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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 

dan karunianya tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak 

akan sanggup untuk menyelesaikan buku ini dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada 

baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan ini 

penulis dapat menyelesaikan pembuatan Buku mengenai 

“Keunikan Kampung Wisata Budaya Padi Pandan Wangi”. 

Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen Ilmu 

Sosial Budaya Dasar atas bimbingannnya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan buku tersebut.  

Penulis tentu menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta 

kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan 

kritik serta saran dari pembaca untuk buku ini, supaya buku ini 

nantinya dapat menjadi buku yang lebih baik lagi. Kemudian 

apabila terdapat banyak kesalahan pada buku ini penulis 

mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga buku 

ini dapat bermanfaat dan masyarakat Indonesia dapat lebih 

mengenal tentang kebudayaan. Terima kasih. 

  

       Bogor, Mei 2019 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), atau lebih umum 

disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang 

dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua 

Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra 

Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia 

yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa 

dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi Hampir 

270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara 

berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang 

berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 

juta jiwa. Sebagai negara yang memiliki potensi pertanian 

paling tinggi di dunia, Indonesia memiliki hasil pertanian 

berupa padi dengan produk unggul yang biasa di konsumsi 

oleh masyarakat Indonesia. 

Sebagian wilayah Indonesia dipenuhi oleh 

pegununangan dan pantai, karena Indonesia merupakan negara 

kepulauan. Pegunungan dan pantai menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke Indonesia dari 

berbagai belahan kota ataupun negara. Apalagi pulau Jawa 

yang terkenal akan kepadatannya, namun menyimpan banyak 

wisata dan adat budaya yang masih melekat dan berkembang di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
https://id.wikipedia.org/wiki/2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
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masyarakat. Salah satunya adalah Cianjur, sebuah daerah yang 

masih masuk dalam wilayah Jawa Barat. Mengemas sedikit 

salah satu Kampung Budaya Pandan Wangi yang kini menjadi 

objek wisata terbaru yang ada di Cianjur. 

Kampung Wisata Budaya Padi Pandan Wangi itu 

sendiri merupakan kampung budaya khas masyarakat sekitar 

yang terkenal dengan beras wanginya, yang hanya ada di 

daerah itu sendiri. Kampung Wisata Budaya Padi Pandan 

Wangi sudah ada sejak zaman dahulu kala, namun karena 

terkikis dan termakan waktu Kampung Budaya itu perlahan 

mulai berkurang. Apalagi zaman teknologi yang semakin 

canggih membuat masyarakat ikut berkembang mengikuti 

perkembangan zaman yang ada. Hal itu yang membuat 

Kampung Wisata Budaya Padi Pandan Wangi ini sudah hampir 

terlupakan. Pemerintah yang sadar akan semakin terkikisnya 

budaya khas memperbarui perkampungan ini yang maksudnya 

agar Kampung Wisata Budaya Padi Pandan Wangi tetap ada 

dan bisa dikenal seluruh masyarakat tanpa meninggalkan jejak 

khas Kampung Wisata Budaya Padi Pandan Wangi itu sendiri. 
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BAB I 

SEJARAH KAMPUNG WISATA BUDAYA PADI 

PANDAN WANGI 

 

Gambar di atas merupakan bagian depan kampung 

wisata budaya padi pandan wangi . 

Padi merupakan salah satu jenis tanaman utama di 

Indonesia. Tanaman padi menjadi penghasil sebagian besar 

bahan makanan pokok untuk kebutuhan masyarakat. Tanaman 

padi juga menjadi jenis tanaman yang banyak dibudidayakan 

oleh petani. Jenis padi yang paling banyak ditanam di 

Indonesia dapat dibedakan berdasarkan varietasnya. Secara 

garis besar tanaman padi dapat dibedakan menjadi 3 varietas 

utama, yaitu hibrida, unggul dan lokal. 
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1. Varietas Padi Hibrida 

Varietas hibrida adalah salah satu varietas padi untuk 

sekali tanam. Keunggulan dari varietas hibrida ini adalah pada 

potensi hasil yang sangat maksimal. Hibrida memang identik 

dengan kondisi yang terbaik namun juga memiliki kelemahan. 

Varietas hibrida jika ditanam kembali setelah panen akan 

berbeda dengan indukannya tersebut atau hasilnya akan 

berkurang jauh. Hal ini memang dibuat dan direkayasa oleh 

penghasil benih agar petani kembali membeli benih tersebut. 

 Oleh karena hal ini juga varietas hibrida dikatakan sebagai 

varietas padi untuk sekali tanam. Harga benih varietas hibrida 

ini juga termasuk yang paling mahal. 

Contoh jenis dari varietas padi hibrida ini antara lain 

Intani 1 dan 2, PP1, H1, Bernas Prima, Rokan, SL 8 dan 11 

SHS, Segera Anak, SEMBADA B3, B5, B8 DAN B9,  Hipa4, 

Hipa 5 Ceva, Hipa 6 Jete, Hipa 7-10 11, Long Ping (pusaka 1 

dan 2), Adirasa-1, Adirasa-64,  Hibrindo R-1, Hibrindo R-2, 

Manis-4 dan 5, MIKI 1-3, SL 8 SHS, SL 11 HSS dan 

Maro.Pemerintah juga aktif dalam pengembangan varietas padi 

hibrida ini dengan mengeluarkan jenis varietas seperti Maro 

dan Hipa yang bersifat spesifik lokasi. Artinya varietas tersebut 

hanya optimal di masing-masing lokasi yang sudah ditentukan. 

2. Varietas Padi Unggul 

http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/publikasi/artikel-ilmiah/content/item/217-pengembangan-padi-hibrida-di-indonesia-pdf
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Varietas unggul berbeda dari varietas hibrida. Varietas 

ini mampu berkali-kali ditanam dengan perlakuan yang baik. 

Artinya hasil panen dari varietas unggul ini bisa dijadikan 

benih kembali. Varietas unggul juga merupakan varietas yang 

dilepas oleh pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri 

Pertanian. Varietas unggul ini sudah melewati berbagai uji dan 

hasilnya baik untuk digunakan petani. Harga varietas ini tidak 

setinggi varietas hibrida. 

Contoh dari varietas padi unggul ini antara lain Inpari 1-

21, Inpari 31, Inpari 33, Inpari 34 Salin Agritan, Inpari 35 Salin 

Agritan,  Inpara 1-8 dan Inpago 1-5. Pemerintah juga 

melakukan pengembangan terhadap varietas ini seperti 

membuat varietas unggul tahan wereng cokelat seperti Inpari 

34 Salin Agritan dan Inpari 35 Salin Agritan. 

3. Varietas Padi Lokal 

Varietas lokal merupakan varietas padi yang sudah lama 

beradaptasi di daerah tertentu. Sehingga varietas ini hanya 

cocok untuk ditanam di daerah tertentu saja karena memiliki 

karakteristik spesifikasi daerah tersebut. Setiap jenis dari 

varietas ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-

masing tergantung pada setiap daerah. 

Contoh dari varietas padi lokal ini antara lain Dharma 

Ayu dari Indramayu, Gundelan dari Malang, Merong dari 

Pasuruhan, serta Simenep dan Ketan Lusi dari Yogyakarta. 

http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/info-teknologi/content/260-padi-unggul-baru-tahan-hama-wereng-batang-cokelat
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Pemerintah pada setiap daerah juga melakukan pengembangan 

pada varietas lokal ini. Varietas lokal bukan berarti varietas 

yang terburuk namun juga memiliki potensi untuk 

dikembangkan agar mampu menciptakan varietas-varietas yang 

lebih baik. 

Di daerah Indonesia juga tepatnya di Cianjur, Jawa Barat 

terdapat jenis padi yang di beri nama Pandan Wangi. Padi 

Pandan Wangi adalah salah satu varietas dari padi bulu yang 

ditanam di Cisalak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Karena 

nasinya yang beraroma pandan, maka padi dan beras ini sejak 

tahun 1973 terkenal dengan sebutan Pandan Wangi. Padi 

Pandan Wangi berumur tanam 150-165 hari, tinggi tanamannya 

mencapai 150-170 cm, gabahnya bulat atau gemuk berperut, 

bermutu, tahan rontok, berat 1000 butir, gabah 300 gr, 

rasa nasi enak, dan beraroma pandan. Adapun 

kadar amilasenya 20%. Potensi hasilnya adalah 6-

7 Ton/Ha malai kering pungut.” Padi seperti ini punya 

keunggulan seperti: rasanya enak, pulen, dan beraroma wangi 

seperti pandan. Karena rasanya yang enak, maka harga 

berasnya bisa dua kali lebih mahal daripada biasanya.  

Padi Pandan Wangi biasanya ditanam oleh petani di 

Kecamatan Warungkondang dan Cibeber, itupun terbatas 

dibeberapa desa saja. Padi varietas ini baik ditanam pada 

ketinggian 700 mdpl, dan yang paling terkenal adalah yang 

http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/publikasi/artikel-ilmiah/content/item/196-respons-varietas-padi-lokal-terhadap-lima-ras-pdf
https://id.wikipedia.org/wiki/Varietas
https://id.wikipedia.org/wiki/Cisalak,_Cibeber,_Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cibeber,_Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Amilase
https://id.wikipedia.org/wiki/Ton
https://id.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://id.wikipedia.org/wiki/Malai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
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ditanam di kecamatan-kecamatan seperti Warungkondang, 

Cugenang, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Dalam menanam Padi 

Pandan Wangi, diperlukan iklim yang baik, kalau tidak, 

hasilnya buruk. Pada tahun 1970, padi Pandan Wangi 

diperkenalkan seorang pedagang beras bernama Haji Jalal yang 

berasal dari Warungkondang, Cianjur ke sebuah restoran di 

Jakarta. Setelah usaha H. Jalal berhasil, sejumlah petani 

mengikuti mengembangkan Padi Pandan Wangi. Pada tahun 

1980, padi jenis ini sudah lebih dikenal di Jakarta. Karena 

rasanya enak, harum, pulen, dan disukai konsumen bahkan 

dimakan oleh para menteri di Indonesia dinamakanlah beras 

dari padi ini adalah Beras Menteri. Perkembangan padi ini 

tertahan mulai dari tahun 2000, dan mulai berkurang. Tetapi, 

Padi Pandan Wangi masih bertahan walaupun keberadaannya 

sangat terbatas, masih bisa mempertahankan nama Cianjur di 

pasaran beras Nasional, sehingga banyak yang menggunakan 

nama Pandan Wangi sebagai merek dagang beras. Padi Pandan 

Wangi telah dimurnikan selama lima musim tanam oleh Dr. 

Aan A Daradjat dan Ir. Suwito, MS. Ahli peneliti pada tahun 

2001, atas dasar usulan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, 

Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, Balai Penelitian dan 

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB 

TPH) Provinsi Jawa Barat serta Balai Penelitian Padi 

Departemen Pertanian.Secara umum, beras dari padi Pandan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Warungkondang,_Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cugenang,_Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cibeber,_Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Iklim
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Haji_Jalal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Warungkondang,_Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cianjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Restoran
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
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Wangi memiiki harga yang lebih mahal di tingkat konsumen, 

dapat mencapai 4 kali lipat harga beras biasa. 

Sebagian wilayah Indonesia dipenuhi oleh pegununangan 

dan pantai, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. 

Pegunungan dan pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

wisatawan yang datang ke Indonesia dari berbagai belahan kota 

ataupun negara. Apalagi pulau Jawa yang terkenal akan 

kepadatannya, namun menyimpan banyak wisata dan adat 

budaya yang masih melekat dan berkembang di masyarakat. 

Salah satunya adalah Cianjur, sebuah daerah yang masih 

masuk dalam wilayah Jawa Barat. Mengemas sedikit salah satu 

Kampung Budaya Pandan Wangi yang kini menjadi objek 

wisata terbaru yang ada di Cianjur. 

Kampung Budaya Pandan Wangi itu sendiri merupakan 

kampung budaya khas masyarakat sekitar yang terkenal dengan 

beras wanginya, yang hanya ada di daerah itu sendiri. 

Kampung Budaya Panda Wangi sudah ada sejak zaman dahulu 

kala, namun karena terkikis dan termakan waktu Kampung 

Budaya itu perlahan mulai berkurang. Apalagi zaman teknologi 

yang semakin canggih membuat masyarakat ikut berkembang 

mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hal itu yang 

membuat Kampung Budaya Pandan Wangi ini sudah hampir 

terlupakan. Pemerintah yang sadar akan semakin terkikisnya 

budaya khas memperbarui perkampungan ini yang maksudnya 
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agar Kampung Budaya Pandan Wangi tetap ada dan bisa 

dikenal seluruh masyarakat tanpa meninggalkan jejak khas 

Kampung Budaya Pandan Wangi itu sendiri. 

Sejarahnya didirikan oleh Bapak Irfannu Muchtar ingin 

membangun dan mengenalkan padi pandan wangi kepada 

masyarakat lain yang menjadi khas daerah Cianjur dan hanya 

ada di daerah itu. Dengan begitu didirikannya atau diperbarui 

Kampung Budaya Pandan Wangi sebagai tempat bercocok 

tanamnya padi pandan wangi dan tempat wisatawan dan 

berkunjung dan mengenal Kampung Budaya Pandan Wangi. 

Selain itu, bisa untuk edukasi dan bagusnya untuk para 

wisatawan atau turis yang mau belajar bercocok tanam padi 

pandan wangi juga bisa tetapi harus dengan waktu yang di 

tentukan karena padi pandan wangi tersebut panen 6 bulan 

sekali lebih lama dari pada padi biasanya. 

Kampung Budaya Pandan Wangi merupakan sebuah 

perkampungan dengan rumah panggung yang berjejer rapi. 

Kesan alam yang masih terlihat bangunan yang semuanya 

terbuat dari bahan alam seperti kayu, bambu dan daun sebagai 

atapnya. Rumah panggung itu sendiri dibangun lagi agar rumah 

tersebut tidak hilang oleh zaman atau punah. Karena rumah 

panggung khas Cianjur tersebut sekarang telah menjadi 

kebanggaan Cianjur. 
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Kampung Budaya Pandan Wangi terletak di Desa 

Mekarwangi Kecamatan Warungkondang.Kampung budaya 

padi Pandanwangi memiliki luas lahan 12 hektare yang 

membentang luas di Kecamatan Warungkondang Cianjur. 

Terdapat 1,3 hektar yang dijadikan bangunan. Hal ini 

merupakan upaya pemerintahan dalam menjaga produk 

kearipan lokal kebanggan Cianjur. 

Fasilitas yang sedang dibangun ini adalah museum tani 

dan alat-alat pertanian khusus yang berkaitan dengan Padi 

Pandan Wangi. Disana juga dibangun pendopo mini yang di 

bangun untuk tempat berdiskuis atau peristirahatan para petani 

disana menyediakan informasi tentang sekitar Padi Pandan 

Wangi, rumah pegawai, bangunan tujuh lumbung padi, sarana 

ibadah dan lahan parkir. Disana juga disediakan Sky Walk 

yang dikhusukan bagi para pengunjung agar tidak menginjak 

langsung di peatangan sawah dan gapura. 

Padi pandan wangi hanya bisa tumbuh di dataran tinggi 

saja apabila di dataran rendah tumbuh cuman wanginya tidak 

akan tercium dan padi tidak akan putih bersih bersih,tidak akan 

tumbuh tinggi dikarenakan padi pandan wangi hanya bisa 

tumbuh di dataran tinggi saja tidak akan sempurna tumbuh di 

dataran rendah. Selain itu faktor tanah dan kualitas air juga 

mempengaruhi pertumbuhan padi pandan wangi. Hal inilah 

yang membuat daerah itu menjadi penghasil padi pandan 
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wangi. Yang kemudian menjadi khas daerah Cianjur dengan 

padi pandan wanginya yang sudah dikenal oleh masyarakatnya. 

Padi pandan wangi yang membedakannya dengan padi lainnya 

merupakan khas yang harus dijaga. 

Para petani Cianjur memang sudah paham betul 

bagaimana cara budidaya padi pandan wangi, baik itu cara 

pemupukan atau perawatannya,  Sehingga mampu 

meningkatkan ekonomi para petani. Pada umumnya semua 

varietas padi di tanam dengan cara yang sama, namun untuk 

menanam padi pandan wangi ada sedikit perbedaan yaitu harus 

berada di daerah yang tingkat kelembabnya tidak terlalu tinggi 

sekitar 700 mdpl.Untuk segi perawatan juga ada perlakuan 

berbeda, berikut cara merawat padi pandan wangi yang benar: 

1. Dalam menanam padi pandan wangi gunakanlah jarak  

tanam Jajar legowo ganda, ini bertujuan untuk 

mengantisipasi serangan hama, dan tanaman padi bisa 

berfotosintesis dengan sempurna. 

2.  Cara pemupukan padi pandan wangi dilakukan seperti 

padi biasa, namun karena padi ini cukup tinggi dan 

menghindari dari resiko kerobohan maka penggunaan 

pupuk nitrogennya (UREA) jangan terlalu banyak.  

3. Waspadai kehadiran Wereng Batang Coklat (WBC). 

Varietas padi pandan wangi sangat rentan terhadap 
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serangan hama ini, jadi jika terdapat 2-5 WBC pada 1 

rumpun padi segeralah antisipasi serangan tersebut. 

Keunggulan padi pandan wangi: 

Satu keunggulan padi pandan wangi yang sulit untuk 

disaingi oleh varietas lain, yaitu terletak pada harga beras 

pandan wangi asli yang bisa mencapai 3 x lipat lebih mahal 

dibandingkan harga beras pada umumnya. Jika biasanya harga 

beras premium berkisar Rp. 15.000 /kg, maka harga beras 

pandan wangi asli skala medium bisa di hargai Rp. 25.000 /kg. 

Disinilah letak keunggulan padi pandan wangi, jika 1 hektare 

sawah mampu menghasilkan 5 ton GKP padi pandan wangi 

maka itu setara dengan 8 ton lebih GKP padi varietas lain. 

Kelemahan padi pandan wangi: 

Dalam budidaya padi pandan wangi bukannya tanpa 

resiko, karena pada umumnya hampir semua padi aromatik 

sangat disukai oleh hama wereng dan penggerek batang 

padi.Seperti yang kita ketahui kedua hama tersebut adalah 

musuh utama para petani padi yang jika salah dalam 

penanganannya bisa berakibat pada gagalnya panen.Bukan 

cuma itu saja yang menjadi kelemahan padi pandan wangi, 

salah satu yang menjadi kelemahan lainnya adalah mudahnya 

padi ini mengalami kerobohan, karena memang tinggi pohon 

padi ini yang bisa mencapai 170 cm. 
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Selain dijadikan tempat budidaya padi Pandan Wangi, 

kampung budaya juga dijadikan tempat edukasi untuk anak-

anak bahkan kaula muda untuk mengetahui proses dari cara 

menanam padi, merawat tanaman padi hingga cara memanem 

padi yang baik dan benar. Kampung budaya Pandan Wangi 

juga ramai dikunjungi masyarakat daerah hingga masyakarat 

yang berasal dari luar negeri. Biasanya masyakarat yang 

berkunjung ada yang menjadikan tempat tersebut spot tempat 

berfoto ala instagramable dan juga ada sebagian yang 

menjadikan tempat tersebut untuk piknik keluarga seperti 

makan bersama di rumah yang telah disediakan di kampung 

budaya. Udara yang sejuk menambah kesan tersendiri untuk 

berlama-lama berada di sana. Pemandangan indah kaki gunung 

Gede Pangrango yang nampak jelas terlihat di belakang 

kampung budaya Pandan wangi membuat pikiran tenang dari 

segala rutinias. Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga membangun Kampung 

Budaya Padi Pandanwangi, di Desa Mekarwangi, Kecamatan 

Warungkondang. Kampung wisata Pandanwangi akan 

dibangun dalam dua tahap. Meski belum rampung seutuhnya 

karena masih ada pembangunan tahap ke-II, Kampung Wisata 

Pandan Wangi sudah bisa dikunjungi. 

Saat ini, Kampung Wisata Pandan Wangi sudah 

dilengkapi dengan fasilitas penunjang wisata seperti museum 
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tani. Di museum ini, para wisatawan bisa mengenal berbagai 

macam alat pertanian yang berkaitan dengan padi pandan 

wangi terpajang rapi. Dengan adanya museum tani ini, 

wisatawan jadi lebih tahu alat apa sajakah yang dipergunakan 

untuk menghasilkan satu piring nasi yang disantap setiap hari.

 

Gambar di atas merupakan tangga jalan utama untuk 

masuk lebih dalam melihat rumah-rumah adat yang dibangun 

serta deretan padi pandan wangi yang di tanam di sana. 

Selain museum tani, Kampung Wisata Pandan Wangi 

juga dilengkapi dengan pendopo mini yang digunakan para 

petani untuk berdiskusi dan berkumpul membahas perihal 

masalah pertanian yang sedang dihadapi. Selain itu, ada juga 7 

leuit atau lumbung padi dengan gaya arsitektur bangunan khas 

Cianjur. Tak hanya itu, kampung wisata Pandanwangi pun 

dilengkapi dengan mushola. Jadi, setiap wisatawan yang 
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habiskan akhir pekan untuk bersantai di kampung wisata ini tak 

perlu bingung lagi mencari tempat beribadah. Lalu, ada tiga 

bangunan tradisional yang terlihat cantik sebagai latar foto. 

Pada pembangunan tahap pertama, Kampung Wisata 

Pandanwangi memang disiapkan khusus untuk wisatawan 

pencinta fotografi saja. Di sini, cukup banyak spot foto yang 

instagramable. Namun, pada tahap lanjutannya nanti yang 

akan dilaksanakan pada triwulan kedua, pembangunan 

Kampung Wisata Pandan Wangi akan difokuskan pada 

penyediaan sarana penunjang wisata edukasi pertanian. 

Menurut Kepala Disparpora Kab. Cianjur, Asep 

Suparman, nantinya disediakan lahan untuk wisata cocok 

tanam padi untuk para wisatawan. Tak hanya itu, Kampung 

Wisata Pandanwangi pun diwacanakan akan dibangun kereta 

gantung.Kereta gantung ini difungsikan sebagai sarana untuk 

menyaksikan proses berococok tanam padi dari ketinggian. 

Pemandangan yang indah khas persawahan dan segala kegiatan 

para petani bisa diamati. Bukan hanya sediakan wisata edukasi 

pertanian saja, tujuan dikembangkannya Kampung Wisata 

Pandanwangi ini pun bertujuan untuk mengenalkan Cianjur 

kepada masyarakat luas tanpa menghilangkan ciri khas Cianjur 

sebagai penghasil beras Pandanwangi. 

  



18 
 

 

 

 

 

  



19 
 

BAB II 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT KAMPUNG 

BUDAYA PADI PANDAN WANGI 

 

 

 Gambar di atas merupakan rumah adat yang dibuat 

sengaja untuk pengunjung yang datang sekedar untuk tempat 

peristirahatan sejenak. 

Keunikan Kampung wisata budaya pandan wangi para 

pengelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pengelola, 

untuk memperbaiki indah atau memper bagus tempat parkir 

setiap pengunjung di kenakan biaya untuk kendaraan bermotor 

di kenakan tarif Rp.2.000 untuk kendaraan roda 4 atau minibus 
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Rp.5.000 untuk mobil besar seperti bus dikenakan tarif Rp. 

10.000 / Bus. Untuk para pengunjung seikhkasnya tetapi kita 

disana bayar Rp. 10.000 per orang untuk membantu juga para 

pengelola pandan wangi tersebut tiket masuk tersebut kenapa 

di ambil seikhkasnya karena Kampung Wisata Budaya Pandan 

Wangi ialah bukan milik warga setempat tetapi pemiliknya 

ialah pemerintah untuk mengembangkan atau membudayakan 

padi pandan wangi dan membudayakan ciri khas dari rumah 

khas cianjur yang terbuat dari kayu rumah dan padi tersebut 

butuh perawat yang lumayan tidak sedikit mengeluarkan uang 

sedikit jadi para pengelola ini siatif untuk tiket masuk 

seikhkasnya,  di sana ada fasilitas yang bisa membuat wisataan 

melihat padi pandan wangi  dari ketinggian setiap orang untuk 

sky wall di kenakan biaya Rp. 5.000/orang di ambil 

5.000/orang hanya untuk kebersihan sky wall dan perbaikan sky 

wall dan rencana pemerintah kedepannya akan di perluas dan 

akan di bangunnya kereta gantung agar para wisataan bisa 

keseluruhan. 

Keunikan Kampung Wisata Budaya Pandan Wangi 

karena perencanaan penambahan lahan 10 hektar tersebut agar 

padi pandan wangi berlimpah dan tidak hanya warga cianjur 

yang bisa menikmati beras pandan wangi pemerintah 

merencanakan warga luar cianjur pun bisa menikmati beras 

pandan wangi dan bisa merasakan kenikmatan berasnya, 
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langkah pemerintah yang memperbesar wilayah itu sangat baik 

dan bagus tidak hanya membudayakan padi pandan wangi ada 

juga yang harus di budayakan yaitu rumah panggung khas 

cianjur agar warga luar atau dalam juga bisa melihat dengan 

mata telanjang. Para pengelola dan warga berkerja sama agar 

kebutuhan warga dan pengelola di kawasan wisata tersebut 

yang di jual oleh para dagang tersebut seperti makana ringan 

seperti snek yang harganya 2.000 air mineral 2.000 dan 

gorengan seperti bala-bala, tempe goreng, lontong, gehu, 

meroket dan lontong semua. Gorengan tersebut harganya 1.000 

1 per gorengannya beraneka minuman seperti kopi, air mineral, 

pop ice harga kopi per gelas di taksir 4.000 per gelas disana 

sangat cocok bagi pencinta kopi sambil duduk menikmati 

keindahan kampung wisata pandan wangi sejuknya asrinya 

keindahannya cocok di temani kopi, air mineral harganya Rp. 

5.000 per botol dan air mineral gelas Rp. 1.000 per gelas jika 

ingin minuman yang berasa yang membuat segar ada pop ice 

minuman yang berasa dan segar tetapi jangan terlalu banyak 

ya. 
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Gambar di atas merupakan fasilitas yang disediakan 

oleh pengelola untuk pengunjung agar bisa sholat atau 

beristirahat. 

Bagi para pengelola menyewakan tempat kepada warga 

tersebut tidak sampai mengocek kantong sampai kering untuk 

warung tempat di sewakan Rp. 250.000 per 2×1 M. Untuk 

warga cianjur yang ingin membuka warung. Jangan kawatir 

buat temen-temen sekarang tidak usah repot keluar untuk 

mencari makan karena warga sekitar ada yang membuka 

warung makan dan warung baso warung makan seperti 

umumnya seperti ikan teri balado tahu goreng tempe goreng 

ayam goreng ayam kecap mie soun goreng dll. Tingkat 
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kunjungan wisatawan ke Kampung Budaya Pandan Wangi di 

Kecamatan Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat, mulai 

meningkat. Meskipun wisatawan yang datang mengaku kecewa 

karena pembangunan dan penataan serta sarana dan prasarana 

penunjang layaknya kampung budaya belum tuntas. Bahkan 

puluhan orang wisatawan luar negeri yang datang ke lokasi 

tersebut merasa kecewa karena destinasi wisata yang sudah 

viral di media sosial tersebut minim segala-galanya. 

Kampung Budaya Pandanwangi sejak viral di media 

sosial banyak wisatawan yang datang. Setiap akhir pekan 

jumlahnya meningkat, meskipun pembangunan tempat wisata 

yang ditargetkan menjadi andalan Cianjur itu, belum selesai 

sehingga belum dibuka untuk umum. Sebagian besar 

wisatawan lokal, namun tidak jarang wisatawan asing datang 

ke lokasi. Namun mereka kecewa karena lokasi belum tuntas 

dibangun. Harapan kami pemerintah daerah segera 

menuntaskan pembangunan, agar roda perekonomian di 

wilayah ini meningkat dan status kami juga terangkat karena 

hingga saat ini kami tidak tahu status kami sebagai 

apa.Sementara terlihat di lokasi sejumlah sarana dan prasarana 

penunjang belum tuntas dibangun. Hanya beberapa bangunan 

berdinding bambu dan lumbung padi yang sudah 

berdiri.Bahkan kesan kumuh terlihat dari bekas material 

bangunan yang belum dibuang, sehingga merusak keindahan 
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kampung budaya bernuansa pesawahan dengan pemandangan 

gunung  

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kampung Budaya 

Pandanwangi di Kecamatan Warungkondang, Cianjur, Jawa 

Barat, mulai meningkat. Meskipun wisatawan yang datang 

mengaku kecewa karena pembangunan dan penataan serta 

sarana dan prasarana penunjang layaknya kampung budaya 

belum tuntas. Bahkan puluhan orang wisatawan luar negeri 

yang datang ke lokasi tersebut merasa kecewa karena destinasi 

wisata yang sudah viral di media sosial tersebut minim segala-

galanya.  
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BAB III 

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KAMPUNG 

BUDAYA PADI PANDAN WANGI 

 

 Gambar di atas memperlihatkan petani yang sedang 

mengolah tanah untuk bercocok tanam. 

Desa Pandan Wangi dikenal sebagai desa yang 

menghasilkan beras yang sangat khas, yaitu beras pandan 

wangi. Daerahnya yang memnag cukup luas terdapat sawah 

yang juga banyak. Kampung budaya padi pandan wangi 

memiliki sekitar 12 hektar luas  tanah, dan hanya sekitar 1,3 

hektar yang dijadikan sebagai bangunan. Dengan luasnya tanah 

yang dimiliki, untuk itulah sebagain besar masyarakat disana 
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memang menjadi petani. Umumya mata pencaharian disana  

menjadi adalah sebagai petani padi,dan itu memang sangat 

mendominasi di kampung budaya tersebut. Tetapi tidak sedikit 

masyarakat yang menanam tanaman seperti ubi jalar, daun 

bawang dan pohon pisang. Cara menanam serta perawatan padi 

yang dilakukan hampir sama dengan menanam padi pada 

umumnya, hanya saja waktu panen yang cukup lama dari jenis 

padi yang lainnya. 

Karena sangat luasnya lahan yang dimiliki maka 

masyarakat disana mayoritas adalah petani padi. Menurut para 

petani, agar hasil panen padi melimpah, ada beberapa faktor 

yang harus dimaksimalkan, diantaranya : 

1. Media tanah harus gembur, subur dan terbebas dari 

pathogen tanah. 

2. Anakkan padi produktif harus banyak . 

3. Jumlah rumpun per hektar banyak. 

4. Minimalisir gabah kosong dan maksimalkan gabah 

bernas. 

5. Jumlah per 1000 bulir padi lebih berbobot. 

6. Cara budidaya padi yang tepat dan benar 

Cara menanam padi dimulai dari pengolahan tanah, 

pada lahan sawah buatlah lahan tersebut menjadi media yang 

paling disukai tanaman padi muda (bibit padi), yaitu tekstur 

tanahnya gembur dan bahan organiknya tinggi serta pada tanah 
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tersebut terbebas dari koloni jamur dan bakteri pathogen. Agar 

tanah bisa gembur dan bahan organiknya tinggi, bisa 

melakukan proses olah tanah dengan cara dibajak/ditraktor. 

Tahapan selanjutnya dalam cara menanam padi yaitu 

dengan memilih benih padi unggul. Pilihlah benih padi unggul 

yang baik, karena benih padi unggul akan menentukan hasil 

produksi yang maksimal. Maka dari itu harus cermat dan teliti 

dalam pemilihan benih padi unggul agar dapat memperoleh 

hasil panen yang tinggi. Beberapa hal yang harus dilakukan 

dalam pemilihan benih padi unggul adalah : 

1. Pilih benih padi unggul, kerena iullah padi pandan 

wangi dikatakan sebagaiberas yang bagus. Hal ini 

menandakan bahwa benih padi tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan kelayakan tanamnya 

seperti masa dormansinya dan daya tumbuhnya. 

2. Pastikan benih tidak kadaluarsa dan mempunyai 

daya tumbuh diatas 90%. 

3. Benih padi utuh/bernas, bersih dan bebas dari hama 

(kutu-kutuan/kumbang gabah). 

4. Tingkat kemurnian benih mencapai hingga 98%. 

5. Memiliki potensi hasil yang tinggi. 

6. Benih padi tahan penyakit. 

Padi Pandan Wangi adalah salah satu varietas padi lokal 

khas Cianjur saat itu juga dikenal dengan nama Beras Harum. 
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Setelah proses perendaman padi selesai, maka lakukan proses 

semai benih padi unggul. Agar bibit padi tumbuh sehat, pada 

lahan persemaian taburkan pupuk kandang kemudian semprot 

dengan GDM Black Bos. Penggunaan GDM Black Bos pada 

lahan bertujuan agar penyakit, residu kimia maupun logam 

berat yang mengendap di dalam tanah dapat didegradasi dan 

dihilangkan oleh bakteri yang terkandung pada GDM Black 

Bos. Kemudian tebarkan benih padi unggul pada lahan 

persemaian. Selanjutnya lahan diairi terus-menerus setinggi 

kira-kira 1 cm.  

Saat menanam bibit padi jangan terlalu dalam, cukup 

dengan kedalaman 1-2 cm. Hal ini penting dilakukan agar 

jumlah anakan produktif tanaman padi meningkat. Menanam 

bibit padi yang terlalu dalam akan mempersulit usaha 

pembentukan anakan padi. Padi pandan wangi hanya bagus 

ditanam di desa Kampung Budaya Pandan Wangi terletak di 

Desa Mekarwangi Kecamatan Warungkondang karena 

kandungan darii tantahnya tersebut yang bagus. Menurut para 

petani, proses panenya pun lebih lama dibanding dengan padi 

jenis lainnya. Waktu panenya pun sekitar 5 bulan hingga 7 

bulan.  

Sebagian besar para petani disana sudah dibina oleh 

beberapa para penyuluh agar dapat menjadi petani yang baik, 

dan dapat menghasilkan kualitas padi yang diinginkan. Dengan 
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bekal ilmu yang mereka punya, para petani terus 

mengembangkan dan terus bergotong-royong agar beras 

pandan wangi tetap ada. Karena menurut petani, padi pandan 

wangi hanya dapat ditanam di kampung budaya pandan wangi 

karena faktor dari keasaman tanah dan lain sebagainya. Jika 

masa panen masyarakat sekitar biasanya mengadakan syukuran 

dan mengadakan makan-makan bersama sambil memanjatkan 

syukur atas panen dan hasil yang baik yang mereka dapat. 

Selain itu masyarakat juga menjual sebagian beras dari 

hasil panen mereka. Tetapi masayarakat merasa bahwa 

pemerintah masih belum serius dalam memberikan dukungan 

terhadap para petani padi pandanwangi. Hal itu terbukti masih 

minimnya kesejahteraan para petani serta rendahnya harga jual 

padi pandanwangi. Padahal para petani padi pandanwangi jauh 

berbeda dengan petani padi biasa.Hal itu bisa dilihat dari usia 

tanaman padi pandanwangi. Jika tanaman padi biasa hanya 

membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sudah bisa panen, 

sementara untuk tanaman padi pandanwangi membutuhkan 

waktu lebih lama hingga 5-7 bulan baru bisa panen.Belum lagi 

masalah lahan yang seharusnya menjadi perhatian serius. 

Menanam padi pandanwangi hanya bisa dilakukan didaerah 

Warungkondang dan sekitarnya. 
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Gambar di atas merupakan beberapa tanaman lain 

selain pada yang di tanam oleh masyarakat di kampung wisata 

budaya padi pandan wangi. Tanaman yang ditanaman tersebut 

selain untuk konsumsi sayuran bisa untuk obat-obatan juga 

Selain sebagai petani padi, masyarakat disana juga 

banyak yang berkebun. Ada beberapa tanaman yang mereka 

tanam seperti yang sudah dijelaskan diatas, seperti ubi jalar, 

daun bawang, seta pohon pisang. Menurut beberapa warga 

hasil panen dari kebun tersebut biasanya mereka nikmati 

sendiri, namun jika hasilnya berlebih maka akan mereka jual.  

 Dikenal sebagai penghasil beras pandan wangi memang 

membuat warga memilih menjadi petani. Namun, tidak sedikit 
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warga yang memilih untuk bekerja di luar kota atau ada juga 

yang menjadi pedagang. Ada beberapa warga yang mengatakan 

bahwa, dulu mereka memang bekerja diluar kota, akan tetapi 

setelah adanya kampung budaya pandan wangi ini, mereka 

merasa lebih baik merawat serta melestarikan suatu kekayaan 

yang sudah sangat langka tersebut. Mengapa demikian, karena 

desa pandan wangi menjadi  kampung budaya yang 

mengembangkan padi yang sudah jarang ditemukan yaitu padi 

pandan wangi.  

 

Gambar di atas merupakan kebun ubi jalar yang 

ditanam oleh masyarakat untuk di konsumsi sebagai sayuran 

dan obat. 
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Bertani, berkebun memang menjadi mata pencaharian 

yang utama,namun disamping itu juga sebagian warga menjadi 

pedagang. Sejak diresmikannya kampung budaya pandan 

wangi, banyak sekali orang yang berkujung, dengan begitu 

warga mendirikan warung-warung yang tidak terlalu besar. 

Meskipun warung tidak terlalu besar, namun menurut warga itu 

sangat menguntungkan disaat kampung budaya banyak 

dikunjungi wisatawan,karena tidak sedikit wisatawan yang 

membeli minum, membeli coffe hingga makanan-makanan 

ringan. 

Tidak sedikit orang yang berkunjung dan melihat 

kampung tersebut. Daerahnya yang masih sangat asri 

menjadikan banyak wisatawan datang untuk berkunjung. 

Dengan demikian banyak juga dari para warga yang memilih 

untuk menjadi para pedagang karena hal inijuga dianggap 

menguntungkan. Rumah-rumah yang khas yang sering 

gunakan untuk para wisatawan sekedar melepas lelah bahkan 

tidak sedikit yang ingin bermalam disana.Kampung pandan 

wangi ini sudah ditetapkan sebagai kampung budaya pandan 

wangi, dengan begitu banyak wisatawan yang mengetahui 

tentang kampung budaya ini yang terletak di Kampung Budaya 

Pandan Wangi terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan 

Warungkondang. Ketika memasuki kawasan kampung budaya 

langsung disambut dengan mushola serta beberapa rumah 
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warga dan tempat pembayaran untuk bisa masuk ke kampung 

budaya tersebut,selain itu kita juga disambut dengan tangga 

dan juga rumah-rumah panggung serta pesawahan. Sebenarnya 

disana saat ini belum ada tiket atau semacamnya, akan tetapi 

wisatawan dikenakan harga masuk sekitar Rp.15.000, selain itu 

juga dimintai uang kebersihan, tetapi jumlahnya tidak 

ditentukan. Untuk ukuran tempat wisataharga masuk yang 

dipatok tidaklah mahal malah bisa dikatakan sangat 

murah.Walaupun begitu, ketika hari libur banyak sekali yang 

berkunjung kesana. Persawahan yang terhampar luas yang 

disampingnya terdapat perkebunan dan tanaman-tanaman 

lainnya. Yang membuatnya lebih unik adalah adanya rumah-

rumah panggung, serta lumbung-lumbung padi yang berada di 

tengah-tengah sawah yang membuat pemandangan semakin 

indah dan menrik para wisatawan. Rumah-rumah panggung 

yang berada disana juga terkadang disewa oleh para 

wisatawan, karena mereka ingin bermalam, selain itu rumah-

rumah panggung juga dijadikan tempat  berkumpul para warga, 

khususnya para petani.Menariknya desa ini juga dilengkapi sky 

walk yang dikhususkan bagi para pengunjung agar tidak 

menginjak kakinya secara langsung di pematang sawah dan 

gapura. Memang benar, jika mata pencaharian warga adalah 

petani, pedagang serta sebagai penguus dari kampung budaya 

padi pandan wangi tersebut, tetapi tujuan utama yang ingin 
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disampaikan masayarakat disana adalah, pentingnya menjaga, 

merawat, melestarikan padi pandan wangi yang memang 

merupakan beras khas cianjur Indonesia. Hamparan sawah 

yang sangat luas, lumbung-lumbung padi yang berada di 

tengah-tengah sawah dengan latar dibelakangnya adalah bukit 

serta gunung, alam indonesia memang sangatlah indah. Saat ini 

sudah sangat banyak wisatawan yang mengetahui kampung 

budaya pandan wangi ini, serta setiap hari libur banyak yang 

berkunjung sehingga menjadikan banyak keuntungan untuk 

para warga disana disisi ekonomi, dan kebudaaan padi pandan 

wangi yang semakin dikenal.  
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BAB IV 

KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 

KAMPUNG BUDAYA PADI PANDAN WANGI 

 

A. BUDAYA MENYIMPAN PADI DI 

LEUIT/LUMBUNG PADI 

 

Gambar di atas merupakan leuit yang biasa digunakan 

masyarakat untuk menyimpan padi. 

Leuit dalam kosa kata bahasa sunda bisa diartikan 

tempat atau lumbung padi, merupakan sebuah bangunan 

dengan ciri khas bangunan kecil dengan atapnya yang kuncup 

terbuat dari kayu dan bisanya letaknya terpisah dari bangunan 
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rumah warga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

gabah yang memiliki kemampuan tahan cuaca, hama penyakit, 

serta memiliki sistem sirkulasi udara yang baik sehingga gabah 

kering dapat disimpan dalam jangka waktu  lama.  

Hasil pertanian seperti padi/gabah yang bersifat 

voluminous, menghendaki adanya ruangan penyimpanan yang 

relatif luas.  Belum lagi sifatnya yang mudah rusak karena 

serangan hama, mekanis, kimiawi maupun disebabkan faktor 

alam lainnya, sehingga menjadikan hasil-hasil pertanian 

merupakan produk yang beresiko tinggi terhadap kerusakan.  

Hal ini mengharuskan petani bersifat hati-hati dan selalu 

waspada.   

Sebenarnya terdapat peluang untuk mengatasi gejolak 

tersebut diatas yaitu dengan mengembangkan lumbung desa 

sebagai suatu lembaga perekonomian desa. Lumbung desa 

didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa khususnya petani 

sebagai usaha bersama untuk menyimpan hasil produksi 

pertanian yang dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah 

tempat wisata. Lumbung desa diperlukan dalam rangka 

mengatasi kebutuhan ekonomi petani pada waktu-waktu kritis 

seperti pada musim paceklik, panen puso, kemarau panjang, 

dan lain-lain.  Pada lumbung desa, penghimpunan modal 

dilakukan melalui swadaya pemerintah pemda. Melalui 

lumbung  ini yang dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar  
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menjadi punya pekerjaan dan membantu perekonomian warga 

setempat. 

Pada saat ini, kelompok-kelompok tani yang 

dikembangkan  umumnya kurang perhatian terhadap 

pengembangan lumbung desa. Banyak faktor yang 

menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya untuk 

mendirikan lumbung desa diperlukan kekompakan diantara 

petani dan ketrampilan dalam manajemen usaha, termasuk 

pengetahuan di bidang teknologi pasca panen.  Oleh karenanya, 

untuk menggalakkan lumbung desa agar berpartisipasi dalam 

pengadaan pangan dan peningkatan pendapatan petani, perlu 

adanya pembinaan terhadap mereka, baik dari aspek teknis 

yang meliputi pengeringan, transportasi, pergudangan atau 

penyimpanan, penggilingan, pengepakan, dan pengendalian 

mutu 

Masyarakat  di sekitar kampung budaya pandan wangi 

menggunakan Leuit (lumbung penyimpanan padi atau gabah 

hasil panen komunitas petani) untuk menjadikan hasil panen 

sebagai cadangan dimasa paceklik. Selama puluhan tahun dari 

genersi ke generasi masyarakat  ini mempertahankan tradisi 

menyimpan padi dalam lumbung keluarga baik untuk 

kepentingan konsumsi maupun benih musim tanam berikutnya. 

Selama budaya ini dipertahankan tidak ada masyarakat  yang 

menderita kelaparan karena tidak memiliki simpanan makanan. 
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Di dalam leuit inilah padi hasil panen mereka disimpan sampai 

bertahun-tahun lamanya. Umur padi yang sudah lama ini 

biasanya terjadi karena padi yang lama tertumpuk oleh padi 

yang baru dipanen begitu seterusnya hingga tidak sempat 

dikonsumsi.  

Lumbung dipandang sebagai model perangkat 

ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan 

tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain 

yang terlebih dahulu berkembang di daerah perkotaan, 

eksistensi lumbung desa makin menyurut. Daya tahan 

keberadaan lumbung desa sebetulnya terletak pada kehidupan 

sosial dan semangat gotong royong yang mendarah daging 

dalam masyarakat. Oleh karenanya pertumbuhan lumbung desa 

di Indonesia akan terpengaruh oleh adanya perubahan-

perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. 

B. BUDAYA MENANAM PADI 

Tentu kegiatan yang dilakukan masyrakat sekitar 

kampung budaya pandan wangi yaitu menanam padi, petani 

disana menanam padi jenis pandan wangi yang kerap disebut 

padi terenak se-Cianjur.  

Dari hasil penelitian, padi yang berasnya berbentuk 

bulat dan beraroma wangi pandan ini, ternyata hanya cocok 

dibudidayakan di Kabupaten Cianjur. Terutama, di tujuh 

kecamatan yakni, Kadupandak, Gekbrong, Cibeber, Cilaku, 
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Cianjur, Cugenang, dan Warungkondang. Jika varietas padi 

Pandan Wangi ini ditanam di luar tujuh kecamatan tersebut, 

hasil yang diperoleh akan berbeda, terutama rasa dan 

aromanya. 

Varietas unggulan lokal Pandanwangi cocok ditanam di 

dataran sedang dengan ketinggian 700 m DPL dan yang paling 

terkenal dari sebagian area wilayah tanam padi di daerah 

Kecamatan Warungkondang, Cugenang, Cibeber, Cianjur, 

Cilaku dan Kecamatan Campaka. “Sampai sekarang masih 

terus diteliti, apa yang menyebabkan varietas Pandan Wangi ini 

berbeda. Jika benihnya ditanam di luar tujuh kecamatan, maka 

hasilnya tidak sama. Baik bulir padi, aroma wanginya dan 

produktifitasnya,” Dari hasil kajian, ketujuh kecamatan 

tersebut memiliki jenis tanah rendzina. Jenis tanah ini hanya 

terdapat di dua negara, yaitu Indonesia dan Siberia. Jenis tanah 

redzina ini terbentuk dari batuan kapur yang mengandung 

bahan organik tinggi. 

Budidaya padi Pandan Wangi memerlukan perlakuan 

khusus. Misalnya, dalam pemupukan tidak boleh pupuk yang 

mengandung banyak urea, tapi harus KCl lebih tinggi. Begitu 

juga waktu pemupukan. Karena umur tanaman 6 bulan, 

pemupukan dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, saat waktu 

tanam. Kedua, waktu umur tanaman menginjak 3 minggu. 
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Ketiga, waktu fase primordia (pembentukan malai) yakni umur 

tanaman 60 hari. 

Jumlah benih saat tanam juga berbeda. Jika budidaya 

padi biasa hanya memerlukan benih sebanyak 25 kg/kha, maka 

padi Pandan Wangi jumlah benihnya sebanyak 40 kg/ha. 

Tinggi tanaman padi varietas ini mencapai 1,75 meter. Beras 

pandan wangi adalah satu-satunya beras terbaik di dunia yang 

juga sangat diminati oleh orang-orang Jepang, Korea, Thailand, 

dan mancanegara. Beras pandan wangi ini juga satu-satunya 

beras di dunia yang beraroma khas wangi pandan. Asli 

beraroma pandan, dan bukan karena wangi sintetik atau pun 

wangi buatan ! 

 

 

Deskripsi varietas padi pandan wangi : 

Masa tanam padi pandan wangi tergolong katogori 

"Dalam", yang artinya umur tanamnya tergolong cukup lama, 

Umur padi pandan wangi sampai bisa di panen kira-kira sekitar 

140 -150 hari setelah tanam. Untuk ciri-ciri padi pandan wangi, 

padi aromatik ini memiliki ciri daun bendera dan batang pohon 

yang tegak dengan tinggi pohon sekitar 170 cm. Jika menanam 

padi pandan wangi ini dengan benar maka padi ini berpotensi 

menghasilkan 6 - 7 ton/ha gabah kering giling, dengan tinglat 

rata-rata keberhasilan 5 ton/ha. Beras Organik Pandan Wangi 
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Cianjur memiliki keunggulan spesifik dengan ciri sebagai 

berikut : 

1. Bulir berasnya bulat dan panjang, serta termasuk varietas 

Javonica atau biasa dikenal sebagai padi bulu. 

2. Harum wanginya khas wangi pandan, namun sama sekali 

bukan karena diberi daun pandan. 

3. Warna berasnya putih segar, tidak kusam, dan pada bagian 

tengah bulir beras terdapat titik kapur yang berwarna 

keputihan. 

4. Rasa nasinya yang sangat istimewa, enak, pulen, gurih dan 

beraroma wangi pandan. 

 

Cara menanam padi pandan wangi : 

Pada umumnya semua varietas padi di tanam dengan 

cara yang sama, namun untuk menanam padi pandan wangi ada 

sedikit perbedaan yaitu harus berada di daerah yang tingkat 

kelembabnya tidak terlalu tinggi sekitar 700 mdpl. Untuk segi 

perawatan juga ada perlakiuan berbeda, Berikut ini adalah cara 

merawat padi pandan wangi yang benar. 

1. Dalam menanam padi pandan wangi gunakanlah jarak  

tanam Jajar legowo ganda, ini bertujuan untuk mengantisipasi 

serangan hama, dan tanaman padi bisa berfotosintesis dengan 

sempurna. 
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2. Cara pemupukan padi pandan wangi dilakukan seperti padi 

biasa, namun karena padi ini cukup tinggi dan menghindari 

dari resiko kerobohan maka penggunaan pupuk nitrogennya 

(UREA) jangan terlalu banyak.  

3. Waspadai kehadiran Wereng Batang Coklat (WBC). 

Varietas padi pandan wangi sangat rentan terhadap serangan 

hama ini, jadi jika terdapat 2-5 WBC pada 1 rumpun padi 

segeralah antisipasi serangan tersebut. 

Jadi, beras Pandan Wangi khas Cianjur sesungguhnya 

tercipta karena paduan faktor genetik dan lingkungan. 

Karenanya, tidaklah mengherankan apabila karena rasanya 

yang sangat khas itu, maka harga Beras Organik Pandan Wangi 

Cianjur cukup mahal, bisa dua kali lipat dari harga beras biasa. 

Begitu juga, tidaklah mengherankan apabila para pemerhati 

budidaya beras organik menyatakan bahwa Beras Orgaik 

Pandan Wangi Cianjur adalah beras organik terbaik di dunia. 

C. BUDAYA BERDAGANG 

Kampung budaya pandan wangi merupakan tempat 

wisata jadi para penduduk sekitar, mencari pendapatan dengan 

berjualan di sekitar area tersebut, pasti tidak akan jauh kalau di 

daerah wisata itu pasti ada tempat berjualan. Para pedagang 

disana mendirikan warungnya dengan bangunan yang 

sederhana dan saling berjajar dari warung ke warung. 

Pedagang disana menjual makanan ringan, air mineral, 



45 
 

minuman berasa, bahkan ada juga yang menjual bakso . 

Menurut pedagang dengan didirikannya tempat wisata 

kampung budaya pandan wangi ini bisa menambah pendapat 

mereka sehari-hari. Tapi pendapatan yang lebih banyak itu 

didapat ketika banyak pengunjung yang datang yaitu ketika 

hari weekend, libur sekolah anak-anak, dan hari libur nasional. 

D. BUDAYA SYUKURAN 

Syukuran ini bertujuan untuk bersyukur atau berterima 

kasih  kepada Allah karena telah diberikan hasil panen yang 

melimpah, syukuran ini dilakukan  dengan cara 

memakanbersama hasil panen padi, yaitu dengan memasak 

padi/liwet yang dimakan bersama-sama. Syukuran ini 

dilakukan 1 tahun sekali setiap habis panen 

E. BUDAYA MASAK BARENG 

Masak bareng yaitu sekumpulan warga disekitar 

kampung budaya pandan wangi yang  melakukan masak 

beramai- ramai yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, jadi hasil 

panen padi itu dimasak dan disajikan lauk pauk yang lainnya 

juga, lalu nanti akan disajikan dan dimakan secara bersama 

dengan para petani, penjaga tempat wisata kampung budaya 

pandan wangi tersebut dan bersama warga sekitar. 

F. BUDAYA MAKAN BARENG 

Makan bareng yaitu kegiatan yang dilakukan ketika 

sedang dilaksanakan syukuran maupun tidak saat ada syukuran, 
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ketika sedang ada acara syukuran makan bareng ini dihadiri 

oleh para petani, warga sekitar, dan sering pula diundang tokoh 

pemerintah. Makan bareng ini biasa disebut ‘ngaliwet’ yaitu 

nasi dan lauk pauk nya disimpan di atas daun pisang lalu 

semua makan langsung disitu tanpa menggunakan piring, 

makan bareng ini merupakan moment yang ditunggu-tunggu 

karena mereka melakukan silaturahmi dengan warga cianjur 

disamping melakukan makan bareng tersebut. 

Jika sedang tidak ada syukuran biasanya makan bareng 

itu dilakukan para petani ketika beres mengerjakan 

pekerjaannya disawah, jadi petani itu membawa makanan dari 

rumah masing-masing ataupun ada yang diantar makanan oleh 

keluarganya, makan bareng ini dilaksanakan ketika waktu 

makan siang sekitar jam 12 siang setelah itu mereka 

beristirahat dan melaksanakan ibadah solat. 

G. BUDAYA RENGKONG 

Cianjur adalah salah satu kabupaten yang secara 

administratif termasuk dalam kabupaten Cianjur 

Masyarakatnya sebagian besar beragama Islam dan pada 

umumnya menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Di 

daerah ini, tepatnya di Kampung Kandangsapi, Desa Cisarandi, 

Kecamatan Warungkondang ada sebuah kesenian tradisional 

yang bernama “rengkong”. Asal-usul kesenian ini bermula dari 

pemindahan padi huma (ladang) ke saung (lumbung padi). 
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Masyarakat Jawa Barat pada umumnya, termasuk masyarakat 

Warungkondang (Cianjur), di masa lalu --sebelum mengenal 

bercocok tanam padi di sawah (sistem irigarasi)-- pada 

umumnya adalah sebagai peladang (ngahuma) yang berpindah-

pindah. Padi ladang yang telah dituai tentunya tidak dibiarkan 

di ladang, tetapi mesti dibawa pulang. Mengingat bahwa jarak 

antara areal ladang dan pemukiman (rumah peladang) relatif 

jauh, maka diperlukan suatu alat untuk membawanya, yaitu 

pikulan yang terbuat dari bambu. Mereka menyebutnya sebagai 

“awi gombong”. Pikulan yang diberi beban padi kurang lebih 

25 kilogram yang diikat dengan injuk kawung (tali ijuk) ini jika 

dibawa akan menimbulkan suara atau bunyi yang dihasilkan 

dari gesekan antara tali ijuk dan batang pikulan itu sendiri. 

Dan, bunyi yang dihasilkan menyerupai suara burung rangkong 

(sejenis angsa). Oleh karena itu, ketika bunyi yang dihasilkan 

dari gesekan antara tali ijuk dan pikulan dikembangkan 

menjadi sebuah jenis kesenian disebut “rengkong”. 

Konon, kesenian rengkong ini dikenal oleh masyarakat 

Warungkondang, khususnya masyarakat Kampung Sukaratu, 

Desa Cisarandi, sejak akhir abad ke-19. Adupan orang 

memperkenalkan dan atau mengembangkannya adalah Said 

(almarhum). Di kampung lain (Sukaratu) dikembangkan oleh 

seorang pengusaha genteng (1920--1967). Jadi, beban yang 

semula berupa padi diganti dengan genteng. Sedangkan, di 
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Kampung Kandangsapi dikembangkan oleh Sopian sejak tahun 

1967. 

Peralatan yang diperlukan untuk mewujudkan kesenian 

yang disebut sebagai rengkong ini adalah peralatan yang 

menghasilkan bunyi rengkong itu sendiri dengan berbagai 

ukuran (ada yang besar dan kecil). Peralatan itu terdiri dan atau 

terbuat dari pikulan, tambang ijuk, padi, dan minyak tanah. 

Pikulan terbuat dari dari sebatang sawi gombong (bambu 

gombong) yang tipis dengan panjang 2 atau 2,5 meter. Ujung 

yang satu dan lainnya terbuka (tidak tertutup oleh ruas bambu). 

Kemudian, kurang lebih 30 centimeter dari ujung-ujungnya 

dilubangi (menyerupai kentongan) sepanjang kurang lebih 38 

centimeter. Tambang ijuk yang panjangnya 2 sampai 2,5 meter 

berfungsi sebagai pengikat padi padi yang akan digantungkan 

pada sebatang awi gombong yang berfungsi sebagai pikulan. 

Kemudian, padi yang beratnya 20—25 kilogram sebagai beban 

pikulan. Lebih dari itu dikhawatirkan pikulan akan patah. Dan, 

minyak tanah berfungsi sebagai pengesat gesekan antara tali 

dan pikulan, sehingga gesekan menghasilkan bunyi yang 

nyaring. Peralatan lainnya adalah dodog dan angkung buncis. 

Pemain dan Busana jumlah pemain rengkong secara 

keseluruhan ada 14 orang dengan rincian: 2 orang sebagai 

pembawa rengkong besar; 3 orang sebagai pembawa rengkong 

kecil; 4 orang sebagai pemain dodog, yaitu dodog: tingrit, 
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tongsong, brung-brung, dan gedeblag; dan pemain angklung 

buncis yang terdiri atas 5 orang. Sedangkan, busana atau 

pakaian yang dikenakan adalah pakaian tradisional yang 

berupa: kampret atau pangsi, ikat kepala, dan sarung. 

Pementasan Kesenian rengkong yang ada di 

Warungkondang ini biasanya hanya dipentaskan dalam rangka 

memeriahkan hari-hari besar agama dan atau nasional (17 

Agustusan) dalam bentuk arak-arakan. Dalam sebuah 

pementasan biasanya pemain rengkong yang berjumlah 5 orang 

berada di barisan depan. Kemudian, diikuti oleh para pemain 

angklung buncis dan para pemain dodog. Namun demikian, 

adakalanya pementasan dikemas secara kolektif. Artinya, para 

pemain boleh bergerak kemana saja (bercampur jadi satu). 

Fungsi ketika rengkong belum dikembangkan menjadi 

sebuah jenis kesenian, ia semata-mata hanya berfungsi sebagai 

pengalihan perhatian dari seseorang yang membawa beban 

(padi) dengan cara dipikul. Dalam hal ini gesekan antara tali 

pikulan dan pikulan dimanfaatkan sebagai irama pengiring, 

sehingga beban yang relatif berat tidak begitu dirasakan karena 

karena diiringi oleh bunyi-bunyian yang khas. Dan, ketika 

rengkong menjadi sebuah jenis kesenian fungsinya juga tidak 

jauh berbeda, yaitu sebagai hiburan. 

Sebagai catatan, kesenian yang disebut sebagai 

rengkong ini tidak hanya ada di daerah Cianjunr semata, tetapi 
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juga di daerah Sukabumi dan Banten. Bedanya, di kedua 

daerah tersebut rengkong tidak hanya berfungsi sebagai 

hiburan, tetapi ada fungsi lain yang melatarbelakanginya, yaitu 

ungkapan terima kasih kepada Dewi padi yang telah 

memberikan kesejahteraan berupa panen yang melimpah. Oleh 

karena itu, rengkong selalu ditampilkan dan kegiatan atau 

upacara penyimpanan padi ke lumbung. 

Nilai Budaya kesenian adalah ekspresi jiwa manusia 

yang terwujud dalam keindahan. Oleh karena itu, kesenian 

apapun termasuk kesenian rengkong yang didukung dengan 

peralatan sederhana, mengandung nilai estetika (keindahan). 

Namun demikian, jika dikaji secara teliti kesenian yang disebut 

sebagai rengkong ini tidak hanya mengandung nilai estetika 

saja, tetapi ada nilai-nilai lainnya yang pada gilirannya dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-

nilai itu antara lain adalah kerja keras dan kerjasama. Nilai 

kerja keras tercermin dalam membunyikan suara khas yang 

dihasilkan dari gesekan antara tali ijuk dan pikulan. Ini artinya, 

padi dengan berat tertentu dipikul. Dan, ini tentunya 

memerlukan kerja keras. Kemudian, nilai kerja sama tercermin 

dalam pementasan. Dalam hal ini tanpa kerja sama yang baik 

mustahil pementasan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Malahan, ada nilai lainnya (religius) sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh masyarakat Sukabumi dan Banten.  
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 Gambar di atas merupakan pementasan kesenian 

rengkong dari masyarakat sekitar.   

https://4.bp.blogspot.com/-ZTJnCDdmwV0/VS68cq-8bpI/AAAAAAAAV3I/dLPnYbi8Gcs/s1600/Rengkong+-+Budaya++02.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-HlL9dobRoqI/VS68cCxKALI/AAAAAAAAV3E/gXGscXjeIQs/s1600/Rengkong+-+Budaya++03.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-zHStlW0ZjAk/VS68dMxa9eI/AAAAAAAAV3Q/TQ4Kdblafhc/s1600/Rengkong+-+Budaya++05.JPG
https://4.bp.blogspot.com/--HnDi8lE3CI/VS68eEydV3I/AAAAAAAAV3c/c57D8JbUzu8/s1600/Rengkong+-+Budaya++06.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-yaUC4FW9zyU/VS68emQGmcI/AAAAAAAAV3g/X2oguIGWvCI/s1600/Rengkong+-+Budaya++07.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-fDLXtfPXuy0/VS68fnuvhGI/AAAAAAAAV3s/H2sKUY1wywc/s1600/Rengkong+-+Budaya++08.JPG
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BAB V 

CARA PENERAPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 

 

Di budaya pandan wangi ini selain terkenal sebagai 

penghasil beras yang bagus dan enak. Ada  salah satu tradisi 

yang cukup unik. Yakni dengan ada nya kebersamaan antara 

petani dan warga yang terjalin sangat harmonis, yaitu dengan 

adanya makan besar-besaran secara bersama-sama dengan 

warga, dari mulai awal pelaksanaan masak-memasak hingga 

acara inti yang disebut dengan syukuran. Acara ini diadakan 

setiap padi para petani panen, kebudayaan ini dilakukan untuk 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt dan agar tidak 

hanya orang luar cianjur yang merasakan beras pandan wangi 

yang terkenal bagus dan enak itu, melainkan warga sekitar 

terlebih dahulu dapat merasakan kenikmatan beras pandan 

wangi itu tanpa harus membayar, kebersamaan dalam 

kebiasaan tersebut membuat para warga yang tidak menjadi 

petani pun ikut dalam menjaga wilayah yang dijadikan lahan 

untuk pertanian padi tersebut. 

Adapun cara untuk melakuan kebiasan tersebut dengan 

cara mengajak  berkumpul terlebih dahulu para ibu-ibu dan 

bapak-bapak warga sekitar. Setelah berkumpul  para warga 

mengadakan pengajian terlebih dahulu dengan adanya ceramah 

dari ustad yang ada di wilayah sekitar untuk memberikan 
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sedikit ilmu tentang nikmat nya berbagi agar budaya tersebut 

akan terus berjalan bahkan menjadi salah satu acara yang 

ditunggu-tunggu warga. Dalam perkumpulan tersebut bertujuan 

untuk berbagi tugas menyiapkan acara yang akan dilaksanakan, 

seperti yang memasak, yang menyumbang bahan makanan 

yang lain nya seperti, daging dan bumbu-bumbu masak 

lainnya.  

Meski terlihat sangat rumit akan tetapi acara syukuran 

tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh warga setempat. Disaat 

proses masak-memasak berlangsung banyak canda tawa 

kebersamaan warga dan para petani, disaat-saat itulah yang 

menjadikan wilayah pandan wangi itu selalu harmonis.  

Wilayah pandan wangi memiliki hal yang sangat unik 

selain adanya budaya syukuran tersebut, keunikan itu adalah 

beras yang dihasilkan dengan sangat bagus dan enak hanya 

dapat dihasilkan di wilayah warung kondang saja, dan itupun 

tidak semua warung kondang melainkan hanya tempat yang 

dijadikan wilayah “pandan wangi saja”. Yang membuat unik 

nya beras yang bagus dan enak itu hanya dapat di ambil dari 

wilayah tersebut, padahal ada pula di luar wilayah pandan 

wangipun yang bercocok tanam padi yang sama menghasilkan 

beras, akan tetapi beras yang dihasilkan di luar tanah pandan 

wangi itu sangat berbeda dengan padi yang dihasilkan dari 

tanah wilayah pandan wangi itu sendiri, bahkan jarak tempuh 
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antara padi yang di tanam di luar wilayah pandan wangi itu 

tidak terlalu memakan jarak jauh.  

Tidak hanya terkenal dengan kota penghasil beras yang 

bagus dan enak saja, cianjur pun memiliki ciri khas yang cukup 

terkenal yakni kesenian tradisional yang disebut rengkong. 

Kesenian ini masih berkaitan dengan beras yang dihasilkan 

oleh pandan wangi. Kesenian tradisional rengtkong ini 

merupakan kesenian asli sunda yang lahir dari budaya 

masyarakat yang terkenal agraris. Sejak dahulu, berbagai 

varietas padi unggulan banyak dihasilkan dari bumi 

parahyangan ini. Tak dapat di pungkiri, jawa barat menjadi 

”lumbung padi” bagi masyarakat nusantara, khusus nya di 

pulau jawa.  

Nama rengkong diambil dari nama alat yang dahulu 

digunakan untuk memanggul beras. Rengkong terbuat dari 

bambu jenis gombong yang saat itu banyak ditemukan di jawa 

barat. Bambu yang panjang nya sekitar 2 meter tersebut 

kemudian dikaitkan dengan dengan tali injuk yang sudah 

diikatkan setandan beras. Penerapan kesenian rengkong sendiri 

adalah dengan pemain rengkong biasanya laki-laki dewasa, 

mereka berjumlah 5-6 orang dengan mengenakan pakaian adat 

tradisonal kasepuhan sunda yang di kenal dengan baju 

kampret. Dilengkapi celana hitam dan pada bagian kepala 
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dihiasi dengan iket atau totopong, yaitu tutup kepala tradisional 

sunda.  

Kesenian tardisional rengkong ini dipentaskan setahun 

sekali dalam tradisi seren taun yang diadakan setiap 

menyambut raya tiba. Hal ini sangat berkaitan dengan budaya 

yang diadakan di warung kondang wilayah pandan wangi, 

karena memang selain terkenal dengan beras yang bagus, 

adanya hari raya panen pun sangat disambut oleh masyarakat 

sekitar. Maka dari itu  masyarakat cianjur sering mengadakan 

acara besar untuk menyambut hari raya panen tersebut, 

sedangkan di kampung-kampung kecil selalu mengadakan 

acara besar-besaran bersama warga yang ada di wilayah 

tersebut, khususnya kampung warung kondang. 

Kebudayaan yang biasa dilakukan juga oleh wilayah 

tersebut adanya panen bersama warga yang ingin ikut 

meramaikan hari raya panen saja, adapula yang mengajarkan 

bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar, sehingga 

dapat menghasilkan beras yang enak. Kebudayaan inipun 

kadang dikenalkan kepada anak-anak yang duduk di bangku 

sekolah dasar. Pada hari libur yang cukup panjang ada anak-

anak yang menghabiskan waktunya dengan ikut para petani 

dan melihat bahkan mencoba bagaimana para petani itu 

bercocok tanam. Sehingga menghasilkan berasa yang bagus 

dam enak. Para petani dengan senang hati sangat mengajarkan 
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secara detail kepada anak-anak tersebut, karena para petanipun 

berfikir akan keterusan masa depan kampung warung kondang 

ini.  

Pada awal kebiasaan ini tidak akan menjadi salah satu 

kebiasaan yang berjalan terus-menerus akan tetapi pada 

kenyataan setiap waktu libur anak sekolah telah tiba pasti saja 

ada anak-anak sekolah SD, SMP bahkan SMA yang ingin tahu 

bahagimana cara penanaman yang baik itu. Selain menjadi 

kebudayaan yang menjadi ciri khas ciri khas ternyata wilayah 

panda wangi itu menjadi salah satu mata pencarian, karena 

tempat penanam dan panen beras pandan wangi itu di buat 

unik, maka dari itu ibu-ibu pun membuka sebuah tempat 

berdagang makanan ringan untuk para pendatang yang ingin 

melihat wilayah pandan wangi tersebut.  

Wilayah pandan wangi pun menyediakan makan 

bersama atau sering di sebut dengan liwet bagi para pendatang 

yang ingin mengadakan acara keluarga, ataupun acara-acara 

yang lainnya, karena tempat budaya pandan wangi ini di buat 

dengan desain seperti perdesaan yang sejuk sehingga nyaman 

sekali untuk dijadikan tempat bersantai dengan keluarga. 

Tempat ini dibuka pada pukul 09.00 atau 09.30 sampai dengan 

pukul 05.00 saja, karena dikhawtirkan dijadikan tempat yang 

tidak seharusnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab, orang-orang dan para petani yang hidup dan bekerja di 
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pandang wangi ini tidak sama sekali mendapatkan upah, akan 

tetapi acara syukuran itulah yang membayar lelah mereka 

menjaga wilayah pandan wangi itu.  

Orang-orang yang ikut menjaga wilayah pandan wangi 

itu merupakan anak-anak muda yang tidak melanjutkan 

sekolah dan orang-orang yang belum dapat pekerjaan, mereka 

dengan senang hati ikut menjaga wilayah pandan wangi tanpa 

ada upah sedikitpun, karena selain menjaga merekapun ikut 

belajar bagaimana dalam penanaman padi yang baik dan benar. 

Banyak canda tawa antara pemuda dan para petani di saat 

sedang bertani, hal tersebut membuat warga itu tetap terjalin 

harmonis. 

Acara makan besar-besaran pun tidak di lakukan pada 

saat syukuran saja yang ada pada satu tahun sekali, akan tetapi 

kampung budaya warung kondang tersebut sering sekali 

melaksanakan makan bersama jika ada acara-acara kecil 

maupun besar. Karena memang kampung warung kondang 

tersebut sangat erat dalam hal berbagi.  

Kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang masih 

diterapkan di wilayah desa warung kondang tersebut. Dan akan 

terus dipertahan kan untuk masa depan anak-anak selanjutnya, 

karena ini ciri khas dari cianjur sendiri adalah penanaman padi 

yang sangat handal sehingga menghasilkan beras yang sangat 

bagus dan enak. Waktu yang di  tempuh untuk menuju 
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panenpun tidak sama dengan biasanya, para petani yang masih 

mempertahan rasa ciri khas dari berasn pandan wangipun 

sangat handal dan teliti dalam penghitungan waktu yang 

tentukan, dan juga tempat-tempat padi yang dibuat sangat unik 

ini membuat ciri kampung kondang sendiri, akan tetapi selain 

dijadikan sebagai ciri khas tetap saja ada tujuan tertentu dalam 

setiap tempat yang di buat. Seperti pada yang telah dipanen di 

simpan di penyimpanan beras leuit, yakni bertjuan agar hasil 

panen para petani yaitu pandan wangi disimpan di leuit agar 

padi tahan lama dan bisa di simpan berahun-tahun. Tujuan 

diadakannya tempat ini karena untuk mempertahan kan nilai 

rasa yang  nanti nya akan dijual ke luar kota selain cianjur.  

Seringkali orang yang berasal dari Jakarta, Bandung, 

Surabaya datang jauh-jauh hanya untuk makan-makan dengan 

menikmati beras panda wangi yang di masak mendadak, serta 

tempat yang sejuk membuat para wisata ketagihan untuk 

datang kembali. Mereka ada yang ikut saat masak-memasak 

langsung ada pula yang menunggu sambil menikmati tempat 

yang sejuk itu. Tempat makan yang dibuat sangat lah unik, 

yakni berbentuk rumah panggung yang beratap memakai ijuk, 

keadaan seperti itulah yang menambah kenyamaan bagi para 

wisatawan yang datang dan makan bersama keluarganya. 

Selain itu adapula budaya yang sering diterapkan adalah 

adanya perlombaan yang diadakan oleh setiap ibu-ibu.  
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Perlombaan tersebut merupakan salah satu cara untuk 

menjadikan sebuah beras pandan wangi menjadi berbagai 

macam makanan pokok, banyak ibu-ibu yang membuat nasi 

liwet, nasi kebuli yang menggunakan beras pandan wangi, 

perlombaan itu diadakan hanya untuk memeriahkan kampong 

warung kondang saja, makanan yang telah jadi akan dicicipi 

oleh pak rt,rw dan para petani. Pemenang dalam perlombaan 

tersebut yakni mendapatkan satu karung beras bagi pemenang 

ke 3, dan mendapatkan 1,5 karung beras bagi pemenang ke 2, 

dan yang pemenang pertama mendapatkan 4 karung beras 

pandan wangi. Akan tetapi, kebiasaan ini tidak setiap tahun 

diadakan, hanya akan diadakan apabila ada kelebihan panen 

para petani. 

Pada dasar nya kebiasaan yang diadakan di kampung 

budaya pandan wangi ini adalah semata-mata untuk berbagi 

dari penghasilan para petani sekitar. Karena wilayah yang 

dikhususkan baru saja dibentuk dan di sah kan oleh bupati 

ciajur, melihat beras yang menjadi ciri khas cianjur mulai 

merosot. Maka dari itu banyak kebiasaan-kebiasaan yang di 

terapkan kepada para warga yang berkaitan dengan berbagi, 

agar cianjur tetap dapat mempertahankan ciri khas nya itu 

sendiri. Dengan adanya warga yang senang hati menjaga dan 

melestarikan tanpa ada bayaran upah sedikitpun, akan tetapi 
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mereka mendapatkan penghasilan dari mata pencaharian 

bertani. 

Kembali lagi kepada budaya kesenian rengkong, 

kesenian itupun menggambarkan bahwa cianjur sangat lah 

mempertahankan budaya yang ada pada saat ini yakni 

penanaman padi yang menghasilkan beras enak dan 

berkualitas. Maka dari itu banyak sekali budaya dan kesenian 

yang dibuat dengan bahan-bahan para petani, seperti kostum 

yang menggambarkan sebuat petani, agar penduduk cianjur 

khusus nya kampung warung kondang akan terus 

mempertahankan ciri khas kota cianjur. 
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BAB VI 

PENGELOLAAN TANAMAN TRADISIONAL 

 

1. Jawer Kotok / Tanaman Iler / Jengger Ayam 

 

Gambar di ata merupakan tanaman dari jawer kotok. 

Kingdom  : Plantae  

Sub kingdom  : Viridiplantae 

Infra kingdom : Streptophyta 
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Super divisi  : Embriophyta 

Super divisi  : Embriophyta 

Divisi   : Tracheophyta 

Sub divisi  : Spermatophytina 

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo   : Lamiales 

Famili   : Lumiaceae 

Genus   : Plectrantus  

Spesies  : Plectrantus Scutellarioides 

Jawer kotok atau yang bernama latin Plectranthus 

scotellaroides adalah tanaman yang biasa tumbuh liar di ladang 

atau kebun. Karena memiliki warna ungu dan hijau yang cerah 

bertangkai panjang dan daun ini pun kerap sekali dijadikan 

sebagai tanaman hias semak juga memilki banyak varietas. 

Tersebar mulai dari daerah dataran rendah sampai ketinggian 

1.300 mdpl.Suhu yang cocok bagi tumbuhan ini adalah suhu 

yang berkisar dari 20 °C- 60 °C dengan kisaran pH 5,0-7,5. 

Tanaman ini mudah sekali ditanam, yaitu hanya dengan setek, 

tanaman dapat tumbuh dan tidak memerlukan pemeliharaan 

yang sulit. Namun, umurnya tidak panjang. 

Umumnya tumbuhan ini ditemukan di tempat lembab 

dan terbuka seperti pematang sawah, tepi jalan pedesaan di 

kebun-kebun sebagai tanaman liar. Tanaman semusim ini 

tumbuh tegak, tinggi 60-90 cm, berbatang tebal dan kuat, 
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becabang, beralur. Daun tunggal, bertangkai, letak berseling. 

Helaian daun bentuknya bulat telur sampai memanjang dengan 

panjang 5-12 cm, lebar 3,5-6,5 cm, ujung meruncing, pangkal 

runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, warnanya hijau 

dengan sedikit garis merah ditengah daun.  

Bunga majemuk berbentuk bulir, tebal berdaging, 

bagian atas melebar seperti jengger ayam jago, berlipat-lipat 

dan bercangap atau bercabang, keluar di ujung batang atau di 

ketiak daun, warnanya ungu, merah, dadu, atau kuning. Buah 

kotak, bulat telur, merah kehijauan, retak sewaktu masak, 

terdapat dua atau beberapa biji kecil, berwarna hitam. 

Perbanyakan dengan biji. 

Sejatinya tak butuh usaha lebih guna membudidayakan 

tanaman jawer kotok, karena dengan cara dipotong, dan 

kemudian distek pada batangnya, maka ia akan bisa mudah 

tumbuh dan berkembang, tanpa perawatan khusus. Ketika telah 

tumbuh sehat, daun dari tanaman ini juga akan bertumbuh 

lebat. Sehingga disarankan agar acap memotong batangnya 

supaya bisa tetap dipandang mata tanpa harus khawatir risiko 

patah akibat terlalu tinggi dan terkena angin.. 

Berikut beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan 

daun jewer kotok: 

a. Ambeien. Ambeien merupakan penyakit yang paling 

sering dan paling dipercaya dapat disembuhkan dengan 
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mengonsumsi daun jawer kotok. Untuk penyakit ini, 

dianjurkan dengan menambahkan kunyit dan daun ngokilo 

dalam ramuan obat yang akan diminum. Untuk penderita 

ambein derajat 3-4, minum sehari tiga kali. Sedangkan 

untuk ambein yang masih ringan, air rebusan tadi bisa 

diminum dalam 2-3 kali 

b. Sembelit. Sembelit adalah salah satu penyebab ambeien. 

Untuk itu, jawer kotok juga berfungsi mengobati sembelit 

yang apabila tidak diobati dapat menyebabkan ambeien. 

c. Luka. Untuk mengobati luka, ambillah beberapa helai 

daun jawer kotok, remas remas dengan air, lalu tempelkan 

di bagian yang mengalami luka. 

d. Sakit mata. Rebuslah beberapa helai daun jawer kotok lalu 

tiriskan. Setelah suhu agak menurun, tempelkan daun pada 

mata yang sakit. 

Selain dari itu, tanaman yang mempunyai nama 

latin Plectrantus Scutellarioides ini bisa dijadikan sebagai 

bahan baku pembuatan pestisida nabati dengan sasaran sebagai 

fungisida atau pengendali jamur. Senyawa yang terkandung 

didalam tumbuhan Jawer kotok seperti Etil Salisilat, Alkaloid, 

Metil eugenol, Karvakrol, Timol dan Mineral merupakan 

senyawa kimia yang sangat bermanfaat. 
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2. Serai 

 

Gambar di atas merupakan tanaman dari serai. 

Serai atau Cymbopogon citratusmerupakan tumbuhan 

yang masuk ke dalam famili rumput-rumputan atau Poaceae. 

Dikenal juga dengan nama serai dapur (Indonesia), sereh 

(Sunda), dan bubu (Halmahera). Tanaman ini dikenal dengan 

istilah Lemongrass karena memiliki bau yang kuat seperti 

lemon, sering ditemukan tumbuh alami di negara-negara tropis. 

Kingdom   : Plantae (Tumbuhan) 

Sub-Kingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan 

berpembuluh) 

Super Divisio  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisio / Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
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Classis / Kelas  : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub-Classis  :Commelinidae 

Ordo / Bangsa  : Poales 

Familia / Famili  : Poaceae (suku rumput-rumputan) 

Genus / Marga  : Cymbopogon 

Species / Jenis  : Cymbopogon citratus. 

Serai atau sereh adalah tumbuhan anggota suku rumput-

rumputan yang biasa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk 

mengharumkan makanan atau ramuan pengusir nyamuk. 

Tetapi, tahukah Anda bahwa di balik baunya yang harum, 

tanaman yang bernama latin  Cymbopogon citratus.ini juga 

menyimpan beragam manfaat medis dan kesehatan? 

Penelitian menunjukkan, daun sereh memiliki 

kandungan zat anti-mikroba dan anti-bakteri. Kandungan 

tersebut berguna khususnya dalam mengobati infeksi pada 

lambung, usus, saluran kemih dan luka. Sereh juga diketahui 

berkhasit sebagai diuretik, pereda kejang dan antirematik. 

Beberapa orang percaya bahwa sereh dapat membantu 

menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti tifus, infeksi 

kulit, keracunan makanan dan bau badan. Selain itu, 

kandungan senyawa analgesik pada minyak sereh dapat 

membantu menghilangkan rasa sakit akibat sakit kepala, nyeri 

sendi dan nyeri otot. Bukan hanya itu saja, sereh juga memiliki 

sifat anti-piretik yang bermanfaat dalam menurunkan panas. 

http://nandagokilz1.wordpress.com/tag/klasifikasi-tanaman/
http://nandagokilz1.wordpress.com/tag/klasifikasi-tanaman/
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Oleh karena itu, sereh sangat baik diberikan untuk orang yang 

sedang mengalami demam.  

Dalam buku Herbal Indonesia Berkhasiat disebutkan 

bahwa daun sereh mengandung minyak atsiri yang terdiri dari 

sitrat, sitronelol, a-pinen, kamfen, sabinen, mirsen, felandren 

beta, p-simen, limonen, cis-osimen, terpinol, sitronelal, 

borneol, terpinen -4-ol, a-terpineol, geraniol, farnesol, 

metilheptenon, n-desialdehida, dipenten, metil heptanenon, 

bornilasetat, geranilformat, terpinil astet, sitronil asetat, geranil 

asetat, beta-elemen, beta-kariofilen, beta-bergamoten, trans-

metilsoeugenol, beta-kadinen, elemol, dan kariofilen oksida.  

Senyawa lain adalah geranial, geranil butirat, lomonen, eugenol 

dan metileugenol. 

Salah satu resep sederhana pemanfaatan sereh adalah 

dengan cara merebusnya  untuk membantu mengatasi gejala 

batuk. Sebanyak 5 gram akar sereh dicuci dan direbus dengan 1 

gelas air selama 15 menit. Lalu minumlah air rebusan sereh 

tersebut dua kali sehari masing-masing 1/2 gelas pagi dan sore. 

Kandungan kimia yang terdapat di dalam tanaman serai 

antara lain pada daun serai dapur mengandung 0,4% minyak 

atsiri dengan komponen yang terdiri dari sitral, sitronelol (66-

 ,felandren, psimen-ߚ ,pinen, kamfen, sabinen, mirsen-ߙ  ,(85%

limonen, cis-osimen, terpinol, sitronelal, borneol, terpinen-4-ol, 
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 ,terpineol, geraniol, farnesol, metil heptenon, n-desialdehidaߙ 

dipenten, metil heptenon, bornilasetat, geranilformat, terpinil 

asetat, sitronelil asetat, geranil asetat, dan ߚ-kariofilen oksida. 

3. Kenikir 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Asterales 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Cosmos 

Spesies  : Cosmos caudatus. 

Kenikir merupakan tumbuhan yang berasal dari 

Amerika kemudian menyebar ke daerah tropis. Kenikir dapat 

ditemui di pembatas sawah, tepi ladang dan semak belukar. 

Kenikir tahan terhadap cuaca panas dan dapat tumbuh di 

tempat yang terkena sinar matahari langsung dengan tanah 

berpasir, berbatu, berlempung, dan liat berpasir dengan 

kelembapan sedang atau lebih. 

Kenikir (Cosmos caudatus) merupakan tanaman perdu 

yang memiliki akar tunggang. Tanaman kenikir, memiliki 

batang kokoh, kuat, tegak, bercabang banyak, bersegi empat 

dengan alur membujur dan berambut. Tinggi tanaman ini 

mencapai 75 – 100 cm. 
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Bunga kenikir secara deskripsi pengamatan tergolong 

bunga majemuk yang tumbuh di ujung batang. Mahkota bunga 

terdiri dari 8 helai daun dan bewarna merah muda. Bunga 

kenikir mempunyai banyak cakram, berkelamin 2, bertaju 5, 

bewarna pucat dengan bagian pangkal bewarna kuning. Benang 

sari berbentuk tabung dan bewarna cokelat kehitaman. Putik 

berambut dengan 2 cabang tangkai putik dan bewarna hijau 

kekuningan. 

Daun kenikir  ternyata memiliki segudang manfaat berikut ini 

beberapa diantaranya: 

a. Menghambat tumbuhnya sel kanker dalam tubuh 

 Daun kenikir mengandung senyawa flavonoid, 

terpenoid, saponin dan antioksidan yang berguna untuk 

menghambat pertumbuhan sel kanker payudara, kanker hati 

hingga kanker lambung. Cara mengonsumsinya yaitu dengan 

meminum air rebusan daun kenikir secara rutin, dibantu 

dengan mengonsumsi suplemen ekstrak daun kenikir agar 

penyebaran sel kanker terhambat dan hasilnya lebih maksimal. 

b. Mengobati penyakit maag 

Cara mengonsumsinya bisa direbus untuk kemudian 

dimakan seperti lalapan atau dibuat campuran sayuran pecel. 

c. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

Apa saja tanda-tanda kekebalan tubuh mulai berkurang? 

Biasanya sering terserang penyakit seperti flu, radang atau 
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batuk. Nah, daun kenikir bisa menjadi salah satu pilihan untuk 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita nih guys! Karena 

tanaman ini mengandung vitamin A, vitamin E dan vitamin C 

yang mampu memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang 

lemah. Selain itu, ada senyawa protein nabati yang membantu 

proses pembentukan fagosit yang memiliki peran penting 

dalam pembentukan sistem kekebalan tubuh. 

d. Mendetoksifikasi racun dalam darah 

Di dalam sistem peredaran darah manusia kadang 

terdapat racun yang berasal dari makanan yang kita konsumsi 

sehari-hari. Racun tersebut jika didiamkan akan mengendap 

dan bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit 

dikemudian hari. Dengan mengonsumsi daun kenikir secara 

rutin berkhasiat mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh 

karena kandungan Vitamin E dan Flavonoid di dalamnya. 

e. Memperkuat tulang 

Kandungan mineral seperti magnesium dan kalsium 

yang terdapat pada daun kenikir ternyata mampu memperkuat 

fungsi tulang. Dengan mengonsumsi daun kenikir secara rutin, 

diyakini bisa memperkuat fungsi tulang, baik bagi orang 

dewasa maupun untuk anak-anak di masa pertumbuhan 

mereka. Walaupun terlihat sederhana daun kenikir ternyata 

memiliki berbagai macam manfaat kesehatan bagi tubuh kita. 
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Daun kenikir juga mudah sekali ditemukan di pasar dengan 

harga yang terjangkau. 

Kandungan kimia daun kenikir pada umumnya adalah 

flavonoid, polifenol, tanin, saponin, terpenoid, dan minyak 

atsiri. Total kandungan fenolik dalam ekstrak air daun kenikir 

menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak 

etanol. Berdasarkan penelitian kandungan fenolik total ekstrak 

air daun kenikir adalah 844,8 mg GAE /100 g (berat basah), 

sedangkan total flavonoid sebesar 183,69 – 483,91 mg QE/ g 

ekstrak kering.), kuersetin sebanyak 51 % merupakan 

flavonoid utama yang terdapat pada daun kenikir, asam fenolat 

utama pada daun kenikir berupa asam klorogenik sebanyak 

4,5%, asam kafeat sebanyak 3,6 %, dan asam ferulat sebanyak 

3,1%. Selain itu, daun kenikir juga mengandung minyak 

esensial yang mayoritas berupa γ-kadinen sebanyak 33 % and 

kariofilen sebanyak 10 %. 

Kemampuan kenikir untuk mengurangi tekanan 

oksidatif mungkin sebagiannya terdiri daripada kandungan 

antioksidajnya yang tinggi. Dan juga, tumbuhan ini 

mengandung zat kimia yang mengandung minyak 

atsiri, saponin danflavonoida polifenol. Berdasarkan kajian 

tempatan, kenikir mengandung 3 persen protein, 0,4 persen 

lemak dan karbohidrat serta kaya dengan kalsium dan vitamin 
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A. Senyawa yang bersifat antioksidan dapat memicu proses 

apoptosis melalui jalur intrinsik (jalur mitokondria). 
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PENUTUP 

 

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi 

yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini, tentunya masih 

banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya 

pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada 

hubungannya dengan  judul buku ini.  

Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman 

sudi memberikan kritik dan saran yang membangun kepada 

penulis demi sempurnanya buku ini dan dan penulisan buku di 
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