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STANDAR MUTU PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH 

 
Materi Pokok : Standar Mutu Pupuk Organik dan Pembenah 

tanah 
Tujuan: 

- Peserta dapat membedakan pengertian pupuk organik dan 
pembenah tanah 

- Peserta dapat mengetahui formula, rekayasa dan sertifikat 
formula pupuk organik dan pembenah tanah 

- Peserta dapat mengetahui standar mutu, uji efektivitas, 
persyaratan teknis minimal pupuk organik dan pembenah 
tanah 

- Peserta dapat mengetahui pengadaan, peredaran, 
penggunaan, pengawasan dan Lembaga Penguji pupuk 
organik dan pembenah tanah 

 
I. PENDAHULUAN 

Menjamurnya merk-merk pupuk organik yang beredar di pasaran 
tanpa kejelasan mutu dari setiap merk dan formula yang 
dicantumkan dalam suatu produk pupuk organik, telah meresahkan 
berbagai kalangan, baik dari pihak konsumen/pengguna maupun 
pihak produsen/pembuat.  Hal ini karena, pada saat ini produk 
organik sudah mulai diminati masyarakat lokal, nasioonal dan 
internasional.  Sementara itu, bahan organik (pupuk organik) 
keberadaanya kian dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bahan baku 
produksi tanaman organik.   

Belakangan ini permintaan kompos ”pupuk organik” menunjukkan 
grafik yang terus meningkat.  Bahkan eksport kompos Indonesia 
sudah sampai ke negara Ghana (Afrika) untuk perkebunan kapas, 
dan Singapura untuk lapangan golf, belum lagi permintaan buyer 
asing yang sudah berminat, seperti dari negara Jepang dan Korea. 

Guna menjamin mutu produk dari suatu industri yang akan 
dipasarkan kepada tingkat konsumen, mendorong pemerintah untuk 
membuat pengaturan yang berkaitan dengan semua aspek yang 
berkaitan dengan pupuk organik.  Hasilnya pemerintah telah 
menetapkan suatu Peraturan Menteri No.02/Pert./HK.060/2/2006 
tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah. 
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Dasar dari Peraturan tersebut adalah: 
- Aspek filosofi, mengandung arti bahwa pupuk organik dan 

pembenah tanah sangat berperan dalam mendukung 
keberhasilan pengembangan budidaya tanaman 

- Aspek Yuridis, melindungi konsumen/pengguna dan 
produsen/pelaku usaha, pupuk organik dan pembenah tanah 
yang akan diedarkan di wilayah RI 

- Aspek teknis, persyaratan teknis minimal yang perlu 
terkandung dari suatu pupuk organik dan pembenah tanah 

 
II. PERMASALAHAN 

Meskipun secara legal standar mutu pupuk organik dan pembenah 
tanah telah dibuat, akan tetapi pada kenyataannya sangat sulit 
menentukan standar mutu pupuk organik.  Hal ini disebabkan oleh 
dua hal, yaitu: 

 Bahan asal sangat beragam 
 Proses pembuatan sangat beragam 

 
Hanya batas-batas untuk unsur berbahaya yang biasanya ditentukan 
(Inipun tergantung negaranya) 
 
III. BEBERAPA ISTILAH/PENGERTIAN 

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya 
terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau 
hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat 
atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, 
memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 

Pembenah tanah adalah bahan-bahan sistesis atau alami, organik 
atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki 
sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 

Formula bahan organik adalah kandungan bahan-bahan organik dan 
unsur hara makro dan unsur hara mikro. 

Formula pupuk organik adalah kandungan bahan-bahan organik dan 
unsur hara makro dan atau unsur hara mikro. 

Formula pembenah tanah adalah kandungan bahan-bahan organik 
dan atau mineral dan atau bahan sintetis. 
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Rekayasa formula pupuk organik adalah serangkaian kegiatan 
rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan 
formula pupuk organik. 

Rekayasa formula pembenah tanah adalah serangkaian kegiatan 
rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan 
formula pembenah tanah. 

Uji mutu pupuk organik adalah analisis komposisi dan kadar hara 
pupuk organik yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode 
analisis yang ditetapkan. 

Uji mutu pembenah tanah adalah analisis komposisi pembenah 
tanah yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis 
yang ditetapkan. 

Sertifikat formula pupuk organik atau pembenah tanah adalah surat 
keterangan yang diberikan oleh lembaga uji mutu terhadap formula 
pupuk organik/pembenah tanah yang telah diuji mutu oleh 
lembaga uji mutu tersebut. 

Standar mutu pupuk organik adalah komposisi dan kadar hara 
pupuk organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional 
dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian 
dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal. 

Standar mutu pembenah tanah adalah komposisi pembenah tanah 
yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk 
SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk 
Persyaratan Teknis Minimal. 

Uji efektifitas pupuk organik adalah uji lapang untuk mengetahui 
pengaruh dari pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi 
tanaman serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 
peningkatan kesuburan tanah dalam arti peningkatan C organik 
tanah.  

Uji efektifitas pembenah tanah adalah uji laboratorium untuk 
mengetahui pengaruh dari pembenah tanah terhadap perbaikan 
salah satu sifat tanah yaiitu sifat fisik, dan/atau kimia, dan/atau 
biologi tanah. 

Persyaratan teknis minimal pupuk organik dan pembenah tanah 
adalah persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri 
Pertanian. 
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Pengadaan pupuk organik atau pembenah tanah adalah kegiatan 
penyediaan pupuk organik atau pembenah tanah baik berasal dari 
produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 
penyaluran pupuk organik atau pembenah tanah didalam negeri 
baik untuk diperdagangkan maupun tidak untuk diperdagangkan. 

Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan pupuk organik atau 
pembenah tanah oleh pengguna. 

Pengawasan adalah pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian 
komposisi dan kadar hara pupuk organik atau pembenah tanah 
terhadap standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 

Lembaga Penguji adalah instansi atau laboratorium yang 
mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian mutu dan 
efektifitas pupuk organik dan atau pembenah tanah yang telah 
terakreditasi atau ditunjuk. 

 
 
IV. BAGAIMANA MUTU PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH 

TANAH MENURUT PERATURAN MENTERI 
NO.2/Pert./HK.060/2/2006 

 
Pengadaan pupuk organik 

 dapat berasal dari produk dalam negeri maupun luar 
negeri 

 memenuhi standar mutu dan standar efektivitas atau 
persyaratan teknis minimal 

 Perorangan atau badan hukum yang sudah mendapat izin 
dari bupati atau walikota dan ketentuan perkarantinaan 

 
Pendaftaran 

 Setiap formula pupuk organik atau formula pembenah 
tanah yang akan diedarkan untuk penggunaan di sektor 
pertanian, harus memenuhi standar mutu atau 
persyaratan teknis minimal (Lampiran 1). Kemudian 
didaftarkan oleh pemohon tidak boleh menggunakan nama 
dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama 
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dengan nama dagang formula lain yang terdaftar, dengan 
persyaratan: 
1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi 

badan hukum); 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha 

Perusahaan / Rekomendasi untuk PMA/PMDN; 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
4. KTP penanggungjawab; 
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 
6. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya; 
7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal 

dari luar negeri; dan 
8. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 
Departemen Hukum dan HAM.  

 
Tata cara pendaftaran 

 Permohonan Pendaftaran, diajukan secara tertulis kepada 
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dengan 
menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran II 
Peraturan ini, dan dibubuhi materai secukupnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima 
permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat 
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, wajib 
memberikan jawaban secara tertulis mengenal diterima 
atau ditolaknya permohonan pendaftaran.  

 Apabila permohonan diterima, kepada pemohon 
diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu formula 
pupuk organik atau formula pembenah tanah yang 
didaftarkan. Sedangkan apabila ditolak, kepada pemohon 
diberikan surat penolakan dengan disertai alasan secara 
tertulis. 

 Apabila dalam jangka waktu tersebut, Kepala Pusat 
Perizinan dan Investasi belum dapat memberikan jawaban 
tertulis, permohonan pendaftaran dianggap diterima, dan 
kepada pemohon diwajibkan melakukan pengujian mutu 
pupuk organik atau formula pembenah tanah yang 
didaftarkan.  
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 Pengujian 
 

 Untuk menjamin formula pupuk organik atau formula 
pembenah tanah dapat memenuhi standar mutu atau 
persyaratan teknis minimal dilakukan uji mutu dan uji 
efektifitas oleh lembaga pengujian yang telah 
terakreditasi atau ditunjuk yang didasarkan pada 
persyaratan sebagai berikut: 
1. mempunyai bangunan laboratorium yang memenuhi 

persyaratan; 
2. mempunyai peralatan pengujian mutu pupuk 

organik dan pembenah tanah yang memenuhi 
persyaratan; 

3. mempunyai lahan atau sarana lain yang cukup untuk 
melakukan uji efektifitas; 

4. mempunyai tenaga ahli atau analis di bidang 
pengujian mutu pupuk organik dan pembenah 
tanah; 

5. mampu melakukan pengujian pupuk organik dan 
pembenah tanah berdasarkan metode analisa yang 
ditetapkan (Lampiran 3). 

 Untuk pupuk organik atau pembenah tanah yang 
berasal dari pemasukan, uji mutu dan uji efektifitas 
hanya dilakukan terhadap pupuk organik atau 
pembenah tanah yang pertama.  

 Verifikasi kelayakan lembaga penguji mutu dan uji 
efektifitas dilakukan oleh instansi Departemen 
Pertanian yang bidang tugasnya menangani standarisasi 
dan akreditasi.  

 Pengambilan contoh pupuk organik atau pembenah 
tanah bentuk padat mengacu pada SNI Nomor 19 - 0428 
- 1989 dan bentuk cair mengacu pada SNI 19 - 0429 – 
1989, atau dapat dilakukan perubahan sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Penilaian terhadap hasil uji mutu dan uji efektifitas 
didasarkan pada standar mutu atau persyaratan teknis 
minimal, dan dinyatakan lulus uji oleh Lembaga 
Penguji dan diberikan sertifikat formula.  
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  Pemberian Nomor Pendaftaran 

 Formula pupuk organik atau formula pembenah tanah 
yang telah mendapat sertifikat dari lembaga 
pengujian sebelum diproduksi dan atau diedarkan 
harus mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Pusat 
Perizinan dan Investasi.  

 Untuk memperoleh nomor pendaftaran, pemohon 
menyampaikan hasil pengujian mutu dan efektifitas 
dengan menggunakan formulir seperti tercantum 
pada Lampiran IV dengan disertai konsep label. Hasil 
pengujian mutu dan efektifitas paling lambat dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil 
pengujian mutu dan efektifitas, wajib menerbitkan 
penetapan nomor pendaftaran.  

 Nomor pendaftaran berlaku untuk jangka waktu 
selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 
(satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan 
mutu. 

 Apabila jangka waktu nomor pendaftaran setelah 
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun berakhir, pemegang nomor pendaftaran 
harus memperbarui. 

 Berdasarkan nomor pendaftaran pemohon dapat 
meminta izin untuk memproduksi dan atau 
memasukkan pupuk organik atau pembenah tanah 
serta mengedarkan pupuk organik atau pembenah 
tanah. 

 Untuk menjamin pemenuhan standar mutu dan uji 
efektifitas pupuk organik atau pembenah tanah 
sebelum diedarkan, pupuk organik atau pembenah 
tanah yang diproduksi atau pemasukkan dari luar 
negeri harus memiliki surat keterangan jaminan mutu 
dan hasil uji efektifitas. 

 Surat Keterangan Jaminan Mutu dikeluarkan oleh 
Lembaga Pengujian  
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  Biaya Pendaftaran 

 Biaya pendaftaran pupuk organik dan pembenahan 
tanah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara yang besar.  
Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang 
dilakukan oleh lembaga pengujian swasta, 
ditetapkan oleh lembaga pengujian yang 
bersangkutan. 

 Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang 
dilakukan oleh lembaga pengujian pemerintah 
merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
  Peredaran 

 Pupuk organik atau pembenah tanah yang diedarkan 
harus memenuhi standar mutu atau persyaratan 
teknis minimal  

 Label dibuat dalam bahasa Indonesia, minimal 
memuat nama dagang, jenis (pupuk organik atau 
pembenah tanah), komposisi, volume/berat bersih, 
nama dan alamat produsen (produksi dalam negeri) 
atau distributor (pemasukan) serta nomor 
pendaftaran. 

 Komposisi untuk pupuk organik minimal C-organik, 
C/N rasio, pH dan kadar air (pupuk organik padat) 
dan C-organik, pH (pupuk organik cair).  

 Komposisi untuk pembenah tanah minimal Kapasitas 
Tukar Kation (KTK), pH, dan kadar air. 

 Label harus dicantumkan dalam kemasan kedap air 
yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan 
jelas dan tidak mudah rusak.  

 Perorangan atau badan hukum yang memproduksi dan 
atau mengedarkan pupuk organik atau pembenah 
tanah wajib mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
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  Penggunaan 

 Jenis dan penggunaan pupuk organik atau pembenah 
tanah dilakukan dengan memperhatikan produktivitas 
dan pelestarian fungsi lingkungan. 

 Jenis dan tatacara penggunaan pupuk organik atau 
pembenah tanah akan ditetapkan lebih lanjut oleh 
Direktur Jenderal Tanaman Pangan.  

 Penyelenggaraan penyuluhan penggunaan pupuk 
organik atau pembenah tanah dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. 

 
   Pengawasan 

 Pengawasan mutu pupuk organik dan pembenah 
tanah dilakukan untuk melindungi kepentingan 
pengguna dan pelaku usaha, meningkatkan daya guna 
dan hasil guna pupuk organik dan pembenah tanah 
serta menjaga pelestarian fungsi lingkungan.  

 Pengawasan pupuk organik dan pembenah tanah 
dilakukan sebagai berikut: 
a. pada tingkat rekayasa formula menjadi 

kewenangan Menteri Pertanian; 
b. pada tingkat pengadaan, peredaran dan 

penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau 
Walikota setempat dibawah koordinasi Gubernur. 

 Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan 
penggunaan pupuk organik atau pembenah tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara terpadu dan terkoordinasi.  

 Dalam melaksanakan pengawasan dilakukan oleh 
Petugas Pengawas Pupuk.  

 Petugas Pengawas melakukan pengawasan terhadap 
penerapan standar mutu atau persyaratan teknis 
minimal pupuk organik atau pembenah tanah, 
pelaksanaan pengujian mutu dan efektifitas, dan 
penggunaan nomor pendaftaran.  

 Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati/Walikota 
dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk. 
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 Petugas Pengawas pupuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan 
penggunaan pupuk organik dan pembenah tanah.  

 Perorangan atau badan hukum yang melakukan 
pengadaan pupuk organik atau pembenah tanah, 
wajib mengizinkan Petugas Pengawas pupuk untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan ditempat 
usahanya.  

 Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1), berwenang : 

 melakukan pemeriksaan terhadap proses 
produksi pupuk organik atau pembenah tanah; 

 melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat 
penyimpanan dan cara pengemasan; 

 mengambil contoh pupuk organik atau pembenah 
tanah guna pengujian mutu; 

 memeriksa dokumen dan laporan; 
 melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan 

persyaratan perizinan pengadaan dan atau 
peredaran pupuk organik atau pembenah tanah.  

 Dalam hal Petugas Pengawas mempunyai dugaan kuat 
bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan 
pada pupuk organik atau pembenah tanah yang 
beredar, Petugas Pengawas dapat menghentikan 
sementara peredaran pupuk organik atau pembenah 
tanah tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 
(tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu. 

 Apabila jangka waktu telah berakhir dan belum 
mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan 
dan atau kerusakan pupuk organik atau pembenah 
tanah, maka tindakan penghentian sementara 
peredarannya oleh pengawas pupuk berakhir demi 
hukum.  

 Apabila dari hasil pengujian mutu diketahui bahwa 
pupuk organik atau pembenah tanah tersebut tidak 
sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas 
Pengawas (yang juga dapat ditunjuk sebagai Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil) mengusulkan kepada Bupati 
atau Walikota setempat untuk menarik pupuk organik 
atau pembenah tanah tersebut dari peredaran.  
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  Kewajiban 

 Lembaga pengujian mempunyai kewajiban menjamin 
kerahasiaan formula pupuk organik atau formula 
pembenah tanah yang telah diuji. 

 Petugas yang melayani pendaftaran pupuk organik 
dan pembenah tanah wajib menjaga kerahasiaan 
formula pupuk organik atau formula pembenah tanah 
yang dimohonkan pendaftaran. 

 Kepala Pusat Perizinan dan Investasi wajib 
menyelenggarakan pengelolaan buku nomor 
pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek 
maupun obyek pendaftaran pupuk organik atau 
pembenah tanah.  

 Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas 
mutu produksinya, dan wajib mencantumkan nomor 
pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat 
dan dibaca serta tidak mudah terhapus.  

 Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan 
setiap perubahan subyek pemegang nomor 
pendaftaran kepada Kepala Pusat Perizinan dan 
Investasi untuk dicatat dalam buku nomor 
pendaftaran, dan dilakukan perubahan keputusan 
pemberian nomor pendaftaran.  

 Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan 
laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan 
mengenai pengadaan yang meliputi produksi, 
pemasukan dari luar negeri dan penyaluran pupuk 
organik atau pembenah tanah setiap 6 (enam) bulan 
dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perizinan dan 
Investasi.  

 
 Pembinaan 

Produsen pupuk organik dan atau pembenah tanah yang 
produksinya tidak untuk diedarkan dan atau produknya 
belum dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan 
teknis minimal akan diberikan pembinaan pembuatan 
pupuk organik dan atau pembenah tanah. 
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 Sanksi 
 Terhadap Lembaga pengujian mutu yang terbukti tidak 
menjamin kerahasiaan, tidak bertanggung jawab atas 
hasil uji, dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan 
kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat 
Perizinan dan Investasi untuk dikenakan sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Terhadap petugas pelayanan nomor pendaftaran yang 
terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk 
organik atau formula pembenah tanah sebelum 
ditetapkan nomor pendaftaran dikenakan sanksi 
disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang 
kepegawaian. 

 Terhadap produsen atau importir pupuk organik atau 
pembenah tanah yang terbukti tidak mencantumkan 
nomor pendaftaran pada label, tidak menjamin mutu 
produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan 
pemegang nomor pendaftaran dikenakan sanksi 
pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat 
Perizinan dan Investasi, dan diusulkan kepada pejabat 
yang berwenang agar izin produksi atau izin pemasukan 
dicabut, dan pupuk organik atau pembenah tanah yang 
bersangkutan harus ditarik dari peredaran dengan 
disertai sanksi.  

 Produsen pupuk organik atau pembenah tanah yang 
telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 
(dua) tahun berturut tidak melakukan produksi dan 
atau pemasukan serta tidak menyampaikan laporan 
pengadaan dan penyaluran pupuk organik atau 
pembenah tanah dikenakan sanksi pencabutan nomor 
pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.  

 
 
V. PENUTUP 

Standar mutu pupuk organik dan pembenah tanah dapat membuat 
keterjaminan baik produsen maupun konsumen dari pemalsuan 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.  Dengan adanya 
keseragaman (standar), telah membuat industri kompos leluasa 
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dalam memperluas pasarnya.  Adapun bagi pihak konsumen akan 
merasa terjamin dalam penggunaannya.   

Pada saat ini, standarisasi pupuk organik dan pembenah tanah ini, 
masih dihadapkan pada permasalahan pada ketidakstabilan mutu 
produksinya, mengingat bahan asal yang cukup beragam dan 
banyaknya metode atau proses pembuatannya. 

Selain itu, kesiapan aparat penegak hukum dan perangkat semua 
lini untuk menjamin terlaksananya standar mutu ini belum 
tersosialisasi dengan baik.   
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Lampiran 1 Persyaratan teknis minimal pupuk organik 

No. Parameter Satuan 
Kandungan 

Padat Cair 
1 C-Organik % > 12 � 4,5 
2 C/N ratio  12 - 25 - 
3 Bahan ikutan % Maks 2 - 
  (Kerikil, beling, plastik)      
4 Kadar air %  - 
  - Granule   4 -12   
 - Curah  13 - 20  
5 Kadar logam berat      
  As    ppm � 10 � 10 
  Hg    ppm � 1 � 1 
  Pb    ppm �  50 �  50 
  Cd     ppm � 10 � 10 
6 pH  � 4 - � 8 � 4 - � 8 
7 Kadar Total %   
 -  P2O5   < 5 < 5 
 -  K2O  < 5 < 5 
8 Mikroba Patogen  Dicantumkan Dicantumkan 
  (E. Coli, Salmonella) cell/ml     
9 Kadar unsur mikro  %   
  Zn   Maks 0,500 Maks 0,250 0 
 Cu  Maks 0,500 Maks 0,2500 
 Mn  Maks 0,500 Maks 0,2500 
 Co  Maks 0,002 Maks 0,0005 
 B  Maks 0,250 Maks 0,1250 
 Mo  Maks 0,001 Maks 0,0010 
 Fe  Maks 0,400 Maks 0,0400 
     

Keterangan 
Untuk C – organik 7 – 12% dimasukkan sebagai pembenah tanah 
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Lampiran 2  Persyaratan teknis pembenah tanah 

No. Parameter Satuan Persyaratan 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
 

7. 
 

 
Bahan aktif * 
(sintetis) 
KTK ** 
pH 
Kadar air  
Bahan ikutan 
Kadar logam berat : 
As 
Hg 
Pb 
Cd 
Mikroba patogen 
(E.coli, Salmonella) 

 
% 
 
 
 
% 
% 
 

ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

cell/ml 

 
0,02 – 5 ( terhadap berat 

kering tanah) 
≥ 80 
4 - 8 
≤ 35 
≤ 2 

 
≤ 10 
≤ 1 
≤ 50 
≤ 10 

dicantumkan 
 

Keterangan : 
 
* Khusus untuk bahan yang direkayasa kimia 
** KTK khusus Zeolit  
 

 



16 

Lampiran 3 FORMULIR PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK DAN 
PEMBENAH TANAH 

..........................., 
Nomor : 
Lampiran : 
Perihal :  Pendaftaran Pupuk Organik/ 
      Pembenah Tanah *) 

Kepada Yth. 
..................................... 
di 
 Jakarta 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: 
Nama Perusahaan : ............................. 
Alamat  : ............................. 
Sebagai Produsen/Importir/Distributor Tunggal jenis Formula Pupuk 
Organik/Pembenah Tanah. 
 
 Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pupuk 
organik/pembenah tanah dengan nama dagang: .............................. 
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi yang berbadan 

hukum); 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Perusahaan; 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
4. KTP penanggungjawab; 
5. Surat Keterangan Domisili; 
6. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya; 
7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar 

negeri; dan 
8. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 
 

Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang 

berlaku dalam proses pendaftaran ini. 

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima 

kasih. 

Pimpinan Perusahaan 

Materai 6000 

 

(.........................) 
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Lampiran 4 FORMULIR HASIL PENGUJIAN MUTU 

 

Berdasarkan hasil uji di laboratorium ............................. di 
.................... 
Nomor Sertifikat/Laporan hasil uji :  
Nama Produk     : 
Tanggal     :  
Rincian Hasil Uji Mutu sebagai berikut : 
 
1. Pupuk Organik 

No. Parameter Satuan 
Kandungan 

Padat Cair 
1 C-Organik %   
2 C/N ratio    
3 Bahan ikutan %   
  (Kerikil, beling, plastik)    
4 Kadar air %   
  - Granule     
 - Curah    
5 Kadar logam berat    
  As    ppm   
  Hg    ppm   
  Pb    ppm   
  Cd     ppm   
6 pH    
7 Kadar Total %   
 -  P2O5     
 -  K2O    
8 Mikroba Patogen    
  (E. Coli, Salmonella) cell/ml   
9 Kadar unsur mikro  %   
  Zn     
 Cu    
 Mn    
 Co    
 B    
 Mo    
 Fe    
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2. Pembenah Tanah 

No. Parameter Satuan Persyaratan 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
 

7. 
 

 
Bahan aktif * 
(sintetis) 
KTK ** 
pH 
Kadar air  
Bahan ikutan 
Kadar logam berat : 
As 
Hg 
Pb 
Cd 
Mikroba patogen 
(E.coli, Salmonella) 

 
% 
 
 
 
% 
% 
 

ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

cell/ml 

 

Keterangan: 

• Khusus untuk bahan yang direkayasa 

• KTK khusus Zeolit 
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Lampiran 5 PETUNJUK TEKNIS UJI EFEKTIVITAS PEMBENAH TANAH 

 

Prinsip: 

Pengujian efektivitas pembenah tanah dilakukan di laboatorium.  

Prinsip pengujian ini yaitu dengan memberikan perlakuan pembenah 

tanah terhadap volume tanah tertentu dan diinkubasikan pada 

periode waktu tertentu.  Pengaruh perbaikan salah satu sifat tanah 

(sifat fisik, kimia atau biologi tanah) sebagai akibat perlakuan adalah 

dengan cara membandingkan sifat tanah antara sebelum/tanpa 

dengan sesudah/diberi perlakuan. 

 

Metode: 

1. Pemilihan Contoh Tanah 

Contoh tanah yang akan diperlukan diambil dari jenis tanah yang 

mempunyai sifat tanah buruk sesuai dengan epesifikasi dari tujuan 

perbaikan dari pembenah tanah yang akan diuji.  Misalkan kalau 

pembenah yang akan diuji untuk perbaikan KTK tanah, maka 

contoh diambil dari tanah yang mempunyai KTK rendah, atau bila 

pembenah yang akan diuji untuk perbaikan stabilitas agregat 

rendah dan sebagainya.  Contoh tanah diambil secara bulk sample 

pada kedalaman 0 – 20 cm, dengan jumlah sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Perlakuan 

Dosis perlakuan pembenah tanah yang diberikan adalah 0, 0,5, 1,0 

dan 1,5 kali dosis anjuran dari produsen pembenah tanah.  Masing-

masing perlakuan diulang 3 kali.  Sehingga jumlah unit pengujian 

terdiri dari 12 unit.  Cara pemberian bahan pembenah tanah 

dilakukan sesuai dengan anjuran produsen pembenah tanah. 

3. Ukuran Unit Pengujian 
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Pengujian pembenah tanah dilakukan pada bak plastik dengan 

ukuran 0,5 x 0,5 x 0,2 m, dengan demikian volume masing-masing 

unit adalah sebesar 50 liter (kg). 

4. Waktu Inkubasi 

Setelah unit-unit pengujian diberi perlakuan pembenah kemudia 

bak pengujian diinkubasi minimal selama dua bulan atau lebih 

lama.  Selama inkubasi kadar air tanah dipertahankan sekitar 

kapasitas lapangan. 

5. Sampling Contoh Tanah untuk Analisis 

Cara pengambilan contoh tanah tergantung dari jenis analisis yang 

alan dilakukan di laboratorium sesuai dengan spesifikasi 

pembenah tanah.  Contoh tanah untuk analisis diambil pada setiap 

unit pengujian diambil secara komposit untuk contoh tanah 

terganggu (disturbedsoil sample), sedangkan untuk contoh tanah 

tak terganggu (undisturbedsoil sample) diambil dari tiga tempat 

secara acak dengan menggunakan ring sampler atau contoh 

agregat. 

6. Metode Analisis 

Sifat tanah yang menjadi tolok ukur dari hasil pengaruh perlakuan 

pembenah tanah dapat merupakan salah satu dari parameter yang 

disajikan pada tabel berikut: 

Sifat Tanah Parameter Metode Satuan 
Potensi Hara KTK NH4OAc pH 7 Cmol (+)/kg 
Kapasitas 
Memegang Air Kurva pF  % 

Stabilitas Agregat Stabilitas agregat Pengayakan 
basah  

Salinitas Kejenuhan Na SAR % 
Alkalinitas pH   

Kemasaman pH 
Aldd 

H2O  1 : 1 
KCl 1 N 

- 
me/100g 
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Lampiran 6 KETENTUAN LULUS UJI EFEKTIVITAS 

 

1. Ketentuan lulus uji efektivitas pupuk organik meliputi ketentuan 

lulus uji efektivitas secara teknis dan ketentuan lulus uji 

efektivitas secara ekonomis 

2. Definisi 

a) Perlakuan kontrol adalah perlakuan pengujian tanpa pupuk 

yang diuji. 

b) Perlakuan pemupukan standar adalah pemupukan dengan 

rekomendasi setempat 

c) Perlakuan pengujian pupuk adalah pengujian penggunaan 

pupuk sebanyak minimal 3 perlakuan dengan ulangan yang 

cukup untuk mendapatkan gambaran pemupukan dengan dosis 

optimum sebagai bahan pemberian rekomendasi lokal spesifik 

penggunaan pupuk dimaksud. 

3. Metode Penilaian 

a. Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis 

Pupuk organik dinilai lulus uji efektivitas secara teknis apabila 

hasil perlakuan pupuk secara statistik sama dengan perlakuan 

standar atau lebih baik dibandiingkan dengan kontrol pada 

taraf nyata 5%. 

b. Ketentuan Lulus Uji Secara Ekonomis 

Penggunaan pupuk organik dinilai lulus uji efektivitas secara 

ekonomis apabila analisa ekonomi usahanya menguntungkan. 
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Lampiran 7 TATA CARA PELAPORAN UJI EFEKTIVITAS 

 

1. Ruang Lingkup 

Tatacara laporan uji efektivitas meliputi laporan pendahuluan dan 

laporan akhir pelaksanaan pengujian efektivitas. 

2. Tata Cara Pelaporan 

a. Laporan Pendahuluan 

- Tujuan 

 Laporan pendahuluan dimaksud untuk memberikan 

gambaran awal rencana pelaksanaan pengujian efektivitas. 

- Waktu  

 Laporan pendahuluan dilaksanakan pada saat akan 

dimulainya pengujian. 

- Isi Laporan 

Laporan Pendahuluan meliputi: 

I. Data umum pupuk yang akan diuji 

a) Nama Perusahaan 

b) Nama Pupuk 

c) Bentuk Pupuk 

d) Kombinasi dan Kandungan Hara 

II. Rencana Pelaksanaan Pengujian 

a) jenis tanaman yang akan diuji 

b) Metode pengujian 

c) Lokasi pengujian 

d) Waktu pengujian 

e) Penanggungjawab dan pelaksanaan pengujian 

b. Laporan Akhir 

- Tujuan 

Laporan akhir pengujian efektivitas dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran hasil pelaksanaan pengujian 

efektivitas/manfaat pupuk organik terhadap tanaman. 
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- Waktu 

Laporan akhir disusun apabila pelaksanaan pengujian telah 

selesai yaitu setelah panen selesai. 

- Isi Laporan 

Kata pengantar 

Daftar Isi 

Lembar Pengesyahan 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

III. Metodologi 

IV. Hasil Pengujian 

V. Pembahasan 

5.1 Analisis Produksi 

5.2. Analisis Ekonomi Usahatani 

VI. Kesimpulan 


