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RINGKASAN 

 

Tema yang diberikan dalam acara pengabdian adalah tentang pengembangan 

Effective Microorganism dari 4 jenis mikroorganisme (EM4), pembuatan 

Mikroorganisme Lokal (MOL) dan Plant Growth Promotor  Rhizobacter (PGPR). 

Materi dimulai dengan memberikan informasi tentang jenis mikroorganisme dan 

perannnya dalam EM4, definisi dan fungsi MOL, PGPR, menjelaskan bahan-

bahan limbah perumahan atau limbah pertanian yang dapat dijadikan sebagai 

MOL dan PGPR. Pembuatan MOL dan PGPR dapat membantu dalam proses 

pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Produktifitas ternak sangat 

dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan. Unsur pakan menduduki 

persentase tertinggi pada biaya produksi sebanyak 70%, sehingga sebisa mungkin 

peternak menurunkan biaya pakan dengan cara memanfaatkan limbah. Proses 

fermentasi menggunakan starter yang dapat diperoleh dari bahan sekitar rumah 

peternak sangat membantu dalam penurunan biaya produksi. Pakan fermentasi 

dapat meningkatkan kualitas nutrisi pakan sehingga produktifitas ternak 

meningkat. Pembuatan MOL dari limbah pertanian dapat membantu mengurangi 

ketergantungan peternak terhadap bakteri EM4 buatan pabrik, selain itu juga dapat 

mengurangi limbah sekitar rumah peternak sehingga dapat meningkatkan keadaan 

lingkungan sekitar rumah peternak. Pembuatan PGPR dapat membantu peternak 

maupun petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi tanaman mereka, 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. 

 

Kata Kunci : Pelatihan, EM4, MOL, PGPR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Pengabdian 

Desa Randegan merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah utara 

Kabupaten Mojokerto. Desa ini bejarak kurang lebih 20 km utara Kota 

Mojokerto. Data monografi Desa Randegan (2018) menunjukkan bahwa 

populasi penduduk berjumlah 2189 orang. Penduduk yang mempunyai mata 

pencaharian dibidang pertanian sebanyak 685 KK. Luas lahan pertanian 

mencapai 200 hektar dimana 90% nya (180 ha) adalah sawah tadah hujan 

dengan 1-2 kali tanam padi dan sebagian lagi ladang yang ditanami tebu. Saat 

musim kemarau sebagian besar petani di Desa Randegan menanami sawah 

atau lahan mereka dengan komoditas pertanian lain seperti palawija yaitu 

jagung dan kangkung yang mana membutuhkan pupuk dan menghasilkan 

limbah pertanian yang masih dapat dimanfaatkan. 

Sektor pendukung usaha tani masyarakat Randegan adalah usaha 

peternakan. Sebagian besar petani di desa ini mempunyai usaha pendukung 

berupa ternak. Berbagai komoditi ternak di;budidayakan oleh petani, tetapi 

yang paling banyak adalah ternak ruminansia. Dari survey awal yang 

dilakukan, sebagian besar petani di Desa Randegan tidak memiliki cukup 

banyak ternak yang dibudidayakan. Rata-rata mereka hanya memiliki 1-2 ekor 

sapi atau kambing per keluarga. Namun selama ini sektor pendukung dari 

sektor peternakan masih belum optimal untuk dimanfaatkan sebagai salah satu 

sumber alternatif penghasilan warga Desa Randegan. Penyebabnya antara lain 

karena faktor Sumber daya manusia (SDM) yaitu keterbatasan pengetahuan 

warga Desa Randegan mengenai cara beternak ruminansia yang benar 

terutama pada pemberian pakan. 

Selama ini petani atau pemilik ternak memenuhi kebutuhan pakan 

ternak ruminansia mereka hanya dengan cara merumput (mencari rumput di 

lapangan dan lahan kosong). Peternak merumput setiap hari selama kurang 

lebih 2 jam dari meninggalkan waktu pekerjaan utamanya. Disamping itu, 

ternak ruminansia yang mereka miliki tidak mendapat cukup nutrisi karena 
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keterbatasan hijauan di alam apalagi saat musim kemarau, sehingga peternak 

memanfaatkan limbah pertanian dengan cara fermentasi. Fermentasi 

membutuhkan starter mikroorganisme dalam prosesnya. Salah satu starter 

yang sering digunakan peternak adalah larutan EM4. Selama ini peternak 

Randegan ketergantungan dengan larutan EM4 buatan pabrik, yang mana 

membutuhkan biaya lagi untuk proses fermentasi limbah pertanian sebagai 

pakan ternak, sehingga membutuhkan pelatihan untuk mengembang larutan 

EM4. 

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Randegan Kecamatan 

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto merupakan rangkaian dari Program 

Holistik Pembinaan Dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Tahun 2020. 

Pengabdian merupakan salah satu bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi 

yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang 

merupakan kewajiban dosen untuk memenuhinya. Dalam rangka pemenuhan 

Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, berbagai macam bentuk pengabdian 

terhadap sesama hendaknya dapat dilakukan oleh Dosen Universitas Islam 

Lamongan. Terdapat banyak sekali bentuk dari pengabdian kepada 

masyarakat, salah satunya adalah dengan menjadi pemateri dalam sebuah 

seminar atau kegiatan yang termasuk dalam kategori bakti sosial. Bakti sosial 

ini merupakan wadah pembekalan Dosen atau pembinaan mahasiswa untuk 

menyalurkan minat dan bakatnya dalam mengamalkan profesionalisme 

disiplin ilmu ke tengah masyarakat. Manfaat lain dari bakti sosial ini adalah 

menciptakan rasa kepekaan terhadap sesama yang membutuhkan. 

Kegiatan Pengabdian ini yang berjudul “Pengembangan EM4, 

Pembuatan MOL dan PGPR Di Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto”. Tentunya Kegiatan Pengabdian ini memerlukan 

dukungan dan bantuan dari segenap pihak, baik civitas akademika Fakultas 

Peternakan Prodi Peternakan maupun pihak lain atas dasar kebersamaan. 

Dukungan moral dan materi akan sangat membantu program ini, yang dengan 

semangat kemanusiaan dan pengabdian masyarakat mampu menolong mereka 

yang membutuhkan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Islam Lamongan. 
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1.2. Gambaran Umum Objek Pengabdian 

Masyarakat Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten 

Mojokerto mayoritas adalah petani dengan usaha sampingan beternak sapi 

atau kambing. Kepemilikan rata-rata ternak per keluarga adalah 1-2 ekor sapi 

atau kambing. Luas lahan pertanian di Desa Randegan yaitu 200 ha 

(monografi Desa Randegan) memiliki potensi limbah pertanian yang besar 

seperti limbah padi, jagung, daduk kangkung dan tebu. Selama ini 

pengelolahan limbah pertanian yan dijadikan sebagai pakan ternak diolah 

dengan cara fermentasi menggunakan larutan EM4. Pengolahan limbah 

pertanian di Desa Randegan baik untuk pakan ternak maupun pupuk tanaman 

belum optimal karena masih tergantung dengan larutan buatan pabrik sehingga 

membutuhkan biaya lagi dan dibutuhkan alternatif pengganti yang memiliki 

fungsi yang sama dengan larutan EM4. 

Materi pengabdian tentang pelatihan pengembangan EM4, pembuatan 

MOL dan PGPR sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Randegan untuk 

mengolah limbah pertanian sebagai pakan ternak atau pupuk tanaman 

sehingga meningkatkan penghasilan oleh karena itu memiliki pengetahuan 

yang dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi adalah wajib. Teknologi yang 

digunakan bisa dari jenis teknologi yang sederhana, yakni dengan cara 

pembuatan MOL dan PGPR dari bahan-bahan alami dan alat-alat sederhana 

seperti botol fermentasi dan aerator yang dapat dibuat dari botol bekas. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pengabdian dan gambaran umum objek 

pengabdian, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah, adalah 

bagaimana cara pengembangan EM4, pembuatan MOL dan PGPR yang 

dibutuhkan peternak desa Randegan kecamatan Dawarblandong kabupaten 

Mojokerto untuk pakan ternak atau pupuk tanaman. 

 

1.4. Sasaran Kegiatan 

Adapun sasaran dari pengabdian masyarakat ini, adalah: 

1. Memberikan materi mengenai manfaat teknologi dalam dunia peternakan 

2. Memberikan kontribusi terhadap pendidikan sebagai bentuk pengabdian 

kepada masyarakat bagi dosen yang menjalankan tugas Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 
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BAB II 

TARGET LUARAN 

 

Target luaran yang diharapkan dari pemberian materi dengan tema 

“Pegembangan EM4, Pembuatan MOL dan PGPR” untuk pengabdian kepada 

masyarakat sabagai bagian dari Tri Dharama Dosen Universitas Islam Lamongan 

(UNISLA)  Masyarakat peternak di Desa desa Randegan kecamatan 

Dawarblandong kabupaten Mojokerto. Target dari pengabdian ini adalah: 

1. Meningkatnya pengetahuan pemilik ternak dalam beternak ruminansia. 

2. Pemilik ternak mampu dan terampil dalam mengembangkan EM4, MOL 

dan PGPR 

3. Peternak mampu membuat altenatif larutan EM4 dengan cara membuat 

MOL dan PGPR dari limbah pertanian atau rumahan yang ada disekitar 

lingkungan peternak 

4. Limbah pertanian berkurang sehingga peternak dapat meminimalisir 

sampah yang ada disekitar lingkungan peternak 

5. Meningkatnya minat masyarakat Desa Randegan untuk beternak 

Ruminansia dan meningkatkan produktivitas tanaman. 

6. Adanya program lanjutan yaitu pendampingan dan konsultasi bagi 

kelompok ternak. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN  

 

3.1 Peserta 

        Peserta pengabdian pelatihan pengembangan EM4, pembuatan MOL dan 

PGPR adalah masyrakat peternak  di Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto. 

 

3.2 Susunan Acara 

Pelaksanaan  pengabdian masyakat ini di laksanakan pada pada hari Jumat 

tanggal  04 November 2020 di Balai Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto, pukul 08.00-12.00 WIB sebagaimana terlampir. 

 

3.3 Metode Pelaksanaan 

  Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, digunakan metode 

penjelasan materi kepada seluruh peserta secara singkat. Adapun metode 

pelaksanaan pelatihan secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Penjelasan diberikan kepada peserta tentang definisi dan komponen 

larutan EM4, MOL dan PGPR, serta bahan dan alat yang digunakan 

dalam pembuatannya. Penjelasan  disertai langsung  dengan contoh-

contoh nyata yang biasa ditemukan dalam slide power point. 

2. Pelatihan langsung dengan membuat larutan altenatif EM4, MOL dan 

PGPR 

3. Selama pelatihan diadakan diskusi tanya jawab terkait materi yang 

pemateri berikan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Pengabdian 

 Keberhasilan  pelaksanaan program pengabdian masyarakat  ini dapat dilihat 

dari dua tolak ukur sebagai berikut: 

1. Respons positif dari audiens 

Respons akan diukur melalui observasi  selama materi diberikan dan Tanya 

jawab dilontarkan. Diskusi berlangsung menyangkut kesan, saran, kritik 

dan usulan audiens terhadap program pengabdian masyarakat ini. 

2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat peternak dalam hal pemanfaatan 

limbah pertanian untuk pembuatan larutan alternative EM4, pembuatan 

MOL dan PGPR. 

 

4.2. Pembahasan 

 Selama pelaksanaan pengabdian ini mulai tahap persiapan sampai 

pelaksanaannya, dapat kami sampaikan temuan-temuan sebagai berikut: 

1. Antusiasme masyarakat peternak desa Randegan dengan disampaikannya 

materi mengenai pemanfaatan limbah pertanian atau rumahan untuk 

pembuatan EM4, MOL dan PGPR cukup tinggi. Hal ini dilihat dari 

seberapa semangat audiens untuk menjawab dan mengajukan pertanyaan 

yang dilontarkan oleh pemateri.  

2. Materi yang telah diberikan dapat menambah pengetahuan yang dimiliki 

masyarakat peternak desa Randegan tentang pemanfaatan limbah pertanian 

atau rumahan untuk pembuatan EM4, MOL dan PGPR setelah kegiatan 

sudah faham.  

3. Materi yang diberikan  disesuai dengan level peserta yang umumnya Bapak 

Ibu Peternak desa Randegan. Materi ini benar-benar memberikan 

penambahan wawasan di luar yang mereka dapatkan selama ini, sehingga 

masyarakat peternak desa Randegan sudah mempunyai pengetahuan 

mengenai tekologi, manajemen yang baik dan manfaat teknologi untuk 

menunjang kegiatan pemenuhan pakan ternak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Hasil pengabdian kepada  masyarakat dalam hal ini peserta adalah 

masyrakat peternak  di Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten 

Mojokerto dapat disimpulkan bahwa pemberian materi pelatihan pemanfaatan 

limbah pertanian atau rumahan untuk pembuatan EM4, MOL dan PGPR cukup 

berhasil. Hal ini diindikasikan dari respon yang diberikan oleh audiens pada saat 

pemberian materi berlangsung, peserta begitu antusias mengajukan pernyataan 

untuk memberikan feedback kepada pemateri mengenai materi yang disampaikan. 

Selain dari hasil yang di atas dengan diadakannya pelatihan ini dapat secara tidak 

langsung dapat memotivasi masyarakat peternak tersebut untuk semangat 

mengolah limbah dan mengurangi sampah dilingkungan mereka. 

 

5.2. Saran 

 Harapan adalah masyrakat peternak  di Desa Randegan Kecamatan 

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto agar kegiatan pengabdian masyarakat 

seperti ini diadakan secara berkala dan berkesinambungan di tahun-tahun 

berikutnya.  
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Lampiran 1. Susunan Acara 

No. Keterangan Jam Penanggung jawab 

1 Pembukaan 

(Sambutan oleh kepala 

Desa) 

08.00 – 08.30 Kepala Desa Randegan, Kec 

Dawarbalndong, Kab. 

Mojokerto 

2 Sambutan sekertaris Desa 08.30-09.00 Sekertaris Desa Randegan, 

Kec Dawarbalndong, Kab. 

Mojokerto 

3 Pemateri 1 : Pelatihan 

pembuatan larutan 

alternative EM4, MOL, 

dan PGPR 

09.00 – 10.00 Anik Fadlilah, S.Pt., M.Pt. 

4 Pelatihan pembuatan 

EM4, MOL dan PGPR 

10.00-12.00 Anik Fadlilah, S.Pt., M.Pt. 

5 Penutup (doa) 12.00-selesai Sekertaris Desa Randegan 
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Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan 
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Lampiran 4. Materi Kegiatan 
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Lampiran 5. Biaya Pengabdian 

No. Keterangan Jumlah (Rp) 

A. Pemasukan  

 Dana Pribadi 2.500.000 

 Total Pemasukan 2.500.000 

 

B. Pengeluaran  

1. Konsumsi Peserta 

40 orang x Rp 20.000 

 

800.000 

2. Konsumsi VIP (3 orang) 100.000 

3. Transport PP Lamongan-Mojokerto 200.000 

4. Bahan pembuatan EM4, MOL, PGPR 100.000 

5. Kenang-kenangan 200.000 

5. Banner 100.000 

6. Transport Peserta 

40 orang x Rp 25.000 

 

1.000.000 + 

 Total Pengeluaran 2.500.000 

 

C. Saldo  

 Pemasukan 2.500.000 

 Pengeluaran 2.500.000 _- 

  0 

 


