CATATAN PERJALANAN LAPANG
Jamur Kancing: Desa Wonokerto-Bromo

FLIPMAS LEGOWO
22 Mei 2013
Dilaporkan oleh:
FL 0048 TATIEK KOERNIAWATI ANDAJANI, SP.MP.

CATATAN PERJALANAN LAPANG
Jamur Kancing: Desa Wonokerto-Bromo
PENDAHULUAN
Perjalanan lapang anggota Flipmas Legowo ke Desa Wonokerto di kawasan Gunung Bromo kali
ini dilaksanakan pada hari Rabu 22 Mei 2013, dan merupakan kaji tindak atas masukan yang
diperoleh dari Workshop Inisiasi Jejaring Stakeholder Triplehelix: Membangun Kebersamaan
dalam Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Timur 15-16 Mei 2013 bertempat di UTC Ubaya Trawas
Mojokerto. Dalam Workhsop yang diselenggarakan atas kerjasama Ubaya dan Flipmas Legowo
tersebut, didatangkan beberapa nara sumber kunci di antaranya adalah Ruslan Fielano, SE.MM.
manajer Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) TbK. Malang. Dalam
paparannya, manajer PKBL Bank Mandiri Malang itu menyatakan bahwa Bank Mandiri telah
bekerjasama dengan Dinas/PT/Koptan dan unit bisnis dalam format kemitraaan untuk
menggairahkan atmosfer usaha di pedesaan khususnya yang berbasis agribisnis.
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Salah satu komunitas kelompok usaha agribisnis yang menerima fasilitas pinjaman kredit lunak dari
Bank Mandiri Malang adalah petani jamur di Desa Wonokerto Bromo. Kawasan Bromo
sebagaimana kawasan lain di sekitar gunung berapi di Indonesia, memiliki karakateristik yang unik.
Gunung Bromo dinamai dengan mengadopsi bahasa Sanskerta yaitu Brahma, salah satu Dewa
utama dalam agama Hindu. Gunung Bromo merupakan gunung berapi aktif yang ternama sebagai
obyek wisata di provinsi Jawa Timur. Bromo memiliki ketinggian 2.392 meter dpl dan berada di
empat wilayah administratif yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan Malang. Bentuk
tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas
10 kilometer persegi. Selama abad 20 gunung yang terkenal sebagai tempat wisata itu meletus
sebanyak tiga kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahunan. Letusan terbesar terjadi
pada tahun 1974 dan letusan terakhir gunung Bromo terjadi pada 23 November 2010 (Wikipedia,
2012).

1

Resiko letusan gunung Bromo memang tidak setinggi letusan gunung merapi yang memiliki bentuk
pelepasan energi magma berupa awan panas atau wedhus gembel yang mematikan. Meski demikian
dengan aktivitas vulkanologis yang terus menerus menyemburkan hujan abu tebal, gunung Bromo
menyebabkan dampak tak langsung jangka panjang yang tak kalah serius terkait dengan perubahan
karakter lahan di kawasan erupsi sebagai media tanam. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU)
dampak meletusnya gunung berapi berpotensi mendorong sejumlah besar penduduk yang pada
umumnya bermata pencaharian sebagai petani masuk dalam kondisi kemiskinan.Meskipun kondisi
desa Wonokerto pasca erupsi gunung Bromo tak seburuk dampak langsung yang dialami desa
Ngadirejo, namun upaya pemberdayaan ekonomi di wilayah ini tetaplah penting mengingat bila
sesewaktu terjadi bencana erupsi, desa-desa pada lingkar kedua dan ketiga zona erupsi akan
menjadi tujuan evakuasi dari desa-desa yang terletak di zona pertama wilayah dampak erupsi.
Dampak bencana erupsi gunung berapi secara khusus, dan resiko kawasan gunung berapi aktif
secara umum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif. Dampak negatif
dari resiko kawasan gunung berapi dalam kondisi bencana meliputi kerugian finansial berupa
kerusakan aset ekonomi. Dalam istilah ekonomi nilai kerugian ini dikategorikan sebagai stock value
loss. Selanjutnya dampak negatif tidak langsung diindikasikan oleh flow value loss yaitu terhenti atau
terkendalanya proses produksi, hilangnya output produktif dan rusaknya sumberdaya pertanian.

Dampak negatif lanjutan dari resiko kawasan gunung berapi dapat dicermati dari gejala stagnasi
pertumbuhan ekonomi dan gangguan atas rencana pembangunan yang telah disusun.
Dampak negatif atas resiko kawasan gunung berapi aktif juga terjadi pada aspek kesehatan
masyarakat. Debu vulkanik pada umumnya mengandung banyak unsur kimia seperti Hidrogen
Sulfida (H2S), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), gas amoniak (NH3), dan
Sulfur Dioksida (SO2). Unsur-unsur tersebut sangat tidak bersahabat dengan tubuh manusia. Selain
itu debu vulkanik juga mengandung unsur gas kimia paling berbahaya yiatu SiO2 yang berupa
mikrostruktur berbahaya bagi kesehatan mata dan paru-paru (Christiastuti, 2010).
Dari perspektif pertanian, debu vulkanik yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi
mengandung unsur N,P, S dan unsur mikro yang tinggi. Salah satu debu vulkanik tersebut adalah
Allophan. Allophan merupakan aluminosilikat amorf yang dengan bahan organik dapat membentuk
ikatan kompleks.Menurut Sudarto (2009) sifat-sifat tanah allophan antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profil tanahnya dalam
Lapisan atas maupun permukaannya gembur serta berwarna hitam
Lapisan subsoil berwarna kecoklatan dan terasa licin bila digosok di antara jari-jari
Bulk density nya sangat rendah (<0,85)
Daya tahan terhadap air tinggi
Perkembangan struktur tanah baik
Daya lekat maupun plastisitasnya tidak ada bila lembab
Sukar dibasahi kembali bila sudah kering serta dapat mengapung di atas permukaan air

Berbagai latar belakang sebagaimana diilustrasikan di atas memunculkan desakan untuk
memberikan solusi alternatif pertanian sehat yang memiliki nilai tambah tinggi namun tidak
membuat petani tergantung pada lahan sebagai media tanam. Salah satu komoditas pertanian yang
memiliki prospek ekonomi dan dapat dibudidayakan tanpa tanah adalah jamur. Hingga saat ini
populasi petani jamur, khususnya jamur kancing di kawasan Bromo diperkirakan lebih kurang 280
orang, tersebar di empat desa yaitu desa Ngadas, desa Wonokerto, Desa Njethak dan Desa
Ngadirejo. Mereka memulai usaha budidaya jamur kancing ini sejak setahun pasca erupsi gunung
Bromo atau sekitar tahun 2011. Sebelumnya petani tidak mengenal teknik budidaya jamur kancing.
Pengenalan dan pelatihan usaha dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bekerjasama
dengan PT Surya Jaya Perkasa Abadi yang merupakan produsen frozen food terkemuka dengan
gerai di swalayan-swalayan seluruh Indonesia. Program bercocok tanam tanpa tanah, bila
dikembangkan dengan baik sekaligus dapat memberikan solusi bagi konservasi lahan, sebab petani
tak lagi perlu merambah hutan untuk bertahan hidup.
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Allophan dalam jangka panjang menjadikan lahan pertanian subur, akan tetapi proses lapukan materi
letusan gunung berapi membutuhkan waktu sangat lama. Selama masa pelapukan tersebut lahan
pertanian masih bercampur dengan belerang dan pasir sehingga tidak optimal bagi proses tumbuh
kembang tanaman. Lebih kurang 60 persen penggunaan lahan di kawasan gunung Bromo
didominasi tegalan dan ladang. Ladang dan tegalan ini dibuka secara ekstensif di kawasan hutan,
bahkan pada lereng-lereng gunung dengan sudut elevasi yang sangat curam. Komoditas pertanian
yang lazim dibudidayakan petani adalah hortikultura. Dengan kata lain, petani di kawasan Bromo
membuka hutan dan menebangi pohon-pohon berkayu yang berakar dalam dan menggantinya
dengan tanaman semusim yang berakar dangkal. Hal ini tentu saja sangat buruk bagi konservasi
hutan dan meningkatkan prevalensi terjadinya banjir dan tanah longsor.

2

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) TbK. Malang sejak semula
telah turut andil dalam program budidaya jamur kancing ini dengan menyediakan kredit lunak bagi
petani jamur kancing. Tak kurang dari 2 M rupiah telah digelontorkan untuk mendukung
keberhasilan program. Pada level produksi, komunitas petani jamur kancing bermitra dengan PT
Surya Jaya Perkasa Abadi yang menyediakan media tanam dan bibit jamur kancing dengan harga
Rp20.500,00 per unit. Setelah jamur kancing dipanen, petani akan menjual jamur tersebut pada PT
Surya Jaya Perkasa Abadi dengan harga Rp 20.000,00 per kilogram untuk produk kualitas I dan
Rp.12.500,00 per kilogram untuk produk kualitas II.
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Foto; Jamur Kancing dalam Media Tanam Foto: Penyakit Bibel pada Jamur Kancing
Kompos
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Foto: Media Tanam Jamur Kancing

Foto: Jamur Kancing Siap Panen

Usaha budidaya jamur kancing ini diakui petani dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan
pendapatan rumahtangga, namun petani mengeluhkan cukup banyak hal teknis. Petani pada periode
produksi pertama memperoleh untung cukup besar dari usaha ini, namun produktivitas jamur
kancing tampaknya semakin menurun hingga mereka hanya pulang pokok, dan saat ini bahkan
merugi. Petani justru memiliki tanggungan hutang akibat kerugian usaha.
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Dokumentasi: Tim Flipmas dalam Perjalanan Lapang 22 Mei 2013 ke Desa Wonokerto
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Wawancara dengan petani memberikan beberapa informasi tentang kendala yang menyebabkan
kemerosotan produktivitas jamur kancing sebagai berikut:
1. Kualitas jerami yang buruk, petani sering menemukan sampah plastik bahkan sepatu bekas
pada tumpukan jerami yang dijadikan media tanam. Hal ini mengindikasikan pembuatan
lapisan jerami sebagai media tanam tidak melalui proses seleksi dan sterilisasi sesuai
standar
2. Kualitas kompos sebagai media tanam bibit jamur kancing tidak dikirimkan sesuai SOP
transportasi. Petani seringkali menemui kompos ditumpuk lebih dari yang dipersyaratkan
sehingga terjadi kenaikan suhu media tanam selama proses pengiriman.
3. Jamur kancing terserang ‘bible’ sehingga produktivitas merosot
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, petani menyatakan tidak ada bimbingan teknis dan
solusi yang ditawarkan oleh perusahaan mitra atau sponsor. Akibatnya petani harus menanggung
sendiri resiko kerugian usahanya. Dalam jangka panjang, apabila masalah ini terus dibiarkan
berlarut-larut, petani terancam tak mampu membayar cicilan kredit yang telah diambilnya.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
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Permasalahan yang dihadapi oleh komunitas petani jamur kancing di kawasan Bromo adalah
rendahnya profitabilitas. Profitabilitas usahatani sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas
produksi, rasio produk per unit input, harga jual produk, serta harga dan level penggunaan input
produksi. Ditinjau dari penyediaan input produksi, petani memiliki ketergantungan yang sangat
besar pada perusahaan sponsor, demikian pula pada rantai pasar dan penetapan harga jual. Petani
tidak memiliki akses informasi baik value chain maupun supply chain dari komoditas jamur kancing
ini. Alih teknologi yang diterima oleh petani, terbatas hanya pada proses produksi saja. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa posisi tawar petani sangat lemah. Meski demikian motivasi
petani untuk terus membudidayakan jamur kancing ini masih tinggi. Hal ini mengindikasikan tidak
banyak pilihan bentuk usaha yang dapat menjadi income generating unit bagi petani. Fakta ini juga
menguatkan dugaan bahwa petani desa sekitar kawasan gunung Bromo belum memiliki livelihood
system yang kuat. Problem statement dari usahatani jamur kancing ini diilustrasikan pada gambar
berikut:
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AGRONIAGA
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Gambar 1. Identifikasi Permasalahan Usahatani Jamur Kancing di Desa Wonokerto

CATATAN PERJALANAN LAPANG | 22 Mei 2013

AGROINDUSTRI
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ALTERNATIF SOLUSI MASALAH
Dari ilustrasi permasalahan di atas dapat dirancang beberapa alternatif solusi masalah sebagai
berikut:

Sub-sistem Agronomi atau
penyediaan input produksi

onfarm

sub -system

dan

sub-sistem

Optimalisasi hubungan produksi:
1. Input-output: dengan memaksimalkan produksi pada level pemakaian unit input
tertentu atau meminimalkan biaya pembelian unit input untuk mencapai target
produksi tertentu. Hal ini antara lain dapat diupayakan dengan cara menganalisis pola
produksi pada level break even point (BEP) dan mengkaji faktor-faktor yang
mempengaruhi efisiensi produksi teknis dan alokatif jamur kancing
2. Input-input: dengan mengkaji efek substitusi input antara elemen media tanam (jerami,
kompos, bibit dan sarana produksi pertanian lainnya) serta menguji kualitas dan
kelayakan teknis input yang dibeli dan digunakan petani
3. Output-output: mengkaji kelayakan usaha dan menyusun business plan budidaya jamur
Shiitake sebagai alternatif diversifikasi produk
4. Pendampingan teknis untuk implementasi good agriculture practices

Bidang Agroindustri
1. Evaluasi dan reformulasi pola kemitraan antara petani, perusahaan sponsor, mitra
finansial/investor dan Perguruan Tinggi/asosiasi pakar
2. Rancang bangun unit pengolahan pasca panen untuk jamur kancing
3. Penguatan good practices pada level penanganan dan pengolahan pasca panen

Bidang Agroniaga
1. Penguatan kontrak produksi dalam skim kemitraan yang setara
2. Strategi integrasi pasar untuk meminimalkan kekuatan monopoli dan monopsoni pada
pasar produk dan pasar input
3. Rancang bangun jejaring pemasaran dan promosi produk
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ACTION ROADMAP
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Action roadmap yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Flipmas Legowo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baseline study :
Sosialisasi kepada client, actor dan owner
Penguatan dan fasilitasi agar petani dapat bekerja berkelompok
Pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani agar proses alih teknologi dapat
berjalan dengan baik
Pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana agar kelompok tani mampu
menghasilkan produk dengan mutu prima
Membangun potensi swadaya kelompok tani
Membangun kemitraan usaha antara petani dan industri mitra atau eksportir
Membangun akses terhadap modal kerja/ dukungan finansial dan investasi

Action roadmap secara rinci diilustrasikan pada gambar 2 berikut ini:

Policy Studies
Agroinput

Gambar 2. Action Roadmap Flipmas Legowo
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