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T a n a h

Salam Redaksi
Pada edisi terakhir Buletin
Serdang Bedagai di Tahun
2017 ini, kami
menyuguhkan beberapa
rublik yang akan mengupas
tentang potensi pertanian,
perkebunan dan potensi
kelautan.
Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai) memiliki
banyak potensi daerah
yang cukup beragam,
mulai dari potensi wisata,
perikanan, kelautan, air minum, perkembunan rakyat dan pertanian.
Disektor pertanian, Sergai memiliki lahan sawah di tahun 2017 sesuai dengan
data dari Dinas Pertanian Sergai seluas 38.560 hektar dengan princian sawah
beririgasi 32.777 hektar dan tidak beririgasi 5.783 hektar.
Dari luasnya lahan yang dimiliki, Sergai cukup berpotensi besar untuk
berupaya menjadikan Tanah Bertuah Negeri Beradat menjadi salah satu
“Kampung Pangan” di Indonesia.
Selain Kampung Pangan, Sergai juga merupakan salah satu lumbung
beras di Provinsi Sumut dan produksi berasnya dari tahun ketahun terus
meningkat.
Tak hanya sektor pertanian seperti padi, akan tetapi sektor perkebunan
kelapa sawit juga sedang gencar digalakan, karena sektor perkebunan juga
memegang peranan penting dalam memajukan suatu daerah. Kelapa sawit
juga merupakan komoditas unggulan yang berperan dalam pembangunan
ekonomi dan agro industri serta dapat mensejahterakan masyarakat. “ Jadi
wajar saja bila Presiden RI Joko Widodo mendukung Perkebunan Sawit Rakyat
(PSR) yang dicanangkan di Sergai,”.
Disisi inovasi kami suguhkan tentang budidaya Jamur Tiram Domas
(Pleurotus Ostreatus) yang merupakan jamur pangan dan tengah
dibudidayakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok Masihul. Dan kini dari hasil
usaha budidaya jamurnya mampu mensejahterakan hidupnya sekaligus
menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.
Demikian beberapa rubrik yang kami suguhkan dan masih ada rubrik
menarik lainnya yang dapat dinikmati oleh pembaca.

Pembina :
1. Bupati
2. Wakil Bupati

Penasehat :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai
2. Asisten Pemerintahan Umum
Pemimpin Redaksi/
Setdakab Serdang Bedagai

Penanggungjawab

Diterbitkan oleh :

Dinas Komunikasi
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Informatika
Serdang Bedagai
Jalan Negara Nomor 300
Disusun oleh :
Sei Rampah 20695
Tim Redaksi SK. Bupati
Telp/Fax : (0621) 442135

www.serdangbedagaikab.go.id
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Presiden RI
Joko Widodo
Dukung PSR
di Sergai

U N G G U L

TINJAU: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Sumut Ir, H.T. Erry Nuradi, M.Si, Bupati
Sergai Ir. H. Soekirman meninjau tanaman sawit rakyat yang akan direplanting pada acara peresmian kegiatan Peremajaan
(replanting) Tanaman Sawit Rakyatdi Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Senin (27/11).

T

ak dapat dipungkiri bahwa
sektor perkebunan dan
pertanian memegang
peranan penting dalam
memajukan suatu daerah. Hal ini
dikarenakan kedua sektor
tersebut memberikan kontribusi
tinggi terhadap peningkatan

kesejahteraan.
Dalam hal sektor
perkebunan, Kelapa Sawit
termasuk jenis tanaman
komoditas unggulan yang
berperan dalam pembangunan
ekonomi dan agro industri
sehingga dapat mensejahterakan
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masyarakat.
Disamping itu juga kelapa
sawit sebagai sumber devisa bagi
pemerintah Indonesia dan
pemerintah daerah. Oleh sebab
itu diperlukan suatu upaya dalam
m e m e l i h a r a d a n
mengembangkan kesinambungan

peningkatan kelapa sawit sebagai
Saumber Daya Alam (SDA) yang
potensial.
Dikarenakan tingginya
permintaan minyak sawit, hal ini
membuat negara Indonesia terus
melakukan pengembangan
perkebunan kelapa sawit dan
menjadikan Indonesia sebagai
penghasil minyak sawit di dunia.

Presiden RI Joko Widodo
Sambangi Sergai
Berkaitan dengan hal
tersebut, Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo (Jokowi)
menyambangi Kabupaten
Serdang Bedagai (Sergai) untuk
meresmikan kegiatan

Kecamatan Dolok Masihul, Senin
Nopember lalu.
Disela-sela kegiatan
tersebut, Presiden menyerahkan
bantuan dana peremajaan kelapa
sawit rakyat dan penyerahan
bibit jagung kepada petani di
areal kelapa sawit Desa Kota
Te n g a h Ke c a m a t a n D o l o k
Masihul.

TINJAU: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Sumut Ir, H.T. Erry Nuradi, M.Si, Bupati
Sergai Ir. H. Soekirman meninjau tanaman sawit rakyat yang akan direplanting pada acara peresmian kegiatan Peremajaan
(replanting) Tanaman Sawit Rakyatdi Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Senin (27/11).

AMBUTAN: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tengah menyampaikan sambutannya pada acara peresmian
kegiatan Peremajaan (replanting) Tanaman Sawit Rakyat di Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul,
Senin (27/11).

Salah satu yang dilakukan adalah
dengan menggalakan Program
Revitalisasi Perkebunan Kelapa
Sawit. Program ini merupakan
salah satu upaya percepatan
pengembangan perkebunan
rakyat.

peremajaan (replanting)
tanaman sawit petani.
Kedatangan Presiden yang
disambut oleh Bupati Ir. H.
Soekirman bertempat di
lapangan Perkebunan Hevea
sekaligus meninjau dan beramah
tamah dengan siswa SDN 102065
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Dalam kesempatan
tersebut Presiden RI Joko Widodo
menyampaikan bahwa saat ini
Indonesia adalah produsen
kelapa sawit terbesar di dunia.
Dengan demikian kita harus
menjadi yang tercepat dalam hal
pengelolaan. Selain itu juga kita

harus bekerja keras, mulai dari
peremajaan, pengelolaan dan
lainnya sehingga dapat
meningkatkan produktifitas
kelapa sawit. Untuk itu Presiden
memerintahkan kepada Menko
Perekonomian agar segera
melakukan peremajaan sawit
kita sehingga tidak disalip oleh
negara lain, kata Presiden.
Komitmen Pemerintah
untuk
meremajakan sawit
dimulai di Kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan
kemarin. Dengan jumlah 4,6 juta
lahan rakyat dari total 11,9 juta
hektar. Di sumut terdapat 350 ha
yang harus diremajakan dan
membutuhkan dana yang tidak
sedikit, namun untuk hasil masa
depan hal ini harus kita
laksanakan.
Guna mendukung program
Perkebunan Sawit rakyat (PSR)
tersebut, lanjut Presiden Jokowi
selain dana sekitar 3 trilyun juga
tahun ini ada 5 juta sertifikat
yang akan dibagikan untuk petani
yang berguna untuk
meminimalisir sengketa lahan
baik antara penduduk dengan
penduduk, perusahaan maupun
pemerintah.
“Mari bekerja untuk
rakyat dengan sebaik-baiknya,
jauhkan dan hindari pungli
kepada masyarakat. Program PSR
ini juga dapat dilaksanakan
melalui skema tumpang sari,
dengan menanam jagung
ataupun semangka diantara
tanaman sawit tersebut. Kepada
Mentan agar membuat Perpres
yang menguntungkan petani
karena target kita adalah ekspor,
bukan impor,” katanya.
Presiden Jokowi saat
berdialog dengan salah seorang
petani mengharapkan program
ini dapat berjalan dengan baik.

“Saya akan terus chek
perkembangannya karena saya
ingin negara ini jadi negara
berkembang yang maju,”
pungkas Jokowi.

Menko Perekonomian
Sambut Baik Program PSR
Sementara itu
Menkoordinator (Menko) bidang
Perekonomian Darmin Nasution
saat mendampingi Presiden RI
Joko Widodo yang melakukan
lawatan di Tanah Bertuah Negeri
Beradat mengemukakan bahwa
kegiatan ini merupakan
kesinambungan launching
program PSR yang dilaksanakan
pada 13 oktober 2017 di
Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan luas 11,9 juta ha, 41%
merupakan kebun sawit rakyat.
Ditandai kelemahan umur
tanaman lebih 25 tahun sudah
banyak, bibitnya tidak terlalu
baik sehingga produktifitas
kelapa sawit rakyat jauh lebih
sedikit dari perkebunan sawit
perusahaan. Oleh karenanya
dengan luas 4,6 juta ha jika
diremajakan 25 tahun dan kita
perlu 185.000 ha peremajaan per
tahun.
L e b i h l a n j u t
disampaikannya, untuk Provinsi
Sumut ada 35.000 ha tanaman
yang sudah tua dan lebih dari 25
tahun atau yang belum 25 tahun
namun berproduktifitas rendah.
Kalau hasilnya kurang dari 10 ton
Tandan Buah Segar (TBS) per
tahun dan
masih tergolong
sedikit. Kali ini peremajaan
kelapa sawit rakyat di sumut yang
diresmikan ditempat ini 9109 ha
meliputi 12 Kabupaten/kota
karena perkebunan rakyat di
sumut tidak menumpuk disatu
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daerah saja, kata Darmin.
Dikemukakan Menko
Perekonomian bahwa jika lahan
yang kita miliki seluar 35000 ha,
jika bisa meremajakan 25.000 ha
sudah tergolong baik. Oleh
karena itu untuk meningkatkan
kapasitasnya, kita tentu saja
membutuhkan pendanaan serta
dukungan administratif dan
lainnya. Di sumut tidak ada kebun
rakyat tidak ada yang masuk
dalam kawasan hutan, berbeda di
Banyuasin Sumsel kemarin.
PSR didesain dengan
bantuan dana peremajaan 25
juta per ha yang disalurkan
melalui BPDBP dan sisanya akan
dipenuhi melalui KUR. Mulai 1
Januari 2018 dengan bunga 7 %
per tahun, namun tidak diberikan
sekaligus. Program Peremajaan
Kelapa Sawit ini dikelola secara
k l u s t e r. D e n g a n d e m i k i a n
perkebunan sawit rakyat perlu
dikelola secara berkelanjutan
sesuai prinsip dan kriteria
Indonesia Sustainable Palm Oil
(ISPO) sehingga dapat
diperdagangkan dengan baik di
dunia internasional, katanya.
Dengan adanya
Penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) tentang
Pemberdayaan Hak Atas Tanah
Masyarakat bagi Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan
dan Pembudidaya Ikan dan
Peluncuran Skema KUR Khusus
Peremajaan Perkebunan Kelapa
Sa w i t Ra k y a t, d i h a ra p k a n
kerjasama lintas sektoral guna
peningkatan taraf hidup
masyarakat petani, perkebunan
dan perikanan, tutup Menko
Perekonomian.
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Pertanian Organik,
Daya Tarik Menuju

DESA AGROWISATA

Ketua Kelompok Tani Fajar sedang memperlihatkan kemasan produk beras
organik SRI Wangi kepada Bupati Sergai H. Soekirman dan Kepala Kantor
Bank Indonesia Perwakilan Sumut Arih Budi Santoso, serta Camat Teluk
Mengkudu M. Fahmi pada kegiatan Phasing Out dan Launching Beras
Organik Gapoktan Sri Karya Klaster Padi Binaan Bank Indonesia Sumut di
Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu.
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Bendahara
Kelompok Tani
Subur
Kamarudin
bersama kedua
rekannya
dilokasi
penggilingan
padi organik
Dusun II Desa
Lubuk Bayas
Kecamatan
Peebaungan
Kabupaten
Sergai

S

ebagai salah satu anggota
Asia Local Government For
Organic Agriculture
(ALGOA) Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai (Pemkab Sergai)
terus berkomitmen untuk
memberikan dukungan terhadap
peningkatan pertanian organik.
Komitmen ini tidak terlepas dari
adanya laporan mengenai bidang
pertanian organik yang ada di
Sergai. Adanya produksi
pertanian organik dapat
memberikan peluang menjadi
desa agrowisata.
Salah satunya adalah
Desa Pematang Setrak yang sudah
memiliki produk unggulan seperti
beras organik, kemasannya juga
sudah baik dan Kelompok Tani
Fajar sudah lebih dari 21 tahun
secara berkelanjutan bertani
dengan sistem organik. Hal ini
membuktikan bahwa Kabupaten
Sergai memang unggul, inovatif
dan berkelanjutan.
Dikemukakan Bupati Soekirman
disela-sela setiap kegiatan

tentang pertanian yang
dihadirinya bahwa sekarang ini
Sergai telah memiliki luas areal
pertanian organik lebih dari 25
ha, yang lokasinya berada di Desa
Pematang Setrak dan Desa Lubuk
Bayas. Hal ini merupakan potensi
yang harus dikembangkan secara
berkesinambungan.
Tentang Organik ini, kata
Soekirman ketika belajar
Pertanian Organik di Jepang, saat
ditanya kepada salah seorang ibu
disana menceritakan bahwa
mereka selalu mengkonsumsi
makanan organik dan mereka
tidak mau mengkonsumsi
makanan yang tidak organik. Lalu
dijelaskan oleh si ibu, dia tidak
mau melahirkan anak yang bodoh
dengan mengkonsumsi makanan
yang tidak organik. Sebab itu di
Jepang orangnya pinter-pinter
dengan mengkonsumsi makanan
organik sehingga tak heran orang
Jepang mampu menghasilkan
produk terkenal di dunia, seperti
Yamaha, Toyota, Suzuki, dan
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lainnya, papar Bupati
mengisahkan.
Masih menurut Bupati
Soekirman, petani organik di
Jepang sudah lebih maju dari
kita, sebab petani di Jepang
dalam memasarkan beras
organiknya sudah menggandeng
perusahaan maskapai
penerbangan Japan Air Lines
(JAL). Untuk kelas bisnis
makannya makan beras organik.
Kalau disini hanya baru beras
organik SRI WANGI dari kelompok
tani Fajar Pematang Setrak yang
digandeng Bank Indonesia
dengan pasarnya langsung pasar
modern YUKI,” ujar Bupati.

Untuk itu, Bupati
mendorong agar Desa Pematang
Setrak dapat menjadi desa
agrowisata. Kedepannya Dinas
Pekerja Umum dan Penata Ruang
(PUPR) tahun 2018 akan
meningkatkan infrastruktur jalan
menuju daerah ini sehingga akan
lebih mudah untuk dikunjungi
wisatawan, seperti yang
dilakukan oleh Asosiasi Pelaku
Wi s a t a I n d o n e s i a ( A P W S I )
mengunjungi Tanah Bertuah.
Jika APWSI berkunjung ke
Sergai melihat desa ini, maka
mereka akan dibawa berkeliling
desa melihat potensi yang ada.
Selanjutnya wisatawan ini dapat
tinggal di rumah-rumah
penduduk desa yang telah
disiapkan sebagai tempat tinggal
mereka. Karena itu harus
disiapkan tempat tidurnya,
toiletnya bersih, makannya juga
makan beras organik. Kemudian
tamu itu diajak melihat-melihat
kehidupan sosial masyarakatnya
seperti bercocok tanam, orang
menggembalakan kerbau dan
lain-lain.
Sedangkan pada malam
harinya, tamu itu disajikan
tontonan reog, jaran kepang dan
lain-lain. Hal ini dikarenakan
didaerah ini sudah banyak
b e r a g a m k e s e n i a n
tradisionalnya. "Kalau ada sekitar
40 atau 45 orang yang berkunjung
ke desa saja dengan satu malam
Rp 80 ribu,
bisa dipastikan
dengan adanya Desa Agrowisata
tentu akan memberikan
penghasilan bagi masyarakat di
desa ini,” Kata Soekirman.
Apalagi ada media yang
menuliskannya baik lewat media
internet, koran, televisi, yang
memberitakan mengenai Desa
Agrowisata ini. Peran media
disini sangat diperlukan guna
mempromosikan desa ini. Sebab
itu kedepannya pentingnya
kolaborasi yang 5, diantaranya

ada Pemerintah, Perguruan
Tinggi (intelektual), Pengusaha,
Rakyat serta Media, kata Bupati.

Pertanian Organik, Daya
Tarik Menuju Desa
Agrowisata
Untuk meningkatkan
kunjungan wisata 1 juta orang
per tahunnya sebagaimana
tertuang dalam visi misi Bupati
dan Wakil Bupati Sergai di 21
peraihan dalam 5 tahun kedepan
sejak periode dilantik 17 Februari
2016 lalu. Adanya pertanian
organik di Kabupaten Sergai
dapat mendorong daya tarik bagi
pelaku usaha wisata untuk lebih
jauh mengetahui kehidupan para
petani organik yang ada di Desa
Pematang Setrak dan Desa Lubuk

Bayas.
Ketua Kelompok Fajar
Gapoktan Sri Karya Parlan
Sibarani mengatakan bahwa
pihaknya selalu mengajak para
petani yang lain untuk melakukan
pertanian organik, ketika
berkunjung di Bali pihaknya
pernah melihat dengan adanya
agrowisata organik selain
produksi pertaniannya
meningkat juga kunjungan
wisatanya. Beberapa langkah
sudah disiapkan seperti
homestay yang tersedia di
rumah-rumah penduduk, balaibalai pertemuan, tenaga ahli
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masaknya.
Te r k a i t p e r t a n i a n
organik, bahwa untuk melakukan
sistem pertanian organik tidaklah
terlalu sulit, bahkan dari segi
biaya lebih murah dari pertanian
konvensial. Hanya saja pertanian
organik ini lebih sering
melakukan pengamatan. Belum
lagi lahan biasa digunakan
dengan pertanian yang
konvensional menuju sistem
pertanian organik membutuhkan
waktu 2 tahun agar benar-benar
unsur haranya pulih kembali
serta siap dilakukan pertanian
organik.
"
Perlu waktu 2 tahun dari
pertanian anorganik
(konvensional) menuju pertanian
organik. Masa 2 tahun atau masa
konservasi untuk mengembalikan

unsur hara tanah atau
menyehatkan tanah. Kalau
langsung dilakukan pertanian
belum bisa sebab lahan itu masih
mengandung pupuk pestisida.
Pada proses ini pengamatan lebih
sering dilakukan,” terang Parlan.
Sedangkan proses
pengairan pertanian organik
harus menggunakan bak
penampungan, dimana air yang
masuk sebelum dialirkan ke lahan
persawahan terlebih dahulu
harus ditampung dalam bak
penampungan atau kolam yang
sudah disediakan di areal
persawahan. Air yang ditampung

di dalam kolam ini terus
dilakukan pengamatan dan
proses penampungannya
memakan waktu sekitar satu hari
satu malam. Setelah itu air baru
bisa dialirkan ke areal
persawahan.
"Air yang digunakan harus
ditampung dulu dalam kolam
selama satu hari satu malam
sebelum dialirkan ke areal
p e r s a w a h a n . Pa d a m a s a
penampungan di kolam perlu
dilakukan pengamatan. Agar air
yang ditampung di dalam kolam
benar-benar sudah layak
dialirkan ke areal persawahan,”
kata Parlan.

Telah Disertifikasi LeSOS
Saat ini Kelompok Tani
Fajar memiliki 8 ha luas areal
pertanian organik yang telah
disertifikasi dari Lembaga
Sertifikasi Organik Seloliman
(LeSOS) Jawa Timur sejak tahun
2016 lalu. Proses memperoleh
sertifikasi ini sendiri
membutuhkan waktu yang cukup
lama. Sertifikasi pertanian
organik ini berlaku selama 2 (dua)
tahun selanjutnya harus
diperpanjang lagi.
Disebutkan Parlan, untuk
memperoleh sertifikasi organik
ini harus dipenuhi beberapa
kriteria yang diminta pihak
LeSOS, diantaranya harus ada
pedoman Internal Control System
(ICS), SNI Organic/standar
organic internal (SOI), sejarah
lahan, pendaftaran lahan, daftar
internal control system (laporan
pelaksanaan ICS), standar
operasional untuk budidaya
maupun olahan, daftar AFI atau
anggota petani, daftar kontrak
dengan staf ICS kelompok, daftar
kontrak dengan petani, daftar
pelanggaran dan sanksi, daftar
analisis resiko, dan alur proses

produksi. Setelah persyaratan
seluruhnya dipenuhi baru
kemudian dapat diajukan proses
sertifikasi organik pada LSO yang
telah terakreditasi oleh KAN
untuk kemudian diajukan
pemeriksaan/inpeksi terhadap
dokumen dan lapangan,”
paparnya.
Namun berapa besaran
biaya yang harus dikeluarkan bagi
kelompok tani guna memperoleh
sertifikasi organik tersebut
sejauh ini mereka masih
difasilitasi Pemkab Sergai melalui
Dinas Pertanian. Mereka hanya
diminta untuk memenuhi
persyaratannya saja, tetapi
kalau dihitung tentu biayanya
cukup besar sehingga untuk
memperpanjang kembali
sertifikat itu sudah mereka
pikirkan bersama.
"Sertifikat organik ini
hanya berlaku selama 2 (dua)
tahun selanjutnya akan diajukan
untuk diperpanjang lagi, namun
kedepannya pihaknya berharap
masih ada dukungan dari Pemkab
Sergai,” papar Parlan.

Permodalan Ditengah
Pengembangan Pertanian
Organik
Meski sudah memiliki
pasar sendiri guna memasarkan
beras organik yang mereka
produksi tetap saja kelompok
tani yang mereka kelola belum
mampu mengembangkan luas
areal pertanian organik.
Mengajak para petani mengolah
lahan dengan sistem pertanian
organik haruslah secara
perlahan-lahan. Sebab
menyakinkan mereka ditengah
pola pertanian konvensional yang
masih menggunakan pupuk kimia
tentu bukanlah hal yang mudah.
Ditambah lagi para pemilik modal
yang berinvestasi untuk membeli
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gabah petani organik sekarang ini
jarang ditemukan. Selama ini
hasil gabah padi organik
kelompok saja yang menampung.
"Kami terkendala modal
untuk mengembangkan areal
lahan dan gabah padi organik,
sebab belum ada pemilik modal
yang berani berinvestasi. Selama
ini kami yang menampung gabah
padi anggota kelompok tani,
d i m a n a d u k u n g a n
permodalannya dibantu Bank
Indonesia,” ujarnya.
Menurut Ketua Kelompok
Tani Fajar ini, bahwa gabah padi
organik memiliki harga yang
tinggi dibanding dengan gabah
padi yang anorganik, dimana padi
organik ini perkilonya sebesar Rp
5700. Sementara harga gabah
padi anorganik perkilonya
sebesar Rp 5000. Dimana luas
areal pertanian organik yang kini
mereka usahakan seluas 8 ha.
Dalam setiap hektarnya bisa
menghasilkan gabah padi
sebanyak 7 ton. Untuk biaya
pengeluaran dihitung dari masa
perataan lahan, penanaman,
pemeliharaan, sampai masa
panen dikeluarkan biaya ratarata Rp 225 ribu sampai Rp 250
ribu. Kalau ditotal dengan harga
per kilonya gabah padi organik
sebesar Rp 5700 dengan 7 ton per
hektarnya akan menghasilkan
sebesar Rp 39,9 juta, berbeda
dengan gabah padi anorganik
harga per kilonya sebesar Rp 5000
dengan hasil perhektarnya 7 ton
hanya menghasilkan sebesar Rp
35 juta. Jika per rantenya petani
dengan pertanian organik
mengeluarkan biaya sebesar Rp
250 ribu diperlukan biaya
perhektarnya sebesar Rp
6.250.000,- dapat menghasilkan
keuntungan sebesar Rp
33.650.000,- jelas Parlan.
Sementara itu, petani
dengan pertanian anorganik
dengan rata-rata per rantenya

mengeluarkan biaya sebesar Rp
300.000,- sehingga perhektarnya
sebesar Rp 7.500.000,- jika harga
jual gabah padi per kilonya Rp
5.000,- dipastikan petani hanya
dapat Rp 35 juta, bila dikurangi
dengan modal biaya yang
dikeluarkan hanya bisa
mengantongi sebesar Rp
27.500.000,-. Tentunya selisih
yang diperoleh petani organik
lebih untung sebesar Rp
6.150.000,-,
"Untuk menjadikan lahan
agar dapat digunakan sebagai
lahan pertanian organik tidak
mudah seperti membalikan
telapak tangan, karena kita
butuh kesabaran untuk mengolah

lahannya, sekarang ini kami
sudah dapat menikmati hasilnya,
sebab gabah padi organik
maupun beras organik harganya
lebih tinggi dari harga beras
anorganik, dimana beras organik
per kilonya Rp 15.000,- dan beras
anorganik per kilonya sebesar Rp
11.500,-", terangnya.
N a m u n u n t u k
mengembangkan pertanian
o r g a n i k i n i , K a t a Pa r l a n
terkendala permodalan. Sebab
petani hanya mau gabah padinya
langsung dibayar usai dipanen,
kalau padi organik memiliki
selisih harga bisa Rp 500 sampai
Rp 700 per kilonya. Kalau gabah
padi anggota kelompok bisa
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diambil dulu, ditimbang berapa
kilo gabah padinya, dan di jemur
kering setelah itu baru digiling
dijadikan beras, dan kemudian
dihitung bagi hasil kemungkinan
bisa.
Selain itu juga
pengembangan pertanian
organik ini membutuhkan modal
yang besar, sebab harga gabah
padinya lebih mahal dari gabah
padi biasanya yang bukan
organik, karena itulah kami
hanya bisa menampung gabah
padi organik kelompok saja.
Selama ini pihaknya didukung
Bank Indonesia (BI) guna
mengatasi permodalan ini, tetapi
dari pihak lain belum ada,
pungkas Parlan.
Hal senada juga
disampaikan oleh Kamaruddin,
Bendahara Kelompok Tani Subur
Dusun II Desa Lubuk Bayas
Kecamatan Perbaungan yang
menyebutkan bahwa kendala
utama mengembangkan
pertanian organik ini adalah
modal. Selama ini modal yang
digunakan untuk biaya
operasional mengembangkan
pertanian organik bersumber dari
modal pribadi.
Adapun bantuan yang mereka
peroleh berupa lantai jemur

serta mesin penggilingan padi.
Untuk modal bercocok tanam
mereka mengandalkan tabungan
yang mereka miliki. Adapun
modal yang dipinjam jangkanya
tidak boleh terlalu lama,
sementara mereka harus
membeli gabah.
“ Panen kali ini ada
pinjaman modal dari kenalan
yang sudah lama ikut
memasarkan beras organik ini.
Beliau membantunya sampai Rp
100 juta, dan belum bisa
dikembalikan karena menunggu
seluruh gabah padi digiling.
Padahal kalau semua laku erjual
beras organik ini modal itu bisa
dikembalikan,” kata Kamarudin.
Menurut Kamarudin,
beras organik yang mereka
hasilkan sudah tidak sulit
memasarkannya, terkadang
untuk memenuhi pasar masih
sering kekurangan. Karena itu

biasanya pembeli langsung
menghubunginya lewat nomor
handponenya di 082166249676
atau datang langsung ke tempat
penggilingan padi di Dusun II Desa
Lubuk Bayas Kecamatan
Perbaungan.
“Ketika pesanan datang
baru kemudian gabah padi yang
sudah kering digiling menjadi
beras. Beras yang dipesan sesuai
permintaan,
apakah mereka
pesan beras jenis Cintanur,
Ciherang, Beras Merah dan Beras
Hitam. Empat varietas padi
organik tersebut yang kami
kembangkan,” tukas Kamarudin.
Diakui Kamarudin, biaya
pengeluaran dalam sekali masa
tanam dengan sistem pertanian
organik biayanya lebih murah
dengan yang menggunakan
pestisida. Hanya harus seringsering melakukan observasi atau
pengamatannya. Hal ini harus

dilakukan agar lahan pertanian
itu tetap terjaga agar tidak
terpengaruh pestisida yang
masuk. Disamping murah biaya
pengeluaran sekali musim
tanam, beras organik ini sangat
dianjurkan untuk kesehatan.
Apalagi beras merah yang biasa
dikonsumsi untuk orang yang
menederita penyakit diabetes
atau gula.
K a m i b a n y a k
mengucapkan terimakasih
kepada Bupati Soekirman yang
telah memberikan perhatian
terhadap pertanian organik yang
kami kembangkan. Kami juga
berharap dengan kedatangan
Bank Sumut di kelompok Tani
Subur dapat lebih
mengembangkan pertanian
organik yang kami kembangkan
terutama dari segi permodalan,
dan BPJS yang akan memberikan
bantuan alat ayakan gabah padi
sehingga kualitas beras organik
yang kami hasilkan akan semakin
baik lagi,” pungkas Kamarudin.

Lokasi penggilingan padi
organik Dusun II Desa Lubuk
Bayas Kecamatan Peebaungan
Kabupaten Sergai.
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PANTAU
KONDISI INFRASTRUKTUR
DAERAH PEDALAMAN
SEKALIGUS PANEN JAGUNG
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J

agung termasuk dalam salah
satu kebutuhan makanan
pokok yang sering didapat
dari berbagai daerah di
Indonesia. Perlu kita sadari juga
bahwa kebutuhan pangan masih
bertumpu dengan bahan pokok
berupa beras. Sepertinya
masyarakat sangat
ketergantungan pada satu jenis
karbohidrat “beras”, dengan
demikian diperlukan sumber
karbohidrat lain yang berbasis
pada sumber daya lokal.
Salah satu sumber
karbohidrat adalah “Jagung”
yang mengandung nutrisi, gizi
serta memiliki energi setara
dengan beras. Bukan hanya
jagung, singkong juga termasuk
dalam makanan pokok yang
mengandung karbohidrat.
Seperti masyarakat yang ada di
daerah Nusa Tenggara Timur
(NTT) dan madura yang umumnya
mengkonsumsi jagung.
Tanaman jagung (Zea
mays L) adalah salah satu jenis
tanaman biji-bijian dari keluarga
r u m p u t - r u m p u t a n
(Graminaceae) yang sudah
populer di seluruh dunia.
Sumber Pangan Alternatif
Selain beras, jagung
merupakan salah satu komoditas
pangan yang kaya karbohidrat .
jagung dinilai layak untuk
dijadikan sumber makanan
pengganti beras. Masyarakat juga
dapat memanfaatkan jagung
sebagai sumber pangan
alternatif.

Panen Jagung Sekaligus
P a n t a u K o n d i s i
Infrastruktur Daerah
Pedalaman
Sebagai upaya pemantauan
langsung terkait kondisi
infrastruktur daerah-daerah yang
ada dipedalaman Kabupaten

PANEN JAGUNG : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup
Darma Wijaya tengah memanen jagung di Bandar Nagori Ujung
Kabupaten Simalungun usai melakukan kegiatan ekspedisi trail.

Serdang Bedagai (Sergai), Bupati
Ir. H. Soekirman didampingi Wakil
Bupati (Wabup) Darma Wijaya
melakukan kegiatan motor trail
dan panen jagung beberapa
waktu lalu di Desa Dolok Masango
Kecamatan Bintang Bayu.
Perjalanan yang
menempuh jarak sepanjang
kurang lebih 10 km dengan jalur
curam dan terjal serta ekstrim
didaerah berketinggian 700 m
diatas permukaan laut Dengan
menempuh rute yang ditempuh
berawal dari Desa Dolok Masango
menuju lokasi lahan jagung yang
akan dipanen di Bandar Nagori
Ujung Kabupaten Simalungun
seluas 10 Ha milik Sunardi dan
Wabup Darma Wijaya.
Bupati Soekirman yang
juga menjabat sebagai Ketua
Perhimpunan Penyuluh Pertanian
I n d o n e s i a ( P E R H I P TA N I )
mengemukakan bahwa target
Provinsi Sumatera Utara (Provsu)
adalah 1,9 juta ton tanaman
jagung di 329 Ha lahan yang
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tersedia. Namun hingga bulan
Mei lalu baru mencapai 212 ha,
dengan demikian kira-kira baru
72 persen yang tercapai.
Meski Kabupaten Tanah
Bertuah tidak termasuk daerah
andalan produsen komoditi
jagung seperti Karo dan Deli
Serdang, akan tetapi diharapkan
dengan panen ini dapat
memotivasi masyarakat Sergai
untuk ikut menanam jagung guna
mencapai target 1,9 juta ton
produksi jagung di Sumut ditahun
tahun 2017 ini, kata Bupati.
Dalam panen ini,
didapatkan hasil 4-6 ton/ha, jadi
ini adalah produksi jagung yang
normal dengan harga jual
3.600/kg. Untuk itu dihimbau
kepada masyarakat sekitar agar
menanam jagung karena kontur
tanah yang baik dan cocok untuk
tanaman tersebut. Target sergai
adalah padi yang di sumut
mencapai 40.000 Ha dengan hasil
400.000 ton/musim panen.

I N O VAT I F

Geliat Budidaya

Jamur Tiram

Domas
Oleh : Rasum

Edi Perianto alias Anto ditempat budidaya jamur tiram Kelompok Tani
Jatiramdo Dusun VII Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
Sergai

J

amur tiram (Pleurotus
ostreatus) adalah jamur
pangan dari kelompok
Basidiomycota dan termasuk
kelas Homobasidiomycetes
dengan ciri-ciri umum seperti
tubuh buah berwarna putih
hingga krem dan tudungnya

berbentuk setengah lingkaran
mirip cangkang tiram dengan
bagian tengah agak cekung.
Jamur tiram masih satu
kerabat dengan Pleurotus eryngii
dan sering dikenal dengan
sebutan King Oyster Mushroom.
Tubuh buah jamur tiram memiliki
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tangkai yang tumbuh
menyamping (bahasa Latin:
pleurotus) bentuknya seperti
tiram (ostreatus) sehingga jamur
tiram mempunyai nama Binomial
Pleurotus ostreatus. Bagian
tudung dari jamur tersebut
berubah warna dari hitam, abuabu, coklat, hingga putih, dengan
permukaan yang hampir licin,
diameter 5-20 cm yang bertepi
tudung mulus sedikit berlekuk.
Selain itu, jamur tiram juga
memiliki spora berbentuk batang

Pada intinya adalah, jamur
membutuhkan suasana yang
lembab namun nyaman dari segi
sirkulasi udara. Indikator
sederhananya, bila suasana di
dalam kumbung cukup nyaman
bagi anda untuk bernafas, maka
jamur dalam lingkungan yang
baik untuk tumbuh. Lumbung
yang kurang baik hasil panennya
biasanya memiliki sirkulasi udara
yang buruk. Beberapa
dikarenakan jumlah log di dalam
lumbung terlalu banyak sehingga
terkesan sesak. "Baglog yang baik
akan menghasilkan jamur tiram
seberat 500 gram atau 0,5 Kg
selama umur 40 hari sejak baglog
dimasukkan dalam lumbung,”
terang Anto.

Mengenal Budidaya Jamur
Tiram Secara Otodidak

Edi Perianto alias Anto Jamur menerima penghargaan dari Bupati Sergai H.
Soekirman sebagai salah satu kelompok tani pembudidaya jamur tiram.

berukuran 8-11×3-4ìm serta
miselia berwarna putih yang bisa
tumbuh dengan cepat, demikian
di Edi Perianto yang biasa disapa
Anto Jamur di Dusun VII Desa Blok
10 Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai) beberapa waktu lalu.
Budidaya jamur tiram
juga tidaklah terlalu rumit.
Jamur tiram akan tumbuh mudah
didalam baglog yang sudah diisi
bibit jamur. Dalam perawatan
baglog pada masa produksi yang
perlu diperhatikan dengan baik

sirkulasi udara, dimana
pencahayaan (jamur tidak butuh
cahaya yang banyak) tetapi
kumbung juga tidak terlalu gelap
dan kelembaban. Untuk
pertumbuhan jamur yang baik
kelembaban adalah sekitar 85%.

Bersih dari kontaminasi
asap dan C02
Menjaga selalu
kebersihan kumbung dan
pengawasan terhadap hama.
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Dikisahkan oleh Anto Jamur
warga Desa Blok 10 Dolok Masihul
merupakan pemuda 33 tahun
yang lahir di Pantai Cermin ini
lulusan SMA Negeri 1 Dolok
Masihul tahun 2004 pernah
mengikuti Enterprenuer
University pada tahun 2011.
Pe m u d a y a n g l u l u s
Sekolah Menengah Atas (SMA) ini
tidak jauh berbeda umumnya
dengan pemuda yang lain setelah
menamatkan sekolahnya.
Dimana mereka harus bergulat
mencari peruntungan hidup yang
lebih baik, atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang perguruan
tinggi.
Bagi Anto melanjutkan
pendidikan kejenjang perguruan
tinggi masa itu tidak
memungkinkan karena
dihadapkan dengan masalah
perekonomian keluarga. Untuk
mengisi waktunya setelah lulus
SMA, Anto bekerja sebagai buruh
bangunan.
Namun, Anto
beruntung pada tahun 2012 lalu,
orang tua kandungnya mengajak
berangkat ke Yogya.
Ketika

b e r a d a d i Yo g y a , A n t o
berkesempatan melihat
m a s y a r a k a t y a n g
membudidayakan jamur tiram.
Hal ini yang menumbuhkan rasa
keingintahuannya untuk
membudayakan jamur tersebut
di kampung halamannya Dolok
Masihul. Selanjutnya, Anto pun
dengan teliti mempelajari cara
budidaya jamur tiram baik dari
proses pembuatan bibit jamur,
pembuatan baglog, penempatan
baglog di lumbung, proses
p e r a w a t a n s a m p a i
pengemasannya.
Tertarik dengan pesatnya
budidaya jamur tiram di Yogya,
Anto mulai memberanikan diri
mengembangkan budidaya
jamur. Pertama kali mengawali
budidaya jamur, bibit jamur
tiram dibelinya langsung dari
Yogya pada tahun 2012 dengan
harga perbotolnya Rp 200 ribu.
Saat itu bibit jamur tiram ini
belum ada di Sumatera,
"pertamakali bibit jamur
tiram untuk budidaya jamur
tiram ini dibeli langsung dari
Jogja dengan harga perbotolnya
Rp 200 ribu, bibit jamur tiram ini
yang langsung ditanam di dalam
dengan masa panen 40 hari",
terang Anto.
Menurutnya, bibit jamur
tiram perbotolnya dengan harga
Rp 200 ribu ini dirasakan mahal,
akan tetapi tekadnya sudah bulat
untuk terus melakukan budidaya
jamur tiram. Karena itu Anto
memberanikan diri dan
meyakinkan keluarganya untuk
terus membudidayakan jamur
tiram, sebab dia yakin nasibnya
akan berubah. Dimana modal
awal sebesar Rp 7 juta rupiah
berasal dari pinjaman keluarga,
serta lahan sekira 1,5 rante atau
600 m2 sebagai tempat
pembuatan kumbung untuk
menempatkan baglog yang sudah
berisi bibit jamur.
Di atas lahan tersebut,

Default Paragraph Font;Ketua DPRD Sergai H. Syahlan Siregar ST saat
mengunjungi budidaya Jamur Tiram Kelompok Tani Jatiramdo Dusun VII
Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Sergai.

Anto membangun kumbung
sederhana dengan dindingnya
dari tepas dan atapnya dari
rumbia untuk menempatkan
baglog. Selain kelembaban yang
cukup, baglog juga
membutuhkan pencahayaan yang
cukup pula. Dalam sekali panen
jamur tiram bisa menghasilkan
0,5 ons setiap baglognya,
sehingga semakin banyak baglog
yang telah ditanam bibit jamur
akan semakin banyak
menghasilkan jamur tiramnya.
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Pertamakali panen Jamur
Tiram tersebut, Anto langsung
menjualnya sendiri di Pasar
Pekan Dolok Masihul serta
menitipkan di warung (kedai
sampah-red) masih sekitar Dolok
Masihul. Hasil penjualan Jamur
tiramnya kurang menguntungkan
sebab masyarakat terasa masih
asing untuk mengkonsumsi jamur
tiram. Akibatnya, jamur tiram
yang dipasarkannyapun banyak
yang tidak laku terjual dan
busuk. Kondisi ini tidak membuat

Anto patah semangat, justru Anto
tetap optimis mengembangkan
budidaya jamur tiram ini. Untuk
menyiasati pemenuhan
kebutuhan keluarga terkadang
Anto harus bekerja sebagai buruh
bangunan seperti yang pernah
dilakukannya.
"Panen pertama kali
jamur tiram itu saya yang
langsung memasarkan di Pekan
Dolok Masihul, tetapi jamur
tiramnya banyak yang tidak laku
terjual dan busuk, mungkin
masyarakat banyak belum tahu
manfaat mengkonsumsi jamur
tiram. Kondisi ini saya hadapi
waktu yang cukup lama, tetapi
saya tetap optimis
mengembangkan budidaya jamur
tiram. Ia menyakini kalau
usahanya terus ditekuni
kedepannya pasar akan
menerima produk jamur yang
dibudidayakannya,” uangkap
Anto.
Ternyata budidaya jamur
tiram miliknya didengar sampai
ke Penyuluh Pertanian yang ada
di Kecamatan Dolok Masihul.
Lewat penyuluh pertanian ini,
Anto banyak belajar menimba
ilmu bagaimana budidaya jamur
tiram tersebut dapat diterima
pasar, dan turut disertakan dalam
setiap kegiatan yang diadakan
D i n a s Pe r t a n i a n . D e n g a n
bimbingan dan arahan penyuluh
tersebut terbentuklah kelompok
tani Jamur Tiram Dolok Masihul
(JATIRAMDO) tepat 19 Maret 2013
yang lalu. Anto langsung duduk
sebagai Ketua Kelompok Tani
Jatiramdo dengan Sekretaris Rini
dan Bendahara Sutar serta
keanggotaan sebanyak 20 orang.
Kelompok Tani Jatiramdo
secara umum memiliki visi
menjadi peluang usaha terbaik di
Indonesia dengan kelompok tani
pembudidaya jamur yang
menghasilkan jamur-jamur
berkualitas dan memiliki nilai
lebih agar dapat menciptakan

kepuasan pelanggan serta
mampu bersaing dengan industri
sejenis. Dimana misinya
diantaranya, pertama
menghasilkan jamur segar yang
berkualitas tinggi serta produk
olahan yang berbahan dasar
jamur, kedua memberikan
pelayanan yang terbaik kepada
pelanggan dan membuat produk
jamur agar dapat diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat
sebagai suatu makanan alternatif
yang bergizi tinggi.
Lebih luas bertujuan
sebagai kelompok tani jamur
tiram dapat memberdayakan ibuibu rumah tangga dan remaja
yang putus sekolah sehingga
dapat menambah keterampilan
dan pengalaman serta ketika
mereka telah memiliki cukup
keahlian mereka dapat
melakukan usaha yan sama
sehingga mereka memiliki
penghasilan yang nantinya
mengangkat perekonomian
mereka tanpa tergantung dengan
orang lain. Selanjutnya
memanfaatkan limbah kayu
sebagai bahan dasar budidaya
jamur yang biasanya tidak
dimanfaatkan secara optimal
serta dapat berbuat yang terbaik
pada masyarakat dengan
menciptakan lapangan
pekerjaan.
Usaha yang kami buat ini
siapa saja bisa sukses dan
hidupnya menjadi lebih baik
dengan budidaya jamur tiram
dan dapat membantu setiap
orang memiliki hidup yang lebih
sejahtera tanpa harus melihat
latar belakang pendidikannya.
Hadirnya budidaya jamur tiram di
Kabupaten Tanah Bertuah Negeri
Beradat ini kami berharap
masyarakat semakin paham
mengenai kesehatan dan
kesejahteraan, masyarakat yang
ada di Sumatera Utara (Sumut)
khususnya Kabupaten Sergai.
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Masyarakat Mulai
Mengenal Jamur Tiram
Domas
J a m u r Ti r a m D o l o k
Masihul atau biasa disingkat
Jatiramdo ini mulai dikenal
ditengah masyarakat belakangan
ini. Sebagai pencetus dan
penggagas budidaya jamur tiram
yang ada di Dolok Masihul,
peranan dan dukungan Pemkab
Sergai melalui Dinas Pertanian
dan Dinas Ketahan Pangan cukup
besar mendorong agar budidaya
Jatiramdo ini menjadi produk
andalan daerah. Lewat Kelompok
Tani Jatiramdo ini budidaya
jamurnya mulai banyak pesanan
d a r i l u a r, b u k a n s e k e d a r
memesan jamur tiram tetapi juga
baglog.
Antopun terus memacu
semangatnya dengan belajar
melakukan pengembangan bibit
jamur.
Meski masih dengan
peralatan yang sederhana usaha
pengembangan bibit jamurnya
berhasil. Untuk itu Anto tidak
perlu lagi membeli bibit jamur
tiram dari luar sehingga setiap
harinya ratusan bibit jamur
berhasil ia hasilkan, dan banyak
dari petani jamur lainnya juga
memesan hasil pembibitan jamur
tiram kelompok Jatiramdo ini.
Perkembangan budidaya
jamur tiram Kelompok Tani
Jatiramdo terus digandeng
Pemkab Sergai, dimana dalam
setiap perhelatan besar yang
diadakan Pemkab Sergai maupun
Propinsi Sumatera Utara (Sumut)
produknya selalu dipajangkan di
stand pembangunan Pemkab
Sergai. Bentuknya yang unik dan
menarik jamur tiram ini selalu
mengundang bagi pengunjung
yang berada di stand
pembangunan Pemkab Sergai.
Tak sedikit dari mereka yang
berkunjung ingin mengetahui
lebih jauh mengenai budidaya
jamur tiram ini. Tak puas dengan

penjelasan singkat yang
disampaikan Anto selaku ketua
Kelompok Tani Jatiramdo ada
dari mereka yang datang
berkunjung dan belajar langsung
ditempat budidaya jamur tiram
kelompoknya di Dusun VII Desa
Blok 10 Kecamatan Dolok
Masihul.
Salah satunya mahasiswa Aceh
yang menimba ilmu di Medan
ketika menghadiri stand
pembangunan Pemkab Sergai
mengaku bahwa jamur tiram
yang ada di Sergai sudah cukup
dikenal di daerahnya. Sehingga Ia
ingin mengetahui lebih jauh
budidaya jamur tiram dan akan
dikembangkannya di Aceh. Selain
itu, mahasiswa asal USU ini juga
memiliki kepedulian terhadap
budidaya jamur tiram dan
melakukan PKL langsung
ditempat pengembangan
budidaya jamur tiram.
Menurut Anto, sesuai harapan
mereka bahwa keberadaan
Kelompok Tani Jatiramdo dapat
menjadi salah satu wadah dalam
kehidupan masyarakat untuk
menghimpun para petani dan
masyarakat menjadi tempat
belajar dan berlatih sehingga
para petani mampu berkreasi
maupun inovasi dalam
mengembangkan ekonomi
produktif lewat pengembangan
usaha budi daya jamur tiram.

Budidaya Jamur Tiram
Sangat Menguntungkan
Mengembangkan budidaya jamur
tiram menjadi pilihan Edi
Perianto alias Anto. Budidaya
jamur tiram ini telah banyak
merubah hidupnya yang hanya
tamat pendidikan SLTA. Sekarang
ini Anto kerap diundang untuk
berbagi pengetahuan dan
pengalamannya dalam

membudidayakan jamur tiram.
Salah satu pengalaman Anto
ketika diundang menjadi salah
satu peserta yang dilakukan
Badan Ketahanan Pangan Propinsi
Sumut mengenai pembudidaya
jamur tiram,
dimana salah
seorang nara sumber
memintanya untuk memaparkan
kepada peserta lain tentang cara
membudidayakan jamur tiram.
Alhasil, mereka para peserta
lebih cepat memahami tata cara
yang Anto lakukan," paparnya.
Disamping itu, selama
membudidayakan jamur tiram ini
pelan-pelan Anto pun sudah
mampu mengembangkan
pembibitannya sehingga bibit
jamur tidak perlu membeli bibit
dari luar, dan petani budidaya
jamur yang lain sekarang ini
banyak memesan bibit jamur
hasil pembibitannya. Selain bibit
jamur tiram, Anto juga
memproduksi baglog sebagai
media pertumbuhan jamur tiram
ini. Setiap baglog hasil buatannya
dipatok seharga Rp 3500,-.
Baglog yang dijual ini siap untuk
menghasilkan jamur tiram
sekitar 10 hari yang penting
selalu menjaga kelembaban
baglog. Pelanggan baglognya
sekarang ini banyak berasal dari
Tanah Karo dan sekitar Sergai.
Mengembangkan budidaya jamur
tiram ini dari segi bisnis jamur
tiram menguntungkan, sebab
memiliki harga jual yang cukup
tinggi dan permintaan pasar akan
jamur terus meningkat serta
waktu panennya singkat sehingga
perputaran modalnya dapat
berlangsung cepat. Bahan dasar
untuk membudidayakan jamur ini
pun mudah didapatkan karena
menggunakan serbuk gegajian
kayu yang dapat dengan mudah
didapatkan. Sedangkan peluang
pasarnya sendiri masih terbuka

EDISI LXX| 2017

17

lebar asal kita jeli dalam melihat
pasar.
Sekarang ini memasarkan
makanan ringan olahan jamur
tiram juga sudah mudah, dimanamana sekarang ini sudah banyak
dijual makanan olahan ringan
Jamur Crispy. Selain gurih
rasanya juga bagus untuk
kesehatan. Bahkan Anto bersama
istrinya juga membuat olahan
makanan jamur tiram ini dengan
nama "Jamur Tiram NAFA" yang
diolah dengan beragam rasa. Bagi
yang berminat dapat
menghubungi langsung
081397877401. (Rasum)

Produk Jamur Tiram Kelompok
Jatiramdo Dusun VII Desa Blok 10
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
Sergai.

BERKELANJUTAN

Jaga Keutuhan Biota Laut,
Menteri Kanla RI Susi Pudjiastuti

Tolak

KEHADIRAN
PUKAT TRAWL
Default Paragraph Font;DIALOG :
Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Susi Pudjiastuti didampingi Gubsu
DR.H.T Ery Nuradi,M.Si, Bupati
Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman,
Danlantamal I Belawan Kolonel Laut
(P) Ali Triswanto, S.E, M.Si,
melakukan dialog dengan para
nelayan pada acara Rembug Nelayan
Sumatera Utara yang dilaksanakan di
Pantai Sialang Buah Kecamatan
Teluk Mengkudu, Desember 2017

DIALOG DENGAN NELAYAN : Bupati
Sergai Ir. H. Soekirman berdialog
dengan beberapa nelayan pada acara
pembukaan Lomba Menjala Mania
se-Sergai dalam rangka menyambut
hari jadi ke-14 Sergai di muara
sungai Pantai Sialang Buah
Kecamatan Teluk Mengkudu,
Desember 2017
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MANGULOSI : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman bersama dengan Gubsu
DR.H.T Ery Nuradi,M.Si, melakukan prosesi adat mangulosi Menteri
Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti pada acara Rembug
Nelayan Sumatera Utara yang dilaksanakan di Pantai Sialang Buah
Kecamatan Teluk Mengkudu, Desember 2017

I

ndonesia merupakan salah
satu negara maritim, dimana
sebagaian besar wilayahnya
adalah lautan. Seperti juga
dengan Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai) yang memiliki
garis pantai 55 km persegi
mengitari 5 kecamnatan yaitu
Kecamatan Pantai Cermin,
Perbaungan, Teluk Mengkudu,
Tanjung Beringin dan Bandar
Khalifah.
Sebagai daerah yang
sebagain memiliki sumber daya
kelautan tentu masyarakatnya
akan memanfaatkan hal
tersebut. Salah satu potensi
kelatuan yang dapat dikonsumsi
dan
sangat bermanfaat bagi
manusia adalah ikan dan jenis
seafoot.
Oleh karenanya tidak
heran jika konsumsi ikan di
masyarakat cukup tinggi

mengingat banyak manfaat yang
terkandung didalamnya. Ikan
mengandung protein dan rendah
kalori sehingga aman dan sehat
dikonsumsi setiap hari.
Kandungan yang lainnya yang ada
di dalam ikan adalah asam lemak
omega 3 yang sangat dibutuhkan
oleh tubuh.
Kandungan omega 3 yang
terkandung didalamnya
merupakan nutrisi yang penting,
tidak hanya bagi kesehatan dan
pertumbuhan tapi juga bagi
perkembangan otak. Hal inilah
yang mendasari tren konsumsi
ikan masyarakat dunia dari tahun
ke tahun terus meningkat,

Sergai Canangkan
Gemarikan
Te r k a i t t e n t a n g
penerapan konsumsi ikan,
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Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai (Pemkab Sergai) melaui
Dinas Perikanan dan Kelautan
(Diskanla) secara rutin
menggelar kegiatan Lomba Masak
I k a n d a n G e r a k a n
Memasyarakatkan Makan Ikan
(Gemarikan).
Disela-sela kegiatan
tersebut Bupati Soekirman
menyampaikan bahwa pada
tahun 2017,
Pemkab Sergai
menargetkan tingkat konsumsi
ikan masyarakat perkapita
menjadi 42 kg/tahun. Target ini
memang masih dibawah target
nasional, akan tetapi masih
menunjukkan tren yang terus
meningkat. Jika dilihat dari
realisasinya konsumsi ikan
perkapita Kabupaten Sergai pada
tahun 2015 yakni 38 kg dan tahun
2016 40 kg.
Oleh karenanya, untuk
mencapai target konsumsi ikan di
Sergai, Pemkab terus berupaya
untuk meningkatkan produksi
p e r i k a n a n d e n g a n
memaksimalkan potensi disektor
perikanan tangkap, perikanan
budidaya dan pengolahan hasil
perikanan.

Gelar Lomba Menjala
Mania
Selain mencanangkan
Gemarikan, Pemkab Sergai juga
menggelar lomba menjala ikan
bagi masyarakat pesisir pantai
bertempat di Muara Sungai Pantai
Sialang Buah Kecamatan Teluk
Mengkudu beberapa waktu lalu.
Bupati Soekirman berharap
dengan digelarnya lomba
menjala ikan menunjukkan
bahwa Pemkab Sergai sangat
mendukung masyarakat dalam
berbagai kegiatan, selain itu
mengkonsumsi ikan sangat bagus
karena mempunyai banyak
manfaat bagi kesehatan.

MENJALA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menebarkan jala di muara
sungai Pantai Sialang Buah pada acara pembukaan Lomba Menjala
Mania se-Sergai dalam rangka menyambut hari jadi ke-14 Sergai di
muara sungai Pantai Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu,
Desember 2017.

Kunjungan Menteri Kanla
RI Susi Pujiastuti
Dalam kegiatan Rembug
Nelayan Sumatera Utara (Sumut)
yang dipusatkan di Kabupaten
Serdang Bedagai (Sergai)
dipenghujung tahun 2017 sangat
istiwea, pasalnya kegiatan
tersebut akan disambangi oleh
Menteri yang sangat populer
yaitu Mentri Kelautan dan
Perikanan (Kanla) RI, Susi
Pudjiastuti.
Kedatangan Mentri yang sangat
fenomenal itu disambut oleh
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman

bersama Gubsu Ir. H. T. Erry
Nuradi, M.Si di Pantai Sialang
Buah Kecamatan Teluk Mengkudu
pada Desember 2017 .
Saat menyambut
kedatangan Meteri, Bupati Sergai
Ir. H. Soekirman mengemukakan
bahwa kehadiran Ibu Menteri
diharapkan dapat membawa
dampak positif bagi nelayan
Sumut khususnya nelayan Sergai
serta dapat menampung aspirasi
nelayan tradisional dan
memberikan motivasi agar
mereka mampu mengembangkan
perekonomiannya.
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Tolak Kehadiran Pukat
Trawl
Sedangkan Menteri Susi
Pudjiastuti dalam kesempatan
tersebut mengatakan bahwa
Pemerintah melalui Kementerian
Kelautan dan Perikanan akan
menampung aspirasi para
nelayan.
Selanjutnya, Susi
Pudjiastuti menyebutkan bahwa
untuk merubah sesuatu tidak
semudah yang di bayangkan,
menjadikan laut masa depan
bangsa dan mewariskan laut yang
kaya dengan ikan dan biota-biota
laut lainnya kepada anak cucu
kita dimasa yang akan datang
merupakan tanggung jawab kita
bersama.
Dikatakannya pula untuk
memastikan pengelolaan laut
secara benar harus punya
kebijaksanaan yang berpihak

HOTO BERSAMA : Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti foto bersama dengan Gubsu DR.H.T Ery
Nuradi,M.Si, Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman, pada acara Rembug Nelayan Sumatera Utara yang
dilaksanakan di Pantai Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu, Desember 2017

kepada nelayan tradisional,
menjaga habitat biota laut,
mencegah hal-hal yang dapat
merusak habitat ikan dan
merusak peralatan tangkap
nelayan tradiaional misalnya
pukat trawl harus ditindaklanjuti
dengan serius.
Susi dengan tegas juga
mengajak untuk menjaga
kedaulatan guna menghindari
konflik dan memanfaatkan laut
karena laut adalah masa depan
bangsa dengan menjaga hutan
bakau, mengusir setiap kapal
asing yg masuk di perairan
Indonesia dan mengatur regulasi
penagkapan ikan serta menjaga
habitat ikan dengan menanam
banyak pohon bakau serta
menjaga kebersihan lingkungan
dengan tidak membuang limbah
ke laut.
Acara yang disponsori
oleh Kualisi Rakyat untuk

Keadilan Perikanan (KIARA) itu
juga diisi dengan sesi tanya
jawab dari aliansi nelayan
tradisional yang meminta
penghapusan pukat trawl yang
tidak mempunyai izin operasi
karena dengan beroprasinya
pukal trwal mengakibatkan
penghasilan nelayan tradisional
menjadi menurun serta
mengharapkan adanya SPBU mini
utuk nelayan.
Menjawab pertanyaan
dari aliansi nelayan tradisional,
Menteri Susi mengajak nelayan
untuk membuat koperasi yang
bekerjasama dengan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang diharapkan dapat
mengembangkan perekonomian
nelayan tradisional.
Menambahkan jawaban
dari Menteri, Gubsu DR. H.T Ery
Nuradi,M.Si menegaskan bahwa
pemerintah tidak pernah
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mengeluarkan izin untuk pukat
trawl dan akan menindaknya.
Selain itu, sepanjang tahun 2017
ini sudah 20.000 asuransi nelayan
yang telah dikeluarkan. Gubsu
juga mengajak untuk saling
menjalin sinergitas antara
pemerintah daerah, provinsi dan
pusat untuk menjaga laut kita.
Sebelumnya, Ketua Kegiatan
Rembug Nelayan Sumatera Utara
Sutrisno dalam laporannya
menyampaikan bahwa kegiatan
ini diselenggarakan dengan dana
dari nelayan yang dilaksanakan
oleh nelayan dan diperuntukkan
untuk nelayan pula. Sutrisno juga
merasa bangga dengan kehadiran
Ibu Menteri di daerah ini dan
diharapkan dapat memotivasi
para nelayan tradisional di
Sumut. Melalui kegiatan ini juga
diharapkan dapat menampung
aspirasi nelayan tradisional.

Tanaman Kacang Panjang
Menambah Penghasilan
Oleh : Ali Amran

“ Karena kami orang
Desa apa yang harus kita
kerjakan yang sudah pasti
bertani, hal itu sudah
menjadi kegiatan dalam
kehidupan kami seharihari,”
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Sutiyem ( 40) warga Desa
Kampung Pon Kecamatan Sei
Bamban saat ini menekuni
kegiatan menanam sayur berupa
kancang panjang sebagai tanam
selingan sampai menunggu
datangnya panen Padi.
?
Awalnya areal tanah yang
dimanfaatkan untuk menanam
kacang pajang tersebut,
merupakan areal yang biasa
untuk dijadikan lahan menanam
padi. Namun dikarenakan musim
tanam padi belum tiba sehingga
Sutiyem memanfaatkan lahannya
dengan menanam sayuran kacang
panjang yang terletak
di Dusun VII Sei Mulyo.
Ta n a m a n k a c a n g
panjang ini juga
sebagaian ditanam di
areal benteng sawah
dan hasilnya cukup
lumayan. Hingga
sekarang belum
belum musim panen
padi, namun Sutiyem
s u d a h d a p a t
memanen kacang
panjang setiap
harinya dan dijual
kepasar Desa Pon
sekitar 50 kg dengan
harga jual Rp 3000/
kgnya dan totalnya
menjadi Rp 150.000,.
?
Setiap paginya sudah
menghasilkan dari
tanaman kacang
panjang, menurut
Sutiyem tanaman
sayuran ini sudah 10 x
yang dipanennya dan
setiap pagi terus
meningkat hasilnya.
Pe r e m p u a n p a r u h
baya itu juga setiap
pagi bersama dengan
suaminya keladang
dengan menempuh jarak lebih
kurang 5 km dari Desa Pon yang
merupakan tempat tinggalnya

menuju ladang yang terletak di
Sei Mulyo.
?
“Saat ini mulai masim panas
harapan kami sebelum terjadi
kekeringan kita harus sudah
panen padi. Biasanya di Sei Mulyo
saat musim tanam belum datang
kami lebih memanfaatkan lahan
dengan tanam-tanaman yang
dapat memberikan pemasukan
bagi keluarga kami. Sebelumnya
kami menanam buah Semangka,
seperti tahun yang lalu di Sei
Mulyo banyak buah semangka,”
ujar Sutiyem.

?
Perempuan yang kesehariannya

menghabiskan waktunya untuk
berladang dengan menanam padi
dan sayur mayur. Kalau tidak
kancang panjang mentimun,
yang penting dari kegiatan
bercocok tanam ini dapat
memberinya penghasilan untuk
anak dan keluarganya seperti
untuk emmenuhi biaya sekolah
anak-anak sehingga dari tahun
ketahun pekerjaan ini tetap
dilakoninya bersama suaminya.

Sutiyem sedang memanen kacang
panjang
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Jerih Payah
Akan Dibayar
Ketika
Panen Padi
Oleh : Ali Amran
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Hasan Basri HSB yang berprofesi
sebagai Kepala Desa (Kades)
Penggalangan Kecamatan Sei
Bamban Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai)
sehari-hari
aktivitasnya mengurusi
masyarakatnya. Namun setiap
pulang cepat dari tempatnya
bekerja selalu menyempatkan
untuk pergi keladang.
?
Berlatar belakang sebagai
seorang petani padi dan memiliki
luas areal tanah lebih kurang 15
rante.
Kegiatan tersebut
merupakan selingan, karena
setiap hari terus berada di kantor
terkadang timbul rasa jenuh.
Saat turun ladang (musim tanam
padi tiba) urusan pekerjaan di
kantornya tidak terlalu padat,
maka Hasan pun memanfaatkan
momen tersebut dengan

berladang bersama dengan
masyarakat lainnya.
?
Ketika ditemua di ladang
persawahannya, Hasan
menjelaskan bahwa selain jadi
Kades yang sudah menjadi
kewajibannya mengurusi
masyarakat, dirinya juga
melakoni pekerjaan bertani dan
berbaur dengan masyarakat
desanya.
?
Hasan menceritakan bahwa
areal persawaan di desanya
hanya beberapa Hektar (Ha)
karena sebagian telah digunakan
sebagai sarana jalan tol.
sebelumnya ada 110 Ha dan
sekarang hanya tinggal 98 Ha.
Masyarakat yang berprofesi
sebagai petani padi di desanya
cukub baik mau bekerjasama dan
saling bergotong royong dengan

Hasan Basri di areal persawahannya
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petani lainnya.
?
“Seperti pagi ini saya turun
keladang hanya mengontrol air
bersama dengan para petani
lainnya karena air akan
disalurkan dari waduk Sei
Belutu,” katanya.
?
Hasan Basri sangat bahagia,
pasalnya hanya tinggal menanti
saatnya panen padi tiba, karena
saat ini padi yang ditananm sudah
berisi. Panen kali ini diperkirakan
pada awal Bulan April 2018,
harapan kami dari masyarakat
agar hasil panen cukub baik dan
berlimpah sehingga kehidupan
kamim semua jadi lebih
sejahtera.
?
Pada tahun 2018 ini awal
pertama musin tanam padi,
tampaknya tanaman padi subursubur dan kelihatan bagus.
Mudah-mudahan jangan ada
masalah atau jangan sampai ada
serangan hama yang dapat
merusak tanaman padi
masyarakat, ujar Hasan.
?
Dalam hal ini masyarakat Desa
Penggalangan sangat
berterimakasih kepada
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai (Pemkab Sergai) yang
dipimpin oleh Bapak Bupati Ir. H.
Soekirman dan Wakilnya Darma
Wijaya. Terlabih saat ini jalan
dan drainase atau parit sudah
hampir semuanya di perbaiki.
“Ada sebagian pembangunan
yang belum selesai tapi untuk
dana desa yang akan datang
D e s a Pe n g g a l a n g a n a k a n
menyelesain kan pekerjaan yang
belum selesai, karena akses jalan
sampai ke areal
persawahan
sudah mulai membaik. Dengan
akses yang ada nantinya, jika
musim panen tiba para petani
nantinaya tidak lagi sulit untuk
membawa hasil panenya
kerumah

Sasmito
Penggiat
Sayur Mayur
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Areal dengan luas lebih kurang 5
rante terdapat berbagai tanaman
sayur mayur yang terdiri dari
bayam, kangkung , kitnai, sawi
dan daun kucai yang dikelolah
oleh Sasmito. Setiap harinya dari
pagi hingga petang Sasmito
bergelut dengan tanam-tanaman
hijau tersebut.
?
Sasmito juga selalu rajin
menyiram dan memupuk tanamtanamannya. Semua pekerjaan
itu dilakoninya dengan penuh
semangat agar mendapatkan
hasil tanam yang lumayan cukup
memuaskan.
?
Ketika ditemui di kediamannya
Dusun I Desa Sei Bamban
Kecamatan Sei Bamban
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai), Sasmito menjelaskan
bahwa dengan menanam sayur
mayur ini saya dapat menghidupi
keluarga dan anak-anaknya yang
masih bersekolah.
?
Ayah dari 7 orang anak ini
menjelaskan bahwa 4 orang
anaknya sudah selesai

menamatkan Sekolah Menengah
Pertamanya (SMA). Tentunya juga
sudah lepas tanggungan karena
mereka sudah bekerja.
Sedangkan 3 anaknya lagi masih
bersekolah yang satu di SMK dan
yang dua masih masih duduk di
bangku SMP.
?
Jika ditanya, kenapa harus
menanam sayur mayur, kenapa
tanaman padi, Sasmito
menjawab dengan senyum, kalau
saya menanam padi berapa lama
saya harus menunggu sementara
anak saya yang sekolah butuh
biaya. Maka lebih baik saya
memutuskan menanam sayur
mayur tiap hari saya dapat uang.
Dari hasil tanam sayur mayur
uangnya bisa untuk memenuhi
kebutuhan, karena kebutuhan
anak sekolah dan biaya hidup
setiap hari harus ada saya
keluarkan kalau padi harus
menunggu beberapa bulan,
sementara saya tidak punya
pekerjaan lain.
?
Dari empat rante areal yang
ditanami oleh sayur mayur, setiap

rantenya ditanam satu jenis
sayuran sehingga panennya tidak
pernah putus. Tiap pagi ataupun
sore, selalu ada pedagang
sayuran dari pasar Sei Rampah
dan Kampung Pon datang
kerumah untuk mengambil sayur
mayur dari hasil tanaman saya,
hal ini sangat membantu
perekonomian.
?
Menanam sayuran itu gak mesti
harus di areal yang khusus, kita
juga bisa memanfaatkan areal
pekarangan sekeliling rumah
untuk dapat menanam sayuran
yang dapat dimanfaatkan untuk
kebutuhan sehari-hari. Seperti
menanam cabai menggunakan
pot ataupun menggunakan
polibek.
?
Jika ini dilakukan, sudah pasti
kebutuhan untuk dapur dapat
teratasi jika kita mau dan harus
telaten kata Sasmito. Harapan
saya jika ada tanah kita yang
dapat diupayakan untuk
menanam sesuai selera kita
terutama sayur mayur yang dapat
membantu kebutuhan seharihari, jelas Sasmito.

Sasmito di kebun sayurnya
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RUANG PEMBACA

DESA WISATA

MEWUJUDKAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
MELALUI BUMDESA

B

adan Usaha Milik Desa atau
disebut BUMDesa adalah
Lembaga Usaha Desa yang
dikelolah oleh masyarakat dan
Pemerintah Desa (Pemdes) dalam
upaya memperkuat perekonomi
desa dan di bentuk berdasarkan
kebutuhan dan potensi desa.
BUMDesa ini bertujuan untuk
meningkatkan taraf ekonomi bagi
masyarakat desa.
Merujuk pada Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 47 tahun
2015 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa serta Peraturan
Menteri Desa (Permendes) nomor
4 tahun 2015, setiap desa wajib
membentuk dan mengelola
BUMDesa sebagai salah satu
penopang perekonomian untuk
kesejahteraan masyarakatnya.
Keberadaannya sebagai
salah satu lembaga ekonomi yang
beroperasi dipedasaan, BUMDesa
memiliki perbedaan dengan
lembaga ekonomi pada
umumnya. Hal ini dimaksud agar
keberadaan dan kinerja BUMDesa
mampu memberikan kontibusi
yang signifikan terhadap
peningkatan kesejahteraan bagi
warga desa.
Disamping itu,
keberadaan BUMDesa juga harus
melihat kebutuhan dan potensi
desanya untuk bisa
dikembangkan dalam rangka
meningkatkan perekonomian
desa, selain itu BUMDesa juga
diharapkan dapat membuka

Oleh : Budi Wijaya

KONDISI INFRASTRUKTUR
DAERAH PEDALAMAN
SEKALIGUS PANEN JAGUNG
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lapangan kerja serta
meningkatkan pendapatan
masyarakat desa dan Pendapatan
Asli Desa (PAD).
Di Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai), BUMDesa ini
sudah berjalan sekitar 1 tahun
lamanya, dari jangka waktu satu
tahun tersebut, ada sekitar 52
BUMDesa yang sudah berdiri di 17
kecamatan yang ada. Namun dari
52 BUMDesa tersebut, hanya 4
BUMDesa yang sudah berjalan
dengan baik. Hal ini dikarenakan,
masih banyak Pemdes yang
belum mengenal potensi desa
untuk dikembangkan melalui
BUMDesa.
Sedikit melirik
Kabupaten Sergai yang memiliki
motto Tanah Bertuah Negeri
Beradat. Sejak dimekarkan
sebagai daerah otonomi baru
berdasarkan Undang Undang
Nomor 36 tahun 2003 lalu,
Kabupaten Sergai yang
beribukota Sei Rampah ini lebih
dikenal dari sektor pertanian dan
pariwisatanya.
Dari sektor Pertanian,
Sergai merupakan salah satu
kabupaten di Sumatera Utara
(Sumut) yang pernah diberi
predikat sebagai kabupaten
penyangga beras terbesar
setelah Kabupaten Deli Serdang
dan Simalungun. Setiap
tahunnya, Sergai mampu
menghasilkan produksi beras rata
rata diatas 200-an ribu ton
pertahun.
Sedangkan disektor
pariwisata, Kabupaten Tanah
Bertuah Negeri Beradat memiliki
lokasi wisata yang indah indah
seperti objeck wisata bahari
Themepark, Pantai Bali Lestari,
Wong rame, Gudang Garam,
Pondok Permai, Cemara Kembar
dan lain lain. Namun keberadaan
objek wisata ini tidak
memberikan keuntungan
tersendiri terhadap

perekonomian warga setempat,
karena seluruh objek wisata
tersebut banyak dikelola seorang
pengusaha.
Oleh karenanya, guna
mendukung perekonomian
masyarakat, Pemkab Sergai
dibawah kepemimpinan Bupati Ir.
H. Soekirman dan Wakilnya
Darma Wijaya diharapkan dapat
melakukan terobosan maupun
inovasi yang bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat,
apalagi saat ini tantangan yang
besar yakni Masuknya pasar
bebas di Indonesia yang biasa
disebut Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) yang akan
memberikan warna tersendiri
bagi perekonomian Indonesia.
Disamping itu, tuntutan
untuk meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM)
harus menjadi skala prioritas
untuk dilakukan, sebab tanpa
adanya SDM yang mumpuni atau
berkualitas maka perekonomian
di Tanah Bertuah akan terpuruk.
Te r u t a m a y a n g h a r u s
diperhatikan Pemkab Sergai
yakni masyarakat yang ada di
pesisir pantai. Sebab, SDM yang
ada di pesisir masih tergolong
rendah.
Kabupaten Sergai sendiri
terdiri dari 17 kecamatan,
diantaranya memiliki wilayah
pesisir di 5 Kecamatan yakni
Kecamatan Pantai Cermin,
Ke c a m a t a n Pe r b a u n g a n ,
Kecamatan Teluk Mengkudu,
Kecamatan Tanjung Beringin dan
Bandar Khalifah. Hal ini harus
menjadi “PR” bagi kedua
pimpinan ini untuk menjadikan
Sergai yang Unggul, Inovatif, dan
Berkelanjutan sesuai Visi dan Misi
Sergai saat ini.
Ditengah perdebatan
MEA, orang-orang pantai sudah
terlupakan. Karena paradigma
mengembangkan dan
membangun kota jauh lebih
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penting daripada pesisir yang
kumuh masih terlihat. Padahal
jika dilihat kondisi saat ini,
kawasan pesisir atau lebih
dikenal kawasan maritim
mempunyai potensi yang besar
dalam pembangunan Indonesia
apabila SDM disekitarnya juga
berkualitas dan potensi sumber
daya maritimnya dapat dikelola
dengan baik.
Di daerah pesisir banyak
anak yang sudah putus sekolah,
mereka lebih memilih untuk
bekerja dan membantu orang
tuanya dibandingkan
melanjutkan pendidikan. Hal ini
dikarenakan asumsi atau pola
pikir mereka yang hanya tertuju
pada pemenuhan kebutuhan
materi. Ada anggapan bahwa
sekolah tidak dapat
menghasilkan uang, hanya
dengan bekerja kita dapat
menghasilkan uang.
Berbagai sikap dan cara
hidup seperti itu, tentu saja ada
sisi negatif dan positifnya. Tugas
kita selajutnya adalah
bagaimana mengurangi sisi-sisi
negatif dan mengembangkan sisisisi positifnya. Seperti pada SDM,
nelayan tradisonal positifnya
sangat diperlukan, tanpa nelayan
maka masyarakat tidak akan
dapat mengkonsumsi ikan laut.
Namun, pada umumnya,
kampung kampung dipesisir
masih sangat miris. Tampak pada
rumah rumah merekapun masih
dibawah kesejahteraan.
Melihat kondisi seperti
ini, Pemerintahan dibawah
kepemimpinan Soekirman dan
Darma Wijaya harus membuat
terbosan terobosan baru untuk
dapat mensejahterakan
masyarakatnya. Salah satunya
yakni dengan memanfaat dana
desa dan membuat BUMDesa.
Sehingga kedepannya,
perekonimian masyarakat daerah
pesisir dapat terangkat dan

sejahtera.
Melalui BUMDesa
pemerintah dapat mewujudkan
suatu desa yang ada dipesisir
menjadi desa wisata dengan
memanfaatkan dana desa, bagi
desa yang mengembangkan desa
wisata, peluang lahirnya
kewirausahaan sangat luas dan
anak-anak muda adalah golongan
yang sangat memungkinkan
mengembangkan kreativitasnya
di sini.
BUMDesa harus
mendorong para pegiat wisata
menciptakan pesona sehingga
orang tertarik untuk berkunjung
kedesa wisata. Ketika wisatawan
datang sudah dipastikan mereka
akan menikmati makanan kuliner
khas laut serta hiburan rakyat
seperti pementasan seni lokal. Ini
belum termasuk jasa parkir dan
pengelolaan obyek wisata sendiri
yang juga membutuhkan anakanak muda kreatif.
Soalnya, obyek wisata
harus pula dipoles dari hari ke
hari sehingga memiliki fitur yang
semakin lengkap memanjakan
wisawatan seperti penambahan
fitur hiburan, penyediaan
fasilitas umum yang nyaman
seperti tempat ibadah, toilet dan
deretan warung makan yang
gampang dijangkau oleh
wisatawan.
Semua kemampuan itu
tak gampang diraih oleh desa
wisata. Butuh proses untuk
mendidik warga sehingga mampu

menciptakan pesona dan
kenyamanan bagi setiap
wisatawan yang datang. Warga
setempat juga musti rajin
mencari referensi ke desa wisata
lain yang telah lebih dahulu
sukses mengembangkan desanya.
Belajar pada pihak yang sudah
berpengalaman jauh lebih efisien
daripada mencari-cari cara
sendiri. Mengikuti pelatihan dan
mengunjungi obyek wisata desa
lain menjadi cara yang efektif
bagi para pengelola desa wisata.
Menciptakan beragam
souvenir khas desa adalah
peluang yang juga penting.
Soalnya, setiap orang
menginginkan kenangan dari
tempat indah yang mereka
datangi. Jika mereka terpuaskan,
para pengunjung ini akan
merekomendasikan pada orang
lain untuk datang berkunjung ke
desa kita. Maka, pelayanan yang

baik dan komprehensif harus
dikuasai para penggiat desa
wisata. Mempromosikan desa
adalah wajib. Prinsip tak kenal
maka tak sayang adalah konsep
sederhana yang dapat dipahami
untuk Kabupaten Sergai yang kita
cintai.
J i k a p r o g r a m
mewujudkan desa wisata melalui
BUMDesa ini terlaksana, maka
sudah dipastikan peningkatan
perekonomian masyarakat di
desa pesisir akan terangkat,
sehingga kedepannya visi dan
misi Kabupaten Sergai
yang
unggul, inovatif dan
berkelanjutan bisa tercapai.
Penulis Adalah Wartawan
Harian Sumut 24, Terbaik II
Dalam Lomba Menulis Esai
Kategori Wartawan Dalam
Rangka Hari jadi Kabupaten
Sergai Ke-14

Pulau Berhala - Tj. Beringin

Arung Jeram - Sipispis
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