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ABSTRAK



Ilmu pengetahuan dan  teknologi dalam bidang pertanian berkembang dengan sangat pesat.
Berbagai riset dan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi
maupun instansi lainnya telah menghasilkan terobosan-terobosan dan pengetahuan baru
dalam meningkatkan produktivitas maupun mutu serta nilai tambah produk pertanian.
Sayangnya dengan berbagai keterbatasan yang ada, banyak diantara kemajuan teknologi
tersebut yang masih belum diterapkan secara merata di seluruh daerah pertanian di Indonesia
dikarenakan akses petani terhadap informasi yang terbatas.

Buku-buku dan tabloid pertanian berkualitas dapat memberikan informasi yang dibutuhkan
petani. Namun petani masih perlu difasilitasi mengingat harga kedua barang ini masih cukup
mahal untuk ukuran petani. Keberadaan buku-buku dan tabloid pertanian yang dikumpulkan
dalam sebuah perpustakaan desa dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses
informasi-informasi terkini seputar dunia pertanian.

Tujuan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan
wawasan dan pemahaman warga tentang perkembangan terkini di dunia pertanian. mencakup
teknologi terkini serta isu-isu yang melingkupi dunia pertanian

Metode pelaksanaan program diawali dengan pendekatan pada masyarakat Desa
Kedungwungu, terutama kelompok taninya untuk melakukan penyuluhan pada tanggal 12
Februari 2010 di lahan percontohan, dengan peserta sebanyak 5 orang pengurus kelompok
tani desa tersebut. Selain kegiatan penyuluhan, juga diadakan pembangunan perpustakaan
pertanian dan pemberian modal usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian
masyarakat.

Tim PKMM dan mitra kegiatan sama-sama mempunyai harapan yang besar agar kegiatan
pengembangan masyarakat ini dapat berkelanjutan. Untuk itu tim PKMM akan tetap
memberikan pendampingan pada upaya-upaya masyarakat untuk memajukan desa.

Kata kunci: pupuk organik, perpustakaan pertanian, berkelanjutan
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KATA PENGANTAR

Puji syukur  penulis  panjatkan ke  hadapan  Allah  SWT  karena  berkat  rahmat-Nya

penulis dapat menyelesaikan laporan akhir program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian
masyarakat yang berjudul “Membangun aset jangka panjang bagi kemajuan pertanian di desa
Kedungwungu”ini tepat pada waktunya.
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masyarakat ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak, maka

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

2. Dr. Ir. Ibnul Qayim selaku Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama,

atas bantuan moral dan material yang diberikan.
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bantuan moral dan material selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

6. Rekan-rekan mahasiswa TPB yang telah memberikan bantuan moral dan material selama

pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu

penulis mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan laporan ini. Penulis

juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan

PKMM  ini  untuk  selanjutnya  dapat  menjadi  lebih  baik  dan  mempunyai  potensi  untuk

dikembangkan.

Bogor, Juni 2010

Tim Penulis
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