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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 PENGERTIAN JUDUL 

2.1.1 Perancangan 
Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah 

ada menadi sesuatu yang lebih baik, melalui tiga proses: mengidentifikasi 
masalah-masalah, mengidentifikasi metoda untuk pemecahan masalah, 
dan pelaksanaan pemecahan masalah. Dengan kata lain adalah 
pemrogaman, penyusunan rancanan dan pelaksanaan rancangan (John 
Wade, 1997). 

Perancangan merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik 
yang tepat dari sebuah struktur fisik (Christoper Alexander, 1983). 

Perancangan adalah tahapan perancangan (desain) memiliki tujuan 
untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan 
alternatif sistem yang terbaik. 

(http://www.academia.edu/9308770/Pengertian_perancangan_menuru
t_bin_Ladjamudin) 
 

2.1.2 Fasilitas 
Segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar 

kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu – Prof. Dr. Hj. Zakiah 
Daradjat. 

(http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/) 
 

2.1.3 Pelatihan 
Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan 

sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian 
serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya 
untuk membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar 
dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di masa yang akan 
datang. 

(http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-atau-
pengertian-pelatihan.html)
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2.1.4 Pengolahan 
Pengolahan adalah sebuah proses mengusahakan atau mengerjakan 

sesuatu (barang,dsb) supaya menjadi lebih sempurna. (Tim penyusun 
kamus pusat pembinaan dan pengambangan bahasa : 1988). 

(Kumpulantugaskuliahpertanian.blogspot.com/2012/03/pengertian-
pengolahan.html?m=1) 

Kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan 
mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain 
untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan dirumah atau oleh industri 
pengolahan makanan. Pengolahan makanan membutuhkan ladang bersih 
dan telah panen atau produk hewan yang disembelih dan penjual daging 
dan menggunakannya untuk memproduksi produk makanan menarik, 
dapat dipasarkan dan tahan lama. Proses yang sama digunakan untuk 
membuat pakan hewan. Contoh ekstrem pengolahan makanan meliputi 
penyiapan ikan fugu mati atau konsumsi dibawah gravitasi nol. 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengolahan_makanan) 
 

2.1.5 Hasil 
Hasil berarti sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) 

oleh usaha (tanam – tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan 
sebagainya). 

(http://www.apaarti.com/hasil.html)  
 

2.1.6 Pertanian 
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 
industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 
Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam 
pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok 
tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula 
berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan 
produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar 
ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. 

(hhtps://id.m.wikipedia.org/wiki/pertanian) 
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2.1.7 Kabupaten Sidoarjo 
Sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya 

adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan 
Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan 
di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan 
Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu penyangga 
utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusilo. 

Pengertian “Perancangan Fasilitas Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Di 
Kabupaten Sidoarjo” : 

Perancangan sebuah fasilitas yang mewadahi kegiatan pelatihan maupun 
penyuluhan dalam bidang pertanian dan pengholahan hasil pertanian. Berupa 
mengembangkan sumber daya pertanian dan hasil pertanian, pengkajian kegiatan 
pertanian dan pengolahan hasil pertanian, serta mengembangkan wawasan seputar 
pertanian dan pengolahan hasil pertanian. 

 

2.2 STUDI PUSTAKA/ LITERATUR 
2.2.1 Tinjauan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya 

Dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian untuk mewujudkan 
program pembangunan nasional, diperlukan petani yang berkualitas, 
andal, serta mampu berwirausaha sehingga dapat dikembangkan 
kemampuannya melalui kelembagaan diklat swadaya, salah satunya 
Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). 

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan 
kelembagaan pelatihan/permagangan petani yang tumbuh dan 
berkembang dari petani, oleh petani, dan untuk petani yang secara 
langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian di wilayahnya. 
Hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas 
P4S sebagai lembaga pelatihan atau permagangan yang memenuhi 
standar/kaidah-kaidah proses belajar mengajar. Pengelola P4S adalah 
petani atau kelompok tani yang merencanakan dan menyelenggarakan 
pelatihan/permagangan bagi petani/ masyarakat perdesaan. 

Kelembagaan P4S sangat strategis untuk terus diberdayakan, baik dari 
aspek manajemen pelatihan atau permagangan, maupun pengembangan 
usaha, sehingga kontribusinya dalam mempercepat penerapan teknologi 
baru bidang pertanian atau agribisnis di tingkat petani dan masyarakat 
perdesaan. 
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Pengembangan P4S merupakan serangkaian kegiatan pembinaan 
melalui bimbingan dan pelatihan oleh pembina untuk meningkatkan 
secara bertahap kapasitas P4S dalam menyelenggarakan dan atau 
melaksanakan pelatihan/ permagangan. 
 
I. Prinsip, Ciri, dan Peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian 

Swadaya 
a) Prinsip Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya : 

1. Keswadayaan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dikembangkan 
untuk meningkatkan kemampuan, peran dan kemandirian 
kelembagaan melalui kompetensi dalam mengatasi 
permasalahan. 

2. Keterpaduan 
3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan 

Pertanian Swadaya merupakan bagian integral pembangunan 
pertanian dan perdesaan secara selaras, serasi dan sinergi. 

4. Kemitraan 
5. Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan mitra 

kerja pemerintah dan pemangku kepentingan dalam 
pengembangan sumber daya manusia pertanian, terutama 
Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha. 

6. Kemanfaatan 
7. Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memberikan 

manfaat kepada Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan 
masyarakat lainnya. 

8. Berkelanjutan 
9. Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan 

secara terarah dan sistematis untuk mencapai kemandirian. 
 

b) Ciri Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 

1. Memiliki keunggulan dalam melakukan Usaha Tani 
perdesaan dan kesukarelaan berbagi pengetahuan, teknologi 
dan keterampilan kepada Pelaku Utama dan/atau Pelaku 
Usaha lain yang ditumbuhkembangkan oleh Pelaku Utama 
dan/atau Pelaku Usaha yang; 
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2. Mempunyai lahan Usaha Tani dan/atau kegiatan agribisnis 
perdesaan yang layak dipelajari, dicontoh, ditiru oleh Pelaku 
Utama dan/atau Pelaku Usaha lain; 

3. Melayani masyarakat untuk kegiatan berlatih, magang, 
berkonsultasi dan/atau kunjungan/studi banding; 

4. Berada di lingkungan Usaha Tani atau perdesaan yang 
mendukung proses belajar mengajar untuk peserta; dan 

5. Memiliki instruktur/pelatih, fasilitator lainnya yang 
professional. 

 

c) Peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 

1. Lembaga penyelenggara pelatihan dan permagangan untuk 
Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain; 

2. Lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan 
dan pendampingan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain; 

3. Lembaga yang turut menumbuhkan, mengembangkan dan 
memperkuat kader tani; 

4. Sentra dalam pengembangan dan diseminasi 
teknologi/inovasi, budidaya, perbenihan, pengolahan hasil, 
pengembangan spesifik lokalita; dan 

5. Sentra pengembangan jejaring Usaha Tani. 
 

II. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya 
a) Penumbuhan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 

Penumbuhan merupakan serangkaian kegiatan dimulai dari 
identifikasi, fasilitasi untuk menumbuhkan kesadaran dan minat 
Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha melalui pemberian 
pengetahuan baru tentang maksud, tujuan dan manfaat P4S dan 
kebutuhan pelatihan sampai terbentuknya kelembagaan yang 
memperoleh pengakuan sebagai Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya. 

1. Dasar penumbuhan 

a. Berasal dari Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang 
memiliki keunggulan dalam melakukan Usaha Tani, baik 
on farm (budidaya) melalui penerapan Norma Budidaya 
yang Baik (GAP) maupun off farm (pasca panen dan 
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pengolahan hasil) atau GHP, GMP, GDP dari komoditas 
tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 
perkebunan. 

b. Memiliki jiwa kesukarelaan/berjiwa volounteer (mau 
berbagi pengetahuan/ pengalaman dan keterampilan). 

 

2. Proses penumbuhan 
Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang diidentifikasi 

dan memiliki potensi untuk mendirikan Kelembagaan 
Pelatihan Pertanian Swadaya, perlu dimotivasi, difasilitasi, 
sehingga dengan kesadaran dan kerelaan sendiri mendirikan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. 

Proses penumbuhan Kelembagaan Pelatihan Pertanian 
Swadaya dapat dilakukan melalui kegiatan: 
a. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran tentang peran, 

manfaat dan keuntungan mendirikan Kelembagaan 
Pelatihan Pertanian Swadaya. 

b. Studi banding pada P4S yang relatif berhasil. 
c. Pelatihan manajemen dan kepemimpinan Kelembagaan 

Pelatihan Pertanian Swadaya; dan 
d. Fasilitasi pendirian Kelembagaan Pelatihan Pertanian 

Swadaya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan 
berdasarkan indikator klasifikasi kelas P4S menjadi 
kelas pratama, atau madya atau utama bahkan aditama 
sesuai form terlampir. 
 

3. Klasifikasi kelembagaan 
Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 

didasarkan pada pelaksanaan peran Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya, dalam ruang lingkup 
penumbuhkembangan kader tani di perdesaan, 
penyelenggaraan pelatihan/permagangan bagi Pelaku Utama 
dan/atau Pelaku Usaha dan penyuluhan swadaya, terbagi 
menjadi 4 (empat) kelas yaitu Kelas Pratama, Kelas Madya, 
Kelas Utama dan Kelas Aditama. 

a. Kelas Pratama 



11 
 

 
 

1) Memiliki potensi untuk menyelenggarakan 
pelatihan/ permagangan ditinjau dari sarana 
prasarana dan teknologi yang tersedia; 

2) Telah melakukan kegiatan permagangan swadaya 
Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha, siswa sekolah 
dan mahasiswa; 

3) Keunggulan Usaha Tani yang dikembangkan 
mempunyai dampak dalam pengembangan ekonomi 
lokal disekitarnya; 

4) Memiliki kemauan kuat untuk mencari, menemukan, 
merekayasa cara-cara berusahatani yang lebih baik 
dan mentransfer teknologi yang dikembangkan; 

5) Dikenal oleh masyarakat sekitarnya dan tercatat oleh 
lembaga yang menangani penyuluhan; dan 

6) Sumber daya manusia pengelola telah mengikuti 
diklat atau memiliki kompetensi pengelolaan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 
(berkaitan dengan administrasi, organisasi dan 
manajemen). 

 

b. Kelas Madya 
1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama; 
2) Telah menyelenggarakan diklat terstruktur 

(merencanakan diklat, menyiapkan materi diklat, 
melaksanakan, mengevaluasi dan bimbingan 
lanjutan); 

3) Telah melaksanakan upaya menumbuhkembangkan 
kader–kader tani disekitarnya; 

4) Telah mengikuti Diklat Metodologi Penyuluhan 
Pertanian; 

5) Telah mengikuti Diklat Manajemen Permagangan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya; dan 

6) Telah mengikuti Diklat Instruktur Kelembagaan 
Pelatihan Pertanian Swadaya. 
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c. Kelas Utama 

1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama dan 
Madya; 

2) Telah menyelenggarakan pelatihan/permagangan 
secara mandiri; 

3) Telah melaksanakan penyuluhan swadaya secara 
mandiri; dan 

4) Telah mengakses sumber teknologi dan pendanaan 
secara mandiri.  

 

d. Kelas Aditama 

1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama, Madya 
dan Utama; 

2) Mewujudkan penyelenggaraan 
pelatihan/permagangan dan pendampingan secara 
mandiri; 

3) Mewujudkan produk kreasi dan inovasi (krenova); 

4) Mewujudkan jejaring kerjasama dalam bidang 
pengembangan teknologi; dan 

5) Menciptakan pasar. 
 

4. Standardisasi dan sertifikasi 

a. Standardisasi 
Kriteria baku/standar digunakan untuk mengukur 

dan menilai aspek-aspek pengelolaan Kelembagaan 
Pelatihan Pertanian Swadaya yang meliputi sarana 
prasarana, kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan 
permagangan, ketenagaan, dan pengembangan 
usaha/jejaring kerjasama. 
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b. Sertifikasi 

1) Sertifikasi dilakukan untuk memelihara dan 
meningkatkan kompetensi Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya didalam melaksanakan 
perannya; 

2) Semua Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 
yang telah memenuhi kriteria baku/standar perlu 
diberi sertifikat; 

3) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga pembina yang 
berwenang melalui proses sertifikasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

4) Sertifikasi untuk Kelas Pratama ditandatangani oleh 
Kepala Dinas, Kelas Madya ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota, Kelas Utama ditandatangani oleh 
Gubernur dan Kelas Aditama ditandatangani oleh 
Menteri Pertanian; 

5) Hasil Sertifikasi disampaikan kepada kelembagan 
pelatihan pertanian swadaya yang bersangkutan, 
pemerintah daerah dan Asosiasi Kelembagaan 
Pelatihan Pertanian Swadaya Indonesia; dan 

6) Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan 
dilakukan penilaian kembali untuk menetapkan 
kelas kemampuannya. 

5. Pengakuan kelembagaan 

a. Pengakuan kelembagaan diperlukan untuk memastikan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang 
terbentuk memiliki kesempatan untuk memperoleh akses 
terhadap sumber-sumber yang menyediakan fasilitas 
pengembangan kelembagaan. 

b. Pengakuan diberikan kepada Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya yang sudah terbentuk dan sudah 
memenuhi standar kemampuan sebagai lembaga 
pelatihan dan memenuhi persyaratan administrasi. 

c. Pengakuan diberikan dalam bentuk sertifikat yang 
diterbitkan oleh lembaga pembina sesuai dengan 
Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. 
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b) Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 
Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 

merupakan seluruh rangkaian dalam rangka memperkuat 
kelembagaan pelatihan pertanian swadaya melalui kegiatan 
apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, 
pelatihan/permagangan, pengkaderan, penyuluhan, 
pengembangan teknologi tepat guna dan promosi. 

a. Apresiasi 
Apresiasi diberikan kepada Kelembagan Pelatihan 

Pertanian Swadaya yang telah menunjukkan prestasi 
istimewa melalui penghargaan. 
 

b. Sosialisasi 
Sosialisasi diberikan kepada lembaga donor, pihak 

swasta dan/atau kementerian/lembaga sehingga 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memiliki akses 
lebih luas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
 

c. Fasilitasi 
Fasilitasi dapat diberikan melalui tahapan kemandirian 

dan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, 
sebagai berikut : 

1) Kelas Pratama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, 
pendampingan secara intensif dan apresiasi 

2) Kelas Madya diarahkan pada kegiatan sosialisasi, 
pelatihan/ permagangan non aparatur dan apresiasi 

3) Kelas Utama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, 
pelatihan/ permagangan non aparatur, pelatihan/ 
permagangan CSR dan apresiasi 

4) Kelas Aditama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, 
pelatihan/ permagangan non aparatur, pelatihan/ 
permagangan CSR, pelatihan/ permagangan 
internasional dan apresiasi 

 

d. Pendampingan kelembagaan 
Pendampingan Kelembagaan Pelatihan Pertanian 

Swadaya diarahkan untuk mewujudkan kemandirian, 
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profesionalisme yang memiliki kompetensi dalam 
menumbuhkan kader tani di perdesaan, 
pelatihan/permagangan Pelaku Utama dan/atau Pelaku 
Usaha. Kegiatan pendampingan meliputi aspek managemen, 
budidaya, teknologi dan pemasaran. 
 

e. Pelatihan/ permagangan 
Pengembangan pelatihan/permagangan diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, 
menyiapkan bahan, melaksanakan, menerapkan metodologi, 
evaluasi dan melakukan bimbingan lanjutan, teknologi serta 
pengembangan pasar. 
 

f. Pengkaderan 
Pengkaderan diarahkan untuk menumbuhkembangkan 

kader tani di pedesaan agar Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya mampu menjalin kerjasama dengan 
lembaga pendidikan lain dalam penumbuhan apresiasi, minat 
dan kecintaan generasi muda dibidang pertanian. 
 

g. Penyuluhan 
Penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkembangkan 

Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki kompetensi dalam 
pemberdayaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha serta 
kelembagaan petani. 
 

h. Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
Pengembangan teknologi tepat guna diarahkan untuk 

mampu mengembangkan inovasi teknologi dalam rangka 
pengembangan Usaha Tani. 

 

i. Promosi 
Promosi diarahkan untuk memperluas jejaring usaha dan 

pengembangan informasi teknologi. 
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III. Mekanisme dan Penanggungjawab Pengembangan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 
a) Mekanisme Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian 

Swadaya 
Mekanisme Pengembangan kelembagaan Pelatihan 

Pertanian Swadaya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan 
berkelanjutan. Mekanisme ini disusun dengan tujuan untuk : 

1. Menumbuhkan dan mengembangkan Kelembagaan 
Pelatihan Pertanian Swadaya di kabupaten/kota sebagai 
mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
pengembangan sumber daya manusia pertanian; 

2. Meningkatkan motivasi dan kapasitas pengelola 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dalam 
penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan dan 
permagangan; 

3. Mendorong berhimpunnya Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya dalam bentuk asosiasi dimulai tingkat 
kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasional guna 
penguatan lembaga; dan 

4. Mewujudkan kondisi dan mendorong tumbuh dan 
berkembangnya tanggung jawab sosial pengelola, pembina, 
Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya lainnya dalam 
mendukung dan memajukan Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya. 

 

b) Penanggung Jawab Pengembangan Kelembagaan Pelatihan 
Pertanian Swadaya 

Penanggung jawab pembinaan di masing-masing wilayah 
kerja diatur sebagai berikut : 

1. Kecamatan 
Penanggung jawab pembinaan kecamatan oleh camat 

untuk identifikasi, penumbuhan dan pendampingan 
kelembagaan, pengelolaan data dan informasi, Monitoring 
Evaluasi dan pelaporan, pelaksanaannya dikoordinasikan 
oleh Kepala Balai Penyuluhan di kecamatan. 
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2. Kabupaten/ Kota 
Penanggung jawab pembinaan kabupaten/kota oleh 

bupati/wali kota untuk memfasilitasi proses penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan, registrasi, Sertifikasi 
kelembagaan Kelas Pratama serta melakukan pengelolaan 
data dan informasi, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, 
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Unit Kerja 
yang melaksanakan fungsi penyuluhan di kabupaten/kota. 

 

3. Provinsi 
Penanggung jawab pembinaan provinsi oleh gubernur 

untuk memfasilitasi proses penumbuhan dan pengembangan 
kelembagaan, rekapitulasi, Sertifikasi kelembagaan Kelas 
Madya serta melakukan pengelolaan data dan informasi, 
Monitoring Evaluasi dan pelaporan, pelaksanaannya 
dikoordinasikan oleh Kepala Unit Kerja yang melaksanakan 
fungsi penyuluhan di provinsi. 

 

4. Nasional 
Penanggung jawab pembinaan nasional oleh Menteri 

Pertanian untuk memfasilitasi proses penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan, rekapitulasi, sertifikasi 
kelembagaan Kelas Utama serta melakukan pengelolaan data 
dan informasi, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, 
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon I 
yang melaksanakan tugas penyuluhan melalui Unit 
Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian Pusat. 

 
IV. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

a) Monitoring 
Monitoring dilakukan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi dan nasional sesuai dengan ruang lingkup 
tanggungjawab untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan pengambilan putusan 
sehingga proses kegiatan berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. 
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b) Evaluasi 
Evaluasi dilakukan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi dan nasional sesuai ruang lingkup tanggungjawab untuk 
menilai efektifitas dan efesiensi serta pencapaian tujuan 
Pembinaan yang dilakukan secara berkala. 

 

c) Pelaporan  
Pelaporan dilakukan berjenjang dari kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi dan nasional secara tertulis, berkala, 
dan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, dengan 
tujuan untuk mengkomunikasikan kinerja pembinaan antar 
tingkatan dalam membantu penetapan kebijakan pembinaan 
lebih lanjut. 

 
V. Pendanaan 

Dana Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya 
dapat bersumber dari APBN, APBD, bantuan lembaga donor 
dan/atau sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat. 

(Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia/ Nomor 33/ 
Permentan/ SM.230/ 7/ 2016. Tentang Pedoman Pembinaan 
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya) 

 
2.2.2 Tinjauan Pustaka Sumber Daya Pertanian Kabupaten Sidoarjo 

Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan pertanian 
memiliki posisi kunci, karena potensi sumberdaya manusia dan alam 
sebagai asset utama pembangunan berada dalam sektor tersebut. Namun 
demikian, potensi tersebut belum optimal, disebabkan keterbatasan 
kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia 
pertanian terdiri : aparat pemerintah termasuk petugas lapangan 
(penyuluh, pengamat organisme pengganggu tumbuhan dan pengawas 
benih) dan pelaku usaha pertanian. 

a. Jumlah aparat Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 
sebanyak 1.100 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 
lulusan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 61 orang, Sarjana (S1) 392 
orang, Sarjana Muda/DIII dan DII sebanyak 13 orang, Diploma I 
sebanyak 260 orang, SLTA sebanyak 318 orang, SLTP sebanyak 27 
orang dan lulusan SD sebanyak 29 orang. Komposisi pegawai terdiri 
dari Pejabat Struktural 43 orang yang terdiri orang Eselon II (1 orang), 
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Eselon III (13 orang), Eselon IV (29 orang), sedangkan jumlah 
pejabat Fungsional sebanyak 589 orang terdiri : Pengawas Benih 
Tanaman (PBT) sebanyak 102 orang yang tersebar hampir keseluruh 
kabupaten termasuk analisis benih diprovinsi, Pengamat Organisme 
Pengganggu Tumbuhan (POPT) sebanyak 468 orang yang tersebar di 
30 kabupaten seJawa Timur dan 7 laboratorium (Pasuruan, 
Mojokerto, Pamekasan, Madiun, Jember, Tuban, Tulungagung), 
Widyaiswara sebanyak 6 orang serta Perencana sebanyak 2 orang dan 
fungsional PMHP sebanyak 10 orang. 

b. Jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun 2013 sebanyak 4,98 juta 
rumah tangga, subsektor tanaman pangan 3,67 juta rumah tangga, ada 
hortikultura 2,22 juta rumah tangga, perkebunan 1,58 juta rumah 
tangga, peternakan 3,34 juta rumah tangga, perikanan 0,19 juta rumah 
tangga, dan kehutanan 1,45 juta rumah tangga. 

c. Jumlah rumah tangga petani gurem di Jawa Timur tahun 2013 
sebanya 3,76 juta rumah tangga atau sebesar 76,16 persen dari rumah 
tangga pertanian pengguna lahan, mengalami penurunan sebanyak 
1,14 juta rumah tangga atau turun 23,25 persen dibandingkan tahun 
2003. 

d. Jumlah petani yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 6,18 juta 
orang, terbanyak di subsektor Tanaman Pangan sebesar 4,36 juta 
orang dan terkecil di subsektor perikanan kegiatan penangkapan ikan 
sebesar 80,55 ribu orang. 

e. Petani utama Jawa Timur sebesar 30,29 persen berada di kelompok 
umur 45-54 tahun. 

f. Rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian 
seluas 0,39 ha, terjadi peningkatan sebesar 80,87 persen 
dibandingkan tahun 2003 yang hanya sebesar 0,22 ha. 
 

Permasalahan Pembangunan Tanaman Pangan Dan 
Holtikutura di Provinsi Jawa Timur 

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur 
pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan 
periode jangka menengah periode 2009 - 2014. Permasalahan 
mendasar yang dihadapi sektor pertanian adalah masih rendahnya 
kontribusi tanaman bahan makanan terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dan Nilai Tukar Petani (NTP). 
Dua permasalahan mendasar tersebut disebabkan beberapa 
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permasalahan pokok yang muncul akibat masih belum optimalnya 
tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, 
yaitu : 
1) Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian (0,39 hektar) 
2) Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang 

dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan 
3) Belum optimalnya infrastruktur pertanian 
4) Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan 

masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap 
produk impor 

5) Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, 
informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani 

6) Belum optimalnya kelembagaan petani 
7) Realtif terbatasnya tingkat pendidikan petani 

 
Berbagai permasalahan mendasar dan permasalahan pokok 

tersebut menjadi isu strategis pada periode mendatang, mengingat 
permasalahan tersebut diperkirakan masih akan dihadapi dalam 
pelaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa 
Timur dalam jangka waktu 2014 – 2019. Kedepannya, isu strategis 
harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan tanaman 
pangan dan hortikultura karena dampaknya yang signifikan dengan 
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan 
tujuan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura. 
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Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 
Dan Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Di Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2003 – 2013 

berdasarkan angka 
sementara hasil pencacahan 
lengkap sensus pertanian 2013, 
jumlah rumah tangga usaha 
pertanian di kabupaten sidoarjo 
mengalami penurunan 
sebanyak 72.072 rumah tangga 
dari 113.314 rumah tangga 
pada tahun 2003 menjadi 
41.287 rumah tangga pada 
tahun 2013, yang berarti 
menurun sebanyak 6,35% per 
tahun. Penurunan terbesar 
terjadi pada kecamatan 
krembung, dari 9.748 rumah 

tangga pada ST 2003 menjadi 2.417 rumah tangga di ST 2013 atau sekitar 75,21%. 

 

Penurunan terendah terjadi pada kecamatan sukodono, dari 4.337 rumah tangga 
pada ST 2003 menjadi 3.258 rumah tangga pada ST 2013 atau sekitar 24,88%. 

Penurunan terjadi di semua 
kecamatan yang ada di kabupaten 
sidoarjo.  

Gambar 2.2 Diagram Penurunan Jumlah Rumah Tangga 
Usaha Tani Dari 2003 – 2013 Di Kabupaten Sidoarjo 

Gambar 2.1 Diagram Penurunan Jumlah Rumah Tangga 
Usaha Tani Dan Perusahaan Pertaniandari 2003 – 2013 Di 

Kabupaten Sidoarjo 
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2.2.3 Tinjauan Industri Pertanian 
I. Pengertian Dasar 

Industri pertanian merupakan usaha mengolah bahan mentah 
menjadi berbagai macam produk hasil yang bermanfaat. Dalam 
industri pertanian terdapat serangkaian kegiatan yang saling 
berhubungan dan berinteraksi membentuk suatu system yang biasa 
disebut system inndustri pertanian. Sitem industry pertanian meliputi 
sub-sistem produksi bahan baku (produksi budidaya tanaman). 
Proses pengolahan sampai pemasarandan distribusi. Sub- sitem 
produksi budidaya tanaman merupakan kegiatan mengkonversi atau 
memanfaatkan sumberdaya alam untuk dihasilkan bahan mentah 
hasil pertanian. Bahan mentah yang digunakan dalam industry 
pertanian adalah komoditi pertanian yang meliputi sumberdaya alam 
dan produk pertanian, antara lain; tanaman , ternak , perikanan, 
holtikutura, mikrobiologi , dan sebagainya. Sub-sistem pengolahan 
merupakan kegiatan untuk mempreservasi dan mentransformasi hasil 
dari pertanian dari sub-sistem produksi menjadi hasil produksi hasil 
olahan yang direncanakan. Sub-  sitem pemasaran atau distribusi 
merupakan kegiatan membawa produk hasil ke pasar, masyarakat 
atau konsumen. 

 
II. Klasifikasi Industri 

a) Industri dasar 
Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam 

dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Yang 
termasuk dalam IMLD atara lain industri mesin pertanian, 
elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, 
besi baja, alumunium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang 
termasuk IKD adalah industri pengolahan kayu dan karet alam, 
industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan sebagainya. 
Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan 16 
pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat 
padat modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, 
teruji dan tidak padat karya namun dapat mendorong terciptanya 
lapangan kerja secara besar. 
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b) Aneka industri 
Yang termasuk dalam aneka industri adalah industri yang 

mengolah sumber daya hutan, industri yang menolah sumber 
daya pertanian secara luas dan lain-lain. Aneka industri 
mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau 
pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal 
dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau 
teknologi maju. 

c) Industri kecil 
Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman 

dan tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi 
serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan 
(industri kertas, percetakan, penebitan, barang-barang karet dan 
plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu 
dan barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, 
listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan 
sebagainya).  

Industri di Indonesia dapat digolongkan kedalam beberapa 
macam kelompok. Industri didasarkan pada banyaknya tenaga 
kerja dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu : 

1) Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau 
lebih 

2) Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20–99 
orang 

3) Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5–19 
orang 

4) Industri Rumah Tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 
1–4 orang 

 
III. Fungsi Industri Pengolahan 

Berdasarkan fungsinya terhadap perekonomian industry 
pengolahan memiliki banyak fungsi yang mencakup luas diantaranya  
adalah : 
a) Memberikan nilai tambah pada suatu barang atau jasa 

Karena kegiatan yang dilakukan oleh sebuah industri besar 
adalah mengubah suatu barang atau jasa yang semula hanyalah 
berupa barang mentah ataupun barang setengah jadi menjadi 
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barang setengah jadi ataupun menjadi barang yang siap 
digunakan. 

Prosesnya pun tidak semua orang,institusi atau organisasi 
dapat melakukannya.Hal ini dikarenakan biasanya cara 
pengolahannya yang rumit serta alat dan bahan tambahan yang 
digunakan tidak semua bias menggunakan atau mendapatkannya. 

 
b) Dapat mencukupi kebutuhan suatu barang atau jasa 

Kita tahu bahwa suatu daerah memiliki kebutuhan dan 
kemampuan memproduksi suatu barang berbeda-beda.Ada yang 
memiliki kebutuhan besar tetapi masih mengalami defisit dalam 
menghasilkan suatu produk.Ada pula yang lebih banyak jumlah 
produksinya dari pada kebutuhan suatu wilayahnya atau surplus 
produksi.sehingga, hasil dari produksi suatu industri digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut agar tetap terjalinnya 
roda transaksi. 

 
c) Dapat menunjang kegiatan perokonomian 

Hal ini dikarenakan mayoritas hasil produksi industri besar 
merupakan barang atau jasa yang paling mendukung roda 
perekonomian seperti pada contoh industri besar besi dan baja 
yang bisa mendukung pertumbuhan infrastuktur. Yaitu, hasil 
produksinya biasa dijadikan bahan rangka tulang beton untuk 
setiap bangunan.ataupun hasil industri besi tadi digunakan 
sebagai bahan pembuatan kendaraan sebagai moda penyalur 
hasil-hasil produksi. 

 
d) Dapat membantu mengembangkan teknologi baru 

Hal ini diartikan biasanya teknologi-teknologi mesin 
produksi maju pertamakali digunakan sebuah industri besar yang 
membutuhkan keefisienan, kepraktisan dan sanggup untuk 
memenuhi target produksi atau pesanan yang banyak. Maka 
industri besar yang biasanya mempeloporinya. Dan seiring 
dengan berjalannya waktu,industri-industri lain pun juga akan 
beralih dengan menggunakan teknologi yang maju pula. 
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e) Mengurangi ketergantungan terhadap impor 
Sebuah Negara apabila nilai impor dalam neraca 

perdagangannya lebih besar dari pada nilai ekspornya akan 
berpengaruh pada hasil perhitungan jumlah pendapatan 
nasionalnya.di tambah lagi industri-industri dalam negri bisa 
kalah bersaing bila pemerintahnya tidak cepat-cepat mengambil 
keputusan, bisa-bisa banyak sector usaha yang gulung tikar dan 
menyebababkan perekonomian suatu Negara itu terpuruk. 

 

2.2.4 Tinjuan Pengolahan Hasil Pertanian 
Pengertian mengenai pengolahan hasil pertanian antara lain : 
I. Pengertian Pengolahan Hasil Pertanian 

Pengolahan hasil pertanian dapat diartikan suatu kegiatan 
merubah bahan pangan sehingga beraneka ragam bentuk dan 
macamnya disamping juga untuk memperpanjang daya simpan, 
dengan pengolahan diharapkan bahan hasil pertanian akan 
memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar. 

 
II. Kandungan Bahan Pangan 

Pemilihan bahan pangan yang dapat dikonsumsi biasanya 
didasarkan pada kebutuhan tubuh akan nilai gizinya, untuk 
mencukupi kebutuhan gizi tubuh diperlukan mengkonsumsi beberapa 
bagian dari beberapa jenis tanaman. 

Komponen gizi tersebut adalah : 
a) Karbohodrat 

Dibentuk dari tanaman yang berdaun hijau melalui proses 
fotosintesis dan sebagain besar disimpan dalam sel tanaman 
sebagai pati, selulosa dan gula sederhana (glukosa). 

Bahan pangan yang banyak mengandung karbohidrat : padi-
padian, biji-bijian, sagu, ketela dan sebagainya. 
 

b) Protein 
Merupakan suatu zat yang sangat penting bagi tubuh manusia, 

karena diperlukan sebagai bahan pembentuk jaringan tubuh serta 
bahan pengatur metabolisme. 
Protein mudah mengalami kerusakan oleh : 

1. Pengaruh panas 
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2. Reaksi kimia dengan asam dan basa 

3. Goncangan. Contoh : memar pada buah apel 
 

c) Lemak/ minyak 
Lemak merupakan persenyawaan antara asam lemak dan gliserol 
1. Peranan dan fungsi asam lemak 

a. Untuk memperlancar pertumbuhan 
b. Mengatur pertukarang kolesterol 
c. Pelarut vitamin A, D, E, K 

2. Konsumsi lemak biasanya digunakan sebagai : 
a. Medium penggorengan 
b. Penambah citarasa 
c. Shorthening yang memberikan tekstur yang baik pada 

roti-rotian. 
3. Lemak ada dua macam 

a. Lemak nabati : kacang – kacangan, biji – bijian, kelapa 
b. Lemak hewani : mentega, daging, susu 

 
d) Vitamin 

Berfungsi untuk mempertahankan kondisi tubuh yang sehat 
1. Vitamin yang larut dalam air (vitamin B dan C) 
2. Vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, K) 

 
e) Mineral 

Gunanya untuk membantu proses metabolisme tubuh seperti 
untuk memelihara keseimbangan tubuh. Bahan pangan yang 
mengandung mineral : buah dan sayuran. 

 
III. Kerusakan Hasil Pertanian 

Bahan dikatakan rusak apabila telah menunjukkan suatu 
penyimpangan dari sifat-sifat yang mempunyai : rasa, bau, tekstur 
dan kenampakan. 
Faktor – faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pangan : 
a) Faktor dari dalam : kadar air 
b) Faktor dari luar : oksigen, hewan, mikroba, kelembapan, 

temperatur, dan penyimpanan. 
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IV. Tujuan Pengolahan 
Adapun tujuan dari pengolahan hasil pertanian secara umum adalah : 
1. Mendapatkan kemudahan dalam hal pengemasan, penyimpanan, dan 

penyajian. 
2. Memperpanjang daya tahan/ simoan sayuran dan buah – buahan. 
3. Meningkatkan nilai tambah 

 
V. Tahap Persiapan Pengolahan 

1. Seleksi bahan mentah 
2. Penentuan saat panen yang tepat 
3. Pendinginan hasil panen 
4. Perlakuan panas hasil panen 
5. Perendaman 
6. Pembersihan/ pencucian 
7. Membuang bagian yang tidak dapat dimakan 
8. Pengecilan ukuran 
9. Grading dan sortasi 
10. Blansing 
11. Perlakuan bahan kimia 

 
VI. Pengertian Pengawetan 

Pengawetan adalah suatu teknik atau tindakan yang digunakan 
oleh manusia pada bahan pangan sedemikian rupa, sehingga bahan 
tersebut tidak mudah rusah . 

Adapun tujuan pengawetan secara komersil : 
a) Mengawetkan / mengurangi kehilangan pangan baik kuantitas 

maupun kualitas. 
b) Mengisi kekurangan akan bahan pangan tersebut diluar musim 

produksi. 
c) Menjamin kelebihan produksi local atau kelebihan musiman 

tidak terbuang sia-sia. 
d) Memudahkan penanganan (pengemasan dan pembuatan 

makanan jadi). 
 
Adapun jenis pengawetan sayur – sayuran dan buah – buahan 
adalah : 

a) Teknologi pengawetan dengan pemanasan. 
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b) Teknologi pengawetan dengan pengeringan. Contohnya : 
kerupuk, buah kering dan  sayuran kering. 

c) Teknologi pengawetan dengan penggorengan. Contohnya: 
keripik jamur. 

d) Teknologi pengawetan dengan penggorengan vakum. 
Contohnya: keripik nangka. 

e) Teknologi pengawetan dengan pendinginan. Contohnya: juice. 
f) Teknologi pengawetan dengan pembekuan. Contohnya: sorbet. 
g) Teknologi pengawetan dengan gula tinggi. Contohnya: selai, 

manisan. 
h) Teknologi pengawetan dengan garam tinggi. Contohnya: sawi 

asin. 
 

VII. Macam-macam Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan 
a) Beras 

Beras adalah bagian bulir padi yang telah di pisah dari 
sekam.sekam secara anatomi disebut “palea” (bagian yang 
ditutupi) dan “lemma” (bagian yang menutupi). 

Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah 
ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya 
(kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang 
berwarna putih, kemerahan, ungu , atau bahkan hitam, yang 
disebut beras. Sebagaimana bulir serealia lain, sebagaian besar 
beras didominasi oleh pati (sekitar 80-85%) beras juga 
mengandung protein , vitamin terutama pada bagian alureon), 
mineral, dan air. 
Beras dimanfaatkan terutama untuk diolah menjadi nasi, 

makanan 
pokok terpenting warga dunia. Beras juga digunakan sebagai 

bahan pembuat berbagai macam panganan dan kue-kue, 
utamanya dari ketan, termasuk pula untuk dijadikan tape.  Selain 
itu, beras merupakan komponen penting bagi jamu beras kencur 
dan param. Minuman popular dari olahan beras adalah air tajin. 
Dalam bidang industry pangan , beras diolah menjadi tepung 
beras. 
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b) Jagung 
Jagung adalah salah satu jenis makanan pengganti beras. Jagung 

memiliki potensi besar sebagai makanan pokok pengganti nasi. 
Sebab nutrisi pada jagung lebih komplek jika dibandingkan dengan 
beras, namun masyarakat lebih cenderung menyukai beras. 

Berbagai macam olahan dari jagung yaitu : 

a. Tepung jagung 
Tepung jagung merupakan bahan baku pembuatan 

berbagai produk olahan berbahan dasar jagung. Pembuatan 
tepung jagung sangat  sederhana sehingga bisa dilakukan 
dengan peralatan skala rumah tangga. 

 
b. Dodol jagung 

Dodol jagung merupakan makanan tradisional yang 
murah dan higienis , cara pengolahannya juga sangat mudah 
dan sederhana. 

 
c. Teh jagung 

Teh jagung merupakan minuman berupa teh yang 
memiliki banyakmanfaat untuk kesehatan karena kaya akan 
nutrisi dan mengandung anti oksidan yang baik bagi 
kesehatan. Bahan baku utamanya yaitu rambut jagung. 

 
c) Ubi kayu 

Ketela pohon atau ubi kayu, sampai saat ini masih digunakan 
sebagai makanan pokok penduduk Indonesia. Ubi kayu dapat 
dikembangkan menjadi berbagai produk olahan melalui agroindustri. 
Pengembangan agroindustri ubi kayu diharapkan akan memperluas 
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani. 
Beberapa olahan dari ubi kayu adalah kripik telo dan tepung tapioka. 
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2.2.5 Beras Instan 
I. Pengertian Beras 

Beras merupakan makanan pokok di tidak kurang 26 negara padat 
penduduk (China, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, 
Vietnam), atau lebih separuh penduduk dunia. Di Indonesia, masalah beras 
erat kaitannya dengan masalah budaya, social dan ekonomi bangsa. Keeratan 
hubungan antara padi (beras) dengan manusia tercermin dari berbagai 
kepercayaan penduduk, antara lain melalui hikayat Dewi Sri. Dalam bidang 
ekonomi, beras sering digunakan sebagai indeks kestabilan ekonomi nasional. 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan famili graminae dan genus Oryza. Padi 
jenis lain yaitu Oryza glaberrima, merupakan tanaman liar, tetapi bila 
dibudidayakan tidak dapat menghasilkan beras seperti Oryza sativa L. Padi 
ditanam lebih dari 100 negara dari semua benua kecuali antartika. Padi 
ditanam pada daerah 53 oLU-40 oLS sampai ketinggian 3000 m di atas 
permukaan laut. 

Tanaman padi (Oryza sativa) dapat dibedakan atas tiga ras, yaitu Javanika, 
Japonika dan Indika. Jenis Indika mempunyai butir padi berbentuk lonjong 
panjang dengan rasa nasi pera, sedangkan pada jenis Japonika, butirnya 
pendek bulat, dengan rasa nasi pulen dan lengket. Beras yang ada di Indonesia 
secara umum dikategorikan atas varietas bulu dengan ciri bentuk butiran agak 
bulat sampai bulat dan varietas cere dengan ciri bentuk butiran lonjong 
sampai sedang. Indica lebih pendek masa tanamya, tahan kekurangan air, 
dipanen sekaligus karena butir padi mudah terlepas dari malainya sehingga 
mudah tercecer. Sedangkan japonica lebih lama masa tanamnya, tanaman 
lebih tinggi, dipanen satu per satu karena butir padi melekat kuat pada 
malainya. Penanaman beras di Indonesia juga sering didasarkan atas daerah 
produksinya, misalnya beras Rojolele dan Cianjur dari Jawa Barat, Siarias 
dari Sumatra Utara, Solok dari Sumatera Barat dan beras Empat Bulan dari 
Sumatera Selatan. 

Sebagai bahan pangan pokok bagi sekitar 90% penduduk Indonesia, beras 
menyumbang antara 40 – 80% kalori dan 45 – 55 % protein. Sumbangan beras 
dalam mengisi kebutuhan gizi tersebut makin besar pada lapisan penduduk 
yang berpenghasilan rendah. Mengingat demikian pentingnya beras dalam 
kehidupan bangsa Indonesia, maka pemerintah telah menempuh berbagai 
kebijakan untuk meningkatkan produksi padi, yaitu dengan program 
intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi lahan pertanian. 
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II. Beras Dan Kepunelan Nasi 
Di Indonesia telah lama dikenal beberapa jenis beras yang enak rasanya 

dan digolongkan sebagai beras menak, beras bangsawan atau beras petinggi. 
Sebagai contoh, beras Rojolele dan beras Cianjur dari Jawa, Siarias dari 
Sumatera Utara, beras Solok dari Sumatera Barat dan beras Empat Bulan dari 
Sumatera Selatan. Ternyata di negara Asian lainnya juga mempunyai beras 
menaknya sendiri. Di Jepang dikenal beras yang sangat disenangi 
penduduknya yaitu Toyonishiki dan Koshihikari, di Muangthai beras Khao 
Dawk Mali sedang di Philipina beras Azucera, Milfor dan C4. Beras C4 
kemudian berkembang pesat di Jawa Barat sebagai beras kelas satu. Di India 
dan Pakistan memiliki beras menak yang disebut beras Basmati. 

Beras-beras menak pada umumnya agak jarang diperoleh dan kalaupun 
ada harganya sangat mahal. Di India, beras basmati mempunyai harga dua 
kali lebih tinggi dari beras biasa. Demikian pula dengan beras Cianjur kepala, 
haraganya kira-kira dua kali lipat atau lebih dari beras biasa (misalnya IR38). 
Mahalnya beras menak tersebut kemungkinan disebabkan karena rendahnya 
produktivitas per hektar, lama waktu tanamnya, rendemen gilingnya tidak 
tinggi serta kurang tahan terhadap hama dan penyakit. Karena itu di Indonesia, 
penamaan padi beras menak dianggap sebagai langkah yang a-sosial, karena 
padi tersebut mudah diserang wereng dan kemudian dicurigai dengan cepat 
menular ke tanaman padi lainnya. 

Rasa nasi yang disukai masyarakat disebabkan karena aromanya dan 
sifat-sifat dari kandungan air. Protein beras tidak mempengaruhi rasa nasi. 
Karena itu dikenal beras dengan aroma yang wani untuk beras giling atau 
tumbuk yang baru dan beras berbau apek bagi beras yang lama disimpan. 

Beras akan mengalami perubahan aroma dan rasa khususnya, jika 
disimpan pada suhu di atasd 15 oC. Setelah 3 – 4 bulan disimpan, akan terjadi 
perubahan rasa dan aroma. Suhu dari pendaringan dan gudang di Indonesia 
biasanya lebih tinggi dari 15 oC, hal inilah yang mengakibatkan kerusakan 
aroma dan penyimpangan rasa beras selama penyimpanan. Semakin lama 
disimpan, semakin menurun rasa dan aroma nasinya. 

Bau penguk atau yang lebih dikenal sebagai bau apek dari beras giling 
yang telah lama disimpan ternyata disebabkan oleh beberapa senyawa 
karbonil yang bersifat tengik, yaitu senyawa-senyawa hasil oksidasi lemak 
yang terdapat pada permukaan beras oleh oksigen. Salah satunya dikenal 
sebagai 1-heksanal. Semakin lama beras disimpan, jumlah senyawa ini 
semakin banyak terbentuk. Karena itu adanya senyawa dan dan jumlkah 
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senyawa tersebut pada beras dapat digunakan sebagai indikator berapa lama 
beras tersebut telah disimpan. 

Disamping aroma, ternyata sifat pati dalam beras sangat berpengaruh 
terhadap rasa nasi. Pati beras terdiri dari molekul-molekul besar yang tersusun 
atau dirangkai dari unit-unit gula sederhana berupa glukosa. Kalau 
rangkaiannya lurus disebut amilosa dan kalau rangkaiannya bercabang 
disebut amilopektin. Rasio amilosa/amilopektin dapat menentukan tekstur, 
pera tidaknya nasi, cepat tidaknya mengeras serta lekat tidaknya nasi. Rasio 
amilosa/amilopektin tersebut dapat pula dinyatakan sebagai kadar amilosa 
saja. 

Semakin kecil kadar amilosa atau semakin tinggi kadar amilopektin, 
semakin lekat nasinya. Karena itu, beras ketan kadar amilosanya sangat 
rendah (1- 2%), sedangkan beras yang kadar amilosanya lebih besar dari 2 % 
disebut beras bukan ketan atau beras biasa. Berdasarkan kandungan 
amilosanya, beras (bukan ketan) digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu beras 
beramilosa tinggi (25 – 33 %), beras beramilosa sedang (20-25%), beras 
beramilosa rendah (9-20 %) dan beras dengan kadar amilosa sangat rendah 
(2-9%). Cara penggolongan lain dapa dilihat pada Tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Beras Berdasarkan Kadar Amilosa 
 

Kandungan amilosa mempengaruhi sifat pemekaran volume nasi dan 
keempukan serta kepulenan nasi. Semakin tinggi kandungan amilosanya, 
semakin mekar nasinya. Sebaliknya, semakin rendah amilosa, semakin pulen 
nasi tersebut. Jadi beras ketan tidak banyak mekar, sedangkan beras beras PB 
atau IR daya pemekarannya tinggi, tetapi cepat menjadi keras setelah dingin 
dan tidak lekat nasinya. Beras dengan amilosa rendah biasanya menghasilkan 
nasi dengan sifat tidak kering dan teksturnya pulen, tidak menjadi keras 
setelah dingin, dan rasanya enak dan nasinya mengkilat. Semakin mengkilat 
nasi, semakin enak rasa nasi tersebut. Jadi enaknya nasi dapat diukur dengan 
derajat mengkilatnya nasi. 

Keadaan per-pulen berkaitan dengan kandungan amilosa. Pada indica 
kandungan amilosa sedang sampai tinggi, sedangkan pada japonica 
kandungan amilosa rendah sampai sedang. 
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III. Pengolahan Padi 
Hasil panen padi dari sawah disebut gabah. Gabah tersusun dari 15-30% 

kulit luar (sekam), 4-5% kulit ari, 12-14% katul, 65-67% endosperm dan 2-
3% lembaga. Sekam membentuk jaringan keras sebagai perisai pelindung 
bagi butir beras terhadap pengaruh luar. Kulit ari bersifat kedap terhadap 
oksigen, CO2 dan uap air, sehingga dapat melindungi butir beras dari 
kerusakan oksidasi dan enzimatis. Lapisan katul merupakan lapisan yang 
paling banyak mengandung vitamin B1. Selain itu katul juga mengandung 
protein, lemak, vitamin B2 dan niasin. Endosperm merupakan bagian utama 
dari butir beras. Komposisi utamanya adalah pati. Selain pati, endosperm juga 
mengandung protein dalam jumlah cukup banyak, serta selulosa, mineral dan 
vitamin dalam jumlah kecil. 

Sekam merupakan 15-30% bagian gabah. Fungsi sekam antara lain 
melindungi kariopsis dari kerusakan, serangan serangga dan serangan kapang. 
Sekam terdiri dari palea dan lemma. Struktur palea/lemma yaitu epidermis 
luar, sklerenimia (mengandung lignin), parenkimia, dan epidermis dalam. 

Kariopsis terdiri dari kulit luar dan endospem. Kulit luar terdiri dari 
perikarp (10 μm), seed coat (0.5 μm), nucellus (2.5 μm), dan aleuron (5.0 μm). 
Sedangkan endosperm terdiri dari sub aleuron, pati dan terdapat rongga udara 
pada beras pera sehingga mudah patah waktu digiling. 

Tabel 2.2 Jenis Biji Beras 

Tabel 2.3 Ukuran Beras - Gabah 

 
Dalam standarisasi mutu, dikenal empat tipe ukuran beras, yaitu sangat 

panjang (lebih dari 7 mm), panjang (6-7 mm), sedang (5.0-5.9 mm), dan 
pendek (kurang dari 5 mm). Sedangkan berdasarkan bentuknya 
(perbandingan antara panjang dan lebar), beras dapat dibagi menjadi empat 
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tipe, yaitu : lonjong (lebih dari 3), sedang (s.4-3.0), agak bulat (2.0-2.39) dan 
bulat (kurang dari 2). 

Tinggi rendahnya mutu beras tergantung kepada beberapa factor, yaitu 
spesies dan varietas, kondisi lingkungan, waktu pertumbuhan, waktu dan cara 
pemanenan, metode pengeringan, dan cara penyimpanan. Persyaratan mutu 
beras yang ditetapkan oleh Bulog (1983) dapat dilihat pada dibawah ini. 

 

Tabel 2.4 Persyaratan Mutu Beras Oleh BULOG Tahun 1983 
 
Pengolahan primer padi yaitu padi diolah menjadi gabah, kemudian dari 

gabah menjadi beras. 
Padi harus segera dikeringkan untuk menghindari pertumbuhan kapang 

yang dapat menyebabkan warna kuning. Pengeringan dapat dilakukan dengan 
memakai sinar matahari (penjemuran dengan menggunakan tikar, tampah, 
lamporan), pengering buatan dan pengering surya. 

Lamporan dibuat miring supaya air dapat mengalir dan untuk mencegah 
air tergenang. Pada pengering buatan, jika kering cepat maka akan banyak 
menghasilkan beras patah. Sedangkan pengeringan dengan sinar matahari 
untuk menghasilkan beras kepala. Pengeringan surya tidak cocok untuk gabah 
biasa. Pengeringan surya ini sangat mahal biasanya untuk padi bulu yang nilai 
ekonominya tinggi. 
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Gambar 2.3 Alur Pengolahan Primer Padi Menjadi Beras 
 

1. Penggabahan 
Cara penggabahan antara lain diinjak-injak, dipukulkan, ditumbuk, 

menggunakan pedal thresner dan mesin perontok. Keuntungan cara 
penggabahan diinjak-injak adalah kerusakan fisik kecil dan kemungkinan 
loss/hilang/terpelanting sangat kecil, sedangkan kerugiannya adalah 
kapasitasnya rendah. Keuntungan bila dipukulkan adalah kapasitas lebih 
besar sedangkan kerugiannya adalah ada beras yang patah, loss lebih 
besar. Untuk menghindarinya harus dikerjakan dalam pulungan. 
Keuntungan bila ditumbuki adalah kapasitas lebih besar dari pada 
diijakinjak, sedangkan kerugiannya adalah rendemen yang dihasilkan 
rendah karena banyak beras yang patah. keuntungan dengan 
menggunakan pedal thresner adalah kapasitasnya besar sedangkan 
kerugiannya adalah banyak beras yang patah. 

 
2. Penggilingan dan penyosohan 

Penggilingan adalah proses pemisahan sekam dan kulit luar kariopsis 
dari biji padi agar diperoleh beras yang dapat dikonsumsi. Terdapat 
berbagai jenis teknologi/alat yaitu penumbukan (lesung/kincir air), 
penggilingan tipe Engelberg, Rice Milling Unit (RMU) dan penggilingan 
padi besar. 
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3. Penggilingan padi besar 

`  
Gambar 2.4 Alur Penggilingan Padi Besar 

 
a. Perontokan padi 

Alat yang digunakan adalah rontogan; bahannya gabah, padi 
gedengan, “hencak”; sehingga dihasilkan gabah kotor (kotoran: 
potpngan merang, kerikil, bubuk jenteng, pasir, paku/logam, dan 
lain-lain). 

 
b. Pembersihan gabah kotor 

Alat yang digunakan adalah ayakan goyang (paddy cleaner/ 
hongkwl gabah), saringan kasar (batu, kerkil, paku, dan lain-lain), 
saringan halus (pasir) serta penarik logam; bahannya gabah kotor; 
sehingga dihasilkan gabah bersih. 
 

c. Pemecahan kulit (husking) 
Alat yang digunakan adalah pemecah kulit tipe silinder; 

bahannya gabah; sehingga dihasilkan beras pecah kulit, sebagian 
kecil gabah utuh yang lolos, lolosan (pesak halus bercampur dedak 
dan menir), serta sekam. 
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d. Pemisahan pesak 
Alat yang digunakan adalah husk separator (hongkwl pesak), 

saringan pesak, dan saringan lolosan; bahannya beras pecah kulit, 
sekam, lolosan; sehingga dihasilkan beras pecah kulit bersih, dan 
gabah. 
 

e. Pemisahan gabah (paddy separation) 
Alat yang digunakan adalah paddy separator atau disebut 

gedongan; prinsipnya adalah perbedaan bobot jenis antara beras 
pecah kulit dan gabah, serta kehalusan permukaan gabah dan beras 
pecah kulit. Pada permukaan miring, beras pecah kulit akan cepat 
turun, sementara gabah terdesak ke atas; dibuat kamar-kamar. 
 

f. Penyosohan 
Alatnya adalah mesin penyosoh (rice polisher), mesin I 

(penyosohan I), mesin II (penyosohan II), alat terdiri dari batu 
penyosoh (batu amaril) dan lempengan karet, karena ada gesekan 
antara beras dengan batu, lempengan karet, dan antara 37esame beras 
maka beras akan tersosoh; bahannya adalah beras pecah kulit; 
sehingga dihasilkan beras sosoh, dedak (mesin sosoh I),bekatul 
(mesin sosoh II); dedak dan bekatul langsung dipisahkan dengan 
aspirator. 
 

g. Grading 
Alat yang digunakan adalah ayakan beras (honkwl beras); 

memisahkan beras kepala, beras patah dan menir. 
 

Tabel 2.5 Kandungan Padi Berdasarkan Jenis 
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Tabel 2.6 Kandungan Komposisi Padi 
 
Dalam pengertian sehari-hari, yang dimaksud dengan beras 

adalah gabah yang bagian kulitnya sudah dibuang dengan cara 
digiling dan disosoh menggunakan alat pengupas dan penggiling 
(“huller”) serat alat penyosoh (“polisher”). Gabah yang hanya 
terkupas bagian kulit luar (sekam)-nya, disebut beras pecah kulit 
(“brown rice”). Sedangkan beras pecah kulit yang seluruh atau 
sebagian dari kulit arinya telah dipisahkan dalam proses penyosohan, 
disebut beras giling (“milled rice”). Beras yang biasa dikonsumsi atau 
dijual di pasar adalah dalam bentuk beras giling. 

Dalam proses penyosohan beras pecah kulit akan diperoleh hasil 
beras giling, dadak dan bekatul. Sebagian dari protein, lemak, vitamin 
dan mineral akan terbawa dalam dadak, sehingga kadar komponen-
komponen tersebut di dalam beras giling menjadi menurun. Beras 
giling yang diperoleh berwarna putih karena telah terbebas dari 
bagian dedaknya yang berwarna coklat. Bagian dedak padi adalah 
sekitar 5-7% dari berat beras pecah kulit. Makin tinggi derajat 
penyosohan yang dilakukan maka makin putih warna beras giling 
yang dihasilkan, tetapi makin miskin beras tersebut akan zat-zat gizi 
yang bermanfaat bagi tubuh. 
 

IV. Tepung Beras 
Tepung beras adalah salah satu tepung yang terbuat dari beras merah 

ataupun beras putih, untuk kegunaan biasanya digunakan untuk membuat kue 
tradisional, meskipun begitu tidak banyak orang yang membuatnya sendiri 
dan lebih memilih untuk membelinya meski sebenarnya cara membuatnya 
sendiri di rumah. 

Dan jika mengingat lebih banyak orang yang suka membeli tepung beras 
dibanding dengan membuatnya sendiri, tentu anda bisa membuat ini sebagai 
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peluang usaha, yang anda perlukan hanyalah bahan dan alat yang bisa 
membantu pekerjaan anda dalam membuat tepung beras sendiri. 

 
a. Bahan Dalam Membuat Tepung Beras : 

1. Beras merah 
2. Beras putih 

b. Alat Untuk Membuat Tepung Beras : 
1. Dry mill, yaitu alat gilingan yang menyerupai blender namun 

bentuknya lebih kecil dan cara memakainya dengan dibalik. 
2. Ayakan 
3. Baskom untuk rendam dan Serbet 
4. Tampah dan Serbet 
5. Toples yang tertutup rapat. 
6. Corong yang digunakan untuk menuang tepung ke dalam toples. 

 
c. Cara Membuat Tepung Beras Berkualitas : 

1. Beras merah atau beras putih yang sudah anda siapkan harus anda 
rendam selama semalaman dan harus ditutup dengan serbet. 

2. Tiriskan beras yang anda rendam tadi dan bilaslah dengan air bersih 
agar terhindar dari kotoran benda asing. 

3. Jemur beras yang sudah anda rendam tadi di bawah sinar matahari 
dengan menggunakan tampah sebagai wadah nya. Dalam 
menjemurnya sebaiknya anda tutup dengan serbet kering dan 
usahakan agar beras tadi tidak terlalu rapat atau padat agar ketika 
dijemur berasnya cepat mengering. 

4. Setelah beras mengering dan benar-benar kering, anda bisa 
menggiling nya dengan dry mill hingga halus. 

5. Kemudian anda ayak menggunakan ayakan agar tepung beras yang 
sudah benar-benar halus bisa terpisah dengan tepung beras yang 
belum terlalu halus. Tepung yang masih kasar bisa anda haluskan 
atau giling kembali. 

6. Setelah proses di atas selesai, anda bisa menyangrainya, namun jika 
anda tidak ingin merubah warnanya, sebaiknya anda tidak 
menyangrainya. Proses penyangraian sebenarnya bertujuan untuk 
membuat tepung beras tadi menjadi lebih bersih dan hieginies. 

7. Simpan tepung beras dengan rapat di dalam toples dan masukkan ke 
dalam kulkas. 

8. Tepung beras siap dipakai dan daya tahan nya sekitar 2 minggu. 
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V. Beras Instan 
Beras adalah pangan yang popular untuk penduduk di belahan timur 

dunia, termasuk negara kita, sejajar dengan gandum untuk dunia barat. 
Dewasa ini, lebih dari 50 persen penduduk dunia mengkonsumsi beras dalam 
bentuk nasi atau bubur nasi. Hanya sedikit yang diolah dalam bentuk lain. 

Di Indonesia beras adalah penyumbang kalori dan protein yang terbesar 
bagi penduduk. Sekitar 52 – 55% kalori dan 45 – 48% protein bagi sebagian 
besar penduduk Indonesia berasal dari beras. Cara pengolahan beras yang 
paling umum adalah dimasak menjadi nasi atau bubur beras. 

Nasi yang dimasak dari beras biasa memerlukan waktu pemasakan 20-30 
menit sampai tingkat kematangan yang dapat diterima. Bila ditambah proses 
sebelumnya yang meliputi perendaman, pencucian dan pengukusan 
memerlukan waktu total sekitar 1 jam. 

Persiapan nasi yang begitu lama untuk golongan masyarakat tertentu, 
terutama yang sibuk, menjadi penghambat utama sehingga mereka malas 
memasak nasi. Karenanya banyak usaha-usaha telah dilakukan untuk 
memproduksi nasi cepat masak atau quick cooking rice atau disebut juga nasi 
instan, nasi cepat saji atau beras pasca tanak, dengan tujuan untuk 
mempercepat waktu pemasakan. 

Jenis beras ini mempunyai ciri khas yaitu butir-butir berasnya dibuat 
porous (berpori-pori) sehingga air panas atau uap lebih cepat masuk ke 
dalamnya yang mengakibatnya waktu menjadi masak menjadi jauh lebih 
cepat. Teknologi bagaimana membuat beras menjadi porous dan cara 
pengeringannya menentukan jenis dan mutu nasi instan yang dihasilkan. Nasi 
yang telah dikeringkan masih mampu menyerap air kembali dalam jumlah 
yang besar. Sifat inilah yang digunakan dalam pembuatan nasi dan bubur 
instan dengan cara memasak lebih dahulu nasi sampai tanak lalu dikeringkan. 

Nasi cepat masak harus dapat disiapkan dalam waktu 3 sampai 5 menit 
dan cara persiapannya harus sederhana. Setelah dimasak, produk tersebut 
harus sesuai dengan nasi biasa dalam hal rasa, aroma dan tekstur atau 
keempukannya. 

Sifat lainnya adalah harus tinggi nilai gizinya (sama dengan nasi biasa), 
komposisinya seimbang dan mudah diproduksi dalam jumlah banyak. 

Sejak tahun 1970-an, Nissin Food Company di Osaka, Japang telah 
mengembangkan beras atau nasi instan yang disebut Cup Rice, yang dapat 
memenuhi sebagian besar dari persyaratan di atas. Beras instan tersebut 
dibuat dengan cara pemasakan pada suhu dan tekanan yang tinggi kemudian 
dikeringkan. 
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Dengan cara demikian produk yang diperoleh dapat direkonstitusi atau 
dibuat menjadi nasi matang hanya dengan penambahan air mendidih dalam 
waktu 5 menit, dengan menggunakan wadah polystyrene. Pada saat ini telah 
banyak beredar beras cepat masak, terutama di negara-negara maju. 
Walaupun sekarang baru terdapat beberapa jenis beras cepat masak yang 
beredar di pasar dalam negeri, diperkirakan dalam tahun-tahun mendatang 
jumlahnya akan makin banyak. 

Beras cepat masak dibuat dengan cara pemberian perlakuan pemasakan 
awal (disebut precooking) dan digelatinisasi (beras diaron sampai berubah 
menjadi bening warnanya) dengan menggunakan air, uap atau gabungan 
keduanya. Hasilnya berupa beras matang atau setengah matang. Selanjutnya 
beras matang atau setengah matang tersebut umumnya dikeringkan 
sedemikian rupa sehingga diperoleh butir-butir beras kering yang berpori-pori 
sehingga air atau uap panas lebih cepat masuk ke dalamnya sehingga 
membuatnya cepat masak. 

Produk akhirnya harus kering, tidak melekat satu dengan yang lain, tetapi 
harus berupa butir-butir beras yang terpisah. Biasanya butir-butir beras instan 
mempunyai volume yang lebih besar yaitu antara 1,5 – 3,0 kali beras biasa. 
Air matang yang digunakan untuk membuat beras instan menjadi nasi harus 
masuk ke dalam butir-butir beras dalam waktu yang relatif cepat. 

 
Jenis Dan Proses Pembuatan Beras Cepat Masak (Beras Instan) 

 
Beras cepat masak yang dihasilkan dapat berbeda dalam jenis dan 

mutunya disebabkan adanya perbedaan dalam hal kadar air, waktu dan suhu 
pemasakan awal ketika membuat beras instan, kondisi pengeringan, dan cara 
pembuatannya. Variasi mutu yang penting adalah dalam hal kecepatan 
pengolahan menjadi nasi, yamng berkisar antara 10-15 menit, 5 menit, dan 1 
– 2 menit. 

Sejak 40 tahun yang lalu telah banyak proses pembuatan beras instan 
yang telah dipatenkan. Jika dikelompokkan metode pembuatannya dapat 
dibagi menjadi 10 jenis proses, dan tak terhitung yang menggunakan 
kombinasi atau memodifikasi proses-proses di atas. Jenis-jenis proses yang 
digunakan dalam pembuatan beras instan tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut : 

1. Beras mula-mula direndam dalam air sampai kadar airnya menjadi 
30 %, kemudian dimasak dengan air panas sampai kadar air 50 – 60 % 
dengan atau tanpa menggunakan uap. Kemudian perebusan atau 
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pengukusan diteruskan sampai kadar airnya menjadi 60 – 70 % dan 
kemudian dikeringkan dengan hati-hati sampai kadar airnya 
mencapai 8 – 14 % dengan menjaga agar strukturnya berpori-pori. 
Modifikasi yang dilakukan terhadap cara ini antara lain dengan 
perlakuan panas kering pendahuluan untuk membuat berpori-pori 
butir-butir beras sebelum dimasak dan dikeringkan. 

2. Beras direndam, direbus, dikukus atau dikukus dengan tekanan untuk 
membuat butir-butir beras tergelatinisasi, dikeringkan dengan suhu 
yang rendah untuk menghasilkan butir-butir beras yang agak berat 
dan mengkilat, kemudian diberi perlakuan dengan pengembangan 
pada tekanan dan suhu tinggi untuk memperoleh struktur berpori-pori 
yang diinginkan. 

3. Beras dipregelatinisasi, digiling atau ditekan untuk memperoleh 
butiran yang agak gepeng dan kemudian dikeringkan untuk 
memperoleh butiran beras yang relatif kering dan mengkilat. 

4. Beras diberi perlakuan dengan udara panas yang mengalir cepat pada 
suhu 65,6 – 315,6oC untuk membuat proses dekstrinasi pati dalam 
beras, membuat berpori-pori atau mengembangkan butiran beras. 
Dalam proses ini tidak ada perlakuan pemasakan atau pengukusan. 

5. Beras diaron, kemudian dibekukan, dithawing (dicairkan kembali) 
dan dikeringkan. Metode ini sering dikombinasikan dengan metode 
1, 2 dan 3. 

6. Metode Gun Puffing yang merupakan kombinasi dari perlakuan-
perlakuan pendahuluan terhadap beras dengan pengunaan suhu dan 
tekanan tinggi, diikuti dengan pengeluaran secara cepat ke dalam 
ruangan yang tekanannya lebih rendah (biasanya ke ruangan tekanan 
atmosfir atau ruang hampa). 

7. Nasi masak dengan pengeringan beku. 
8. Perlakuan atau pemberian bahan kimia 
9. Kombinasi 2 atau lebih dari metode-motode di atas. 
10. Metode-metode lain. 

Dari sepuluh metode tersebut di atas, beberapa metode yang mudah 
dalam pembuatan nasi atau bubur instan akan diuraikan sebagai berikut : 

 
1. Metode Rendam – Rebus – Kukus – Keringkan 

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Ozai dan Durrani 
tahun 1948 sehingga disebut metode Ozai-Durrani. Metode ini 
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digunakan oleh General Foods Corporation untuk membuat produk 
Minute Rice yang merupakan nasi instan pertama dari jenis ini. 

Mula-mula beras direndam dalam air pada suhu kamar. Kadar air 
beras meningkat menjadi 30%. Kemudian perebusan dilanjutkan 
selama 8 – 10 menit sehingga kadar airnya menjadi 65 – 70 %. 
Setelah itu dilakukan penirisan, pendinginan dan pencucian dalam air 
dingin selama 1 – 2 menit, dan dihamparkan untuk dikeringkan. 
Ruang pengering harus mempunyai suhu yang relatif tinggi dengan 
udara yang mengalir di dalamnya. Suhu yang digunakan adalah 140 
oC dengan kecepatan aliran udara yang melewati beras 61 m/menit. 
Pengeringan dilakukan sampai kadar air beras menjadi 8 – 14%. 
Kondisi pengeringan dalam hal ini suhu dan kecepatan aliran udara 
sangat penting untuk menghasilkan struktur nasi kering yang berpori. 
 

2. Penggunaan Bahan Kimia 
Pembuatan beras pasca tanak dengan perlakuan kimia antara lain 

dapat dilakukan dengan penambahan senyawa posfat. Tujuannya 
adalah untuk menjadikan butir-butir beras menjadi porous, sehingga 
proses penyerapan air menjadi lebih cepat pada waktu penambahan 
air panas atau pemasakan. Pada pembuatannya beras direndam dalah 
0,2 persen larutan Na2HPO4 dengan perbandingan 1 : 3 selama 18 
jam. Perendaman ini menyebabkan pH menjadi agak asam yaitu 
sekitar 5,2. Selanjutnya harus dinetralkan dengan penambahan NaOH 
2 N sampai mencapai pH 7.0-7.3. 

Selain itu bahan kimia lain yang digunakan adalah larutan 
Natrium sitrat atau larutan Kalsium klorida, baik sendiri maupun 
kombinasinya dengan perbandingan 1 : 1. 
 

3. Metode Pembekuan 
Selain dengan perlakuan kimia cara lain pembuatan beras pasca 

tanak yang mudah adalah cara pembekuan atau pengeringan beku. 
Pembekuan dan penyimpanan beku akan meningkatkan 
pengembangan molekul-molekul pati melalui ikatan hidrogen. Proses 
ini akan melepaskan air yang ada di dalam system gel. Pemerasan 
setelah proses thawing akan meninggalkan padatan butir-butir beras 
dengan struktur mikrosponge. Setelah proses pengeringan, padatan 
kering yang porous ini dapat dengan cepat tergelatinisasi pada waktu 
rehidrasi atau penambahan dengan air panas. 
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Pada proses pembuatan beras pasca tanak dengan proses freeze-
thaw, selama pembekuan kristal es yang terbentuk akan memecahkan 
struktur koloid pati, sehingga butiran beras menjadi porous. Beras 
pasca tanak ini dapat dengan cepat menyerap air pada waktu 
pemasakan kembali. 

Bubur nasi kering dengan sifat organoleptik yang lebih baik dari 
bubur nasi yang beredar di pasaran dapat dibuat dengan cara sebagai 
berikut : 

 
a. Beras direndam dalam larutan 1 persen Na-Sitrat dan Ca 

(H2PO4)2 (1 : 1) selama 2 jam. 
b. Beras dicuci, diganti air baru dan dimasak selama 35 menit 

menjadi bubur nasi. 
c. Bubur nasi yang diperoleh kemudian didinginkan, dan 

selanjutnya dibekukan pada suhu -20 oC selama 19 jam. 
d. Selanjutnya dicairkan dalam air dingin yang mengalir selama 45 

menit, diperas dan dikeringkan pada suhu 60 oC sampai kering. 
e. Bubur kering ini dapat dimasak selama 5 menit dengan 

penambahan air 1 : 10. 
 

Nilai Gizi 
 
Dilihat dari komposisi kimianya, yaitu kadar protein, lemak, serat 

kasar, kadar abu dan karbohidrat nasi instan dan bubur nasi kering 
relatif sama dengan nasi yang dimasak dengan cara biasa. Hal ini 
misalnya dapat ditunjukkan dari salah satu hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa beras biasa mempunyai kadar protein 7,35%, 
lemak 0,61%, serat kasar 1,20%, abu 0,53% dan karbohidrat 91,51%, 
sedangkan beras instan mempunyai kadar kadar protein 7,81%, 
lemak 0,58%, serat kasar 0,98%, abu 0,69% dan karbohidrat 90,92%. 

Kemungkinan hilangnya zat gizi selama pembuatan nasi instan 
antara lain dapat terjadi karena larut atau rusak yang disebabkan 
adanya perendaman dan perlakuan dengan bahan kimia (jika 
pengolahannya menggunakan bahan kimia). 

Senyawa yang hilang umumnya berupa vitamin dan mineral. 
Dalam pembuatannya kehilangan vitamin tersebut dapat diperbaiki 
lagi dengan penambahan vitamin, khususnya kelompok vitamin B. 
Tetapi karena nasi atau beras pada umumnya dimaksudkan sebagai 
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sumber karbohidrat (energi) dan protein, maka manfaat yang 
diiperoleh dengan mengkonsumsi nasi instan sama dengan nasi biasa. 

 
4. Fortifikasi Beras 

Diantara biji-bijian utuh lainnya, beras mempunyai masalah 
khusus dalam fortifikasinya. Hal ini karena beras pada umumnya 
dikonsumsi dalam bentuk utuh dan juga pada umumnya sebelum 
dimasak dilakukan pencucian beras terlebih dahulu.. Metode 
enrichment yang pertama kali dilakukan terhadap beras antara lain 
produksi beras parboil dan dan beras konversi (converted rice). 
Dengan kedua cara tersebut, zat-zat gizi dari lapisan kulit beras akan 
ditransfer ke endosperm. 

Proses parboil meliputi perendaman gabah, penggunaan panas 
diikuti dengan pengeringan dan penggilingan gabah. Dengan cara 
tersebut telah dibuktikan bahwa sekitar 50-90% vitamin B1 atau 
tiamin dapat dipertahankan. Proses produksi beras konversi hamper 
sama dengan beras parboil, tetapi dilakukan juga penggunaan 
tekanan untuk mempercepat transfer zat gizi. Prose parboil juga dapat 
dilakukan dengan melakukan proses dalam kondisi asam dengan 
panambahan asam asetat. 

Metode selanjutnya adalah metode enrichmen yang menyangkut 
penambahan zat-zat gizi ke produk hasil penggilingan. Dalam teknik 
ini terdapat dua kelompok yaitu enrichment “jenis tepung” dan “jenis 
biji utuh”. 

Dalam enrichment jenis tepung, campuran vitamin dan mineral 
berbentuk tepung dalam jumlah 1, 0.5. atau 0.25 oz. per 100 lbs of 
rice (a w/w ratio of 1:1600, 1:3200 or 1:6400) ditambahkan ke dalam 
beras giling. Penambahan premix dilakukan segera setelah 
penggilingan karena adanya panas dan uap air dalam permukaan 
beras akan mempermudah pelekatan tepung vitamin dan mineral. 

Kelemahan utama dari metode ini adalah sekitar 20-100% dari 
zat gizi yang ditambahkan tersebut dapat hilang dalam pencucian. Di 
USA, beras yang diperkaya dengan cara ini harus dilabel dengan 
perkataan 'to retain vitamins do not rinse before or drain after 
cooking'. 

Pada metode kedua, campuran vitamin dan mineral bentuk 
tepung ditambahkan ke dalam beras giling, kemudian diikuti dengan 
proses coating menggunakan bahan tidak larut air. Kemudian 
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sebanyak 0.5% beras yang telah difortifikasi tersebut dicampurkan ke 
beras yang tidak difortifikasi sehingga jumlahnya memenuhi standar 
beras fortifikasi. Di Amerika Serikat, misalnya standar beras 
fortifikasi adalah 2.0 - 4.0 mg tiamin, 1.2 - 2.4 mg riboflavin, 16 - 32 
mg niasin or niasinamida dan 13 - 26 mg zat besi per 100 lb beras. 
Juga harus berisi 250 -1000 USP units vitamin D dan 500 -1000 mg 
kalsium. 

'Grain type' or 'coated grain' enrichment juga dapat dilakukan 
dengan melakukan spraying larutan premix vitamin dan mineral ke 
dalam beras yang ditempatkan dalam silinder berputar, diikuti 
dengan pengeringan menggunakan udara panas, penambahan bahan 
tidak larut air, penambahan zat besi, dan penambahan kedua dari 
bahan tidak larut air. Bahan tidak larut air yang dapat digunakan 
antara lain zein yang dilarutkan dalam etanol atau isopropanol, asam 
palmitat atau stearat, dan asam obeitat. Bahan coating yang lain 
adalah etil selulosa. 

Dengan metode coating tersebut, beras dapat diperkaya dengan 
niasin, tiamin, piridoksinvitamin A, vitamin E, asam folat, zat besi, 
dan seng Vitamin larut air dan vitamin laur lemak ditambahkan dalam 
lapisan-lapisan yang berbeda. 

Stabilitas terhadap proses perendaman dan pencucian cukup baik, 
karena kehilangan vitamin dan mineral selama proses persiapan beras 
sedikit yaitu 0.2- 1.1%. 

Ricegrowers Co-operative Ltd. (RCL) di Australia 
memfortifikasi beras dengan cara melarutkan vitamin dalam asam 
sulfat encer, penambahan larutan vitamin ke dalam beras, 
penambahan bahan tidak laut air, penambahan besi pirofosfat dan 
penambahan kembali bahan tidak larut air. Di Filipina fortifikasi 
beras dengan vitamin A yang diikuti dengan coating menggunakan 
bahan tidak larut air tidak dilanjutkan karena dilaporkan adanya 
kehilangan vitamin antara 10 - 20%. Beras yang difortifikasi dengan 
zat besi yaitu fero sulfat ditemukan adanya perubahan warna setelah 
penyimpanan 20 minggu dan kehilangan akibat pencucian sebesar 
9 %. 

Feri ortofosfat atau besi putih direkomendasikan untuk fortifikasi 
zat besi ke beras. Bahan ini hamper tidak larut air, berwarna putih, 
tetapi biaya produksinya 6 kali lebih mahal dibandingkan dengan besi 
sulfat. 
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Di Jepang, beras yang difortifikasi dengan berbagai zat gizi 
(multinutrient enriched rice) telah dipasarkan sejak 1981. Tahap 
pertama adalah proses parboil asam dengan penambahan tiamin, 
riboflavin, niasin, asam pantotenat dan piridoksin. Tahap kedua 
menyangkut coating berlapis biji beras dengan vitamin E, kalsium 
dan zat besi, yang diikuti dengan palapisan akhir menggunakan bahan 
tidak larut air. Pengepakan dilakukan dengan sistem MAS 
menggunakan pengemas berlapis alumunium dan penambahan 
karbondiaksida untuk menjaga kestabilan vitamin E selama 
penyimpanan. Ada umunya beras yang digunakan untuk fortifikasi 
adalah beras merah, sehingga adanya perubahan warna akibat 
fortiufikasi tidak menjadi masalah. 

Fortifikasi terhadap biji-bijian simulasi juga telah dicoba 
dilakukan. Biji-bijian simulasi dapat dibut dengan cara proses ektrusi 
terhadap tepung beras atau tepung biji-bijian lainnya menggunakan 
mesin pasta. Formulasi terbaik berisi vitamin A yang distabilkan 
dengan campuran tocoferol, asam askorbat dan lemak jenuh. Vitamin 
A yang digunakan adalah retinil palmitat. Retensi vitamin A setelah 
pencucian adalah 100% dan setelah pemasakan 60 - 94%. 
 

2.2.6 Tinjauan Hasil Pertanian 
I. Pertanian Tanaman Pangan 

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat 
karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi 
manusia. Tanaman pangan merupakan tanaman pokok manusia untuk 
dikonsumsi dan menjadi sumber energi. Pada umumnya tanaman pangan 
termasuk dalam tanaman musiman atau yang mampu menghasilkan dalam 
waktu semusim saja. 

Tanaman pangan menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. 
Namun juga terdapat beberapa daerah yang menjadi sentra pengembangan 
tanaman pangan tertentu. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat 
dalam mengembangkan tanaman pangan tertentu dan kesesuaian kondisi 
lingkungannya. Misalnya di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi 
Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi sentra produksi beras. Provinsi 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur 
adalah sentra produksi untuk kedelai. 

Jenis-Jenis Tanaman Pangan : 
1. Serealia 
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Serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk 
dipanen dan dimanfaatkan bijinya atau sebagai sumber karbohidrat. 
Sebagian besar serealia termasuk dalam anggota suku padi-padian 
yang biasa disebut sebagai serealia sejati. Tanaman serealia 
umumnya diperbanyak dengan biji serta dapat dibudidayakan di 
lahan sawah atau lahan kering. Salah satu usaha untuk mencapai hasil 
yang optimal untuk jenis serealia adalah menanam varietas yang 
sesuai dengan kondisi lingkungan. Sampai saat telah banyak 
dihasilkan varietas untuk setiap jenis tanaman serealia. Tanaman 
serealia yang banyak dikonsumsi manusia antara lain, padi, jagung, 
jelai, gandum dan gandum hitam. 

 
2. Biji-bijian 

Biji-bijian adalah segala tanaman penghasil biji-bijian yang bisa 
menjadi sumber energi utama manusia. Tanaman ini merupakan 
sumber energi yang baik bagi tubuh karena mengandung beragam 
nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. 
Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ada banyak jenis biji-bijian 
yang bisa dipilih sebagai camilan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. 
Biji-bijian tidak menjadi makanan pangan utama karena produksi per 
luas lahan jauh lebih sedikit sehingga menjadi lebih mahal 
dibandingkan serealia dan umbi. Sehingga biji-bijian menjadi 
makanan pangan tambahan saja. Tanaman biji-bijian yang sering kita 
konsumsi antara lain seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. 

 
3. Umbi-umbian 

Tanaman umbi-umbian adalah tanaman yang ditanam untuk 
dipanen umbinya. Tanaman umbi-umbian termasuk dalam tanaman 
pangan karena satu organ dari tumbuhan yang merupakan modifikasi 
dari organ lain mampu berfungsi sebagai penyimpan zat tertentu yang 
pada umumnya karbohidrat sebagai sumber energi utama manusia. 
Organ yang dimodifikasi dapat berupa daun, batang, atau akar. 
Bentuk modifikasi ini biasanya adalah pembesaran ukuran dengan 
perubahan anatomi yang sangat jelas terlihat. Umbi biasanya 
terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Tanaman umbi-umbian 
umumnya diperbanyak dengan stek serta umumnya ditanam di lahan 
kering. Tanaman umbi-umbian yang biasa dimanfaatkan manusia 
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antara lain seperti ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, wortel, dan 
kentang. 

 
4. Jenis tanaman lainnya 

Selain tanaman serealia, biji-bijian, dan umbi-umbian, ada juga 
tanaman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif tanaman 
pangan yang mampu menjadi sumber energi manusia. Tanaman 
tersebut seperti sagu yang diambil batangnya dan sukun yang 
merupakan buah. 

(https://farming.id/jenis-jenis-tanaman-pangan/) 

 

II. Tanaman Holtikultura 
Hortikultura (horticulture) berasal dari bahasa latin hortus (tanaman 

kebun) dan cultura/colere (budidaya), dan dapat diartikan sebagai budidaya 
tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas bukan 
hanya untuk budidaya di kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis 
tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, 
pembibitan, kultur jaringan, pruduksi tanaman, hama dan penyakit, panen, 
pengemasan, dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode 
budidaya pertanian modern. 

Hortikultura merupakan cabang dari agronomi. Berbeda dengan 
agronomi, hortikultura memfokuskan pada budidaya 
tanaman buah (pomologi/frutikultur), tanaman bunga (florikultura), 
tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat-obatan (biofarmaka), dan 
taman (lansekap). Salah satu ciri khas produk hortikultura adalah perisabel 
atau mudah rusak karena segar. 

Orang yang menekuni bidang hortikultura dengan profesional disebut 
sebagai hortikulturis. 
Komoditas tanaman holtikultura terdiri dari : 
a. Pomology/ Frutikultur/ buah-buahan 

Contoh : Mangga, manggis, apel, jambu, papaya, dll 
b. Florikultura 

Contoh : Mawar, melati, bougenvil, asoka, dll 
c. Olerikultura 

Contoh : Tomat, selada, bawang, wortel, kentang, bayam, melon, 
semangka, dll 
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d. Biofarmaka 
Contoh : Purwoceng, kunyit, dll 

e. Lansekap 
Contoh : Tanaman bali, tanaman jawa, dll 
 

2.3 ASPEK LEGAL 
A. FOKUS RISET, TEMA, TOPIK, TARGET RIRN 

 

Gambar 2.5 Rencana Induk Riset Nasional/ Sosial Humaniora-Seni Budaya-
Pendidikan 
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Gambar 2.6 Topik Riset – Target 

 

B. DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 
I. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 

 
Gambar 2.7 Pasal-Pasal Terkait Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten 

Sidoarjo dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 
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II. RENSTRA Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2014-2019, RPJMN, RESNTRA KEMENPER RI 2010-
2014, dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.  

Gambar 2.8 Potongan RENSTRA Dinas 
Pertabunak Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2014-2019 

Gambar 2.9 Potongan RENSTRA Dinas 
Pertabunak Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2014-2019 

Gambar 2.10 Kaitan Antara Sinergi RPJMN Dengan RENSTRA 
KEMENPER RI Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2019, dan RENSTRA Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 
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2.4 STUDI BANDING 
A. BBPP (Balai Besar Pelatihan Pertanian) Ketindan, Malang 

a. Deskripsi Objek 
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian. 
BBPP Ketindan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan 
mengembangkan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di 
bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP 
Ketindan diharapkan mampu menjawab tantangan di era Globalisasi 
untuk meningkatkan kualitas SDM Pertanian yang tangguh serta 
profesional. 

 

b. Visi dan Misi 

1) Visi 
Menjadi lembaga pelatihan terpercaya untuk mewujudkan SDM 
Pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing berorientasi 
bioindustri berkelanjutan. 
 

2) Misi 
i. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi 

dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan 
kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan 
pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima. 

ii. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan 
pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel. 

iii. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi 
aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai 
dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

iv. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi 
non aparatur pertanian sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK) 
dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta 
berdaya saing. 

v. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan 
pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian 
bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani. 



54 
 

 
 

vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan 
prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usahatani. 

vii. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan 
manajemen yang transparan dan akuntabel. 
 

c. Klasifikasi Peserta Diklat  
1) Aparatur : PNS dan instansi pemerintah  
2) Non aparatur : Petani, pelaku usaha, mahasiswa dan siswa sekolah 

 

d. Materi Pelatihan 
 

No. Materi No. Materi 
1 Budidaya Tanaman 

Rimpang 
6 Budidaya Bawang Merah 

2 Budidaya Pengelolaan 
Tanaman Terpadu Padi 

7 Pengolahan Hasil Ubi Kayu Dan Ubi 
Jalar 

3 Budidaya Kedelai 8 Good Agricultural Practices (GAP) 
Buah 

4 Budidaya Jagung 9 Manajemen Dan Kewirausahaan 
5 Budidaya Cabai Merah 10 Pembuatan Pestisida Organik 

Tabel 2.7 Materi Pelatihan BBPP Ketindan Malang 

e. Fasilitas  

Aula dan Ruang Kelas 
No. Nama  Jumlah Kapasitas/ orang 
1 Aula mahkota dewa 1 150 

2 Ruang kelas 

Kelas padi 35 
Tapak liman 1 40 
Tapak liman 2 40 
Tapak liman 3 40 
Tapak liman 4 40 
Tapak liman 5 40 

Asrama dan Guesthouse 
No.  Nama Kapasitas/ orang 

1 Asrama 
Buah tin 52 
Mawar 20 
Melati 28 
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Manggis 12 
Som jawa 32 

2 Guesthouse  
Shorgum 8 
Kacang tanah 8 
Gandum 6 

Tabel 2.8 Tabel Fasilitas BBP Ketindan Malang 

No. Laboratorium dan Instalasi 

1 Instalasi laboratorium 

Teknologi pengolahan hasil tanaman pangan 
Teknologi pengelohan hasil tanaman obat 
Bioteknologi dan pengolahan limbah 
Proteksi tanaman 

2 Lahan praktek  

3 Screen house 
Hidroponik 
Koleksi tanaman obat 

Fasilitas lainnya 
No. Nama 
1 Perpustakaan 
2 Masjid 
3 Internet area 
4 Fitness center 
5 Gerai dan spa herbal 

Tabel 2.9 Fasilitas BBPP Ketindan Malang 

f. Kumpulan Gambar 

Gambar 2.11 Parkiran Motor BBPP Gambar 2.12 Masjid BBPP  
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Gambar 2.13 Instalasi PT BBPP  Gambar 2.14 Perpustakaan BBPP  

Gambar 2.15 Asrama BBPP  Gambar 2.16 Greenhouse BBPP  

Gambar 2.17 Gedung Pembelajaran 
BBPP  

Gambar 2.18 Tempat Peralatan BBPP  
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Gambar 2.19 Gedung Pengolahan BBPP  Gambar 2.20 Rumah Dinas BBPP  

Gambar 2.21 Greenhouse TO BBPP  Gambar 2.22 Lahan Praktek BBPP  

Gambar 2.23 Fitness Center BBPP  Gambar 2.24 Rumah Pembibitan 
BBPP  
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Gambar 2.25 Lahan Praktek BBPP  Gambar 2.26 Instalasi PH BBPP  

 
B. P4S Sedulur Tani, Jombang 

a. Deskripsi objek 
P4S Sedulur tani adalah tempat untuk bertemu dan berbagi 

pengalaman antar stakeholder pertanian, tempat untuk menggali 
keberdayaan. 

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Sedulur Tani 
adalah tempat yang memfasilitasi kegiatan pelatihan pertanian dan 
kegiatan pelatihan peternakan, terletak di Jln. Dr. Sutomo, Banjaragung, 
kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Keberadaan P4S Sedulur Tani 
semakin lengkap karena lokasinya juga didukung dengan kegiatan 
agrowisata sebagai pendekatan guna menarik minat generasi muda untuk 
belajar tentang sektor pertanian. Klasifikasi P4S sedulur tani masuk 
dalam kelas Madya. 

Sektor yang menjadi spesialisasi P4S Sedulur Tani adalah sektor 
pertanian dan peternakan (Mix Farming) khususnya tanaman pangan dan 
peternakan sapi. Bahkan, P4S Sedulur tani sudah diakui sebagai salah 
satu tempat pelatihan ternak  terpercaya. Hal tersebut mendorong Pusat 
Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Sedulur Tani menjadi 
Sentra Pelatihan Pertanian Terpadu. Kepemilikan pusat pelatihan 
pertanian ini didirikan oleh Keluarga Besar H. Sukito - Hj. Asmah yang 
merupakan wujud dharma bhakti untuk dunia pertanian. 
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b. Visi dan misi 
1) Visi 

P4S Sedulur Tani mempunyai visi Terwujudnya Pusat Pelatihan 
Pertanian dan Pedesaan Swadaya sebagai Sentra Pelatihan Sumber 
Daya Manusia (SDM) Pertanian berwawasan global dengan 
penguasaan teknologi tepat guna. 

 
2) Misi 

i. Mewujudkan pemberdayaan petani dan pelaku usaha tani di 
pedesaan yang mandiri, berwawasan global dan profesional. 

ii. Mendayagunakan sarana dan prasarana P4S dalam pengembangan 
Sumber Daya Manusia pertanian serta meningkatkan mentalitas 
kewirausahaan dan kesejahteraan masyarakat tani. 

iii. Mengadakan pembinaan dan pendampingan kelompok tani dan 
petani di daerah dan luar daerah dengan melakukan pelatihan teknis 
di bidang pertanian. 
 

c. Materi Pelatihan 

No. Materi No. Materi 

1 Pemahaman benih padi 11 
Pemahaman dasar pemasaran 
pertanian 

2 Ekologi tanah 12 System informasi pemasaraan 
3 Teknologi PHT 13 Sosiologi pertanian pedesaan 
4 Pengembangan bio organik 14 Pengembangan pedesaan 

5 
Pengelolaan limbah 
pertanian 

15 
Pengenalan dasar kemitraan 
pertanian 

6 Analisa hasil panen 16 Pemilihan bakalan 
7 Pengenalan teknologi benih 17 Pembuatan pakan 
8 Pengenalan pasca panen 18 Manajemen kandang 
9 Pengendalian mutu 19 Pemanfaatan limbah ternak 
10 Teknologi penyimpanan 20 Manajemen calving interval 

Tabel 2.10 Materi Pelatihan P4S 
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d. Fasilitas  

No. Fasilitas No. Fasilitas 

1 Lahan Praktek 8 Asrama 

2 Kandang Sapi 9 Musholla 

3 Laboratorium Mini P. H. T 10 Gudang 

4 Laboratorium Analisa Padi 11 Guest House 

5 Kelas/ Gedung Pertemuan 12 Kafetaria 

6 Perpustakaan 13 Toilet 

7 Mini mart 14 Fasilitas Pelatihan 

Tabel 2.11 Fasilitas P4S 

e. Kumpulan gambar 

Gambar 2.27 Bagian Depan P4S Gambar 2.28 Lapangan Jemur P4S  

Gambar 2.29 R. Kelas dll P4S  Gambar 2.30 Masjid P4S  
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2.5 KARAKTER OBJEK 
Suasana yang menggambarkan karakter dari objek fasilitas pelatihan ini 

adalah : 
1. Hijau, lingkungan alam buatan maupun alami yang hijau banyak ditampilkan 

sebagai bentuk pendekatan kepada alam 
2. Edukatif, memberikan wawasan tentang pertanian kepada para pengunjung 
3. Refresher, suasana natural yang dapat menyegarkan pikiran dan badan karena 

suasana lokasi yang asri dan tenang 
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