kondisi 
pangan dunia saat ini sedang dalam 
kondisi yang tidak cukup baik. 
Menurutnya, saat ini ada puluhan negara 
yang mengalami persoalan pangan akibat 
kekurangan pasokan makanan. Akan 
tetapi, Indonesia yang menjadi negara besar 
keempat di dunia, kestabilan pangan tetap 
tidak terganggu.

Tidak hanya itu, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa 
Indonesia sudah tidak impor beras 
selama tiga tahun terakhir. Hal ini 
disampaikan oleh Presiden dalam pidato 
sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama 
DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Jokowi, pembangunan 
irigasi dan juga bendungan merupakan 
faktor utama yang mendukung pening-
katan produktivitas. Jokowi menyatakan 
bahwa keberhasilan Indonesia dalam 
membangun sektor pertanian juga    
mendapat pengakuan langsung dari 
lembaga riset beras dunia, Internation-
al Rice Research Institute (IRRI) yang 
menyatakan Indonesia sukses memenuhi 

kebutuhan pangannya sendiri. Keberhasilan 
yang diraih oleh Indonesia ini tentunya juga 
hasil kerja keras dari para petani Indonesia.

Kisah Sukses Petani Tomat 
Binaan PT Pupuk Kaltim (PKT)

Tomat merupakan salah satu jenis tanaman 
yang kerap ditanam dan dikonsumsi buah-
nya oleh masyarakat Indonesia setiap hari. 
Buah segar yang memiliki rasa manis sedikit 
asam ini sering digunakan untuk keperluan 
memasak, dari membuat sambal hingga 
menumis sayuran.

Tidak hanya enak, buah tomat juga 
mengandung nutrisi dan vitamin yang 
bermanfaat untuk tubuh. Buah tomat 
kaya akan kandungan vitamin A yang baik 
untuk kesehatan mata. 

Selain itu, buah tomat memiliki khasiat 
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untuk memperlancar sistem pencernaan, 
menurunkan kadar kolesterol, menjaga 
kesehatan jantung, mencegah kanker, 
memperkuat kondisi tulang, mencegah 
depresi, dan menjaga kesehatan kulit.

Karena memiliki banyak manfaat dan 
rasanya yang nikmat, maka tomat 
menjadi tanaman favorit yang sering ditan-
am baik di kebun atau halaman rumah. 
Selain itu, budidaya tomat juga cukup mudah 
dan tidak membutuhkan lahan yang luas.

Tidak hanya itu, tomat merupakan 
tanaman sayur yang dapat 
ditanam meski saat musim kemarau 
karena tidak membutuhkan banyak air untuk 
tumbuh. Hal ini karena tomat tetap bisa 
tumbuh meski ditanam di tanah yang kering.

Meski demikian, Anda perlu tetap 
menyiramnya secara berkala agar 
tanaman tomat tidak mengalami 
kehilangan kelembaban. Ketika musim 
kemarau, tanaman tomat perlu ditanam di 
dekat tanaman yang lain agar terlindungi 
dari paparan sinar matahari langsung.

Hal ini membuat tomat menjadi 
komoditas untuk dikembangkan. 
Bahkan membuat para petani kian 
sukses seperti petani-petani binaan PT Pupuk 
Kalimantan Timur (PKT).

Kisah Sukses Petani Tomat Binaan 
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)

Photo: akurasi.id

Kelompok Tani Agro Lestari binaan PT 
Pupuk Kalimantan Timur (PKT) telah 
panen tomat kelima hingga men-
capai 1 ton lebih, pada 6 Maret 2019. 

Kegiatan tersebut  merupakan sebuah 
upaya program demonstrasi plot (demplot) 
Pupuk Kaltim dan bekerja sama dengan 
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan 
Pertanian (DKP3) Bontang.

Kelompok Tani Agro Lestari tersebut 
membudidayakan tomat servo F1 di 
lahan seluas 3/4 hektar di wilayah Bontang 
Lestari, di mana kondisi tanah di wilayah 
tersebut sangat mendukung proyek 
pertanian di bidang hortikultura. 

Program ini juga dapat membuktikan 
bahwa Pupuk Kaltim memiliki produk 
berkualitas sekaligus uji keefektifan dari 
pupuk NPK Pelangi 16-16-16 atau Triple 16.

Dengan adanya program demplot ini, 
para petani telah membuktikan kualitas 
produk pupuk dari Pupuk Kaltim. 
Diharapkan pupuk NPK Pelangi triple 16 ini 
juga dapat dimaksimalkan penggunaannya 
untuk varietas tomat servo F1. 

Hal ini karena dibandingkan pupuk merek 
lainnya, hasil pertumbuhan menggunakan 
NPK Pelangi triple 16 lebih subur dan buahn-
ya jadi lebih lebat.
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Rekomendasi Pupuk dan 
Cara Menggunakannya 
untuk Tanaman Tomat di 

Rumah 

Tomat merupakan salah satu tanaman 
hortikultura yang populer untuk 
dibudidayakan. Selain itu, keberhasilan 
panen dari tanaman tomat dipengaruhi oleh 
pemberian nutrisi. Oleh karena itu, pembu-
didayaannya harus memahami kebutuhan 
nutrisi untuk tomat pada setiap fasenya.

Pemupukan pada tanaman tomat terdapat 
dua fase yaitu pemupukan dasar dan 
pemupukan susulan. Pupuk dasar ini diberi-
kan ketika awal pengolahan dan persiapan 
lahan, sedangkan pupuk susulan diberikan 
setelah tanaman ditanam untuk memberi-
kan asupan nutrisi pada tanaman selama 
proses pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman.

Pemberian pupuk susulan yaitu 
dibagi menjadi tiga fase seperti fase 
vegetatif (pertumbuhan awal), fase 
generatif (pembungaan dan pembuahan), 
serta fase pembesa-
ran atau pematangan 
buah.

Salah satu pupuk 
yang direkomendasi-
kan untuk tanaman 
tomat, yaitu Pupuk NPK 
Pelangi produksi PT 
Pupuk Kalimantan 
Timur (PKT). Hal ini 
karena Pupuk NPK 

Pelangi mampu meningkatkan produktivitas 
tanaman tomat. 

Kandungan nitrogen yang terdapat pada 
Pupuk NPK Pelangi bermanfaat untuk
membuat tanaman jadi lebih hijau, 
mempercepat proses pertumbuhan tana-
man, penyusun protein, klorofil, dan berperan 
dalam proses fotosintesis. Nitrogen juga 
berfungsi untuk mendukung pembentu-
kan bagian vegetatif seperti akar, daun, dan 
batang.

Kandungan fosfor pada pupuk 
berfungsi untuk memperkuat tunas dan akar, 
mempercepat pembentukan bunga dan 
pematangan buah atau biji yang 
dapat mempercepat masa panen. Selain 
itu, fosfor juga memperbesar kemungkinan 
terbentuknya bunga menjadi buah 
serta menyusun dan menstabilkan dinding 
sel sehingga lebih tahan terhadap seran-
gan hama penyakit. Sedangkan kandungan 
kalium, bermanfaat sebagai aktivator 
enzim, membantu penyerapan air dan 
unsur hara dari tanah ke tanaman, membantu 
transportasi hasil asimilasi dari daun ke 
jaringan tanaman, dan memperkuat daya 
tahan tanaman terhadap serangan hama 
dan penyakit.

Untuk memelihara tomat, pemupukan 
susulan harus dilakukan agar tanamannya 
bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah 
yang banyak. Pemupukan dapat dilakukan 
dengan cara ditaburkan. Akan tetapi, jika 
tanaman tomat ditanam menggunakan 
mulsa plastik maka akan lebih efektif jika 
dikocorkan terlebih dahulu. Pupuk NPK diberi-
kan sebanyak 2-3 kali selama proses pertum-
buhannya sebanyak 2 gram per tanaman. 
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Menuju Indonesia Pulih dan Kuat 
Bersama Petani Milenial

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
memgalami penurunan saat pandemi 
COVID-19 melanda 2020 lalu. Berdasar-
kan data Badan Pusat Statistik (BPS), 
kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 
2020 lalu berada pada minus 2,07 persen.

Tahun tersebut pandemi benar-benar 
melumpuhkan pasar. Konsumsi menurun 
drastis dan sebagian sektor bisnis satu 
per satu berjatuhan. Pun halnya dengan 
angka pengangguran yang semakin 
melonjak lantaran adanya efisiensi 
perusahaan.

Meski secara keseluruhan ekonomi 
Indonesia saat pandemi menghadapi 
penurunan, sektor pertanian malah 
membukukan catatan positif. 

Berdasarkan data Kementan, pada Januari 
hingga Agustus 2020, ekspor hasil tani men-
galami peningkatan hingga 8,6 persen. Kala 
itu, ekspor hasil tani ada pada angka US$2,4 
miliar. Begitu pun halnya dengan ekspor 
hasil olahan pertanian yang naik hingga 5,4 
persen atau ada pada angka US$15,92 miliar.

Lantaran kinerjanya yang ciamik 
meski pandemi menerjang, sektor 
pertanian bahkan disebut sebagai 
penyelamat ekonomi kala pandemi. Inilah 
yang kemudian memunculkan generasi 
petani milenial.

Dengan beragam pengetahuan dan 
teknologi, para petani milenial bahu 
membahu mewujudkan pertanian 

yang berkelanjutan. Tak 
hanya itu, selain memperkuat 
ketahanan pangan, para 
petani milenial juga berupaya 
menghadirkan produk tani 
berkualitas tinggi sehingga 
bisa menembus pasar ekspor.

Gayung bersambut, dua 
tahun bertarung melawan 
pandemi, ekonomi Indonesia 
akhirnya berhasil keluar dari 
keterpurukkan. Pada triwu-
lan kedua tahun ini, ekonomi 
Indonesia berhasil tumbuh 
impresif di angka 5,44 persen 
secara year on year. Sedang-
kan secara kuartalan, ekonomi 

Indonesia masih tumbuh kisaran 3,73 persen.

Tak hanya itu, PDB harga konstan jauh 
lebih tinggi dibandingkan sebelum 
pandemi yakni sebesar Rp2.924 triliun. 
Capaian ini menandakan tren pemuli-
han ekonomi Indonesia terus berlanjut dan 
semakin menguat.
 
Inilah yang kemudian menjadi tagline 
dari tema Ulang Tahun Indonesia ke-77, 
‘Bangkit Lebih Kuat, Pulih Lebih Cepat’, tak 
terkecuali bagi para petani mileni-
al. Setelah berhasil menyokong ekonomi 
Indonesia ketika pandemi terjadi, 
optimisme semakin tumbuh saat 
pergumbuhan ekonomi makin membaik. 
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PKT Menyapa Petani, Pemupukan 
Berimbang jadi Cara Cerdas 

Budidaya Tanaman

Penggunaan pupuk pada tanaman tani 
menjadi elemen penting untuk 
menghasilkan hasil pangan berkualitas. 
Namun, sejumlah orang, belum 
memahami bagaimana menggunakan 
pupuk secara tepat. Alhasil, pemupukan yang 
salah malah akan membuat tanaman jadi 
rusak.

Salah satu cara yang paling tepat 
adalah menggunakan pemupukan 
berimbang untuk menghasilkan tanaman 
pangan berkualitas tinggi. Prinsip pupuk 
berimbang adalah menyesuaikan den-
gan kebutuhan tanaman, jenis tanaman, 
status hara dalam tanah dan targetan 
produksi yang akan dicapai. Sebab, 
bila zat hara pada tanah berlebihan, 
tanah dan tanaman nanti akan rusak.

Pupuk berlebihan akan mengakibat-
kan banyak masalah, seperti tanaman 
mudah roboh, terserang hama dan penyakit. 
Selain boros, pemakaian pupuk berlebih 
punya potensi untuk mencemari lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, PT Pupuk Kaltim 
(PKT) telah menghadirkan program 
Makmur. Program ini menjadi suatu ekosistem 
pertanian yang kondusif dan terbukti 
mampu meningkatkan pemberdayaan 
petani, sekaligus produktivitas pertanian di 
Indonesia.

Sejak awal dicanangkan, Program 
Makmur mendorong kesejahteraan petani 
melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari 
kemudahan akses modal dan sarana 
pertanian, hingga pendampingan edukasi.

Pemupukan berimbang menjadi salah 
satu topik yang di angkat pada program 
Makmur, salah satunya adalah ‘PKT Menyapa 
Petani’. Dalam penerapannya, perlu juga 
memperhatikan karakteristik jenis tanah, 
karena kadar pH di tiap tanah tidaklah sama.
 
Selain itu, ada 5 kunci tepat yang 
harus dipegang ketika melakukan 
pemupukan. Adapun 5 kunci tersebut 
antara lain, tepat jenis, tepat dosis, tepat 
waktu, tepat cara dan tepat bentuk atau
formula.
 
Lebih lanjut mengenai pemupu-
kan berimbang, petani diminta 
menyiasati trik saat melakukan 
pemupukan. Mengingat, tiap pupuk 
tentulah memiliki karakteristik masing-
masing.

Sebagai contoh, NPK Pelangi dari PKT bisa 
menjadi jawaban untuk memberikan hasil 
yang maksimal karena kandungannya yang 
lengkap, dari mulai Nitrogen (N), Phospat (P) 
dan Kalium (K).

Sebagai hasil akhir, jika pemupukan 
berimbang berhasil dijalankan, maka 
tak hanya berpengaruh pada produksi 
hasil tani yang lebih baik tapi juga bisa 
memberikan kondisi tanah yang lebih sehat.
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