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latar belakang

Pertanian urban farming atau urban agriculture adalah praktik

budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau

sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan,

budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura.

Kami bisa menjadikan edukasi bagi sekolah-sekolah lain yang

setingkat maupun dibawah kami tingkatnya untuk mengenal

tentang penanaman secara hidroponik dan aquaponik. Kami juga

bisa membentuk komunitas dengan mereka sehingga hasil

pertanian secara hidroponik dan aquaponik akan semakin dikenal

masyarakat di desa maupun kota.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Budidaya_perairan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wanatani
https://id.wikipedia.org/wiki/Hortikultura


profil caisiba
hidrofun
Kelas Ektrakurukuler tentang

pengembangan Pertanian Hobi yaitu

Hidroponik untuk Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) merupakan program

proyek untuk penelitaian dan

pengembangan hidroponik bagi

Siswa/Siswi di lingkungan Sekolah.

Caiciba Hidrofun diambil dari kata "

Caicim dan Bayam" adalah bibit pertama

kali yang di uji coba untuk di tanam

secara Hidroponik.
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Hidroponik adalah salah satu

metode dalam budidaya menanam

dengan memanfaatkan air tanpa

menggunakan media tanah dengan

menekankan pada pemenuhan

kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman.

Kebutuhan air pada hidroponik lebih

sedikit daripada kebutuhan air pada

budidaya dengan tanah. Hidroponik

menggunakan air yang lebih efisien,

jadi cocok diterapkan pada daerah

yang memiliki pasokan air yang

terbatas.  Hidroponik juga dikenal

sebagai soilless culture atau

budidaya tanaman tanpa tanah.

Jadi hidroponik berarti budidaya

tanaman yang mamanfaatkan air dan

tanpa menggunakan tanah sebagai

media tanam atau soilles. Pemilihan

jenis tanaman yang akan

dibudidayakan untuk skala usaha

komersial harus diperhatikan.

Sebagai contoh jenis tanaman yang

mempunyai nilai jual di atas rata-

rata, yaitu: Paprika, Tomat, Timun

Jepang, Melon, Terong Jepang  dan

Selada. Selain jenis tanaman itu,

banyak lagi yang dapat

dibudidayakan dengan teknik

hidroponik apabila dilakukan hanya

pada kegiatan hobi saja.

https://id.wikipedia.org/wiki/Budidaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Nutrien


anggaran, lini masa,
dan produk final
Untuk membuat instalasi hidroponik dengan memanfaatkan

selokan sekolah, kami memerlukan investasi sebesar Rp

2.000.000,-. Investasi ini akan mencakup biaya pembuatan

instalasi hidroponik dengan luas lahan 1,5M x 8M menghasilkan

kurang lebih 160 lubang netpot dan tanaman pertama berupa

bayam dan sawi caisim.

Proyeksi penanaman hidroponik bisa sampai 9 kali tanam dengan

durasi tanam tiap masa sayur kurang lebih 1,5 bulan dan sekali

tanam bisa menghasilakan 50 paket dengan isi tiap paket 3 netpot

tanaman dengan harga di daerah kami sekitar Rp. 10.000,-.



Hidroponik dan Aquaponik mampu
meningkatkan ekonomi
masyarakat dan menjadikan
media pembelajaran bagi sekolah
dimana siswa diperkenalkan cara
bertanam secara modern, siswa
mampu memperdayakan diri
menjadi wirausaha dibidang
pertanian dan sekolah menuju
gerakan Go Green School.

Untuk edukasi cara bertanam
hidroponik bagi masyarakat kami
berusaha membuka diri untuk
menerima sebagai tempat sekolah
edukasi hidroponik dengan
sasaran terutama untuk sekolah
tingkat SMA/SMK dan SMP/MTs
sederajat, sehingga mampu
menularkan ilmu serta sharing
dalam komunitas hidroponik.

media edukasi hidroponik



Membuat
Media Tanam

Media tanam hidroponik
menggunakan instalasi pipa
atau wadah dengan
membuat lubang netpot
dengan jarak 15 cm sampai
20 cm tergantung jenis
tanam dan rockwool sebagai
media tumbuh, usahakan
media bersih dari lumut dan
saluran nutrisi dapat
mengalir dengan lancar
sehingga tidak menghambat
perkembangan tanaman.

Persemaian
Benih / Bibit

Gunakan Benih atau Bibit
yang baik biasanya jenis
F1/Hibrida yang arti Filial ke
satu dan biasanya lebih
mahal karena memiliki
tingkat produktifitas tinggi
dan ketahanan penyakit.



Membuat
Larutan
Nutrisi

Nutrisi AB mix adalah nutrisi
yang paling banyak
digunakan dalam dunia
hidroponik dan mengandung
unsur makro hara dan unsur
mikro hara yang diracik
dalam sediaan terpisah. PPM
yang berikat tergantung jenis
tanaman serta PH air.

Perawatan
Tanaman

Perawatan tanaman dengan
cara selalu mengecek PPM
nutrisi dan PH air dan
sesuaikan dengan kebutuhan
tanaman karena tiap usia
tanam memiliki perbedaan
PPM, pencahayaan yang baik
dan bebas dari serangan
insekta biasa ulat dan
belalang.



Packing Hasil
Hidroponik

Tiap tanaman memiliki HSS
(masa semai) dan HST
(masa pindah tanam) untuk
sawi caisim memiliki masa
30-40 HST sehingga siap
untuk di panen dan dikemas
tiap paket terdiri 3
netpot/paket.

Penjualan
Hasil
Hidroponik

Tanaman hidroponik
termasuk tanaman organik
yang memiliki nilai jual yang
tinggi, sehingga untuk
menjual bisa membuat pre-
order dan tanaman bisa
dipanen sesuai kebutuhan
dan maksimalkan promosi
lewat sosial media.



Hidroponik sebagai sarana edukasi bagi sekolah tingkat SMA  
dan SMP sederajat, mewujudkan gerakan Go Green School
dan melatih keterampilan bertani dan berwirausaha siswa.

Terima Kasih


