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1. Pertanian organic sudah diterapkan oleh petani sejak dulu.

2. Sejak gerakan Revolusi hijau (1970-an), lebih mengutamakan
penggunaan pestisida dan pupuk sintesis (target produksi).

3. Para ahli berpendapat bahwa penggunaan bahan kimia sintetis
menyebabkan kerusakan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang
berujung pada penurunan produktivitas tanah, tanaman dan
manusia (Environmental damage, including human beings.).

4. Sekitar tahun 1990, pertanian organic mulai berhembus keras di
dunia. Sejak saat itu bermunculan berbagai organisasi dan
perusahan yang memproduksi produk organik.

Pertanian organic adalah system produksi pertanian yang holistic dan 
terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-

ekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan 
serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. 

Entry poin ;  Karena diyakini akan lebih stabil, sustain dan lebih 
memiliki ketahanan dari segi ekonomi. go Organik.



Tantangan

4. Pemasaran produk organik, di dalam negeri sampai saat ini hanyalah
berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak yaitu konsumen dan produsen,
pemasaran produk organik Indonesia masih sulit menembus pasar
internasional.

1. Kesalahan persepsi. Masyarakat awam menganggap produk organik adalah yang
bagus tidak hanya dari segi kandungan nutrisi namun juga penampilan produknya.
Kenyataanya produk organik tidaklah selalu bagus, sebagai contoh daun
berlubang dan berukuran kecil, karena tidak menggunakan pestisida dan zat
perangsan tumbuh atau pupuk anorganik lainnya.

2. Pada awal kegiatan pertanian organik. Kuantitas produksi seringkali tidak
sesuai harapan dan berada dibawah produktivitas pertanian anorganik.
Pada musim ketiga dan seterusnya, efek pupuk organik tersebut
menunjukkan hasil yang nyata perbedaanya dengan pertanian non organik.
Namun pada tahun berikutnya kendala yang dihadapi semakin berkurang
sejalan dengan peningkatan kesuburan tanah.

3. Kesiapan teknologi pendukung Teknologi pertanian organik, baru dikenal
masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga wajar apabila ketersediaan
teknologi pendukung masih terbatas.



Keterlibatan Masyarakat dalam Usaha
• Dikarenakan tempat usaha berada di dalam komplek kampus Pusat

Inkubator Bisnis Univ. Winaya Mukti, maka kami melibatkan
masyarakat kampus, dalam hal ini kami melibatkan para
Mahasiswa untuk kami latih dan praktek langsung usaha tani guna
membekali dan mengasah kemampuannya menjadi calon
pengusaha baru dikala mereka sudah lulus dan terjun di
masyarakat. Hal ini penting mengingat para lulusan Perguruan
Tinggi tidak sedikit angkanya menjadi penganggur terselubung
atau terbuka terdidik. Sehubungan dengan anggaran yang
terbatas, karena mereka tidak dipungut biaya sama sekali maka
jumlah mahasiswa yang kami latih masih sedikit.

• Pembentukan kemitraan kelompok usaha tani di masyarakat luar
kampus yang saling menguntungkan (Masyarakat umum kami
bina dari mulai teknis budidaya, menejemen sampai dengan
pemasaran hasil.

• Untuk meningkatkan jejaring kami membentuk suatu forum
komunikasi online dengan nama “Jimat Indonesia” kepanjangan
dari Jaringan Masyarakat Tani Indonesia yang berjumlah sebanyak
46.785 Anggota.



Asset Yang Dimiliki
1. Agribisnis Budidaya Jamur Tiram

• 1 Unit Bangunan Kumbung Jamur Kapasitas 7.000 Baglog beserta
Peralatan Budidaya (Mesin Steamer kapasitas 120 baglog, peralatan
pemeliharaan, dsb.)

• Laboraturium Pembenihan beserta peralatan pembenihan (Autoclaf, LAF,
peralatan lab, dsb.)

• Ruangan Istirahat Karyawan dan Kantor berikut fasilitasnya

2. Agribisnis Budidaya Ubi Cilembu
• Lahan garapan seluas 1400 m2

3. Agribisnis Pembenihan Kentang
• 1 unit screen house
• Laboraturium kultur jaringan

4. Agribisnis Pupuk Organik Cair
• Bioreaktor
• Tempat Produksi

5. Agribisnis Budidaya sayuran organik
• Lahan garapan 1400 m2

6. Bengkel pembuatan mesin Teknologi Tepat Guna



Kelembagaan

Kepala PIB

Unit Usaha
Bud. Jamur
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Rektor UNWIM

Bendahara Adm. Umum



Perkembangan Usaha
1. Unit Usaha Bengkel Pembuatan Mesin TTG (Teknologi Tepat Guna),

2010.
Menejer : Yaya
Jumlah Karyawan : 2 Orang
Alamat : Pamulihan, Kab. Sumedang
Jenis produk : Mesin aktivasi arang aktif, mesin destilasi

minyak nilam, mesin steamer baglog jamur,
mesin penepung, mesin iris kripik, mesin
dodol, mesin perajang, mesin pengering, mesin
spiner, dsb.

2. Unit Usaha Budidaya Jamur Tiram, 2013.
Menejer : Asep Sutisna, SP.
Jumlah Karyawan : 5 orang
Alamat : Tanjungsari, Kab. Sumedang
Jenis Produk : Benih Jamur F0, F1, F2, Baglog Jamur dan

Jamur segar



3. Unit Usaha Pupuk Organik Cair, 2014.
Menejer : Eman Sulaeman
Jumlah Karyawan : 2 Orang
Alamat : Sukasari, Kab. Sumedang
Jenis produk : Pupuk Pertanian Cair “SUGOI”

4. Unit Usaha Budidaya Ubi Cilembu, 2014.
Menejer : Anang, SP.
Jumlah Karyawan : 5 orang
Alamat : Tanjungsari, Kab. Sumedang
Jenis Produk : Ubi Cilembu

5. Unit Usaha Kentang dan Anggrek, 2014.
Menejer : Romiyadi, SP.
Jumlah Karyawan : 5 orang
Alamat : Tanjungsari, Kab. Sumedang
Jenis Produk : Benih Kentang G0, Benih Anggrek

6. Unit Usaha Sayuran lain, 2014.
Menejer : Asep Romdon, SP.
Jumlah Karyawan : 3 Orang
Alamat : Tanjungsari, Kab. Sumedang
Jenis Produk : Cabe, Kubis, Jagung Manis, Kacang Tanah.



Pemasaran
No Produk Segmen Pasar

1. Produk sayuran (jamur segar,
cabe, kubis, jagung manis)

Pasar tradisional terdekat dengan
lokasi usaha

2. Ubi cilembu Kios-kios ubi, distributor dan
eksportir

3. Mesin-mesin Teknologi Tepat
Guna

Pelaku UKM yang berada di
perdesaan khususnya di daerah
Jawa Barat umumnya Indonesia. 
Para pemesan mesin TTG berasal
dari instansi pemerintah mapun
perusahaan-perusahaan swasta
yang berkembang, misalnya dari
Usaha salon/kecantikan/spa yang 
berasal dari daerah Bali yang 
memesan mesin uap aromatik
untuk mandi sauna, Asosiasi
penyulingan minyak atsiri dari
daerah Garut, Sulawesi, Pemesan
Mesin steamer baglog jamur dari
kab. Majalengka, dsb.



No Produk Segmen Pasar

4. Pupuk organik cair Kelompok-kelompok tani yang 
berada di daerah Jawa Barat.

5. Benih kentang Kelompok-kelompok penangkar
benih yang berada di daerah Jawa
Barat.

Seiring dengan waktu pertumbuhan penduduk semakin bertambah
tinggi maka kebutuhan hidup akan semakin banyak dan secara
otomatis perkembangan usaha juga akan semakin cepat, maka
kebutuhan-kebutuhan produk baik produk bahan baku, bahan mentah,
setengah jadi maupun hasil olahannya maupun pendukungnya akan
semakin banyak pula. Maka dari itu hal tersebut akan menjadi catatan
penting bagi para pelaku usaha sebagai tantangan semakin terbukanya
peluang usaha.



Photo Kegiatan
1. Pelatihan-pelatihan



2. Kunjungan-kunjungan

Tamu Steakholder dan peneliti



3. Pendampingan, Kerjasama dan Kemitraan



3. Pameran-Pameran dan Seminar



4. Asset

Kumbung Jamur Green House (Research) Screen Anggrek

Screen House Kebun Ubi Cilembu Kebun Kacang Tanah


