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Budidaya

o pain, no gain. Begitulah 

Nkalimat yang mewakili 

perjuangan PT Pupuk 

Kujang untuk memasarkan produk 

retail yang satu demi satu dirilis ke 

petani. Perjuangan untuk tidak 100% 

bergantung pada pupuk subsidi dan 

keinginan untuk terus berkembang 

membuat PT Pupuk Kujang 

berinovasi lewat produk retailnya. 

Namun hal ini tentu saja memicu 

kendala-kendala. Baik yang sifatnya 

internal, maupun eksternal.

Kendala yang sifatnya internal 

ditemukan pada birokrasi yang cukup 

rumit soal pembayaran subsidi yang 

tertunda. Di sisi lain dari faktor 

eksternal, harga gas alam sebagai 

bahan baku pupuk meningkat, harga 

jual masih cenderung mahal dan 

persaingan dengan pihak lain yang 

sama-sama memproduksi produk 

retail serupa menjadikan persaingan 

pasar semakin ketat. Namun, bukan 

PT Pupuk Kujang namanya jika 

kendala-kendala tersebut tidak bisa 

ditanggulangi.

Demi menekan semua kendala 

itu, strategi pasarpun diterapkan. 

Hasilnya, sejak dinyatakan lulus uji, 

berbagai produk retail PT Pupuk 

Kujang laris manis di pasaran.

Tak dapat disangkal, semua 

pencapaian PT Pupuk Kujang tak 

lepas dari kinerja para karyawan yang 

telah berjuang memproduksi dan 

memasarkan produk retail hingga 

sampai ke petani, dan hal inilah yang 

mesti kita apresiasi.

Pada Tabloid Petaniku kali ini, 

berbagai produk retail tersebut akan 

dibahas pada Rubrik Teknoper. 

Kemudian, salah satu produk retail 

berupa pupuk untuk jeruk yakni 

Jeranti akan dibahas lebih mendalam 

di Rubrik Sajian Utama.

Redaksi Petaniku juga 

menyajikan berita soal Peringatan 

Hari Pangan Sedunia. Di Rubrik 

Pemasaran, Mobil Promosi sebagai 

media baru untuk mendekati para 

petani secara langsung akan dibahas. 

Redaksi Petaniku juga memberikan 

tutorial menanam cabai dalam 

polybag agar hasilnya memuaskan. 

Semoga bermanfaat!

Info Kujang:
Produk retail kujang
solusi para petani
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Sajian Utama:

budidaya:

abai, khususnya di Indonesia telah 

Cmenjadi salah satu komoditi yang sangat 

diperhitungkan. Rasa pedasnya yang khas 

telah menjadikan cabai sebagai bumbu pelengkap 

favorit untuk meningkatkan selera makan di 

hampir seluruh nusantara. 

Dalam budidayanya, jika dibandingkan 

tanaman lain, tanaman cabai merupakan tanaman 

yang memerlukan perawatan dengan keahlian 

yang baik dan teratur agar bisa panen sesuai 

harapan. Tanaman cabai dapat tumbuh baik dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi dengan 

keasaman tanah (ph) 5,5 – 6,5. Ini berarti, hampir 

semua jenis tanah cocok ditanami cabai. Selain itu, 

cabai dapat beradaptasi dengan baik pada 

temperatur 24 – 27 C dengan kelembaban yang 

tidak terlalu tinggi.

Ÿ PEMILIHAN JENIS TANAMAN

Langkah pertama, pilih jenis cabai dan 

varietas yang akan ditanam. Sesuaikan lokasi 

tempat budidaya dengan varietas cabai yang akan 

dipilih, terutama untuk kondisi iklim dan 

ketinggian tempat. PT Pupuk Kujang memiliki 

benih cabai keriting dengan varietas Kencana yang 

memiliki keunggulan produksi tinggi, beradaptasi 

dengan baik di dataran medium dengan 

ketinggian 510- 550 Mdpl pada musim kemarau 

basah.

Ÿ MEDIA PERSEMAIAN

Cara menanam cabai dalam polybag 

sebaiknya melalui tahap persemaian terlebih 

dahulu. Benih yang berupa biji harus disemaikan 

menjadi bibit tanaman. Langkah ini diperlukan 

karena benih yang baru tumbuh memerlukan 

perlakuan yang berbeda dengan tanaman yang 

telah tumbuh besar. Media semai terdiri atas tanah, 

Pupuk Organik Kujang, dan arang sekam dengan 

perbandingan 1:1:1. Media semai dimasukkan ke 

dalam baki semai, kemudian disiram air. Benih yang 

akan ditanam sebelumnya direndam terlebih dahulu 

dalam air hangat yang bersuhu sekitar 50 Celcius 

selama ± 12 jam kemudian disemai pada lubang satu 

persatu. Selanjutnya benih ditutup dengan selapis 

tipis media semai secara merata. Setelah itu, baki 

persemaian ditutup dengan plastik hitam. Tutup 

persemaian dibuka setelah umur 3-4 minggu setelah 

semai.

Ÿ MEDIA PENANAMAN

Media tanam terdiri atas tanah dan Pupuk 

Organik Kujang dengan perbandingan 1:1. Media 

tanam diaduk menjadi satu dimasukan ke polybag. 

Sebelum bibit ditanam, media semai di dalam 

polybag disiram air hingga penuh. Penanaman 

dilakukan setelah bibit berumur 3-4 minggu setelah 

semai atau bibit sudah berdaun 4-5 helai. Penanaman 

sebaiknya dilakukan pada sore hari agar benih tidak 

layu akibat panasnya cahaya matahari.

Ÿ PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN 

TANAMAN

Penyiraman

Pemeliharaan tanaman cabai dalam polybag 

atau pot relatif mudah. Kesehatan tanaman lebih 

lebih terkontrol karena terhindar dari penularan 

penyakit lewat akar. Siram tanaman setidaknya 1 kali 

sehari, dilakukan pada pagi atau sore hari.

Ajir Bambu Penyangga Tanaman

Ajir dipasang dengan tujuan untuk 

menopang tanaman sewaktu berbuah lebat. Ajir 

dibuat dari bilah bambu setinggi ± 125 cm, lebar 4 cm 

dan tebal 2 cm. Pemasangan ajir dilakukan pada usia 

tanaman 1 bulan. Tujuan dipasangnya ajir adalah 

agar tanaman tumbuh tegak dan mengurangi 

kerusakan fisik tanaman yang disebabkan beban 

buah dan tiupan angin.

Pengendalian OPT

Siangi gulma yang terdapat dalam polybag 

secara teratur. Apabila ada tanaman yang layu atau 

mati, cabut segera dan buang media tanamnya agar 

tidak menulari tanaman lain. Bila terlihat ada 

serangan hama, ambil hama tersebut secara manual. 

Buang daun atau batang yang rusak terkena hama. 

Penyemprotan hendaknya dilakukan apabila benar-

benar diperlukan. Agar lebih aman untuk kesehatan 

dan lingkungan gunakan pestisida berbahan alami.

Ÿ PEMUPUKAN TANAMAN

Pemupukan diberikan sebagai pupuk dasar 

dan pupuk susulan. Pupuk dasar diberikan sebelum 

tanam dan sebagian lagi diberikan selama periode 

tanam sebagai pupuk susulan. Rekomendasi 

Pemupukan NPK Kujang 16-11-11 diberikan sebesar 

20-25 Gr/ tanaman dan waktu pemberian sebanyak 4 

kali yaitu pemupukan dasar, dan pada saat tanaman 

berumur 21 HST, 56 HST, dan 63 HST.

Ÿ PEMANENAN

Pemanenan buah cabai dilakukan setelah 

tanaman berumur 90 hari atau 3 bulan, tergantung 

dari varietasnya. Pemanenan dilakukan beberapa 

kali karena tingkat kematangan buah tidak 

serempak. Lakukan pemetikan dengan interval 3-7 

hari. Cara panen dengan dipetik dan menyertakan 

tangkai buahnya. Pemetikan dilakukan dengan hati-

hati agar percabangan atau tangkai tanaman tidak 

patah.

BERTANAM CABAI MERAH
DALAM POLYBAG

Ragam:
Demplot subsidi pkc

konsultasi

pemasaran : 

10

13

14

4

Ragam :

6

Retail 
Solusi Petani

Gerak aktif PKC 
dengan mobil Promosi

BERTANAM CABAI 
DALAM POT ATAU POLYBAG

Jeranti si 
pupuk jeruk
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T Pupuk Kujang kini memiliki Psegmentasi pasar baru yang sering 

disebut sebagai konsumen mikro, 

diantaranya adalah para petani hobi. Produk 

yang dijual oleh PT Pupuk Kujang bagi 

segmentasi baru tersebut adalah produk-

produk retail seperti Hortus Cabai, Hortus 

Tomat, Jeranti, KCl, Pareku dan Kuriza. 

Produk-produk retail PT Pupuk Kujang 

dapat diperoleh melalui kios-kios tani, 

distributor, agen PPL (Petugas Penyuluh 

Lapangan)  serta Sales Force. 

Target pasar produk retail PT Pupuk 

Kujang awalnya masih fokus di Jawa Barat 

namun saat ini sudah merambah ke Jawa 

Tengah dan Jawa Timur namun juga tidak 

menutup kemungkinan untuk menambah 

target konsumen ke luar Pulau Jawa. 

Alasan awal diproduksinya produk 

retail karena perusahaan tidak bisa terus 

bergantung kepada produk bersubsidi dari 

pemerintah dan harus adanya diferensiasi 

produk. Sehingga ketika nanti produk subsidi 

dialihkan oleh pemerintah, PT Pupuk Kujang 

siap menghadapi persaingan pasar.

Bagi  produk re ta i l  nonsubs idi  

hambatannya yakni harga tergantung pasar 

yang masih mahal, serta persaingan ketat karena 

sudah banyak produk sejenis di pasar.

Untuk menekan persaingan di kancah 

produk retail ini, PT Pupuk Kujang mempunyai 

3 strategi yakni:

1. Program pengenalan produk seperti pameran 

atau program penyebaran informasi melalui 

brosur, poster, program sosialisasi, program 

mobil promosi.

2. Program penjualan melalui kios dan 

distributor dengan harga bertingkat.

3. Program produk dengan pengubahan  

kemasan maupun jumlah produk.

Kiki Lukmanul Hakim selaku Manager 

Departemen Perencanaan dan Promosi berharap 

agar produk retail PT Pupuk Kujang dikenal baik 

oleh masyarakat sehingga secara langsung 

sehingga konsumen mau membeli dan 

menggunakan produk retail.
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Solusi Para Petani
Produk Retail Kujang,

upuk KCl Kujang merupakan pupuk kalium yang berwarna putih Pkemerahan dapat digunakan untuk segala jenis tanaman dengan 

manfaat sebagai berikut: memperkuat batang tanaman, 

meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit, 

mencegah agar daun, bunga dan buah tidak mudah gugur.

Ahmad Kostaman

Bagaimana cara mendapatkan pupuk KCl tersebut, beli langsung boleh?

Oejang Soetija Hidayatulah

Harga tebus nya berapa?

Ramdhani

Berapa kadar K2O nya?

Konsultasi
Sumber:Facebook official PT Pupuk Kujang

Bagi produk retail 
nonsubsidi hambatannya 
yakni harga tergantung 

pasar yang masih mahal, 
serta persaingan ketat 
karena sudah banyak 

produk sejenis di pasar.

ekerja sama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk uji Befektivitas produk pupuk Jeranti. Penggunaan Jeranti pada tanaman 

jeruk meningkatkat kualitas tanaman jeruk. Ukuran lebih besar, 

jumlah buah lebih banyak, dan lebih juicy. Dapatkan produk Jeranti kami 

melalui telpon bebas pulsa kami -0800-100-300-1

Damo Baharian

Jeranti itu pupuk organik atau anorganik?

Andri Budiman

Bisa untuk tanaman selain jeruk?

Yuni Suryanto

Cara menapatkannya bagaimana? Kemasannya berapa Kg?

Pupuk Kujang

...Sebetulnya Jeranti itu singkatan dari Jeruk Dataran 

Tinggi, salah satu merk produk NPK tablet hasil riset PKC di 

mana sekarang sudah dikomersilkan sebagai bagian dari 

penjualan ritel PKC.

...Sebenarnya Jeranti ini cocok juga untuk tanaman buah-

buahan lainnya. Saat ini sedang kami coba di perkebunan 

riset PKC untuk buah-buahan lainnya.

...Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan silakan 

hubungi layanan sales PT Pupuk Kujang di 085294186250 

(Agung). Tersedia kemasan 5 Kg.

apatkan produk Hortus Cabai dan Tomat. Benih Berkualitas bermutu Dtinggi. Produktivitas tinggi, produk unggulan dan banyak dicari oleh 

pelanggan. Hubungi telpon bebas pulsa kami -0800-100-300-1 untuk 

pemesanan atau info lebih lanjut.

Mand Rizki

Berapa harganya? Di mana belinya?

Agus Hilman

Kalau untuk wilayah Bogor belinya di mana?

Melani Nazwa Meisya

Kalau wilayah Cikampek di mana belinya?

Pupuk Kujang

...Untuk harga Hortus Benih Cabai Rp10,000/Kemasan 200 butir dan 

Rp40,000/kemasan 10Gr. Sedangkan harga Hortus Benih Tomat 

Rp20,000/kemasan 200 butir. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.

...untuk pembelian bisa di kios resmi PT Pupuk Kujang atau untuk wilayah 

Bogor, Cikampek dan sekitarnya bisa langsung menghubungi marketing 

kami Jessica Maretta Lubis 081370726553

Pupuk Kujang

...untuk harga KCl kemasan 5 Kg berkisar 40 rb sd 45 rb 

dan untuk mendapatkan ya bisa di kios pengecer dan 

untuk pemesan ke PT Pupuk Kujang dengan minimal order 

8 ton bisa menghubungi Departemen Penjualan Non PSO 

telp 0264-317007 ext 2497/2451.

PT Pupuk Kujang hanya menyalurkan KCl Non Subsidi, 

untuk produk subsidi baru pupuk urea, NPK 15-15-15 dan 

organik.

...kandungannya K2O 60%, uncoated KCl 95%-99,5%
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endaraan niaga atau komersial sangat Kdibutuhkan untuk menunjang 

aktivitas bisnis sebuah perusahaan. 

Bukan hanya sebagai sarana promosi tapi juga 

bisa menjangkau konsumen perusahaan. Oleh 

karena itu, Departemen Promosi PT Pupuk 

Kujang mengeluarkan fasilitas Mobil Promosi 

pada tahun 2014. Apa sebenarnya Mobil 

Promosi itu? Mobil Promosi adalah kendaraan 

berupa truk yang dimodifikasi sebagai Program 

Pengenalan Produk, Program Promosi, 

Program Sosialisasi, Program Demplot serta 

Program Penjualan Produk Retail PT Pupuk 

Kujang. 

Mobil Promosi ini awalnya dibuat 

karena adanya kesulitan yang dialami PT 

Pupuk Kujang saat melakukan pengenalan 

produk seperti, tidak bisa membawa banyak 

produk, tidak adanya fasilitas pendukung 

promosi, serta tempat tujuan yang terpelosok 

dan jauh dari pusat kota. Serta adanya 

himbauan dari PT Pupuk Indonesia Holding 

Company untuk membuat mobil laboratorium 

yang dapat dipakai sebagai PUTS (Perangkat 

Uji Tanah Sawah) dan PUTK (Perangkat Uji 

Tanah Kering). 

Saat ini PT Pupuk Kujang memiliki 2 

unit Mobil Promosi yang dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas penunjang  seperti, 

panggung, sound system, AC, komputer, mic dll. 

Mobil Promosi dipakai ketika pelaksanaan 

acara-acara besar yang dihadiri banyak petani 

seperti panen raya, pameran pertanian serta 

program Demplot. 

Terdapat beberapa kelebihan dari 

Mobil Promosi, diantaranya Mobil Promosi 

bisa menjangkau ke tempat-tempat yang 

terpencil dan jauh dari pusat kota. Ketika 

mengikuti pameran pertanian PT Pupuk 

Kujang akan memakai Mobil Promosi dengan 

berbagai fasilitas bukan hanya memakai stand 

biasa. Ketika melakukan sosialisasi PT Pupuk 

Kujang bisa membawa produk dalam jumlah 

yang banyak dan memiliki daya tarik tersendiri 

dengan media promosi lainnya.

upuk Jeranti adalah pupuk majemuk Pyang dispesialisasikan untuk tanaman 

jeruk. Proses produksi Pupuk Jeranti 

dimulai tahun 2012 dengan demplot di Garut 

dengan menggunakan pupuk majemuk (NPK) 

dengan komposisi spesifik 4 komoditas 

tanaman jeruk. Uji Mutu sudah dilaksanakan 

oleh Sucofindo pada pertengahan tahun 2014, 

dilanjutkan dengan Uji Efektivitas oleh Faperta 

IPB pada Agustus 2015. 

Budidaya Tanaman Jeruk

Turunnya minat  petani  untuk 

menanam jeruk lokal dikarenakan harga jeruk 

lokal yang hancur di pasaran. Akibatnya petani 

merugi dan daya saingpun menurun dengan 

adanya produk jeruk impor seperti Tiongkok 

dengan harga yang jauh lebih murah. Oleh 

karena itu, PT Pupuk Kujang berupaya untuk 

membangkitkan kembali minat para petani 

untuk menanam tanaman jeruk lokal dengan 

hasil yang menguntungkan para petani yaitu 

dengan membuat produk Pupuk Jeranti.

Pupuk Jeranti pada bulan Agustus 2015 

i n i  d i u j i  k e e f e k t i v i t a s a n n ya  u n t u k  

mendapatkan surat izin edar jual. Hasilnya tak 

sia-sia. Dari petani yang juga lahannya 

digunakan sebagai tempat uji efektivitas ini 

menyatakan  bahwa hasil dari penggunaan 

Pupuk Jeranti menunjukkan hasil yang sangat 

baik. Tanaman yang tadinya sudah tidak subur 

pertumbuhannya, tetapi setelah diberi Pupuk 

Jeranti menunjukkan pertumbuhan yang 

makin  membaik atau subur kembali. Jumlah 

pucuk daun jauh lebih bagus dan banyak serta 

perkembangan produksi buah juga meningkat. 

Sedangkan tanaman jeruk yang tidak 

menggunakan Pupuk NPK Jeranti nampaknya 

tidak terlalu banyak menghasilkan buah yang 

siap dipanen dan warna buahnyapun sedikit 

agak gelap.

H a s i l  p a n e n  j e r u k  b i a s a n y a  

diakumulatifkan pertahun yaitu 6-7Kg/pohon. 

Tapi kalau hasil lebih maksimal dengan buah 

yang lebih besar bisa panen 10-15kg/pohon 

selama 1 tahun. Selain itu juga petani  

menggunakan tumpang sari tanaman lainnya 

yaitu tomat, cabai dan bawang dengan hasil 

yang melimpah. 

Khasiat dari Pupuk Jeranti adalah 

meningkatkan produksi jeruk sebanyak 25% 

dalam bobot perbuahnya. Menghemat tenaga 

kerja dan jumlah pupuk yang dibutuhkan 

untuk memupuk tanaman karena proses release 

pupuk yang slow release atau peluruhan berkala 

untuk diserap. Selain itu, Jeranti memberikan 

trace element atau elemen yang dibutuhkan 

t idak  ter la lu  banyak namun sangat  

berpengaruh seperti Cu, Zn, B dan S yang amat 

dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

penyakit sehingga dengan berkurangnya 

serangan hama penyakit pada tanaman dapat 

menghemat biaya.

Peluang Investasi yang Menjanjikan

Selain kegunaannya terhadap tanaman 

jeruk, keunggulan lain dari Pupuk Jeranti yaitu 

dapat menyuburkan tanaman buah lainnya 

dengan hasil yang baik seperti pepaya california, 

melon, dll. Sehingga dapat menjadikan 

kesempatan yang baik untuk para petani 

memperbaiki kualitas tanaman buahnnya 

dengan menggunakan pupuk Jeranti. Alhasil, 

investasi yang menjanjikan dapat diraih dari 

hasil tanaman tersebut.

P u p u k  J e r a n t i  m e m i l i k i  b e r a t  

5Kg/kantong dengan kapasitas 500 tablet dan 

dijual seharga 8.000 rupiah, dengan perhitungan 

1 tanaman jeruk siam membutuhkan 96 

tablet/tahun. Sehingga 1 kantong Jeranti bisa 

dimanfaatkan petani untuk 5 tanaman jeruk 

siam. Jika dihitung, untuk cost 1 tanaman jeruk 

siam pertahunnya hanya sebesar 1.600 rupiah. 

Cukup terjangkau untuk para petani memulai 

usahanya dengan modal yang bisa terbilang 

murah.

Dengan nilai modal pupuk tanaman 

jeruk 1.600 rupiah/tahun untuk 1 tanaman, maka 

Jeranti adalah peluang besar bagi para petani 

untuk mendapatkan hasil yang baik. Investasi 

yang menjanjikan pada tanaman jeruk ini akan 

membuahkan hasil dalam jangka waktu kurang 

lebih 1 tahun. Dengan hasil buah yang melimpah 

dan kualitas yang mampu bersaing dengan 

produk jeruk lainnya maka kesempatan ekspor 

pun akan terbuka lebar bagi para petani jeruk 

Indonesia. Penggunaan pupuk yang tepat akan 

melestarikan produk jeruk lokal dan akan 

memperkuat daya saing buah nusantara 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Gerak Aktif PKC 

dengan Mobil Promosi

Terdapat 
beberapa 

kelebihan dari 
Mobil Promosi, 

diantaranya Mobil 
Promosi bisa 

menjangkau ke 
tempat-tempat 

yang terpencil dan 
jauh dari pusat 

kota.

MENgenal JERANTI, SI PUPUK JERUK
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-Siram 150 Ml pupuk hayati yang telah dilarutkan ke tiap akar tanaman dan 

ulangi setiap 7-10 hari atau kurang lebih 2-3 kali selama waktu pemupukan.

- Sebaiknya tidak diaplikasikan bersamaan dengan pupuk organik.

- Dosis pupuk anorganik sebaiknya ¾ dari dosis rekomendasi.

Cara Aplikasi 
Pupuk Jeranti

1.  Buat secara melingkar pada 

jarak 1,25m dari batang 

pohon sebanyak 32 lubang

1,25m

2.  Masukkan 

Pupuk Jeranti 

(1 butir tablet 

/lubang)

3.  Pemupukan 

dilakukan 3 kali 

dalam setahun 

dengan kurun 

waktu per 4 bulan

pada awal musim hujan

Keunggulan dari Pupuk Jeranti

1.  Mudah cara 

pemberiannya

2.  Meningkatkan 

ketahanan tanaman 

terhadap serangan 

hama dan penyakit

3.  Meningkatkan 

efisiensi pemupukan

4.  Meningkatkan 

produktivitas dan 

hasil mutu

5.  Meningkatkan 

kesuburan dan 

kelestarian tanah

Pupuk Hayati BionUp adalah  pupuk hayati cair produksi PT 

Pupuk Kujang. Pupuk ini mengandung mikroba yang berfungsi untuk 

menambat nitrogen di udara menjadi bentuk amonium serta nitrat  dan 

melarutkan P pada tanah. Selain itu, Pupuk Bion Up juga mengandung 

mikroba yang dapat memproduksi hormon pertumbuhan seperti 

auksin, sitokinin, dan giberelin serta liposakarida yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman. Penggunaan Pupuk Bion Up dapat 

menghemat penggunaan pupuk secara signifikan.

Efisiensi pemakaian pupuk NPK dapat dihemat hingga 25% 

dan 1 botol Pupuk Bion Up dapat digunakan pada lahan seluas 1/3 

hektar. Pupuk Bion Up biasa digunakan untuk tanaman hortikultur 

seperti cabe, tomat, sawi, bayam, kangkung, tomat dan lain-lain. 

Saat ini Pupuk Hayati Bion Up sudah lulus uji mutu oleh 

Universitas Padjadjaran, uji efektivitas juga oleh Unpad dan izin edar 

oleh Kementerian Pertanian. Proses produksi Pupuk Hayati Bion Up 

menggunakan alat fermentasi atau fermentor khusus untuk 

menghindari terjadinya kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. 

Selain itu, untuk menjaga kualitasnya, dilakukan quality control pada 

setiap batch yaitu dengan cara plating dan mikroba yang digunakan 

adalah mikroba yang sudah teruji secara invitro.

Penjualan pupuk hayati Bion Up sudah cukup baik, namun 

yang menjadi kendala adalah kapasitas produksi yang belum banyak. 

Saat ini kapasitas produksi pupuk hayati Bion Up sebanyak 3.000 botol 

ukuran 1 liter setiap tahunnya. Permintaan pasar akan pupuk Bion Up 

dinilai sangat tinggi. Permintaan akan pupuk hayati Bion Up 

diperkirakan bisa mencapai 1.000 botol perbulannya.

Keunggulan dan kegunaan dari pupuk cair Bion Up, 

diantaranya :

Ø Bion Up berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara 

makro esensial nitrogen dan fosfat serta menstimulasi pertumbuhan 

tanaman melalui fitohormon yang dihasilkan mikroba di dalam pupuk 

hayati Bion Up.

Ø Bion Up digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman hortikultura.

Ø Bion Up mengandung konsorsium mikroba menguntungkan dimana 

potensi setiap mikroba telah diuji melalui peneltian laboratorium baik 

uji in vitro maupun uji hayati (bioassay), serta percobaan rumah kaca 

dan lapangan.

Ø Mengandung mikroba yang dapat memproduksi fitohormon auksin, 

sitokinin dan giberelin untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Ø Mengandung mikroba yang menghasilkan eksopolisakarida yang 

membantu dalam proses agregasi tanah.

Adapun cara pakai dan dosis dari Pupuk Hayati cair BionUp 

adalah sebagai berikut:

Ø Pupuk Dasar :

Semprotkan pupuk hayati yang telah dilarutkan secukupnya secara 

merata pada pupuk organik sebelum disebarkan ke bedengan dan 

tutup dengan tanah. Kemudian tutup dengan mulsa jika perlu). Biarkan 

selama 7 hari sebelum penanaman.

Ø Pupuk Susulan: 

8.  PUPUK HAYATI BION UP
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D
e p a r t e m e n  

Perencanaan 

dan Promosi 

m e m p r o m o s i k a n  

produknya  dengan 

m e n j a l a n k a n  

demonstrasi plot yang 

d i s i n g k a t  m e n j a d i  

D e m p l o t .  D e m p l o t  

m e r u p a k a n  s a r a n a  

promosi berupa areal 

lahan yang di tanami 

t a n a m a n  t e r t e n t u  

dengan menggunakan 

dosis  dan apl ikas i  

p e m u p u k a n  

berdasarkan rekomendasi PT Pupuk Kujang. 

Demplot dapat berupa produk subsidi (Demplot 

subsidi) dan produk nonsubsidi (Demplot 

nonsubsidi). Jumlah titik Demplot subsidi dan 

wilayah cakupannya ditentukan oleh PT Pupuk 

Indonesia sedangkan Demplot nonsubsidi tidak 

ditentukan oleh PT Pupuk Indonesia.

PT Pupuk Kujang ditugasi pelaksanaan 

Demplot subsidi sebanyak 621 titik dari total 

jumlah penugasan keseluruhan pabrik di bawah 

PT Pupuk Indonesia sebanyak 4.000 titik. Sampai 

saat ini, jumlah Demplot yang sudah berjalan 

sebanyak 498 titik. Dari jumlah tersebut 

sebanyak 242 titik Demplot sudah di panen dan 

254 titik akan di panen. Jumlah titik Demplot 

yang belum berjalan sebanyak 123 titik. 

Rencananya titik yang belum berjalan tersebut 

akan dilaksanakan pada musim tanam 

selanjutnya atau musim tanam kedua.

Tujuan pelaksanaan Demplot subsidi ini 

adalah untuk mensosialisasikan penggunaan 

pupuk NPK Phonska 15-15-15 kepada para 

petani mengingat penggunaan pupuk tersebut 

belum popular di kalangan petani. Selain itu, 

untuk meningkatkan penyerapan pupuk 

subsidi. Tahapan awal pelaksanaan demplot 

dimulai dari pengajuan demplot. Pengajuan 

dapat dilakukan oleh Badan Koordinasi 

Penyuluh, Dinas Pertanian, kelompok tani 

maupun rekomendasi para Account Executive. 

Kemudian dilakukan survei lokasi oleh 

Departemen Perencanaan dan Promosi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku seperti lokasi 

Demplot harus dilalui minimal akses jalan 

kecamatan. Selanjutnya pembuatan delivery order 

untuk pengambilan pupuk di gudang lini III 

terdekat dari lokasi Demplot. Pengawalan yang 

diberikan meliputi Sekolah Lapang yaitu 

sosialisasi pemupukan dan penyelenggaraan 

panen. 

Dosis rekomendasi yang dianjurkan 

oleh PT Pupuk Kujang yaitu pemupukan 

berimbang 5:3:2 dengan pupuk organik 500 

Kg/Ha, NPK Phonska 300 Kg/Ha, dan urea 200 

Kg/Ha. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali 

yaitu pemupukan dasar yakni sebelum tanam, 

pemupukan pertama saat 20 hari setelah tanam 

dan pemupukan kedua saat 35 hari setelah 

tanam. Pupuk yang diberikan saat pemupukan 

dasar meliputi 500 Kg organik, 150 Kg NPK 

Phonska, dan 75 Kg urea. Pemupukan pertama 

yaitu 150 Kg NPK Phonska, dan 75 Kg urea. 

Sedangkan  pemupukan kedua  hanya  

ditambahkan 150 Kg urea. Dosis pada 

pemupukan kedua dapat berubah tergantung 

pengukuran BWD (Bagan Warna Daun) pada 

saat pemupukan pertama. 

atau pekebun hortikultur yang 

memiliki masa produksi singkat. 

Timun, kentang, tomat, salada, sawi, 

cabai adalah beberapa diantaranya 

yang memiliki masa produksi singkat 

yaitu kurang lebih 3 bulan saja dari 

tanam hingga panen. Pupuk Nitroska 

ini bisa dikatakan pupuk yang 

premium alias berkualitas sangat baik. 

Saat ini statusnya masih dalam proses 

u j i  e fek t iv i tas  d i  Univers i tas  

Padjadjaran. PT Pupuk Kujang 

menargetkan akan memproduksi 

s e b a n ya k  1  t o n  p u p u k  g u n a  

Demonstrasi Pola Tanam (Demplot) 

dan jualan premarketing.

S a t u  l a g i  

produk yang sedang 

dinanti kehadirannya. 

Pupuk Excow adalah 

pupuk bio organik yang 

terdiri dari kompos 

k o t o r a n  s a p i  

ditambahkan dengan 

b a h a n - b a h a n  

p e n g k a y a ,  d a n  

mikroba. Pupuk ini 

m e r u p a k a n  

pemanfaatan kompos 

kotoran sapi  yang 

berasa l  dar i  R ise t  

Pupuk Organik PT 

Pupuk Kujang. Saat ini statusnya masih dalam pengujian uji mutu di 

Balai Penelitian Tanah (Balitan) Bogor. Pupuk Excow memiliki manfaat 

untuk membenahi tanah guna mendukung tanaman, kemudian mirip 

dengan Pupuk Bion Up, berguna untuk menambat nitrogen menjadi 

bentuk amonium serta nitrat di udara dan melarutkan P pada tanah. 

Selain itu, memberikan hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, 

dan giberelin serta liposakarida yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. 

Pupuk Excow baik untuk tanaman hortikultura, palawija, bunga, 

tanaman pot, tanaman buah dan lain-lain asalkan bukan padi.

Kuriza adalah pupuk 

hayati berbasis mikoriza yang 

asal katanya miko atau jamur 

dan riza atau akar. Cara kerja 

pupuk ini adalah membuat 

akar dari tanaman menjadi 

l e b i h  b a i k  d e n g a n  

merangsang pertumbuhan 

jumlah akar, panjang akar, 

dan daya serap yang lebih 

tinggi serta meningkatkan 

ketahanan tanaman terhadap 

patogen. PT Pupuk Kujang 

bekerja sama dengan UGM 

y a n g  t e l a h  b e r h a s i l  

mengembangkan  i so la t  

mikoriza. Pupuk hayati jenis mikoriza masih sedikit yang 

memproduksi atau mengembangkan karena memang masih 

terbilang baru. Pupuk hayati berbasis mikoriza sebenarnya sudah 

memiliki pangsa pasar tersendiri. Tanaman perkebunan seperti 

jagung, teh, kopi, kakao, dan kelapa sawit sangat cocok 

menggunakan pupuk hayati berbasis mikoriza. Untuk penggunaan 

pupuk jenis ini. Selain itu, berbeda dengan pupuk kimia dan 

organik, pupuk hayati mikoriza bertujuan untuk mengoptimalkan 

lingkungan agar cocok dengan kebutuhan tanaman sehingga tidak 

memiliki masalah jika penggunaannya dilakukan secara sering.

Kuriza memiliki beberapa keunggulan diantaranya dapat 

mengefektifkan penyerapan hara dari akar, meningkatkan 

pertumbuhan bibit kakao dan meningkatkan ketahanan terhadap 

penyakit bercak daun pada kakao. Adapun cara aplikasi dari Kuriza, 

yaitu :

Ø Taburkan Kuriza pada tanaman di polybag.

Ø Untuk tiap tanaman taburkan 1Gr/tanaman.

Ø Tutup kembali dengan tanah.

Kapasitas produksinya saat di tahun 2014 baru 200 Kg saja. 

Hal ini karena pengembangannya memang dilakukan di tahun 2014. 

Sedangkan untuk tahun 2015, PT Pupuk Kujang memproduksi 

sebanyak 5 ton. Pupuk Kuriza sebenarnya sudah bisa dipesan 

namun mengenai harga, sepertinya rekan-rekan pembaca harus 

menghubungi langsung Departemen Penjualan NonPSO PT Pupuk 

Kujang.

6. Pupuk Excow5. Pupuk Kuriza

KCl merupakan produk baru dari PT Pupuk Kujang. Respon para petani juga cukup tinggi terhadap 

peluncuran produk ini. Dengan jenis pupuk yang dijual bukan secara komersil tersebut, dapat memberikan 

kemudahan bagi para petani pemula serta para pencinta tanaman di kalangan rumahan yang tidak 

mendapatkan jatah pupuk subsidi, 

Pupuk KCl merupakan pupuk jenis kalsium yang dapat mengakomodir pengayaan zat hara pada 

tanah untuk memasok makanan bagi akar pada tumbuhan. Kandungan utama dari endapan tambang kalsium 

adalah KCl dan sedikit K S0 . Hal ini disebabkan karena umumnya tercampur dengan kotoran, maka pupuk ini 2 4

harus dimurnikan terlebih dahulu. Hasil Permurniannya mengandung K O sampai 60%.2

KCl atau pupuk Kalium berfungsi mengurangi efek negatif dari pupuk N dan memperkuat batang 

tanaman. Selain itu, KCl dapat memperbaiki mutu hasil pada bunga dan buah, baik pada rasa ataupun warna. 

Pupuk KCl adalah pupuk tunggal yang mengandung 60% K O sebagai kalium klorida, yang memiliki fungsi 2

antara lain untuk meningkatkan kekuatan batang sehingga tidak mudah roboh dan tahan penyakit, 

meningkatkan kualitas bunga dan buah sehingga hasil produksi tanaman dapat optimal.

Sebagian besar lahan pertanian di Jawa memiliki kandungan K O yang cukup rendah, salah satu 2

penyebabnya adalah dikarenakan kebiasaan petani yang belum menerapkan pemupukan secara berimbang. 

Kekurangan hara kalium menyebabkan tanaman kerdil, lemah, tidak tegak, proses pengangkutan hara dan 

fotosintesis terganggu yang pada akhirnya mengurangi produksi. Penggunaan kalium harus diperhitungkan, 

jika tidak, maka kelebihan kalium dapat menyebabkan daun cepat menua.

7. KCl

Ragam

DEMPLOT SUBSIDI PT PUPUK KUJANG
Sekolah Lapang 

Panen Demplot Lahan Demplot PT Pupuk Kujang
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Ragam

Layanan pelanggan

Petaniku Petaniku

Benih Padi Pareku adalah 

merek dagang benih padi 

inbrida milik PT Pupuk 

Kujang. Proses produksinya 

bermitra dengan petani benih 

di Jawa Barat. Pareku diklaim 

lebih unggul ketimbang benih 

padi yang ada di petani. 

Keunggulan tersebut karena 

penggunaan benih sumber 

yang bersertifikat dari Balai 

Pengawasan Sertifikasi Benih 

(BPSB) dengan kualitas yang 

t i n g g i  d a n  p r o s e s  

penangkaran yang ketat 

sehingga menghasilkan mutu 

yang lebih dari yang lain. Kualitas benih ini dipanen, dilakukan 

kontrol ulang terhadap kadar airnya dan penyaringan dari benih 

yang hampa. Mutu yang lebih baik itu diantaranya memiliki 

kemurnian benih hingga 99,9%, persentase benih yang tumbuh 

diatas 90%, dan benih yang ada di Pareku tidak tercampur dengan 

varietas lain.

Adapun varietas dari benih Pareku yaitu Varietas Ciherang 

dan Varietas Mekongga. Kelas benih padi Pareku adalah Stock Seed 

dan External Seed. Benih padi Pareku menurut Departemen Riset 

sangat diminati oleh petani. Tahun 2014 PKC menyiapkan 1.500 

Kg benih dan semuanya habis terjual. Jika Anda tertarik membeli 

benih padi Pareku dapat langsung menghubungi PT Pupuk 

Kujang. Produksi tahun 2015 ini direncanakan sebesar 5.000 ton.

Tanaman cabai keriting merupakan 

salah satu tanaman primadona di 

Indonesia. Balai Penelitian Tanaman & 

Sayuran Lembang telah melakukan 

penelitian dan pengembangan benih cabai 

keriting varietas Kencana. PT Pupuk 

Kujang melihat potensi tanaman cabai yang 

dikembangkan oleh Balitsa Lembang 

sangat bagus. Oleh karena itu, ketimbang 

mengembangkan dari awal yang akan 

memakan waktu lama, manajemen PT 

Pupuk Kujang memutuskan kenapa tidak 

memanfaatkan saja penelitian dari Balitsa 

Lembang sehingga, PT Pupuk Kujang pun 

memproduksi Cabai Keriting Varietas 

Kencana dengan diberi merk Hortus.

Cabai Keriting Hortus adalah benih cabai tipe Open Polinated yaitu tipe 

benih yang bisa ditangkarkan kembali. Tersedia dalam 2 kemasan yaitu 

kemasan 10 gram dan kemasan isi 200 butir benih dengan harga 

premarketing 35.000 dan 10.000. Harga premarketing atau promosi, karena 

memang saat ini Cabai Keriting Hortus masih dalam proses lisensi.

Untuk pemupukan, bisa menggunakan 2.000 Kg pupuk organik, 800 

Kg pupuk NPK, dan 200 Kg pupuk ZA. Jangan kaget dengan jumlah 

pupuknya karena itu takaran untuk lahan seluas 1 hektar. Dalam 1 hektar 

lahan bisa menanam 18.000 pohon cabai. Sehingga, dengan perhitungan 

sederhana, untuk 1 pot tanaman cabai keriting 100 Gr pupuk organik, 40 Gr 

pupuk NPK 15-15-15, dan 100g pupuk ZA. Waktu dari mulai penanaman, 

kemudian tumbuh tunas, dan berbuah akan memakan waktu antara 95 s.d. 

98 hari saja. Dengan demikian, dalam waktu kurang lebih 3,5 bulan anda 

sudah bisa memanen cabai anda sendiri.

Adapun keunggulan dari Hortus benih cabai, yaitu :

Ø Beradaptasi baik pada dataran medium

Ø Kehadiran varietas ini sebagai alternatif petani dalam memilih cabai   

berumur pendek dengan produktivitas tinggi

Ø Prospektif dikembangkan oleh agro industry benih hortikultura

Teknologi Pertanian

Aneka Retail PT Pupuk Kujang
1. Pareku 2. Hortus Cabai Keriting

3. Hortus Tomat
Satu kemasan Benih Tomat Hortus berisi 200 butir benih 

dipasarkan dengan harga 20.000 rupiah saja. Hampir sama 

dengan Cabai Hortus, kurang-lebih 95-98 hari setelah tanam bisa 

memanen buahnya. Hampir sama dengan 

proses awal produksi cabai keriting Hortus, 

PKC juga memutuskan untuk memproduksi 

tomat varietas T0310 yang dikembangkan 

oleh breeder swasta dan dikemas dengan 

merk Benih Tomat Hortus. Yang berbeda 

adalah, Benih Tomat Hortus adalah benih 

tipe hibrida sehingga penggunaanya hanya 

sekali saja. Benih tipe hibrida ini adalah benih 

tomat yang memiliki kelebihan yaitu buah 

yang besar dan seragam, serta pada 

umumnya benih hibrida ini tahan terhadap 

hama dan penyakit.

Proses penanaman Benih Tomat Hortus 

cukup rumit. Dimulai dari penanaman, 

pemindahan ke tray semai, dilanjutkan 

dengan pemindahan ke bedengan hingga 

berbuah. Informasi lebih lanjut bisa 

ditanyakan langsung ke Departemen Riset PT Pupuk Kujang.

Pupuk Nitroska adalah jenis 

pupuk NPK yang berbasis nitrat. 

Berbeda dengan NPK biasanya 

yang berbasis urea, Nitroska 

d a p a t  m e n g e f i s i e n s i k a n  

penyerapan unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman. 

Penjelasan teknis yang singkat 

adalah, dengan berbasis nitrat, 

t anaman dapat  l angsung  

m e n y e r a p  t a n p a  h a r u s  

mengubah dari urea menjadi 

nitrat terlebih dahulu. Karena 

cepatnya proses penyerapan 

unsur hara, pupuk Nitroska 

memang menyasar para petani 

4. Pupuk Nitroska 

alam Rangka memperingati Hari 

DPangan Sedunia ,  Kementer ian  

Pertanian menggelar pameran yang 

dilaksanakan di Stadion Jakabaring Palembang 

pada tanggal 17-20 Oktober 2015. Acara tersebut 

dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik 

Indonesia Jusuf Kalla dan juga dihadiri oleh 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Peserta Pameran terdiri dari perwakilan 

seluruh provinsi di Indonesia, Kementerian 

Pe r t a n i a n ,  Pe r u s a h a a n  B U M N ,  N G O  

(NonGovernment Organization) dan perusahaan 

swasta. Total keseluruhan peserta pameran 

berjumlah 80 stand. Pengunjung pameran sendiri 

merupakan masyarakat sekitar Palembang, 

petani, KTNA (Kelompok Tani Nelayan 

Andalan), PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), 

serta dinas pertanian. 

PT Pupuk Kujang beserta anak 

perusahaan PT Pupuk Indonesia lainnya yakni 

PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kaltim, PT 

Petrokimia Gresik dan  PT Pupuk Sriwijaya juga 

ikut berpartisipasi dalam acara pameran 

tersebut.

Bagi PT Pupuk Kujang, ajang pameran 

ini dimanfaatkan sebagai sarana promosi 

produk-produk unggulannya. Salah satunya 

produk Hortus yang laku terjual pada acara 

pameran tersebut, dengan rincian Hortus Cabai 

terjual 45 kemasan dan Hortus Tomat yang 

terjual 25 kemasan. 

Selain Pameran, acara yang berlangsung 

selama 4 hari tersebut juga menyuguhkan 

berbagai program lain yang tidak kalah menarik 

seperti demo masak dengan menggunakan hasil 

pertanian setempat, lomba pertanian, dan juga 

gelar teknologi oleh Kementrian Pertanian. 

Tiap tahunnya kegiatan pameran ini 

berlangsung di berbagai kota berbeda-beda, 

sebelumnya diadakan di kota Makassar. 

Pemilihan kota tersebut tergantung dengan 

kesiapan pemerintah setempat. Rencana pada 

tahun 2016, Pameran Pertanian akan digelar di 

Kota Riau sebagai permintaan dari Kementerian 

Pertanian dan Pemerintah Kota Riau yang telah 

menyatakan kesiapannya. 

Semarak Hari Pangan 
Sedunia ke-35

Bagi PT Pupuk Kujang 
sendiri, ajang pameran 

ini dimanfaatkan 
sebagai sarana promosi 

produk-produk 
unggulannya. Salah 

satunya produk Hortus 
yang laku terjual pada 

acara pameran 
tersebut, dengan rincian 
Hortus Cabai terjual 45 
kemasan dan Hortus 
Tomat yang terjual 25 

kemasan. 



Membuat tanaman lebih hijauMembuat tanaman lebih hijau
dan segardan segar

Mempercepat prosesMempercepat proses
pertumbuhanpertumbuhan

Menambahkan nutrisi proteinMenambahkan nutrisi protein
untuk tanamanuntuk tanaman

Membuat tanaman lebih hijau
dan segar

Mempercepat proses
pertumbuhan

Menambahkan nutrisi protein
untuk tanaman

Keunggulan :

Putih
Bentuk prill uncoated
Tersedia dalam kemasan
 25 kg, 50 kg, dan Jumbo Bag
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