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gkan ketergantungan petani 
terhadap pupuk anorganik 
yang dinilai kurang tepat 
dalam program percepatan 
tanam . Pem erintah disa- 
rankan untuk menyeleng- 
garakan gerakan penggu- 
naan pupuk organik secara 
masif.

"Saat kelangkaan pupuk 
su b s id i an o rg a n ik  saa t 
ini, pasti petani menjerit. 
K arena m em ang  p e tan i 
sudah sangat ketergantun
gan terhadap pupuk sub
sidi anorganik," kata Dekan 
Fakultas Pertanian Univer- 
sitas Singaperbangsa Kar- 
awang, M uharam  kepada

wartawan, Senin (14/9).
Lanjut Muharam, selama 

p an d em i, T h ailan d  dan  
Vietnam telah m enghen- 
tikan ekspor hasil pangan. 
Secara otom atis, kebutu- 
han pangan nasional harus 
terpenuhi tanpa impor dari 
dua negara tersebut.

D e n g a n  b e g i tu ,  l a n 
ju t M uharam  negara h a 
rus melakukan diversifikasi, 
ekstenfikasi dan intensifika 
si dalam pangan. Salah sa- 
tunya adalah dari program 
pencetakan lahan sawah 
dan percepatan tanam.

Namun selama pandemi, 
negara mengalami kesulitan 
keuangan. Akibatnya jatah

pupuk subsidi anorganik 
dikurangi pem erintah se- 
mentara petani yang sudah 
ketergantungan harus terus 
m elak u k an  p e n a n a m a n  
karena adanya percepatan 
tanam.

"H arusnya p em erin tah  
juga harus mampu melepas 
ketergantungan petani ter
hadap pupuk subsidi anor
ganik. Dengan melakukan 
program penyuluhan pupuk 
organik secara masif," ung- 
kapnya.

Ketika percepatan tanam 
dilakukan  dengan  te tap  
m engandalkan pupuk an 
organik, kondisi tanah  di 
lahan pertan ian  akan se-

makin rusak yang akhirnya 
justru akan m enurunkan 
kualitas dan kuatintas tana- 
man pangan.

"Tanaman itu membutuh- 
kan 12 unsur hara di tanah. 
Tetapi saat ini tanaman kita 
hanya d iberikan 3 unsur 
hara saja. Kemudian perbai 
kan tanah dan unsur hara 
tak pernah dilakukan oleh 
petani," imbuhnya.

Program penyuluhan se
cara masif penggunaan pu- 
pul organik bisa dilakukan 
pem erintah secera berta- 
hap, dengan  m elakukan 
pengurangan penggunaan 
pupuk anorgani d isetiap  
musimnya. (rie)


