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RINGKASAN 

 

Pertanian organik modern masuk dalam sistem pertanian Indonesia secara sporadis dan kecil-

kecilan. Pertanian organik modern berkembang memproduksi bahan pangan yang aman bagi 

kesehatan dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Pertanian organik menuntut agar lahan 

yang digunakan tidak atau belum tercemar bahan kimia buatan pabrik dan mempunyai aksesibilitas 

tinggi.  Lahan yang belum tercemar adalah lahan yang belum diusahakan, tetapi secara umum 

lahan demikian kurang subur. Tujuan penelitian ini yaitu membuat model pengembangan 

pertanian organik dalam sistem pertanian terpadu yang dapat diterapkan khususnya di lahan 

kering. Lokasi penelitian berada di Laboratorium pertanian Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

dengan luas 1 ha. Perekaman wilayah pertanian oganik dilakukan dengan menggunakan drone 

untuk memperoleh gambar yang jelas dan detil yang hasil akhirnya berupa orthomosaic. 

orthomosaic tersebut kemudian di interpretasi visual untuk membuat petak tanam tanaman 

hortikultura, tanaman hijauan pakan ternak, tanaman padi ladang dan pembuatan biodigister. Ada 

beberapa tahap analisis dalam penelitian ini yaitu analisis  kesuburan lahan menggunakan pH 

meter, pembangunan petak tanam tanaman hortikultura, pembangunan petak tanam tanaman 

hijauan makanan ternak, pembangunan petak tanam tanaman padi ladang, dan pembangunan 

biodigester. 

 

 

Kata kunci : pertanian organik, pertanian terpadu drone, orthomosaic,  

         universitas muhammadiyah gorontalo 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

  Praktek pengelolaan sistim pertanian organik sudah lama diketahui sejak ilmu 

bercocok tanam dikenal manusia. Dapat dicontohkan penggunaan benih yang telah ada 

secara alami dan berkembang secara in situ. Pemamfaatan jerami yang merupakan produk 

sampingan dari hasil panen dan kotoran ternak sebagai pupuk. Hama dan penyakit tanaman 

yang telah dikenal, tetapi tidak diberantas. Untuk pengendaliaanya diserahkan pada alam. 

Hasilnya kehidupan nenek moyang kita saat itu berkecukupan bahkan melimpah.  

        Seiring dengan ledakan populasi manusia maka kebutuhan pangan juga meningkat.  

Upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut diantaranya dengan program 

intensifikasi dibidang pertanian.  Program tersebut dicirikan oleh rekayasa teknologi bibit 

unggul yang dikenal dengan  “revolusi hijau“ (green revolution), penggunaan pupuk dan 

pestisida kimia dan lain-lain. Sistim pertanian tersebut dikenal dengan high eksternal input 

technology (HEIT) yang mengarah kepada penggunaan teknologi masukan luar tinggi, 

mulai dari ditemukaanya varitas unggul yang respon terhadap pupuk tetapi peka terhadap 

serangan hama dan penyakit.  Hal ini menyebabkan penggunaan pupuk buatan pabrik dan 

pestida yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan lingkungan hidup 

(Budianto. J, 2002). Di lain pihak, upaya mengoptimalkan sistim ini terasa sulit 

dilaksanakan meskipun potensi produksi masih jauh untuk dicapai atau terjadi gejala 

“leveling off “ pada produksi pertanian.  Hal ini berarti bahwa sistim HEIT tidak menjamin 

hasil pertanian berkelanjutan (sustainability). 

      Dengan didasari hal tersebut ditawarkan konsep pertanian masa depan yaitu sistim 

pertanian organik yang dikenal dengan sistim pertanian berkelanjutan yang dicirikan oleh 

teknologi input luar rendah (low eksternal input sustainable agriculture, LEISA).  LEISA 

dianggap merupakan sistim yang menjanjikan kehidupan yang layak bagi kegiatan 

pertanian, bertolak pada optimalisasi sumberdaya lokal yang ada, dengan pendekatan “ 

keseimbangan “ dan memperhatikan kesehatan lingkungan. Termasuk dalam LEISA adalah 

Sistim Pertanian Terpadu/SPT (Integrated Farming Sistim/IFS).  SPT merupakan suatu 

sistim yang menggabungkan peternakan konvensional, budididaya perairan, hortikultura, 

agroindustri dan segala aktivitas pertanian.  Pupuk yang dihasilkan oleh ternak digunakan 

untuk memupuk tanaman, dan residu tanaman digunakan sebagai pakan ternak. 

       Beberapa tahun terakhir, pertanian organik modern masuk dalam sistim pertanian 

Indonesia secara sporadis dan kecil-kecilan.  Pertanian organik modern berkembang 
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memproduksi bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan sistim produksi yang ramah 

lingkungan.  Tetapi secara umum konsep pertanian organik modern belum banyak dikenal 

dan masih banyak dipertanyakan.  Penekanan sementara ini lebih kepada meninggalkan 

pemakaian pestisida buatan pabrik.  Dengan makin berkembangnya pengetahuan dan 

teknologi kesehatan, lingkungan hidup, mikrobiologi, kimia, molekuler biologi dan lain-

lain, pertanian organik terus berkembang. 

      Potensi penerapan  pertanian organik dalam bentuk sistim pertanian terpadu (Integrated 

farming) di Indonesia sangat besar.  Dari 75,5 juta hektar lahan yang dapat digunakan untuk 

usaha pertanian, baru sekitar 25,7 juta ha yang diolah untuk sawah dan  perkebunan (BPS, 

2000).  Pertanian organik menuntut agar lahan yang digunakan tidak atau belum tercemar 

bahan kimia buatan pabrik dan mempunyai aksesbilitas tinggi.  Lahan yang belum tercemar 

adalah lahan yang belum diusahakan,tetapi secara umum lahan demikian kurang subur.  

Namun dalam sosialisasi dilapangan terdapat beberapa kendala. 

 Diantara hal tersebut adalah sulitnya merubah pandangan petani terhadap kegiatan 

pertanian yang mereka telah tekuni selama ini. Agaknya terlalu beresiko untuk 

mengarahkan petani menerapkan pertanian organik, kalau tidak mampu memberikan 

jaminan dan bukti peningkatan pendapatan dan usaha yang berkelanjutan dari penerapan 

teknologi pertanian organik. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi sosialisasi dalam 

memasyarakatkan penerapan teknologi pertanian organik diantaranya dengan sosialisasi 

melalui demostrasi plot atau dikenal dengan demplot. 

1.2. Tujuan 

Pengembangan pertanian organik dalam bentuk pengelolaan pertanian terpadu 

(Integrated Farming ) di Indonesia khususnya di Gorontalo dapat menjadi suatu alternatif 

untuk pemenuhan kebutuhan pangan baik masa kini dan yang akan datang.  Oleh karena  

penerapan pertanian organik dianggap sebagai salah satu dari pendekatan dalam 

pembangunan pertanian berkelanjutan.   

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah membuat model 

pengembangan pertanian organik dalam sistim pertanian terpadu yang dapat diterapkan 

khususnya dilahan kering. 

1.3.    Luaran 

   Dari hasil penelitian ini luaran yang diharapkan adalah : 

1. Informasi model pengembangan pertanian organik pada lahan kering 

2. Publikasi ilmiah di jurnal terindeks SINTA 3 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.    Pertanian Organik 

       Pertanian organik (Organic Farming) adalah suatu sistem pertanian yang mendorong 

tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan tanaman yang disyaratkan 

dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input, dan menghindari 

penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan . 

      Pertanian organik didefenisikan sebagai : “ sistim produksi pertanian yang holistik dan 

terpadu, dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara 

alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan 

( Sutanto, R, 2002). Prinsip-prinsip pertanian organik ( IFOAM, 2005) : 

2.1.1. Prinsip Kesehatan. 

      Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, 

hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan.  Prinsip ini 

menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas  tak dapat dipisahkan dari 

kesehatan ekosistim; tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat untuk 

mendukung kesehatan hewan dan manusia. 

Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan komsumsi 

bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistim dan organisme,dari 

yang terkecil berada di dalam tanah hingga manusia.  Secara khusus pertanian organik 

dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung 

pemeliharaan kesehatan dan kesehatan.  Untuk hal tersebut harus dihindari penggunaan 

pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek 

merugikan kesehatan. 

2.1.2. Prinsip Ekologi 

        Pertanian organik harus didasarkan pada sistim dan siklus ekologi kehidupan.  Prinsip 

ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis.  Makanan 

dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan yang khusus.  Sebagai contoh, 

tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistim peternakan, ikan 

dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Pengelolaan organik harus 

disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal.  Bahan-bahan asupan 

sebaiknya dikurangi dengan cara dipakai kembali dan dengan pengelolaan bahan-bahan dan 

energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya 



4 
 

alam.  Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola sistim 

pertanian dan pemeliharaan keragaman genetika. 

2.1.3.  Prinsip Keadilan 

      Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjalin keadilan terkait 

dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.  Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, 

saling menghormati, berkeadilan baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan 

mahluk hidup lain.  Prinsip ini harus membangun hubungan yang manusiawi untuk 

memastikan adanya keadilan bagi semua pihak disegala tingkatan.  Pertanian organik harus 

memberikan kualiatas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi 

kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan.  Prinsip keadilan juga menekankan bahwa 

ternak harus dipelihara dalam kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, 

alamiah dan terjamin kesejahteraannya.  Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan 

untuk produksi dan komsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan 

ekologis dan dipelihara untuk generasi yang akan datang. 

2.1.4. Prinsip Perlindungan 

      Pertanian organik harus dikelola secara berhati-hati dan bertanggung jawab untuk 

melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang serta 

lingkungan hidup.  Pertanian organik merupakan suatu sistim yang hidup dan dinamis yang 

menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat interna lmaupun eksternal.  Pertanian organik 

harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat 

guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya seperti teknologi rekayasa 

genetika ( genetic enginering ). 

Beberapa komoditi prospektif yang dapat dikembangkan dengan sistim pertanian 

organik di Indonesia antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman 

rempah dan obat serta peternakan( Anonymous, 2002). 

Tabel 2.1. Komoditas yang Layak Dikembangkan Dengan Sistim Pertanian Organik. 

No Kategori Komoditi 

1 Tanaman Pangan Padi 

2 Hortikultura Sayuran : Bayam, Kubis, Caisin 

dll 

Buah : Nangka, Durian, Salak, 

Mangga dll 
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3 Perkebunan Kelapa, Pala, Jambu Mete, 

Cengkeh, dll 

4 Rempah dan Obat Jahe, Kunyit, Temulawak,dll 

5 Peternakan Susu, Telur, Daging 

 

2.2. Sistim Pertanian Terpadu 

      Jika kita melihat masa lalu, nenek moyang bangsa kita umumnya menggantungkan 

kehidupannya pada bercocok tanam, mereka melakukan sistim pertanian tradisional dengan 

mengandalkan keseimbangan alam sebagai sistim pertanian (natural sistim).  Saat itu belum 

dikenal adanya benih unggul, pupuk dan pestisida.  Mereka menggunakan benih yang ada 

secara alami dan berkembang secara in situ.  Mereka tidak menggunakan pupuk tetapi semua 

jerami sisa panen dikembalikan ke lahan. Pupuk yang dikenal adalah kotoran ternak. 

      Konsep pertanian yang tanpa atau sedikit memberikan masukan (input) dari luar lahan 

dikenal dengan sistim “ pertanian input luar rendah “ ( Low eksternal input agriculture, 

LEIA ).  Sistim pertanian ini terdapat pada berbagai agroekosistim dan sosio-kultural di 

negara-negara Asia dan Amerika Latin pada masa lalu, dimana belum dikenal istilah 

pertanian modern (modern farming). 

      Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad ke-20 mengarah ke penggunaan 

teknologi masukan luar tinggi (high eksternal input technology/HEIT) mulai dari 

ditemukannya varitas yang unggul yang respon terhadap pupuk tetapi peka serangan hama-

penyakit.  Hal ini menyebabkan penggunaan pupuk buatan pabrik dan pestisida yang 

berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan lingkungan hidup.  Dilain pihak 

upaya mengoptimalkan sistim ini terasa sulit dilaksanakan meskipun potensi produksi masih 

jauh untuk dicapai atau terjadi gejala “ levelingoff “ pada produksi pertanian. Hal ini berarti 

bahwa sistim HEIT tidak menjamin hasil pertanian berkelanjutan (sustainability). 

      Kemudian ditawarkan konsep pertanian masa depan yang disebut sistim pertanian 

berkelanjutan dengan teknologi input luar rendah (low eksternal input sustainable 

agriculture, LEISA).  LEISA dianggap merupakan sistim yang menjanjikan kehidupan yang 

layak bagi petani, bertolak pada optimalisasi sumber daya lokal yang ada dengan pendekatan 

“keseimbangan” dan memperhatikan kesehatan lingkungan.  Termasuk dalam LEISA 

adalah Sistim Pertanian Terpadu atau SPT (Integrated Farming Sistem/IFS).  SPT 

merupakan suatu sistim yang menggabungkan peternakan konvensional, budidaya perairan, 
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hortikultura, agroindustri, dan segala aktivitas pertanian.  Pupuk yang dihasilkan oleh ternak 

digunakan untuk memupuk tanaman dan residu tanaman digunakan untuk pakan ternak, ( 

Chan, G.L, 2003 ) 

      Pertanian terpadu pada hakekatnya adalah memamfaatkan potensi energi sehingga dapat 

dipanen secara seimbang.  Pertanian melibatkan mahluk hidup dalam suatu atau beberapa 

tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan tersebut dalam jangka waktu tertentu 

selama proses produksi. Dengan pertanian terpadu peningkatan bahan organik dalam tanah, 

penyerapan karbon lebih rendah dibanding pertanian konvensional yang menggunakan 

pupuk nitrogen dan sebagainya.  Agar proses pemamfaatan tersebut dapat terjadi secara 

efektif dan efisien, maka sebaiknya kegiatan pertanian terpadu berada dalam satu kawasan.  

Pada kawasan tersebut sebaiknya terdapat sektor produksi tanaman, peternakan maupun 

perikanan. 

      Keberadaan sektor-sektor ini akan mengakibatkan kawasan tersebut memiliki ekosistim 

yang lengkap dan seluruh komponen produksi tidak akan menjadi limbah dan penekanan 

biaya produksi sehingga efektivitas dan efisiensi produksi akan tercapai.  Selain hemat 

energi keunggulan lain pertanian terpadu adalah petani akan memiliki beragam sumber 

penghasilan.  Sistim pertanian terpadu memperhatikan diversifikasi tanaman dan polikultur. 

 

2.3. Beberapa Model Pengembangan Pertanian Terpadu 

2.3.1  Agroforestri 

      Agroforestri merupakan suatu sistim tata guna lahan yang permanen, dimana tanaman 

semusim maupun tanaman tahunan ditanam bersama atau dalam rotasi membentuk suatu 

tajuk yang berlapis, sehingga sangat efektif untuk melindungi tanah dari hempasan air hujan.  

Sistim ini akan memberikan keuntungan baik secara ekologi maupun ekonomi.  Beberapa 

keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya : 

- Dapat diperoleh secara berkesinambungan hasil tanaman-tanaman musimam dan 

tanaman-tanaman tahunan 

- Dapat dicegah serangan hama secara total yang sering terjadi pada tanaman satu jenis 

(monokultur) 

- Keanekaaan jenis tanaman yang terdapat pada sistim agroforestri memungkinkan 

terbentuknya stratifikasi tajuk yang mengisi ruang secara berlapis kearah vertikal.  

Adanya struktur stratifikasi tajuk seperti ini dapat melindungi tanah dari hempasan aiar 

hujan, karena energi kinetik air hujan setelah melalui lapisan tajuk yang berlapis-lapis 
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menjadi semakin kecil daripada energi kinetik air hujan yang jatuh bebas. (Hairiah. K, et 

all, 2002) 

2.3.2.  Sistim integrasi Padi dan Ternak Sapi 

       Salah satu dari program pembangunan pertanian adalah program Sistim Integrasi Padi 

Ternak (SIPT) lazimnya disebut juga dengan Crop Livestock System (CLS).  Tujuan 

program SIPT ini adalah pengembangan penggemukkan ternak sapi potong berbasis 

tanaman pangan.  Program ini pada intinya mengupayakan peningkatan produksi daging 

ternak sapi potong dan sekaligus upaya peningkatan produksi pangan melalui pemeliharaan 

sapi tanaman pangan beririgasi.  Dasar pertimbangan dari program ini adalah kegiatan 

produksi pertanian tanaman pangan dengan prinsip zero waste.  Keterpaduan padi ternak ini 

diharapkan dapat menghemat penggunaan pakan ternak, pupuk dan lahan serta biaya 

semurah mungkin sehingga produksi ternak dan padi yang dihasilkan lebih meningkatkan 

pendapatan petani.   

      Zero waste adalah mengoptimalkan pemamfaatan sumberdaya lokal seperti 

pemamfaatan jerami sebagai pakan ternak dan kotoran ternak sapi untuk diproses menjadi 

pupuk organik. Ciri utama integrasi tanaman ternak adalah adanya sinergisme atau 

keterkaitan yang saling menguntungkan antara tanaman dan ternak. Petani memanfaatkan 

kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk tamanannya, kemudian memanfaatkan limbah 

pertanian sebagai pakan ternak. Pada model integrasi tanaman ternak, petani mengatasi 

permasalahan ketersediaan pakan dengan memanfaatkan limbah tanaman seperti jerami 

padi, jerami jagung, limbah kacang-kacangan, dan limbah pertanian lainnya. Kelebihan dari 

adanya pemanfaatan limbah adalah disamping mampu meningkatkan ketahanan pakan 

khususnya pada musim kering juga mampu menghemat tenaga kerja dalam kegiatan mencari 

rumput, sehingga memberi peluang bagi petani untuk meningkatkan jumlah skala 

pemeliharaan ternak.  
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

       Pelaksanaan penelitian direncanakan selama setahun mulai bulai September 2019- 

Agustus 2020.  Kegiatan meliputi penyusunan proposal penelitian, analisis kesuburan lahan, 

pembangunan petak tanam, kandang ternak, biodigester. Lokasi penelitian di Laboratorium 

Pertanian UMGo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang memiliki luas 1 ha, seperti 

disajikan pada Gambar 3.1. Lokasi penelitian memiliki karekteristik  pola curah hujan 

menurut metode Troyeer (1975) yang telah dimodifikasi dikelompokkan kedalam 

wilayah/pola IIB dengan tipe iklim kering.  Karateristiknya adalah curah hujan tahunan 

dibawah 2500 mm/tahun, suhu udara rerata bulanan > 18° C, suhu udara rerata tahunan 

26,8°C dan rerata kelembaban udara relatif sebesar 81°C. 

3.2.  Teknik Pengumpulan  Data 

      Data permukaan wilayah pertanian organik direkam menggunakan drone yang akan 

menghasilkan foto udara. Foto udara tersebut kemudian diolah menjadi orthomosaic 

kemudian dilakukan sketsa petak-petak tanaman. Data juga diperoleh melalui observasi 

yaitu dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan lalu 

didokumentasikan. 

3.3.  Analisis Data 

      Analisis data pada penelitian ini secara deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran secara sistimatis terhadap kegiatan penelitian. Kegiatan tersebut adalah : 

- Analisis  kesuburan lahan 

- Pembangunan petak tanam tanaman hortikultura 

- Pembangunan petak tanam tanaman hijauan makanan ternak 

- Pembangunan petak tanam tanaman padi ladang 

- Pembangunan biodigester 

Diagram alir penelitian ini selengkapnya disajikan pada Gambar 3.2. 
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Sumber : Google Earth, 2018 

Gambar 3.1. Lokasi penelitian laboratorium pertanian UMGo (kotak biru). Petak merah 

merupakan wilayah kampus UMGo yang dilakukan kegiatan proses belajar mengajar. 
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Gambar 3.2. Diagram alir penelitian 
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BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1. Anggaran Biaya  

Anggaran biaya penelitian disajikan pada Tabel berikut ini : 

No. Jenis Pengeluaran 
Biaya yang 

Diusulkan (Rp) 

1 Honorarium 1.500.000 

2 
Pembelian bahan habis pakai (ATK, tinta printer, bibit 

tanaman, selang air, alat penyiram, ember, polybag, 

pupuk kandang, tali) 

1.000.000 

3 Pembangunan petak tanam dan digister 700.000 

4 Perjalanan (transportasi, konsumsi) 500.000 

5 Sewa drone 800.000 

6 Publikasi 500.000 

Total  5,000,000 

 

4.2. Jadwal Penelitian 

 Penelitian dijadalkan selama 1 tahun sebagaimana pada tabel di bawah : 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Bulan 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 
Pengusulan 

proposal 

            

2 Survey lokasi 
            

3 

Analisis 

kesuburan 

lahan 

            

4 

Pembangunan 

petak tanam 

tanaman 

hortikultura, 

tanaman 

hijauan 

makanan 

ternak, petak 

tanam padi 

ladang dan 

biodigester 

            

5 

Evaluasi dan 

pengolahan 

data 

            

6 
Pembuatan 

laporan akhir 

            

7 Publikasi 
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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul Penelitian :   Pertanian Organik Pada Lahan Kering Berbasis Orthomosaic  

2. Tim Peneliti  :        

No Nama Jabatan Bidang Ilmu Instansi Asal 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

 

1 Suryadi Ilato Ketua Peternakan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Gorontalo 

5 

2 Arthur Gani Koto Anggota Penginderaan Jauh 

Universitas 

Muhammadiyah 

Gorontalo 

5 

3 Triadi 
Mahasis

wa 
Peternakan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Gorontalo 

1 

4 Zulkifli Paladio 
Mahasis

wa 
Geografi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Gorontalo 

1 

3. Objek penelitian adalah tanaman organik 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai  :   Bulan :          September     Tahun :  2019 

Berakhir :   Bulan  :   Agustus      Tahun  :  2020 

5. Usulan Biaya ke Hibah Internal Perguruan Tinggi 

 Tahun ke – 1  : Rp. 5.000.000,- 

6. Lokasi Penelitian : Laboratorium Pertanian UMGo 

7. Temuan ditargetkan untuk / memberikan gambaran model untuk membangun 

 pertanian organik di kawasan lahan kering 

8. Kontribusi dalam bidang ilmu adalah untuk memberikan gambaran secara 

tanaman pertanian organik yang dapat diterapkan di lahan kering 

9. Luaran Penelitian Penelitian ini ialah AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan 

Teknologi Pertanian terindeks SINTA 3
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Biodata Ketua dan Anggota dan Tim Pengusul 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Suryadi Ilato 

2 Jenis Kelamin Pria 

3 Jabatan Fungsional Dalam pengurusan 

4 NIK - 

5 NIDN 0915037803 

6 
Tempat Tanggal 

Lahir 
Gorontalo, 24 April 1968 

7 Email Ilatosuryadi4@gmail.com 

8 Nomor Telp/HP 085256832591 

9 Alamat Kantor Jl. Prof. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kab Gto 

10 Nomor Telp/Fax  - 

11 
Lulusan yang 

telah dihasilkan  
3 

12 
Mata Kuliah yang 

Diampu 

1. Genetika 

2. Nutrisi ternak dasar 

3. Pemuliaan ternak Jauh Dasar 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas Sam 

Ratulangi 

UNG - 

Bidang Ilmu Nutrisi dan Makanan 

Ternak 

KLH - 

Tahun Masuk-Lulus 1988 - 1993 2013 – 2016 - 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Kualitas Nutrisi 

Tanaman Gamal Hasil 

Kultur In-vitro 

Hubungan antara 

sikap dan persepsi 

sivitas akdemika 

UMGo terhadap 

efektifitas 

- 
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pengelolaan samaph 

di UMGo 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Dr. Ir. David Kaligis, 

DEA 

Ir. Anis Kaligis, MS 

Prof. Nelson 

Pomalingo, M.Pd 

Dr. Sukirman Rahim, 

M.Si 

- 

 

C. Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

[[ Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

    

 

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu 

dan 

Tempat 

    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan penelitian dasar dosen pemula. 

 

  Gorontalo, 31 Agustus 2019 

 Ketua Tim, 

 

 

 

  Suryadi Ilato, M.Si 
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Biodata Anggota Tim 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Arthur Gani Koto 

2 Jenis Kelamin Pria 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIK - 

5 NIDN 0915037803 

6 
Tempat Tanggal 

Lahir 
UjungPandang/15-03-1978 

7 Email atthetruth@gmail.com 

8 Nomor Telp/HP 081 342 780 666 

9 Alamat Kantor Jl. Prof. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kab Gto 

10 Nomor Telp/Fax  - 

11 
Lulusan yang 

telah dihasilkan  
13 

12 
Mata Kuliah yang 

Diampu 

4. Penginderaan Jauh Dasar 

5. Pengolahan dan Analisis Citra Digital 

6. Sistem Informasi Geografis 

7. Kartografi Dasar 

8. Kartografi Tematik 

9. Geografi Pertanian 

10. Analisis dan Interpretasi Peta 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan Tinggi UNHAS UGM - 

Bidang Ilmu Teknologi Pertanian Penginderaan Jauh - 

Tahun Masuk-Lulus 1998 - 2004 2010 - 2013 - 



` 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Peramalan   

permintaan Mie  

basah dengan  

menggunakan  

metode least 

square time  

 series 

Pemanfaatan  

teknologi  

penginderaan  

jauh dan SIG  

untuk evaluasi  

lahan kering di  

Kab. Bantaeng  

 SulSel 

- 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Prof. Jalil Genisa  

Dr. Supratomo 

Prof. Dr. Totok 

Gunawan 

Dr. Slamet Suprayogi 

- 

 

C. Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

[[ Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1 

Kajian Ruang Terbuka 

Hijau Kampus 

Universitas 

Muhammadiyah 

Gorontalo 

Menggunakan Foto 

Udara Drone 

Media Komunikasi 

Geografi (MKG) 

 

19/2/2019 

2 

Deteksi Perkembangan 

Lahan Terbangun Kota 

Gorontalo Berdasarkan 

Citra LAST (Landsat, 

ASTER, Sentinel-2A) 

Jurnal Sains Informai 

Geografi (JSIG) 
1/2/2018 

3 

Identifikasi Potensi 

Alam Desa Dulangeya 

Sebagai Kawasan 

Wisata Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis 

Jurnal Sains Informai 

Geografi (JSIG) 
1/2/2018 

4 

Lahan Sawah Di 

Kecamatan Limboto 

Barat Menggunakan 

Citra Landsat 8 OLI 

Jurnal Sains Informai 

Geografi (JSIG) 
1/1/2018 
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[[ Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

5 

Analisis Spasio-

Temporal Kejadian 

Demam Berdarah 

Dengue (DBD) Di 

Kabupaten Gorontalo 

Jurnal Sains Informai 

Geografi (JSIG) 
1/1/2018 

6 

Analisis Kesesuaian 

Penggunaan Lahan 

Berdasarkan Arahan 

Fungsi Kawasan Di 

Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Alo Kabupaten 

Gorontalo 

Jurnal Sains Informai 

Geografi (JSIG) 
1/1/2018 

7 

Studi Geomorfologi 

Kebencanaan Berbasis 

Analisis Spasial Untuk 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

MIPA Tadulako 

 
7/2/2018 

8 

Pemetaan Wilayah 

lahan Kering 

Menggunakan Data 

Penginderaan Jauh 

Jurnal Akademika 

UMGo 
6/2/2017 

9 

ILWIS : Perangkat 

Lunak Pengolah Data 

Spasial Berbasis Open 

Source 

Jurnal Aksara 

 
1/1/2014 

 

 

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

 

1 
Konferensi Tahunan Keadilan Sosial 

Kajian 

Perbandingan 

Citra Sentinel-2B 

dengan Landsat 8 

OLI Untuk 

7 – 9 Desember 

2018/Univ. 

Muhammadiyah 

Gorontalo 
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No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

Pemetaan Lahan 

Padi Sawah Irigasi 

2 
Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan 

Geograf Indonesia (IGI) XX  

Analisis Sebaran 

Lokasi Stasiun 

Pengisian Bahan 

Bakar Umum 

(SPBU) di 

Kabupaten 

Gorontalo 

4 Oktober 

2018/Universitas 

Negeri Manado 

3 

Prosiding Seminar Nasional Hasil-

Hasil Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 

Pelatihan Dasar-

Dasar Pemetaan 

Bagi Staf Desa Se-

Kecamatan 

Botumoito Kab. 

Boalemo 

30 September 

2017/Universitas 

Muhammadiyah 

Semarang 

4 
Seminar Nasional Pendidikan 

Geografi FKIP 

Pemantauan Luas 

Danau Limboto 

Menggunakan 

Citra Multi 

Temporal dan Multi 

Sensor  

6 Agustus 

2016/Universitas 

Muhammadiyah 

Purwokerto 

5 
Seminar Nasional Penginderaan 

Jauh 

Analisis Suhu 

Permukaan Kota 

Gorontalo dan 

Sekitarnya 

Menggunakan 

Saluran Thermal 

Citra Landsat 7 

ETM 

11 – 12 

November 

2015/Bogor 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan penelitian dasar dosen pemula. 

 

  Gorontalo, 31 Agustus 2019 

 Anggota Tim, 

 

 

 

  Arthur Gani Koto, M.Sc. 
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