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Ringkasan Proposal

Tantangan dalam meningkatkan ketahanan pangan semakin besar.  Informasi dari Kepala Dinas Pangan
Kota Padang,  lahan pertanian di Padang berkurang sekitar 9,4 hektare per tahun. Hal ini menyebabkan Kota
Padang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Beberapa kebutuhan pangan  harus dipasok dari luar
daerah.

       Di sisi lain, petani mengeluh harga pupuk semakin tinggi. Pupuk bersubsidi sulit didapat sehingga petani
menggunakan pupuk nonsubsidi dengan harga mahal sehingga biaya produksi semakin tinggi.

Dibeberapa RPH Kota Padang, kotoran, urine, dan darah  dikumpulkan di bak penampungan. Ada juga RPH
yang langsung mengalirkan limbahnya ke sungai. Hal ini berdampak buruk terhadap lingkungan.

            SMK SMAK Padang tertantang menjawab permasalahan tersebut. Tahun 2012, siswa dan guru
berkolaborasi menciptakan Lidah Pacar (Limbah Darah Pupuk Organik Cair). Lidah Pacar ini berbahan
dasar  darah sapi, memiliki Paten dari Kemenkumham tahun 2017 dengan nomor : IDP000046551.

Lidah Pacar dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Salah satunya dengan  mengembangkan
program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).KRPL memanfaatkan pekarangan rumah untuk
meningkatkan ketahanan pangan, khususnya pada skala rumah tangga, misalnya dengan menanam sayur-
sayuran, buah-buahan, dan komoditas lainnya. Saat ini Padang telah memiliki 80 kelompok KRPL yang
tersebar pada 11 kecamatan.

Beberapa Gapoktan di Padang (Kelurahan Kuranji, Limau Manis, Piai Tangah, dan Tarantang) juga
menggunakan Lidah Pacar sebagai pengganti pupuk anorganik untuk lahan pertanian mereka.

Lidah Pacar membantu masyarakat dan petani  meningkatkan kuantitas dan kualitas tanaman. Pada
tanaman padi, masa tanam lebih singkat 3 hari, jumlah anakan padi lebih banyak, dari 28 menjadi 36 batang.
Hasil panen awalnya 7 karung naik menjadi 7,5 karung. Biasanya petani menggunakan pupuk anorganik
Rp55.000,00/10 kg/250 m2,  dengan Lidah Pacar menjadi Rp 40.000,00/10 L/250 m2.

Lidah Pacar juga menyelamatkan Kota Padang dari pencemaran lingkungan karena sudah tiga RPH di
Padang,  memanfaatkan limbah darah sapi menjadi Lidah Pacar. Apabila ini dapat diimplementasikan di
seluruh RPH di Indonesia, besar kemungkinan dampak pencemaran lingkungan jauh berkurang.
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Tujuan Inisiatif

Gambarkan/Jelaskan tujuan inisiatif ("gagasan") munculnya inovasi ini

Jawaban:

Sapi adalah hewan ternak yang selama ini dipelihara untuk dimanfaatkan susu, daging, jeroan, dan kulitnya.
Di rumah potong hewan, darah sapi dibuang begitu saja sehingga menjadi limbah dan dapat merusak
lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Padang dalam publikasi BPS (Kota Padang tahun
2019) jumlah pemotongan ternak terbanyak adalah sapi, yang mencapai 12.487 ekor dalam satu tahun.
Pemotongan sapi tersebut tentunya menghasilkan limbah berupa darah sapi yang pemanfaatannya hingga
kini belum optimal.

Di samping itu, kebutuhan pupuk di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, semakin meningkat.
Berdasarkan data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), tahun 2018 konsumsi urea tumbuh 5% dari
5,97 juta ton pada 2017 menjadi 6,27 juta ton. Konsumsi NPK juga naik 7,88% dari 2,60 juta ton menjadi 2,80
juta ton. (Sumber : Bisnis Indonesia 27/03/2019).

( Sumber : https://kemenperin.go.id/artikel/20500/Konsumsi-Pupuk-Kian-Menanjak)

Seiring dengan hal tersebut, konsumsi pupuk bersubsidi kian dibatasi untuk wilayah Sumatera Barat. Pupuk
bersubsidi yang dialokasikan 72 ribu ton pada 2018, turun menjadi 58 ribu ton di tahun 2019. Untuk
mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, pemerintah Sumatera Barat menyediakan pupuk nonsubsidi yang
harganya tentu lebih mahal. https://www.tagar.id/pupuk-subsidi-sumbar-dipangkas-ini-solusinya

Oleh karena itu, SMK-SMAK Padang  mengembangkan hasil paten Lidah Pacar agar membantu ketahanan
pangan danlingkungan hidup.

https://kemenperin.go.id/artikel/20500/Konsumsi-Pupuk-Kian-Menanjak
https://www.tagar.id/pupuk-subsidi-sumbar-dipangkas-ini-solusinya
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Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih

Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.

Jawaban:

Lidah Pacar mengandung kadar C-organik=0,205?; kadar Nitrogen=5,5? ; kadar phosphor P2O5=86,36? ;
kadar P=37,70? dan kadarkalium=0,12? sesuai persyaratan. Lidah Pacar efektif dan efisien dalam
penggunaannya, dalam sekali pemberian terdapat tiga proses sekaligus, yaitu, memupuk, menyiram, dan
mengobati tanaman. Meningkatkan kuantitas hasil tanaman yang mendukung upaya ketahanan pangan.
Mempercepat proses pembuahan pada tanaman (terung:panen minggu ke-6 menjadi minggu ke-4).

Foto tanaman yang diteliti

Lampiran Dokumen Keselarasan

Penggunaan Lidah Pacar meningkatkan kuantitas hasil panen padi 7,13%/petak sawah (L=250m2). Masa
semai benih padi menjadi lebih cepat (18 hari menjadi 15 hari) dan jumlah anakan padi dalam setiap rumpun
bertambah (28 batang menjadi 36 batang). Penggunaan pupuk kimia berkurang 20%

Video sosialisasi Lidah Pacar dengan Gapoktan

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1btKZJPZbEdPax5bLcu3jhc4U-7ehiBcc?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G4yblWc0pobYgJ9KVCGY5QcNl07wDUuN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7ZR1zRKu8C1h6H5RotYTxCaDWHdWXyJ/view?usp=sharing
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Signifikansi (Arti Penting)

Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola,
administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus
berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-
anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.

Jawaban:

Lidah Pacar ini berbahan dasar  darah sapi memiliki Paten dari Kemenkumham pada tahun 2017 dengan
nomor : IDP000046551.  Dengan hadirnya Lidah Pacar,  masyarakat dapat meningkatkan ketahanan pangan
sendiri.  Salah satunya dengan  mengembangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL
memanfaatkan pekarangan rumah sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan khususnya pada skala
rumah tangga, misalnya dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan komoditas lainnya.

Hingga saat ini Padang telah memiliki 80 kelompok KRPL yang tersebar pada sebelas kecamatan.Selain itu,
beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Padang (Kelurahan Kuranji, Limau Manis, Piai Tangah,
dan Tarantang) juga sudah menggunakan Lidah Pacar sebagai pengganti pupuk anorganik untuk lahan
pertanian mereka.

Lidah Pacar juga memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, seperti karang taruna dan petugas RPH.
Pembutan Lidah Pacar tidak memerlukan keahlian khusus.  Dengan proses mudah, biaya murah, dan waktu
yang singkat, mereka dapat memproduksi Lidah Pacar yang kemudian dijual kepada masyarakat,  Ibu-ibu
PKK, atau petani.

Petani pun dapat membuat sendiri Lidah Pacar ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pengeluaran
petani untuk membeli pupuk pun otomatis lebih hemat.  Biasanya petani menggunakan pupuk anorganik
dengan harga Rp55.000,00 /10 kg/250 m2 dengan Lidah Pacar menjadi Rp40.000,00 /10 L/250 m2.

Lamp. dokumen Signifikansi

Foto Tanaman Hias Pakai Lidah Pacar

VIDEO TESTIMONI PEMAKAIAN LIDAH PACAR DI PETANI

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jvwMxp1-Z-ujIEogxOzXopTikP3l985s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uUVDVzo980ozDtfId8lWR4czmRx4AWD8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giX9wfkaEN1uKz0c_wr7lIZUru6dpiG5/view?usp=sharing
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Inovasi

Jelaskan mengapa inisiatif ini inovatif dalam konteks negara atau wilayah Anda.

Jawaban:

Lidah Pacar diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk, khususnya di Kota Padang. Lidah Pacar
merupakan solusi pengganti pupuk anorganik.

No.Perbandingan Sebelum Sesudah

1.
Waktu masa tanam benih sejak disemai
sampai siap ditanam

18 hari 15 hari

2.
Jumlah anakan padi dalam setiap rumpun
padi

Rata-rata 28 batang Rata-rata 36 batang

3.
Hasil panen untuk satu petak sawah dengan
luas 250 m2 7 karung 7,5 karung

4.
Biaya pemakaian pupuk untuk 1 petak sawah
dengan luas 250 m2

Pupuk anorganik (pupuk
Urea) nonsubsidi sebanyak
10 kg Rp55.000,00

Lidah Pacar sebanyak
10 liter dengan biaya
Rp40.000,00

 

Jelaskan apakah inovasi ini asli atau apakah itumerupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks
lain.

Jawaban:

Sebelumnya sudah ada yang mengolah limbah darah sapi menjadi pupuk dalam bentuk tepung dan pakan
ternak. Inovasi yang dilakukan merupakan modifikasi. Limbah darah sapi diolah menjadi pupuk organik cair
hingga dapat digunakan untuk padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias.

Lidah Pacar ini dibuat dengan komposisi darah sapi 5 % dari total campuran, EM 4 1 % dari total campuran,
molase/gula 5 % dari total campuran, air 100 liter dengan perbandingan 5:1:5:100. Metode pembuatannya
cukup sederhana. Siapkan wadah, masukkan semua bahan, homogenkan, biarkan terjadi fermentasi selama
14 hari. Setelah itu, Lidah Pacar siap digunakan.

Lampiran Dokumen Inovasi

Foto Pembuatan Lidah Pacar

 

https://drive.google.com/file/d/1nKDPFskCqWOrXluKnH_N_0CjNt0GjGwf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAVnPbfKT0yx4WIvW80b7X3dWbyn1_rc/view?usp=sharing
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Transferabilitas

Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan)
ke dalam konteks lain (misalnya negara atau wilayah lain) ? Jika ya, tolong jelaskan di mana dan
bagaimana prosesnya

Jawaban:

Lidah Pacar merupakan inovasi hasil kolaborasi guru dan siswa SMK SMAK Padang. Setelah mendapatkan
sertifikat paten dari Kemenkumham tahun 2017 (sertifikat terlampir), SMK SMAK Padang melakukan
sosialisasi ke beberapa daerah di Kota Padang seperti di kelurahan Kuranji, Limau Manis, Piai Tangah, dan
Tarantang. Sampai saat ini Lidah Pacar masih digunakan di tempat tersebut.

Lidah Pacar  sudah terbukti membantu para petani. Pada tahun 2019 Wali Kota Padang meminta SMK
SMAK Padang memberikan penyuluhan sekaligus melatih para petani cara menggunakan Lidah Pacar ini.
Lidah Pacar juga dapat menggunakan bahan baku darah hewan lainnya, seperti kerbau, kambing, atau
ayam karena kandungannya memiliki persamaan.

Foto Sosialisasi Pemakaian Lidah Pacar di Gapoktan

https://drive.google.com/drive/folders/1FgkZBknv6_Qcs5MWjsCRbY1H8NOGgmWQ?usp=sharing
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Sumber Daya

Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi
tersebut?

Pemangku kepentingan lain mana di dalam institusi yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam
memunculkan dan melaksanakan inisiatif ini?

Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan inovator dalam memobilisasi/ menggerakkan seluruh
sumber daya internal maupun eksternal?

Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini
sumber daya masih tersedia?

Jawaban:

 

Sumber Daya Bahan Baku Sumber Daya Keuangan Sumber Daya Manusia

1. Menggunakan bahan baku
darah hewan khususnya sapi.
2. Untuk 1 tahun Kota Padang
membutuhkan12.487 ekor sapi.
3. Mudah ditemukan khususnya
daerah yang mengonsumsi sapi.

1. Penelitian ini menggunakan
anggaran kegiatan Analisis
Terpadu II (AT II) dan Teaching
Factory SMK SMAK Padang.
2. Kegiatan sosialisasi dan kerja
sama menggunakan anggaran
Teaching Factory SMK SMAK
Padang.

1. Kurang lebih 240 orang siswa
kelas XIII.
2. Sebanyak 30 orang guru
pembimbing.
3. Tersosialisasi kepada kurang
lebih 100 orang untuk daerah
 Kuranji, Limau Manis, Piai
Tangah,  Tarantang, dan petugas
RPH.

 

Jelaskan apakah dan bagaimana inovasi ini berkelanjutan (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan
yang berhubungan dengan lingkungan).

Jawaban:

Sumber daya bahan baku yang digunakan adalah darah sapi yang diperoleh dari Rumah Potong Hewan
(RPH) secara gratis.Sumber daya ini tidak akan habis selama masyarakat masih mengonsumsi sapi.
Pembuatan Lidah Pacar telah terimplementasi di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Padang sejak
tahun 2018 hingga saat ini. Ini membuktikan bahwa membuat Lidah Pacar tidak sulit, siapa pun dapat
melalukan keberlanjutan inovasi ini.

SMK SMAK Padang telah mensosialisasikan pembuatan Lidah Pacar bekerja sama dengan beberapa
kelurahan. Gapoktan, Ibu-ibu PKK,dan karang taruna dikumpulkan dan diajak membuat Lidah Pacar ini.

Setelah sosialisasi peserta diberi satu liter Lidah Pacar untuk diujikan pada tanaman mereka. Tiga bulan
kemudian, beberapa petani dan anggota karang taruna yang terlibat sosialisasi, meminta agar mereka
didampingi membuat Lidah Pacar ini, mulai pengambilan bahan baku ke RPH sampai pemantauan hasil
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permentasi.

Pemerintah daerah, Wali Kota Padang, berkomitmen bersama SMAK Padang melalui Mou. Wali Kota
Padang, sudah mengoalokasikan anggaran untuk keberlanjutan inovasi ini karena Padang sangat
membutuhkan Lidah Pacar untuk petanian, juga KRPL.

Foto Sosialisasi dengan walikota Padang

Inovasi ini berkelanjutan dari tahun 2012 - 2020, dapat digambarkan sebagai berikut.

Aspek Sosial Aspek Ekonomi Aspek Lingkungan
Membuka lapangan kerja
sehingga mengurangi tingkat
kriminalitas.
 

Mengurangi biaya produksi.
Manambah penghasilan
petani/masyarakat.

Mengurangi limbah sehingga dapat
menjaga kelestarian lingkungan

https://drive.google.com/drive/folders/1WcK6EhdL-tW8ISQAqvGvPYyEW13Qc_a3?usp=sharing


Dampak LIDAH PACAR

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 10 Dicetak tanggal: 9-05-2020

Dampak

Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau
eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan.

Jawaban: Ya

Jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:

Target/kelompok sasaran.
Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran.
Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis,
kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya,
tingkat akuntabilitas).

Jawaban:

Lidah Pacar memberikan dampak positif bagi petani, kelompok PKK, dasawisma, dan Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan sasaran/target inovasi dengan meningkatnya hasil panen. Sebelum
hadirnya Lidah Pacar masyarakat yang tinggal di sekitar RPH sering mengeluh karena bau limbah darah
sapi yang mengganggu dan air sungai yang tercemar.

Dampak inovasi bagi tata pemerintahan instansi yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada SMK
SMAK Padang. Hal ini berimbas padameningkatnya pendaftaran peserta didik baru setiap tahun sehingga
meningkatkan proses bisnis dalam hal peningkatan PNBP SMK SMAK Padang, serta kolaborasi dengan
lembaga lain danindustri.

Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu.

Jawaban:

Untuk mengukur kandungan yang terdapat dalam Lidah Pacar menggunakan SNI 19-7030-2004,1.
Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik, Badan Standarisasi Nasional. Mendaftarkan
paten di Kemenkumham untuk membuktikan inovasi SMAK Padang dapat diimplementasikan.
Lidah Pacar dapat digunakan untuk pupuk tanaman, seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan2.
tanaman hias dengan hasil yang lebih baik daripada pupuk nonorganik.
Pemerintah Kota Padang mau bekerja sama dengan SMK SMAK Padang untuk memberikan3.
sosialisasi/pelatihan kepada petani dan masyarakat.

 

Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut?

Jawaban:
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Lidah Pacar memiliki kandungan C Organik 0,2 %, Nitrogen (N) 5,5 %, Posphor 37,7 %, dan Kalium1.
0,12 % sesuai denganSNI 19-7030-2004, Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik, Badan
Standarisasi Nasional.
Kemenkumham mengeluarkan sertifikat paten atas inovasi Lidah Pacar selama 20 tahun terhitung2.
sejak tanggal penerimaan, yaitu 3 Oktober 2012 dengan nomor paten IDP000046551.
Hasil cepat menyerap dan cepat menyuburkan tanah sehingga dapat digunakan untuk berbagai3.
macam tanaman.
Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan SMK SMAK Padang untuk memberikan4.
sosialisasi/pelatihan kepada Gapoktan, PKK, dasawisma, dan karang taruna dalam hal cara
pembuatan Lidah Pacar  periode 2018.

sCAN SERTIFIKAT PATEN LIDAH PACAR

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S1yvbzcFapOkBNcovkbkr4s8GjPW2Tj_/view?usp=sharing
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Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam
merancang, melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini.

Jawaban:

SMK SMAK Padang membuat Lidah Pacar untukmenjawab permasalahan limbah yang selama ini
mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan
inovasi ini adalah :

Kepala SMK SMAK Padang, selaku penanggung jawab dan pengambil kebijakan.1.
Kasubag Tata Usaha, memfasilitasi segala yang dibutuhkan, baik dari segi pendanaan maupun dari2.
segi sarana dan prasarana.
Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, hubim, dan koordinator3.
jaminan mutu dan pengembangan sekolah, yang senantiasa membantu, mendukung, dan
berkoordinasi untuk pengembangan inovasi ini.
Guru pembimbing dan siswa selalu saling bersinergi untuk terus melakukan inovasi.4.
Tim Teacing Factory bertugas memproduksiLidah Pacaruntuk memenuhi kebutuhan pupuk di SMK5.
SMAK Padang dan warga sekolah.
Bapak/Ibu Lurah kota Padang yang telah memfasilitasi terlaksananya sosialisasi kepada petani/6.
Gapoktan.
Wali kota Padang dan jajarannya yang telah memberikan dukunganuntuk pengembangan Lidah Pacar7.
di kota Padang.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.8.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sumatera Barat.9.
Kepala Tata Usaha RPH, Air Pacah dan Lubuk Buaya Padang.10.
Kepala Dinas Pangan Kota Padang.11.
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Padang.12.
Anggota Karang Taruna13.
Ibu-Ibu PKK dan dasawisma14.
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Pelajaran Yang Dipetik

Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut
atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini hebat, yang membawa perubahan yang
lebih cepat dan lebih luas.

Jawaban:

Lidah Pacar merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan hidup. Selain
itu, Lidah Pacar juga merupakan jawaban dari permasalahan penggunaan pupuk anorganik bagi para petani.
Namun, implementasinya belum maksimal karena penyebarannya belum meluas  ke seluruh wilayah
Indonesia. Seandainya di seluruh wilayah Indonesia, bahkan dunia memanfaat limbah darah sapi ini, pastilah
ini merupakan sesuatu yang luar biasa.

Lidah Pacar tidak hanya membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, tetapi, juga berpotensi
menyelamatkan bumi dari limbah. Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan dan kerja sama dengan
pemerintah/lembaga lainnya  agar inovasi ini dapat diimplementasikan secara optimal.


