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Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT) di Lahan Sawah
Tadah Hujan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Usaha ternak telah berkembang sejak lama di Indonesia, termasuk di Jakenan, 
Pati tetapi umumnya usaha tersebut masih sebagai usaha sambilan dengan 
pengelolaan yang masih konvensional. Masalah yang sering dihadapi peternak 
antara lain adalah tidak tersedianya pakan dalam jumlah yang cukup dan waktu 
yang kontinyu. Hal ini menyebabkan banyak petani terpaksa menjual ternaknya 
pada saat pakan langka, tentu dengan harga yang sangat murah (Widodo et al., 
2008). Sistem integrasi tanaman ternak (SITT) yang memadukan pengelolaan 
tanaman dengan ternak merupakan salah satu cara petani mengatasi masalah ini. 
Selain itu, dengan semakin kencangnya isu lingkungan terutama yang berkaitan 
dengan pengelolaan limbah pertanian dan semakin terbatasnya sumberdaya 
(air dan lahan) serta isu pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, 
ternyata SITT merupakan salah satu cara yang efektif dan adaftif untuk antisipasi 
perubahan iklim.

SITT pada prinsipnya merupakan integrasi keragaman komoditas secara 
horizontal, yaitu pemilihan komoditas unggulan dilakukan secara partisipasif, 
dinamis, dan spesifik lokasi yang tergantung pada situasi dan kondisi petani 
(Adyana, 2008). SITT dapat mengatasi masalah ketersediaan pakan dengan 
memanfaatkan limbah tanaman, seperti jerami padi, brangkasan jagung, limbah 
kacang-kacangan, dan limbah pertanian lainnya. Jerami sebagai hasil limbah padi 
digunakan untuk pakan ternak, dan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk 
organik untuk memupuk tanaman padi (Fagi et al.,2004). 

Pemanfaatan kotoran ternak secara langsung (di luar SITT) dikhawatirkan 
memberikan efek gas rumah kaca, pencemaran udara dan air. Pemanfaatan kotoran 
ternak melalui teknologi biogas yang 
merupakan komposen dari SITT, 
selain menghasilkan biogas untuk 
keperluan rumah tangga (memasak 
di dapur), juga sekaligus mengurangi 
emisi gas rumah kaca (gas metana), 
memperbaiki produktivitas tanah, 
dan meningkatkan hasil tanaman.

Sistem Integrasi Tanaman Padi-
Ternak Sapi

Balai Penelitian Lingkungan 
Pertanian (Balingtan) yang 
mempunyai tugas pokok dan 
fungsi (tupoksi) melaksanakan 
penelitian tentang lingkungan 
di lahan pertanian telah meneliti 
dan mengembangkan SITT untuk 
komoditas padi sawah tadah hujan Gambar 1. Siklus  SITT padi sawah tadah hujan-ternak sapi di Kebun Percobaan, 

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Jakenan.
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dan ternak sapi. Hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan di Kebun Percobaan 
Jakenan menunjukkan bahwa sistem ini bersifat adaptif terhadap perubahan 
iklim karena dapat meningkatkan efisiensi faktor produksi yang semakin langka 
akibat perubahan iklim. Selain itu sistem ini juga dapat menjamin keberlanjutan 
produktivitas karena limbah dari setiap tahapan produksi digunakan sebagai input 
untuk produksi berikutnya seperti biogas dapat digunakan sebagai sumber energi 
dan komposnya dikembalikan lagi untuk menyuburkan tanah sawah. Di saat yang 
sama sistem ini juga bersifat mitigatif terhadap emisi gas rumah kaca terutama gas 
metana karena kompos dari sistem ini terbukti menghasilkan emisi metana yang 
rendah.

Siklus pemanfaatan limbah dalam SITT padi sawah tadah hujan dan ternak 
sapi disajikan pada Gambar 1. Limbah padi sawah berupa jerami digunakan 
untuk pakan ternak sapi. Ternak sapi (fattening) selain menghasilkan daging 
juga menghasilkan limbah berupa kotoran hewan yang langsung dimasukkan 
ke dalam tabung biodigester. Tabung ini menghasilkan biogas (gas metana) yang 
dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak di dapur, lampu penerangan 
di malam hari dan untuk membuat arang aktif. Dekomposisi anaerobik selain 
menghasilkan biogas, juga menghasilkan residu bahan padatan dan cairan yang 
dapat dibuat kompos. Selanjutnya kompos dikembalikan lagi ke lahan sawah untuk 
meningkatkan produktivitas padi.

Produktivitas rata-rata padi di lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Pati, 
Jawa Tengah sekitar 4-5 t/ha dan limbah jeraminya sekitar 5-6 t/ha. Apabila indeks 
pertanaman (padi) di lahan ini sekitar 1.5, maka dalam luasan 1 ha selama 1 tahun 
dapat dihasilkan jerami sekitar 7.5-9 ton. Jumlah ini ditambah dengan sebagian 
rumput dari lahan petani cukup untuk kebutuhan pakan seekor sapi. Kualitas 
jerami sebagai pakan ternak dapat ditingkatkan melalui proses fermentasi terlebih 
dahulu. Hasil fermentasi ini dapat meningkatkan daya cernanya dan  ternak akan 
lebih menyukainya karena aromanya yang wangi dan teksturnya lebih lunak. Petani 
umumnya memberikan jerami padi secara langsung pada ternaknya sehingga 
peningkatan daging ternak kurang optimal.

Hasil utama dari SITT adalah daging, biogas, dan kompos. Biasanya peternak 
akan menjual ternaknya setelah penggemukan sekitar 3-5 bulan dan tentunya 
apabila harga sapi di pasaran baik. Peternak umumnya mendapatkan keuntungan 
finansial yang signifikan dari penjualan sapi ini  dan seluruh biaya produksi dari 
SITT dapat ditutupi oleh  hasil ini. Selain itu, peternak juga dapat memanen biogas 
untuk keperluan rumah tangga seperti memasak makanan di dapur dan penerangan 
lampu di malam hari. Selanjutnya peternak masih dapat menikmati keuntungan 
dari pemanfaatan kompos yang dapat meningkatkan produktivitas lahannya.

Biogas
Proses dekomposisi secara anaerobik yang berlangsung dalam biodigester 

akan menghasilkan biogas (gas metana). Agar gas ini tidak mencemari lingkungan 
yang dapat mengakibatkan pemanasan global, maka gas tersebut dapat dipanen 
melalui pipa instalasi gas yang dihubungkan ke rumah-rumah. Biogas merupakan 
sumber energi yang dapat diperbaharukan (renewable) dan dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan manusia. 
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Sebenarnya biogas dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti: air buangan 
rumah tangga, kotoran cair dari peternakan ayam, sapi, babi, sampah organik dari 
pasar, industri makanan, dan sebagainya. Biogas umumnya mengandung gas metana 
(CH4) sekitar 55-80% dan sisanya berupa gas oksigen, hidrogen sulfida, dan lain-
lain. Gas metana yang dihasikan dari kotoran ternak mengandung energi sekitar 
4800-6700 kcal/m3, sedangkan gas metana murni mengandung energi 8900 kcal/m3. 

Tabel  1. Produksi biogas pada beberapa kapasitas pengolahan
Kapasitas 
pengolahan

Kotoran sapi yang 
dibutuhkan per hari

Air yang 
dibutuhkan per hari

Jumlah ternak sapi 
yang dibutuhkan

Produksi gas per 
hari

… kg … … liter … … ekor … … m3 …
4 20 - 40 20 - 40 3 - 4 0,8 - 1,6
6 40 - 60 40 - 60 5 - 6 1,6 - 2,4
8 60 - 80 60 - 80 7 - 8 2,4 - 3,2
10 80 - 100 80 - 100 9 - 10 3,2 - 4,2
12 100 - 120 100 - 120 11 - 12 4,2 - 4,8

Sumber: BIRU (Biogas Rumah), 2010

Tabel 2. Kebutuhan biaya untuk memasak per keluarga per hari pada berbagai sumber energi
Sumber energi Kebutuhan Harga per unit (Rp) Biaya per keluarga per hari 

(Rp)
Gas elpiji 1 tabung 12 kg tiap 20 hari 80.000 4.000
Minyak tanah 1.5 liter tiap hari 9.000 13.500
Bio gas 1 unit instalasi biogas untuk 4 

keluarga tiap 30 tahun
9.000.000 212,5

Sistem ini memberikan banyak keuntungan, antara lain: mengurangi efek rumah 
kaca, mengurangi cemaran bau, menghasilkan daya dan panas, serta memberikan 
hasil samping berupa pupuk kompos (Widodo et al., 2008).

Tergantung jumlah sapi dan jerami yang dimiliki, petani dapat membangun 
instalasi biogas dengan kapasitas seperti tertera pada Tabel 1.  Untuk menghemat 
biaya, petani dapat membuat instalasi biogas secara patungan (sharing) dengan 
petani lainnya yang kandang sapi dan rumahnya berdekatan. Semakin besar 
kapasitasnya maka instalasi tersebut semakin efisien. Berdasarkan pengalaman, 
setiap 2 ekor sapi dapat menghasilkan biogas yang dapat mencukupi kebutuhan 
memasak dan penerangan untuk satu keluarga petani.

Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan biogas 
yang dihasilkan dari SITT, antara lain biogas untuk memasak jauh lebih murah 
dibandingkan penggunaan gas elpiji dan minyak tanah. Tiap keluarga (ayah, ibu, 
dan 2 orang anak) umumnya membutuhkan  gas elpiji sekitar 12 kg dalam 20 hari. 

Bila harga gas elpiji Rp 80.000,-/12 kg, maka kebutuhan biaya tiap keluarga tiap hari 
sebesar Rp 4.000,-. Bila menggunakan minyak tanah untuk memasak umumnya 
memerlukan sekitar 1.5 liter/hari, sehingga kebutuhan biaya tiap keluarga tiap hari 
sekitar Rp 13.500,- (harga minyak tanah non subsidi Rp 9.000,-/liter). Selanjutnya 
instalasi biogas yang baik dengan pemeliharaan yang baik pula dapat dimanfaatkan 
selama 30-40 tahun. Untuk membuat instalasi biogas dengan kapasitas 8 ekor sapi 
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memerlukan biaya sekitar Rp 9.000.000,-. Instalasi ini dapat memproduksi gas sekitar 
2.4-3.2 m3 sehingga dapat mencukupi kebutuhan gas untuk memasak sebanyak 4 
keluarga petani. Dengan demikian maka kebutuhan biaya tiap keluarga perhari 
sebesar Rp 212.5,- (Tabel 2). 

Berdasarkan perhitungan di atas, tampak bahwa penggunaan biogas untuk 
memasak (Rp 212.5,-/hari/keluarga) jauh lebih murah dibandingkan dengan 
menggunakan gas elpiji (Rp 4.000,-/hari/keluarga) dan minyak tanah (Rp 13.500,-/
hari/keluarga). Pembuatan instalasi biogas memang memerlukan investasi awal 
yang mahal, yaitu sekitar Rp 9.000.000,-. Oleh karena itu disarankan agar petani 
membuat instalasi biogas secara patungan dengan tetangganya. Atau mungkin 
pemerintah pusat atau daerah dapat mempertimbangkan subsidi instalasi biogas 
bagi petani yang membutuhkan.

Selain murah, ternyata penggunaan biogas juga mendapat keuntungan lain 
yang tidak kalah penting meskipun agak sulit dihitung dengan rupiah. Kelebihan 
penggunaan biogas dibandingkan dengan gas elpiji dan minyak tanah antara lain: 
(1) ramah lingkungan, (2) tidak mudah meledak, (3) ada hasil samping berupa 
kompos, dan (4) mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) 
bumi. Penggunaan biogas bersifat ramah lingkungan karena limbah dari  setiap 
tahapan produksi dimanfaatkan sebagai input untuk tahapan produksi berikutnya 
(zero waste). Selain itu tekanan atau debit biogas relatif rendah, karena volume 
biodigester (sekitar 9 m3) jauh lebih besar dibandingkan tabung gas elpiji 12 kg (40 
liter) sehingga tidak mudah meledak. Selanjutnya instalasi biogas dalam SITT ini 
juga menghasilkan kompos yang dapat menyuburkan tanah. Terakhir yang tidak 
kalah penting adalah mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang semakin 
hari semakin langka dan mahal.

Kompos
Residu biogas berupa cairan dan padatan hasil dekomposisi anaerobic dalam 

biodigester dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kompos. Selanjutnya kompos 
dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk memupuk lahan sawah (Gambar 
2).  Bila jerami dari lahan sawah dijadikan pakan ternak dan kotoran ternaknya 
digunakan sebagai pupuk organik, maka petani akan memperoleh keuntungan 
ganda, yaitu dapat: (1) meningkatkan kesuburan tanah dan hasil tanaman, (2) 
mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk anorganik dan (3) meningkatkan 
pendapatan dari tambahan berat badan ternak. 

Kompos dari instalasi biogas relatif stabil atau tahan terdekomposisi dan apabila 
dibenamkan ke dalam tanah maka dapat meningkatkan kadar C organik tanah. Hal 
ini termasuk proses menyimpan C dalam bentuk padat di dalam tanah (carbon 
sequestration) sehingga berarti mengurangi emisi CO2 dan CH4 dari pelapukan 
bahan organik. Hasil penelitian Balingtan (2009) menunjukkan bahwa kompos dari 
limbah pertanian dan kotoran sapi dapat menurunkan kelarutan logam berat dan 
residu pestisida. Pengikatan logam berat oleh kompos melalui mekanisme khelasi. 
Koumanova (2008) melaporkan bahwa residu insektisida DDT diikat kuat oleh 
bahan organik tanah. Selanjutnya Ardiwinata et al. (2009) juga melaporkan bahwa 
penggunaan kompos Balingtan dapat menurunkan residu insektisida hingga 90%.

Hasil penelitian Wihardjaka (1998) menunjukkan bahwa pemberian kompos 
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jerami padi 5 t/ha dapat meningkatkan hasil gabah padi sawah tadah hujan sebesar 
38,1-50,5% dibandingkan tanpa pemberian bahan organik. Selain itu, aplikasinya 
ke dalam tanah sawah dapat meningkatkan kandungan C-organik tanah, 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk anorganik. Kompos 
jerami padi  sebanyak 5 ton mengandung 38 kg N, 6,5 kg P2O5, 142 kg K2O, dan 209,5 
kg Si. Bilamana kompos ini dikembalikan ke dalam tanah maka akan mengurangi 
kebutuhan pupuk K anorganik dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 
serangan penyakit tanaman. 

Keterangan:  Jerami langsung diberikan ke dalam tanah sebagai pupuk (JL); 
Jerami digunakan sebagai pakan dan kotoran ternaknya dimanfaatkan sebagai 
pupuk kandang (JPk); Jerami difermentasi dengan Probio, kemudian dijadikan 
pakan, dan kotoran ternaknya dimanfaatkan sebagai pupuk kandang (JPrPk);  
Jerami difermentasi dengan Starbio, kemudian dijadikan pakan, dan kotoran 
ternaknya dimanfaatkan sebagai pupuk kandang (JStPk); Sisa-sisa jerami (pakan) 
dan kotoran ternaknya diproses melalui biodigester dan residu bahan padatannya 
dimanfaatkan sebagai pupuk kandang (JbioPk)

Selanjutnya Wahyuni et al. (2008) telah meneliti pengaruh penggunaan 
kompos dari biogas terhadap hasil tanaman dan emisi gas rumah kaca. Hasilnya 
menunjukkan bahwa kompos dari biogas memberikan hasil padi dan biomass lebih 
tinggi dan emisi CH4 lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (jerami segar) 
seperti terlihat pada Tabel 3. Penelitian dan pengembangan SITT dilakukan di 
Kebun Percobaan Balingtan yang berlokasi di Jakenan, Kabupaten Pati. Wilayah ini 
merupakan salah satu wakil dari  lahan sawah tadah hujan di Jawa Tengah. Prinsip 
dasar SITT ini bersifat indigenous knowledge dari para peneliti terdahulu yang  
selanjutnya disempurnakan dan dikembangkan oleh generasi penerus baik dalam 
segi teknologi maupun manajemennya.

Nilai Tambah Penggunaan Biogas 
Biogas selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, yaitu untuk memasak 

dan penerangan di malam hari, juga dapat digunakan untuk membakar limbah 
pertanian seperti tongkol jagung, sekam padi, tempurung kelapa, dan lain-lain 
menjadi arang  (biochar) atau bahan setengah jadi dari arang aktif. Selain itu, biogas 
juga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk membuat pupuk organik granul 
(POG). Serangkaian penelitian tentang arang dan arang aktif telah dilakukan oleh 
Balingtan sejak tahun 2004 hingga kini dan telah menghasilkan beberapa produk 
(Ardiwinata, 2004; Jatmiko et al., 2004; Ardiwinata et al., 2009; Harsanti et al. 2010, 

Gambar 2. Kompos Balingtan

Perlakuan Biomass Gabah kering 
giling (KA 14%) Emisi metana

………………… t/ha kg CH4/ha/musim
JL 5.14 4.96 5.29
JPk 5.07 4.65 2.79
JPrPk 5.15 5.06 3.63
JStPk 5.26 4.84 1.78
JBioPk 5.62 5.17 2.16

Tabel 3. Pengaruh berbagai sumber bahan organik terhadap 
hasil tanaman dan emisi metana di lahan sawah tadah 
hujan di Kebun Percobaan, Balingtan Jakenan.
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Wahyuni, et al. 2010). Produk-produk tersebut antara lain arang dan arang aktif 
dari limbah pertanian yang dapat meremediasi lahan tercemar residu pestisida dan 
logam berat. Arang aktif selain dapat digunakan secara langsung juga dimanfaatkan 
sebagai pelapis urea (Urea Arang Aktif, UAA) sehingga berfungsi ganda, yaitu 
menurunkan residu pestisida dan logam berat dalam tanah dan air, sekaligus juga 
meningkatkan efisiensi pemupukan N karena bersifat slow release. Nilai tambah 
lainnya adalah hasil samping pembakaran arang berupa asap yang dikondensasikan 
menghasilkan cairan  yang mengandung fenol, asam benzoat, asam asetat, dan 
lain-lain. Senyawa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai biopestisida (fenol), bahan 
pengawet ikan (asam benzoat), cuka (asam asetat), dan sabun anti septik. 
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