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PERTANIAN ORGANIK: Ahli pertanian Jepang, ProfSatoru 
Sato menjelaskan pertanian organik yang bisa memberi 

keuntungan bagi petani. (59)

Penggunaan Siput 
Tingkatkan Hasil Panen

YOGYAKARTA - Badan 
Pusat Statistik (BPS) mencatat 
“saat ini petani di Indonesia hanya 
berjumlah 26 juta orang, dari 
sebelumnya sebanyak 31 juta 
orang pada 2003;

Penurunan jumlah petani terse
but karena hasil panen yang tidak 
bisa maksimal sehingga tak dapat 
memberi tambahan penghasilan. 
Akibatnya sebagian petani 
memutuskan untuk beralih profe
si. Penurunan hasil panen salah 
satunya karena penggunaan 
pestisida yang tidak terkontrol.

Pakar pertanin dari Jepang, 
Prof Satoru Sato mengungkapkan 
pendapatnya itu dalam kuliah 
umum yang bertajuk ‘’Current 
Situationand Future Prospect of 
Agriculture in Japan : From an 
Ecologist Point of View” di kam
pus UMY, kemarin.

‘ ’ Karena itulah perlu solusi lain 
agar hasil panen bisa tetap 
meningkat tanpa banyak meng
gunakan pestisida Ada beberapa 
cara yang suda mulai digunakan 
petani di berbagai negara, mengu
rangi obat kimia dan mengguna
kan pupuk organik atau yang lain-

mengurangt penggunaan pestisi
da pada tanaman mereka, khusus
nya dalam bertani padi. Mereka 
sebaiknya kembali menggunakan 
hewan atau segala sesuatu yang 
berasal dari alam seperti siput

Ia menawarkan sebuah solusi 
yakni penggunaan siput dalam 
proses pertanian, salah satunya 
pertanian padi. Solusi yang 
diberikannya merupakan hasil 
dari penelitian yang telah dilaku
kan di Jepang.

Penelitian menunjukkan lahan 
pertanian padi yang di dalamnya 
terdapat siput mempunyai kon
disi tanah yang cukup subur dan 
kondisi air yang bersih, diban
dingkan dengan lahan yang tidak 
terdapat siput di dalamnya. 
Kondisi tanah yang tidak ada 
siput di dalamnya.

Tanah yang tidak bersiput 
memiliki karakteristik yang 
kurang baik dan terdapat lumut 
pada kondisi airnya.

Kondisi tanaman padi yang 
ditemani siput, sangat terlihat 
berbeda dari mulai warna daun 
yang lebih segar hingga biji padi 
yang lebih rimbun. Hasil pertani
annya iuga lebih meningkat


