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Gambaran 
 
 
 
 
 
 
 
Benua Afrika memiliki sumber daya yang paling alami, jika 
dibandingkan dengan seluruh benua yang ada di dunia. Benua ini 
memiliki sumber air yang luas, tambang logam mulia dan minyak, 
potensi pertanian yang luar biasa, orang-orang yang hebat, banyak 
air dan sistem sungai dan kehidupan satwa serta keragaman hayati 
yang berpotensi untuk menjadi industri pariwisata yang 
menakjubkan.  
 
Berlawanan dengan potensi yang dimiikinya, Afrika justru 
merupakan benua yang paling dilanda kemiskinan dengan 
standar hidup terendah, kelaparan, kurang gizi, tingginya angka 
kematian bayi, penyakit, perang, ketergantungan, rendahnya 
pendidikan, penggundulan hutan, korupsi dan inflasi yang tinggi 
merupakan ciri khas benua ini.  
 
Petani-petani subsisten bertanggung jawab pada sekitar 85% 
populasi Afrika, yang hidup kurang gizi dan tertinggal. Hasil dari 
petani saat ini, masih dibawah kebutuhan keluarga mereka yang 
kemudian mengharuskan mereka mengimpor jutaan biji gandum 
setiap tahun.  
 
Bertani Pakai Cara Tuhan adalah solusi ilahi yang luar biasa demi 
mengamankan pangan dan mengatasi krisis kemiskinan bagi orang 
miskin yang tertinggal. Bertani Pakai Cara Tuhan bukan hanya 
sebuah teknologi namun juga diimbangi dengan solusi Alkitabiah, 
pengelolaan dan teknologi untuk lingkup pertanian, untuk 
melengkapi yang miskin supaya lepas dari belenggu kemiskinan 
dengan apa yang sudah Tuhan berikan di tangan mereka dan 
mengungkap pemenuhan janjiNya tentang hidup yang 
berkelimpahan. 
 
 

Bertani Pakai Cara Tuhan  
Memperlengkapi yang miskin untuk hidup 

berkelimpahan di dalam Kristus 
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Alkitabiah 

 
 
 
 
 
 
                     
                       Pengelolaan  Teknologi 
 
 
 
 
 
 
Dari transformasi hati, melalui Yesus, timbul pembaharuan pikiran 
dalam pengelolaan yang baik dan kemudian dipraktikan di lahan 
pertanian.  
 
Bertani Pakai Cara Tuhan memiliki jejak kesuksesan yang sudah 
terbukti sejak 1984, Brian Oldrieve adalah orang pertama yang 
mempraktikkan hal ini di Hinton, Zimbabwe pada lahan pertanian 
komersial yang luas, bercocok tanam di lahan seluas 3.500 hektar.  
 
Sejak saat itu, Bertani Pakai Cara Tuhan telah disebarluaskan ke 
berbagai negara, digunakan oleh gereja-gereja, misionaris dan 
organisai non pemerintahan lintas benua. Pada tahun 2009 Bertani 
Pakai Cara Tuhan telah diperluas sampai ke Angola, Benin, Republik 
Demokratik Kongo, Etiopia, Kenya, Lesoto, Madagaskar, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Afrika 
Selatan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe dan 
daerah sekitar Afrika, yang kemudian juga sampai ke Meksiko, 
Nepal, Guyana, Amerika, dan lain-lain.  
 
Bertani Pakai Cara Tuhan adalah hadiah cuma-cuma bagi anggota 
Tubuh Kristus secara lebih luas dan merupakan jaringan hubungan 
antar orang-orang non-denominasi, non-organisasi, yang hatinya 
tersentuh dan mau berbagi pada yang miskin. 
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Integritas, alur, dan strategi Bertani Pakai Cara Tuhan diberikan oleh 
senior relawan tim pengurus, yang merupakan pelatih 
berpengalaman. Prinsip dari pengurus ini daripada kepemilikan telah 
dijaga untuk memastikan adanya perluasan secara bebas melalui 
sarana yang luar biasa ini untuk mengubah kehidupan orang miskin. 
 
Firman Tuhan berkata “Umatku binasa karena kurangnya 
pengetahuan”. Kita perlu mengakui pentingnya pengajaran 
mengenai iman dalam lingkup pertanian sebelum potensi seluruh 
benua bisa terungkap. 
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 Kunci-Kunci Alkitabiah 
 
 

Tidak ada teknologi apapun yang bisa memutus kutukan 
kemiskinan di seluruh benua. Baik kata dan perbuatan 

perlu diterapkan 
 
Firman Tuhan adalah otoritas pokok tentang kebenaran yang kita 
hidupi dan kembali pada FirmanNya membawa pewahyuan dan 
semangat bahwa kuk yang kita pikul adalah kuk spiritual. Jika kita 
hanya mementingkan kunci-kunci teknis dan pengelolaannya saja, 
kita tidak akan bisa membebaskan yang miskin.  
 

• Hosea 4:1-3  
• Mazmur 107:33,34  
• Yeremia 23:10b 

 
Pada bagian ini, 6 kunci Alkitabiah akan menyingkap misteri tentang 
mengapa Afrika terbelenggu dalam kuk kemiskinan dan 
mengungkapkan solusi ilahi untuk menghancurkan kuk ini. 
 
 

 Kunci 1: Akui Tuhan dan Hanya Tuhan Saja 
 

 
Masalah:  
Orang Afrika memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu sihir dan 
penyembahan leluhur. Banyak dukun dan tukang sihir yang dapat 
ditemui di setiap desa dan kebanyakan orang datang untuk 
berkonsultasi tentang hal-hal paling penting dalam hidup, seperti 
kelahiran, penyakit, masa dewasa, sunat, pernikahan dan 
pemakaman. Ahli sihir atau dukun juga diundang untuk mendoakan 
lahan sehingga akan menghasilkan panen yang melimpah.  
 
Disini, mereka akan menampilkan ritual khusus seperti 
mengorbankan ayam, memercikkan darah binatang, 
menyebar tulang belulang, meletakkan obat dan menaruh 
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tengkorak binatang di sudut-sudut lahan. 
 
Praktik penyembahan leluhur adalah upaya mereka untuk 
menghormati leluhur yang sudah meninggal dengan berkorban, 
melakukan ritus ritual dan upacara sumpah. Penyembahan ini 
bukan dilakukan atas dasar kasih, namun karena rasa takut dan 
teror yang mereka alami.  
 

• Yesaya 8:19-22  
• Imamat 19:31  
• Ulangan 18:10  
• Ulangan 5:7,8 
• Matius 6:24 
• Mazmur 24:3 

 
Solusi:  
Hanya ada satu Tuhan yang benar dan kita datang padaNya 
melalui AnakNya, Yesus Kristus, yang mati disalib untuk kita sehingga 
kita mendapatkan hadiah cuma-cuma yaitu kehidupan kekal. 
Sekarang kita tidak lagi terikat dengan sistem duniawi dan tradisi, 
namun kita telah diangkat menjadi anggota keluargaNya dan kita 
memiliki hak untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa.  
 
Kita perlu kembali menyembah Tuhan, dan hanya Tuhan saja dalam 
semua lingkup kehidupan kita, bukan hanya pada ibadah hari 
Minggu saja. Tuhan tidak diejek. 
 

Amsal 35:5,6: “Percayalah kepada Tuhan dengan segenap 
hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu 
sendiri. Akuilah Dia, maka Dia akan meluruskan jalanmu”.  
 

Ayat ini menuntun kita pada terobosan yang baru. 
 
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu:  
Siapapun yang kita percayai, dialah tempat kita berkonsultasi.  
 
Jangan Bersandar kepada Pengertianmu Sendiri  
Yesus menyelesaikan segala yang harus Ia lakukan, bukan melalui 
kepercayaan dirinya namun karena Dia bergantung sepenuhnya 
pada BapaNya. BapaNya memberitahu Dia apa yang perlu Ia 
lakukan, Dia melakukannya dan sukses.  
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• Yohanes 8:28  
• Yohanes 8:38  
• Yohanes 5:19 

 
Betapa kita akan memiliki hidup yang berkelimpahan jika kita mau 
melakukan kehendakNya bagi kita 
 
Akuilah Dia disetiap Jalanmu:  
Disetiap jalan kita berarti – setiap lingkup, tindakan, perkataan, 
perbuatan dan pemikiran. Ini berarti kita mengakui Dia sejak lahir, 
masa remaja, transisi, pernikahan, pemakaman, pemulihan, masa 
persiapan tanam, hujan, panen- segalanya.  
 
Dan Dia akan Meluruskan Jalanmu:  
Di benua Afrika, kami benar-benar membutuhkan Tuhan untuk 
meluruskan jalan kami yang bengkok dan penuh keputusasaan yang 
telah membawa orang-orang pada petualangan yang tidak 
berujung dalam waktu yang sangat lama. Cara Tuhan untuk 
meluruskan itulah yang akan memimpin kita pada pemenuhan 
janjiNya tentang hidup yang berkelimpahan 
 

• Ulangan 8:18  
• Ulangan 7:13-15 

 
Jika kita percaya bahwa ini tentu waktunya Afrika, maka kita harus 
meruntuhkan tempat-tempat tinggi yang digunakan untuk 
penyembahan leluhur dan mengesampingkan tradisi-tradisi yang 
berkaitan dengan ilmu sihir yang hanya akan terus membelenggu 
kita.  
 
Kemudian kita bisa datang dan naik ke bukitnya Tuhan dengan 
tangan yang bersih dan hati yang murni untuk menyembah Tuhan 
saja, dalam Roh dan kebenaran. 
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Kunci 2: Perhatikan Keadaan Anda 
 
 

Masalah:   
Bait yang ada di hidup kita telah rusak karena kita telah 
mementingkan ambisi yang cenderung egois dan melakukan cara 
yang sia-sia dan tidak berjalan sesuai dengan cara Tuhan. Jika kita, 
sebagai anak Tuhan, adalah bait Tuhan seperti yang Tuhan katakan, 
maka keberadaan bait kita adalah hal penting yang perlu 
diperhatikan.  
 
Kita perlu memperhatikan keadaan kita! 
Hagai 1:2-11 Perhatikanlah keadaanmu – Baitku sunyi. 
 
Beberapa contoh kutukan yang ada di kehidupan kita karena cara 
kita tidak sejalan dengan cara Tuhan: 
 
a) Kutukan melalui Pertumpahan Darah dan Kekerasan   

• Story of Cain and Abel Cerita Kain dan Habel 
• Banyak contoh di Afrika 
• Yesaya 59:3 

 
b) Kutukan Hidup Singkat  
Harapan hidup Ave di Zambia, Zimbabwe, Malawi dan 
Mozambique hanya dibawah 37 tahun.  
 

• Mazmur 34:12  
• 1 Tesalonika 4:3  
• Roma 6:23 

 
c) Kutukan dalam Hal Hasil Lahan (hasil sedikit)   
Dalam Hagai, menarik untuk membaca bahwa Tuhan adalah 
yang menahan hujan dan menghasilkan apapun dari tanah. 
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Solusi: Memperbaiki Bait  
Dalam usaha kita untuk menemukan solusi ilahi, mungkin timbul 
pertanyaan sulit tentang kehidupan sengsara karena kemiskinan 
disekitar kita, kita bisa mulai dengan memperhatikan keadaan kita, 
karena kita adalah Baitnya Tuhan.  
 
 
Kita mungkin tidak bisa merubah bangsa kita, namun setiap kita bisa 
memperhatikan keadaan kita, mengubah hidup kita dan memberi 
pegaruh yang baik untuk keluarga dan komunitas kita, yang jika 
dilakukan bersama-sama bisa membawa perubahan yang signifikan.  
 

• 1 Petrus 2:5  
• Hagai 2:18-19  
• 1 Tesalonika 2:12  
• 2 Korintus 6:16 

 
Kiranya kita, sebagai anak laki-laki dan perempuanNya mampu 
untuk berkomitmen membangun kembali Bait Tuhan dalam hidup 
kita, dengan memperhatikan keadaan kita dan menyesuaikan cara 
yang kita lakukan dengan caranya Tuhan, bukan hanya dalam Roh 
namun pikiran dan tubuh juga. 
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Kunci 3: Memahami bahwa Tuhan Mencukupkan Semua 
 

 
Masalah:  
Sindrom ketergantungan telah tercipta selama bertahun-tahun dari 
buku-buku dan ekspektasi, akan tetapi permintaan tampaknya makin 
meningkat setiap tahun. Tidak ada cara yang pasti, bagaimana Afrika 
akan menyadari potensinya, kecuali orang Afrika mau menyadarinya.  
 
Yesaya 58 mengingatkan kita bahwa kita harus memenuhi dengan 
cepat, untuk melemahkan, menghilangkan dan menghancurkan 
kuk. Satu hal yang mengikat kuk kemiskinan adalah sindrom 
ketergantungan.  
 
Sejak awal manusia diciptakan, manusia selalu mencoba untuk 
membuat dirinya merasa puas, dengan caranya sendiri, bersandar 
pada pemikirannya sendiri, daripada mengikuti hikmat Tuhan. Ini 
telah membuat manusia jatuh berkali-kali.  
 
Solusi: Memahami bahwa Tuhan Mencukupkan Semua 
Dalam Bertani Pakai Cara Tuhan, kita tidak diarahkan pada kepuasan 
pemenuhan diri, namun lebih kepada pemahaman bahwa Tuhan 
mencukupkan semuanya sehingga kita bisa mendapat keuntungan.  
 
Dia adalah sumber dari segalanya dan di dalam Dia kita 
menemukan penghasilan. Tuhan mencukupkan semuanya dan hal 
ini tidak berkesudahan, tanpa batas, dari sumber-sumberNya, 
seperti Dia yang juga tidak terbatas.  
 

• 2 Korintus 9:8 
 
Terobosan dimulai ketika kita mengakui dosa karena sudah 
bergantung pada manusia, termasuk diri kita sendiri, kesampingkan 
rasa bangga kita, rendahkan diri dan akui bahwa Dia adalah 
sumber sejati dari apapun yang kita perlukan.  
Kita perlu membuka mata untuk melihat apa yang Tuhan sediakan 
bagi kita.  
 
Memahami bahwa Tuhan mencukupkan semua menghancurkan 
sindrom ketergantungan.  

• 2 Tawarikh 14:11 
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Tuhan yang mencukupkan semuanya itu ada di dalam Anda  
• Ulangan 8:18 

 
Tuhan mencukupkan semua dengan Pertanian  

• Kejadian 2:15 
 
Tuhan mencukupkan semua dengan Lahan  
Lahan telah diberikan pada kita dari Tuhan, untuk diurus, diolah 
dan di jaga. Lahan yang kita punya, bukan milik kita, namun 
milikNya.  

• 1 Korintus 10:26  
• Imamat 25:23 

 
Tuhan mencukupkan semua dengan Benih  
Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan Dia menciptakan ini 
supaya bisa berbuah banyak dari jeninya sendiri.  
Benih Hibrida vs. Benih Penyerbukan Terbuka 

• Kejadian 1:11-13 
 
Tuhan mencukupkan semua dengan SelimutNya  
Selimut Tuhan adalah ketetapan luar biasa yang menimbulkan 
banyak keuntungan – lihat rincian dalam 20 alasan mengapa kita 
perlu melakukan yang “bagaimana”.  
 
Tuhan mencukupkan semua dengan Hal yang Masuk ke Tanah  
 (Pupuk kandang, tanah humus, kompos) 
Untuk menuai hasil panen yang baik harus ada hal yang masuk 
ke tanah sebagai pendukung tumbuhnya benih yang ditabur.  
 
Tuhan mencukupkan semua dengan Alat-alat  
Keluaran 4:2 Tuhan bertanya pada Musa “Apa yang ada di 
tanganmu itu?” Musa menjawab “Tongkat.”  
 
Apa yang ada di tangan kita, sebagai alat untuk menghancurkan 
kemiskinan dan mengatasi krisis makanan di benua ini? 
Jawabannya adalah “cangkul” 
 
Tuhan mencukupkan semua dengan Hujan dan Pertumbuhan  
Dalam ketetapanNya tentang hujan, Tuhan memberkati anakNya 
dengan Hjujan dan Dia juga membuat benih hidup dan bertumbuh 
sampai siap dipanen. 
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Kunci 4: Apa yang Anda Tabur, itulah yang Anda Tuai 
 

 
 
Masalah: 
Banyak komunitas yang hidup di tempat-tempat dimana mereka 
tidak punya kesempatan untuk berkembang sama sekali. Orang-
orang ini sudah terbiasa dengan keadaan serba kekurangan, 
hanya karena tersedianya makanan gratis dan itu membuat 
mereka enggan pindah. Mereka menjadi nyaman dan merasa 
aman karena mengetahui bahwa si pemberi akan ada di sana lagi 
ketika mereka membutuhkan sesuatu. Jika kita terus menerus 
mengulang ketergantungan pada manusia, kita mendorong orang 
miskin untuk terus melihat dan mengambil dari sumber yang salah, 
manusia dan bukan Tuhan.  
 

• 2 Tesalonika 3:10 “Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah 
ia makan” 
 

Bekerja bukanlah sebuah kutukan, ini adalah berkat. Banyak dari 
orang miskin yang memiliki lahan di daerah terpencil namun tidak 
terurus.  
 
Afrika dikenal sebagai mangkok peminta-minta di mata dunia, 
padahal Tuhan bisa mengubah hal itu, mengubah mangkok 
peminta-minta menjadi keranjang roti.  
 
Cara Tuhan adalah supaya manusia berkembang menurut 
perintahNya dimana Dia memberikan ganjaran tergantung pada 
apa yang ditanam dan dituai, pada proses pengurusan dan 
kesetiaan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. 
 
Solusi: Kita Perlu Memberi supaya bisa Menerima 
  
Ketika kita sudah memahami bahwa Tuhan adalah sumber dan 
bahwa semuanya sudah Tuhan sediakan, kita bisa keluar dari 
segala keterantungan dan bersandar pada janjiNya.  
 

• Kisah Para Rasul 20:35 “Adapun lebih berbahagia memberi 
daripada menerima” 
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Transisi dari mentalitas menerima menjadi memberi, memiliki 
dampak jangka panjang, bahkan diperluas dengan 
penjangkauan bangsa-bangsa dengan kabar baik tentang injil 
Yesus Kristus. 
 

• Lukas 6:38  
• Amsal 28:19 

 
Dalam hal pertanian, tidak ada contoh yang lebih baik dari prinsip 
ini dimana kita perlu terus memberi dan menabur supaya bisa 
menuai hasil panen. Kita perlu terus menabur benih, membuatnya 
subur, memberi pupuk, bekerja keras, meluangkan waktu, 
mengelola dan tanam modal.  
 
Kita tidak bisa terus mennerima dan tidak memberi. Alkitab 
mengatakan bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. 0 x 0 = 
0, 0 x 100 = 0, jika kita menabur 0 dalam 22,222 lubang sama 
dengan 0. Jika Anda tidak menabur apa-apa ke tanah yang subur 
sekalipun, Anda tidak akan menuai hasil apapun.  
 
Cara-cara Menabur:  
 
Tabur dengan Murah Hati  
Korintus 9:6 “Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit akan 
menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan 
menuai banyak.  
 
Tabur dengan Pengetahuan  
Di sebagian besar Afrika, yang menyebabkan kemiskinan 
bukanlah kurangnya rasa peduli, namun seringkali kurangnya 
pengetahuan. 
 

• Hosea 4:6 ”Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah, 
karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka Aku 
menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau 
melupakan pengajaran Allahmu. 
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Tabur dengan Setia  
Rahasia Bertani pakai Cara Tuhan adalah mulai dengan hal kecil 
dan setialah.  
 

• Lukas 16:10 “Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, 
maka ia setia juga dalam perkara-perkara besar.” 

 
Tabur dengan Sukacita 
Sikap yang kita tunjukkan adalah yang paling penting. 
 

• 2 Korintus 9:7  
• Nehemia 8:10b 

 
Sukacita kita adalah hal pertama yang dapat ditemukan di dalam 
Tuhan, namun sukacita yang sama itu juga yang seharusnya 
bergerak melalui setiap bagian hidup kita ke semua pekerjaan yang 
dilakukan tangan kita. 
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Kunci 5: Membawa Perpuluhan dan Persembahan pada 
Tuhan 

 
 
 

Mengingat dan memperhatikan kembali karakter Tuhan, tenaga 
dan sumber yang tersedia, bagaimana mungkin kita berwenang 
untuk mengambil hakNya? Berdasarkan ayat Alkitab dalam 
Maleakhi 3, mungkin saja kita sedang merampok hak Tuhan ketika 
tidak memberikan perpuluhan dan persembahan. Ayat ini ditulis 
dalam masyarakat yang erat hubungannya dengan pertanian dan 
dengan maksud supaya hati orang-orang diubahkan supaya ingin 
memberi pada Tuhan yang mana hal ini berdampak signifikan 
dalam pertanian.  
 

• Maleaki 3:7-12 
 
Perpuluhan, meskipun diterapkan dengan cara memberi pada 
gereja atau kemanapun seseorang dituntun untuk memberikannya, 
sebenarnya merupakan wujud pengembalian pada Tuhan. Tuhan 
benar-benar tidak membutuhkan pendapatan atau harta kita, 
namun perpuluhan menunjukkan padaNya dimana hati kita 
berada, karena ini membuktikan bahwa kita mengingatNya terlebih 
dulu dalam setiap apa yang kita berikan.  
 

• Matius 6:21 
 
Apakah kita memberi seperti janda miskin yang hanya mampu 
memberi dua keping perak atau jutaan rupiah sebulan, tidak 
masalah bagi Tuhan. Dia mengetahui apa yang kita punya  dan 
betapa hal berharga itu rela kita kembalikan padaNya. Sering kali, 
dua keping perak dari janda miskin lebih berharga daripada 
puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang dibawa ke rumah Tuhan. 
Tuhan menyelidiki niat hati kita sebelum kita memberikan 
perpuluhan atau persembahan dan Dia akan mengukur berkat 
yang akan kita terima melalui penilaian niat hati kita dan bukan 
berdasarkan jumlah yang kita berikan.  
 
Yang paling luar biasa ketika kita mengembalikan apa yang 
menjadi hak Tuhan adalah semua itu demi keuntungan diri kita. 
Tuhan bukan hanya mengatur dan merancangkan semua 
kebutuhan kita namun si pemberi juga akan diberkati. Berkat yang 
diberikan pada yang rela memberi, berlipat kali ganda”  
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1) Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuka tingkap surga dan 

akan mencurahkan berkatNya sampai melimpah-limpah. 
Amsal 3:9 

 
2) Tuhan sendiri yang akan mengusir hama perusak sehingga 

mereka tidak akan merusak apa yang kita tanam.. 
 
3) Tuhan akan membuat segala bangsa menyebut Anda diberkati 

karena Anda akan disebut bersukacita.  
 
Memberi kepada Tuhan membuat namaNya dimuliakan dan 
mengakui Dia dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal 
kita sendiri. Memberi pada Tuhan membuat kita memikirkan tentang 
penyebab diluar diri kita dan mulai belajar tidak mementingkan diri 
sendiri, selain itu kita juga belajar menempatkan Kerajaan Tuhan di 
atas kepentingan diri kita sendiri 
. 
 

Kunci 6: Rebut Hak Anda 
 
 

Kita harus mengundang Tuhan pada setiap lingkup hidup kita, 
termasuk juga pertanian kita. Kita perlu merebut kembali lahan kita, 
mempertahankannya dan termasuk menyingkirkan pengakuan kita 
terhadap penyembahan berhala, ilmu sihir, pencurahan darah, dan 
segala cara-cara jahat yang menyebabkan kita hidup di bawah 
kutuk. 
 

• Yakobus 5:14  “Doa orang benar dapat menghasilkan 
banyak hal” 

 
• Amsal 15:29 “Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi 

doa orang benar didengarNya” 
 

• 2 Tawarikh 7:14 “Dan umatKu yang atasnya namaKu disebut, 
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahKu, lalu 
berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan 
mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta 
memulihkan negeri mereka” 
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Sebab kita yang telah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, 
seharusnya berdoa, percaya pada Tuhan melalui firman dan janjiNya, 
sehingga pertanian dan komunitas kita menjadi makmur.  
 
Kita merebut hak kita sebagai anak-anak Tuhan dengan cara 
mengundang Yesus pada setiap aspek kehidupan kita. Yesus 
mengajar kita untuk berdoa “datanglah kerajaanMu, jadilah 
kehendakMu di bumi seperti di surga”. 
 
Cara Merebut Hak Anda 
• Kerendahan hati adalah titik awalnya (Yakobus 4:10)  
• Cari wajahNya dan bukan tanganNya (Ulangan 4:29)  
• Akui dosa dan bertobat  
• Minta dan Anda akan diberi (Matius 7:7 Yakobus 4:2)  
• Berdoa  
• Berdiri teguh dalam iman (Efesus 6:10, Roma 8:37) 
 
Tuhan ada di pihak kita, Dia bukan lawan kita dan Dia menghendaki 
supaya pertanian kita diberkati. Rebut kembali lahan yang ada 
dibawah teritorial si musuh. 
  



17 
 

 Langkah-langkah Prosedur 
 
Bagian ini menggambarkan tentang langkah-langkah prosedur 
yang perlu Anda ikuti supaya dapat menerapkan teknik Bertani 
Pakai Cara Tuhan di lahan Anda. 
 
1) Alat yang dibutuhkan  
•     Tali Teren 

Ini adalah tali untuk mengukur dan digunakan untuk memastikan 
kepadatan populasi tanaman. Pilih tali yang panjang (50m), 
tidak kendor, tali yang masih keras, bisa dibuat dari nilon, kabel, 
pita, jalinan rumput yang dianyam dan bahkan kawat yang 
kaku. Potong 60 cm, tempel dengan bagian yang perlu diukur, 
tandai dengan tali. Ikat ujung tali, pasangkan pasak disatu sisi, 
tarik talinya dengan kuat dan pasang pasak disisi lainnya. 
Kemudian pasang penanda dengan tutup botol atau plastik 
bergaris pada jarak per 60 cm.   

•     Cangkul  
•     Gelas ukur 
•     Tongkat ukur – 60cm and 75cm  
•     Pupuk kandang, kompos, tanah humus 
•     Benih   
•     Sendok Teh 
•     Sendok makan  
•     Cangkir atau kaleng 350ml  
 
2) Persiapan Lahan  
• Mulai sekitar 2 bulan pada musim tanam Anda.   
• Mulai dengan hal keci dan lakukan semuanya dengan 

standar yang tinggi. Biarkan apa yang Anda masukkan 
ke tanah menentukan lahan yang sedang disiapkan.  

• Jangan dibajak  
• Jangan membakar selimut Tuhan atau memasukannya ke tanah   
• Jika Anda menggunakan lahan baru yang belum digunakan, 

bersihkan sehingga siap ditanami.   
• Jika lahannya penuh semak dan rumput liar, cangkul saja sedikit 

dan biarkan menjadi selimut Tuhan. 
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3) Menetapkan Garis Permanen  
•     Start at the top of the field. Mulai dari atas lahan.  
•     Letakkan tali teren 60 cm melintasi lereng, di atas kontur.  
•     90 derajat dari pagar atau jalur batas yang ada 
•  Letakkan 2 pasak permanen di atas lahan, pada tanda tali teren  

 pertama dan terakhir.  
• Bentuk sudut sempurna dengan selembar kertas dan urutkan 

tali dari sini untuk barisan-barisan selanjutnya.  
 
4) Membuat Lubang 
• Jarak: 60cm per baris.   
• Lebar lubang: Lebar cangkul 12 cm  
• Kedalaman: 15cm ketika menggunakan bahan organik. 

Contoh:  Pupuk kandang, kompos dan tanah humus.   
• Kedalaman: 8cm ketika menggunakan bahan anorganik  
       contoh: penyubur. 
• Gundukan tanah akan turun dari lereng cangkulan. 

• Pindahkan tali teren 60 cm ke baris selanjutnya, menggunakan 
tongkat 75cm untuk mengukur jarak yang tepat.   

• Gali 2 baris seperti yang digambarkan di atas dan beri jarak 
sekitar 75 cm sebelum mulai baris selanjutnya.   

Lereng 

Kedalaman lubang
15cm untuk organik
8cm untuk anorganik

Tanah turun dari lereng cangkulan

Profil Lubang

Cangkul
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• Pada ukuran lahan, tempatkan pasak permanen pada setiap 10 
sampai 20 baris, untuk keakuratan barisnya. 
 

Tanaman Alternatif:  
• Jarak antar baris dari tanaman alternatif biasanya sangat sempit 

dan kita tidak bisa menggunakan lubang. Namun kita 
menananam di alur kontur.  

• Pasang tali teren diseberang baris, namun daripada menggali 
tanda 60 cm, cukup gali dengan kedalaman 8 cm saja pada 
alurnya bertepatan dengan lerengnya.   

• Lihat tabel berikut untuk penjelasan dalam hal pembagian 
tanaman alternatif. 

 

 
 
5) Pengapuran (Memperbaharui Keasaman Tanah)  
• Seringkali tanah, yang warnanya kemerahan, di tempat dengan 

curah hujan tinggi, cenderung lebih asam dan membutuhkan 
banyak nutrisi tambahan supaya tumbuhan bisa tumbuh 
maksimal.  

• Pengapuran pada pertanian, meningkatkan derajat keasaman 
tanah yang selanjutnya akan memungkinkan nutrisi tambahan 
pada tanah untuk menjadi lebih mudah diserap oleh akar.   

Pasak Permanen 1

Pasak

Interval tali teren 60 cm 

Lubang Gundukan tanah lereng bawah

Gundukan alur lereng bawah

Lereng

Jarak baris 75 cm

Baris diseberang lereng

Alur untuk kacang-kacangan,sorgum, kacang tanah, dll

Jarak baris 75 cm

Pasak

Kertas persegi

Pasak Permanen 2

Tali lereng bawah

Tampilan Lubang dan Alur

Tongkat 75 cm

Tongkat 75 cm

Tongkat 75 cm
Tongkat 75 cm
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• Masukkan sesendok teh (5ml) kapur ke setiap lubang, jika tanah 
belum dianalisa keasamanya bisa di atasnya langsung.   

• Jika analisa tanah sudah dilakukan, masukkan kapur dengan 
kadar yang disarankan.  

• Sebagai ganti kapur, Anda bisa menggunakan sesendok makan 
abu kayu atau campuran dari satu atau dua kantong pupuk 
kompos Anda.  

 
6) Bahan Tambahan  
2 tipe: organik dan anorganik. 
 

 Organik  
• Pupuk kompos, pupuk kandang dan tanah humus.   
• Gunakan cangkir atau kaleng 35ml. 
• Letakkan diseberang lubang. 

Potensi yang bisa dihasilkan per hektar, untuk jagung dengan 
pupuk kandang adalah 3-5 ton, dengan kompos 2-5 ton, dan 
dengan humus 1-3 ton.   

• Untuk  kacang-kacangan, masukkan 350 ml diseberang alurnya 
setiap 60cm.   

• Pada tanah yang tidak membutuhkan banyak tanaman di 
alurnya. Contoh sorgum, taburkan bahan tambahan sekitar 
semeter.  

 
Anorganik  

• 2 tipe; sebagai dasar dan atasannya.  
• Tipe dasar termasuk penyubur DAP (Diammonium Pospat) atau 

NPK (Nitrogen, fosfor dan potasium) dalam ukuran yang 
berbeda-beda.   

• Penyubur dasar diletakkan di dasar lubang.   
• Untuk hasil yang optimal, letakkan 12 ml atau sesendok makan 

DAP dengan jarak yang sempit diseberang dasar setiap lubang.   
• Jika menggunakan tanaman sejenis kacang-kacangan yang 

menggunakan alur, taburkan saja sesendok teh di setiap 60 
cm dari alurnya.  

 
Secara Umum  

• Tutup dengan tanah 3 cm sampai kedalaman tetap yang 
dibutuhkan supaya benih dapat tumbuh (5 cm untuk jagung, 3 
cm untuk kacang-kacangan).  

• Tunggu hujan yang cukup. 
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7) Penanaman  
• Lahan harus siap untuk ditanami setidaknya 3 minggu sebelum 

waktu tanam yang optimal di daerah Anda. Contohnya di Afrika 
Selatan, lahan siap ditanami pada akhir Oktober.  

• Lebih disarankan untuk menggunakan benih yang diserbuki 
serangga di ruang terbuka karena benih ini bisa ditanam 
kembali setiap tahun dalam jangka waktu lebih lama.   

• 3 benih per lubang, dikurangi menjadi 2 per lubang (44.000 
tanaman/ha).  

• Letakkan benih di garis lurus diseberang dasar lubang.   
• Kedalaman penanaman-  panjangnya seukuran kotak korek api 

untuk jagung; lebarnya seukuran kotak korek api untuk kedelai; 
setebal seukuran kotak korek api untuk gandum.  

• Jika menaman kacang-kacangan, letakkan benih kacang 
dengan jarak 10 cm sepanjang alurnya.  

• Tutupi dengan rapat, tanah yang turun dari gundukan, sampai 
setingkat permukaan tanah sekitarnya. Pastikan tidak ada batu 
gumpalan keras atau penutup lainnya yang digunakan ketika 
proses penutupan.    

• Tutupi seluruh permukaan lahan dengan selimutnya Tuhan.   
• Catatan: Untuk tanaman dengan benih kecil seperti wortel, 

bayam dll, biarkan garis alurnya bersih dari penutup apapun 
sampai tanamannya sudah muncul. 

 
8) Kontrol Rumput Liar  
• Rumput liar akan mengurangi hasil yang seharusnya karena 

mereka berlomba dengan tanaman yang kita tanam ketika 
mencari air, nutrisi, cahaya matahari dan ruang.   

• Rumput liar ketika masih kecil- 1 ha bisa dipotong dalam 7 hari 
ketika rumputnya hanya setinggi 2,54 cm, namun dalam 14 
hari rumput bisa setinggi 30 cm.  

• Siklus pertumbuhan rumput liar 10 hari. Ini memberi kita 
kesempatan untuk beristirahat sejenak dalam beberapa hari 
ketika rumput setinggi 2,54 cm vs mengurus rumput liar ketika 
dibiarkan sampai setinggi 30 cm untuk memulai memotong 
rumput liar.  

• Potong rumput liar dengan cara berjalan mundur, potong 
langsung dari permukaan tanah.  

• Hilangkan rumput yang merambat dengan cara menarik rumput 
dan bawa keluar dari lahan Anda atau semprot dengan 
penyiang gulma tertentu.   

• Jangan biarkan rumput liat ada terus tumbuh di lahan Anda. 
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9) Perampingan  
• Rampingkan dalam 2-3 minggu setelah tanaman muncul ketika 

benih tumbuh sekitar 20-30 cm tingginya.  
• Rampingkan dengan cara memberi ruang hanya untuk 2 

tanaman per lubang.   
• Perhatikan 3 lubang sekaligus, bukan 1, dan rampingkan sampai 

6 tanaman yang muncul dari benih per 3 lubang. Perhatikan 
contoh dibawah ini: 

 

   Rampingkan tanaman yang terlemah/tanaman tengah jika 
muncul 3 hasil per lubang 

 

      Cabut yang tengah  Cabut yang lemah       Cabut yang lemah 
  

 
Biarkan 3 dalam lubang ketika 1 muncul di ubang sebelahnya 
dan 2 pada lubang selanjutnya sehingga rata-ratanya 2 per 

lubang 
 

 
 
 

 
 

  7 tanaman per 3 lubang, jadi ramping 1 dari lubang dengan 3 
benih di dalamnya 

 
 
 
 

       
 

        Cabut yang terlemah/tengah 
 
 
10) Penyubur Atas (Jagung)   
 Untuk hasil optimal, Anda perlu melakukan 2 penyuburan 
       dengan Ammonium Nitrat (AN) atau Urea: 
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Pada 2-3 minggu pertama setelah tumbuhan muncul: 
• 8ml cangkir atau sesendok makan.   
• Letakkan 7cm dari batang tanaman di sisi atas cekungan. 

 
Kedua sebelum berjumbai:  
• 5 ml or atau sesendok teh.   
• Letakkan 10 cm dari batang tanaman di sisi atas cekungan. 

 
11) Kontrol Rumput Liar Sebelum Panen  
• Ketika daun jagung mulai layu, cahaya masuk melalui kanopi 

yang menyebabkan rumput liar lebih lambat tersiram.   
• Lakukan pengontrolan rumput liar terakhir pada tingkat ini 

untuk membuat lahan Anda bebas dari rumput liar. Tahun-
tahun ini rumput liar menyebabkan kegagalan pada 
penanaman di tahun selanjutnya.  

 
12) Taburan atas  
• Ketika tanaman sudah benar-benar siap dituai.   
• Patahkan tangkai di atas tongkol untuk mempercepat proses 

pengeringan sehingga bisa digunakan sebagai “selimut” di 
lahan Anda.  

 
13) Panen  
• Panenlah ketika jagung Anda sudah tampak matang, biasanya 

2 bulan setelah berjumbai. Tangkainya akan terlihat sangat 
kering dan tongkolnya biasanya akan terlihat menggantung. Di 
tahapini, jagungnya akan memiliki kadar air 30%.   

• Dry cobs further in a suitable place until about 13% moisture 
content, before storing in bags. Selanjutnya keringkan tongkol di 
tempat yang sesuai sampai kadar airnya 13%, sebelum disimpan 
di dalam kantong penyimpanan. 

 
14) Penyimpanan Tangkai Setelah Panen  
• Berdirilah di dekat pangkal batang, dorong ke bawah di antara 

baris lahan.   
• Tingkatkan “selimut” penutupnya dan kurangi rumput liar yang 

ada.   
• Putus siklus pertumbuhan tangkai jagung dengan alat 

penggerek. 
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20 Alasan Mengapa Kita Perlu Melakukan 
yang “Bagaimana” 
 
 
 
Teknologi dasar dari Bertani Pakai Cara Tuhan adalah...… 
 

Jangan membakar atau mengacaukan Selimut Tuhan; 
Jangan membajak, berlatihlah tentang rotasi. 

 
Jangan membakar....  
Selimut Tuhan memiliki potensi untuk memunculkan janji Tuhan yang 
akan memberikan kelimpahan melalui lahan kita. Hal ini menyediakan 
lingkungan yang ideal untuk terjadinya pemulihan lahan kita.  
 
Jangan membajak....  
Di Alkitab, masa pembajakan dilakukan dengan ujung tombak yang 
sangat ringan, sehingga tidak membalik tanah, namun hanya 
merenggangkan tanah dengan kedalaman yang sangat dangkal 
untuk ditanami.  
 
Berlatih rotasi…..  
Rotasi telah terbukti menjadi hal yang sangat penting dalam 
mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tanah dan 
tanaman.  
 
Manfaat-manfaat teknologi Bertani Pakai Cara Tuhan dirangkum 
seperti dibawah ini:  
 
Manfaat Umum 
 
1) Limpasan yang minimal  

Pertanian Konvensional: biasanya 90% air hujan habis dalam 
limpasan. 
 
Bertani Pakai Cara Tuhan: biasanya hanya 6% air hujan yang 
habis dalam limpasan. 
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2) Erosi yang minimal  
Pertanian Konvensional: Biasanya pertahun kehilangan 
tanah 55-250 ton/hektar di Afrika.   
Bertani Pakai Cara Tuhan: hanya sedikit tanah yang hilang per 
tahun. 
 

3) Meningkatkan Infiltrasi   
Pertanian Konvensional:  energi kinetik yang berupa 
pukulan dari tetesan hujan menyebabkan kerak 10% 
pada proses penyerapan air hujan di tanah.   
 
Bertani Pakai Cara Tuhan: Selimut Tuhan melindungi tanah dari 
pukulan teteas hujan dengan cara menyerap seperti pir, hal ini 
memungkinkan terjadi 94% penyerapan. 

 
4) Mengurangi Kerugian Penguapan  

Pertanian Konvensional:  10% kelembaban yang 
terinfiltrasi dalam tanah yang dibajak, permukaannya 
akan terpapar suhu yang tinggi, hal ini menyebabkan 
hilangnya kelembaban karena penguapan.   
 
Bertani Pakai Cara Tuhan: Selimut Tuhan menudungi 
permukaan tanah, menjaga supaya tetap sejuk dan lembab, 
dengan cara mengurangi penguapan dari tanah. 

 
5) Makin Sejuk Suhu Tanahnya, makain Baik Pertumbuhan Benihnya  

Proses penanaman benih dalam Bertani Pakai Cara Tuhan 
membutuhkan waktu lebih lama, namun sekitar 3 minggu 
setelah benih itu muncul dari tanah, benih ini akan subur dan 
mengalahkan proses penanaman benih di lahan pertanian 
konvensional. Semakin sejuk suhu tanahnya, semakin ideal untuk 
munculnya akar, sehingga akanmenghasilkan tanaman yang 
lebih kuat dan sehat.  

 
6) Hujan Pertama tidak Terbuang Sia-sia  

Pertanian Konvensional: Tunggu sampai turun hujan 
pertama sebelum membajak. Tunggu sampai hujan 
kedua sebelum penanaman. 
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7) Tingkatkan Kontrol Rumput Liar  
Pertanian Konvensional: Proses pembajakan menstimulasi 
tumbuhnya rumput liar.   
 
Bertani Pakai Cara Tuhan: Tidak dibajak dan permukaan yang 
masih utuh 100% akan membantu mengurangi tumbuhnya 
rumput liar. Campuran jerami dan rumput basah terbukti menjadi 
cara terbaik untuk melawan tumbuhnya rumput liar yang 
merambat. 
 

Manfaat Perbaikan Tanah 
 
8) Meningkatkan Kapasitas Penampungan Air  

Tanah yang tidak dibajak memiliki struktur seperti spons dan 
ini jauh lebih baik untuk menjaga kadar air, yang akan 
membantu tanah tetap membuahkan hasil dalam masa 
kekeringan. 

 
9) Meningkatkan Kesuburan Tanah  

Selimut Tuhan akan secara terus menerus terurai sepanjang 
tahun, melalui aktivitas mikroba dan serangga. Ini adalah 
proses penting untuk mendapatkan nutrisi alami untuk tanah 
lagi, yang tentunya akan meningkatkan kesuburan. 

 
10) Meningkatkan Nitrogen melalui Rotasi dengan tumbuhan Polong  

Kesuburan tanah meningkat dengan cara merotasi tanaman 
gandum dengan tanaman sejenis polong-polongan seperti 
kacang, kedelai, kacang tanah dan tanaman lain yang akan 
memerbaiki nitrogen. Nitrogen ini akan tersedia untuk tanaman 
tahun selanjutnya. 
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11) Mengurangi Pemadatan 
Pertanian Konvensional: Tanah yang dibajak, menjadi 
terbuka dan kemudian akan rentan merosot, hal ini 
membawa kehancuran sering berjalannya waktu, struktur 
tanah dan ruang udaranya juga menjadi hancur, dan ini 
membuat tanah makin padat. Pembajakan juga 
menyebabkan cekungan-cekungan bajak, yang 
membuat pemadatan lapisan tanah keras yang 
terbentuk pada kedalaman 20-30cm.   
  
Bertani Pakai Cara Tuhan: Tanah akan meningkatkan volumenya 
sepanjang tahun, dengan banyak akar dan liang serangga yang 
memungkinkan akar tanaman yang ditanam tahun depan bisa 
menjalar lebih cepat, tanpa batasan. 
  

12) Meningkatkan Proses Penganginan  
Efek seperti spons di dalam tanah yang tidak dibajak, melalui 
liang-liang serangga dan pembusukan akar, merupakan bagian 
penting dalam menjaga udara di tanah, yang akan 
memungkinkan akar untuk tetap bernafas meskipun di tempat 
yang tergenang air 
 

13) Meningkatkan Mikrobiologi Tanah  
 
2 tipe dasar mikroba tanah, yang dinamakan aerob dan 
anaerob hidup di dalam tanah.  
 
Pertanian Konvensional:  Proses pembajakan mengubur 
organisme aerob di dalam lingkungan anaerob dan 
mengangkat organisme anaerob ke lingkungan anaerob, 
hal ini membuat mereka mati.   
 
Bertani Pakai Cara Tuhan: Dengan tidak membakar selimut atau 
membajak tanahnya, kita menciptakan lingkungan yang ideal, 
sejuk dan lembab, untuk berbagai macam kehidupan organik 
yang ada di dalam tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang 
hidup 
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Manfaat Ekonomi 
 
14) Kontrol Hama dan Penyakit  

Menanam di tanah dengan kadar air atau nutrisi yang 
rendah memancarkan panjang gelombang seperti 
penarik, yang menarik kutu hama dan penyakit.  
Bertani Pakai Cara tuhan memungkinkan tumbuhnya 
tanaman yang sehat dan tidak tumbuh dalam tekanan. 
Hal ini uga menimbulkan keseimbangan ekosistem tanah 
yang merupakan lingkungan paling aman untuk 
mencegah kutu hama tanah, melalui 
pemangsa/predator.  
Praktik dari rotasi tanaman juga memutus siklus hidup 
hama dan penyakit dan secara signifikan mengurangi 
kerugian tanaman karena hama.  

 
15) Mengurangi Biaya dan Waktu untuk Persiapan Lahan  

Telah terbukti bahwa petani konvensional menghabiskan biaya 3 
kali lebih banyak untuk membeli bahan bakar, minyak, 
perawatan dan perbaikan untuk mesinnya dibandingkan 
dengan teknik tanpa bajak. 
Sebagian kecil petani menghabiskan waktu sampai 10 minggu 
untuk membajak dan menyiapkan lubang untuk penanaman 
dibandingkan dengan Bertani Pakai Cara Tuhan yang hanya 6 
minggu untuk memastikan lubangnya siap ditanam. 

 
16) Mengurangi Hilangnya Penyubur  

Setiap berjuta ton penyubur telah hilang dalam proses 
penyerapan yang tidak tepat, kerugian limpasan, peluluhan dan 
erosi.  
Bertani Pakai Cara Tuhan meminimalisir kerugian ini, dan juga 
memastikan bahwa penyubur yang digunakan diletakkan 
secara akurat hanya dalam zona akar dari setiap area 
penanaman. 
 

17) Meningkatkan Tingkat Pengeringan dan Resiko Penyebaran  
Toleransi pengeringan tanah telah terbukti tergantung pada 3 
faktor berikut ini: 
• persentase lapisan Selimut Tuhan 
• agregasi yang baik atau struktur tanah yang rapuh 
• jumlah orgamisme yang hidup di tanah. 
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Praktik rotasi 1/ke 3 membantu untuk menyebarkan resiko 
dari gagalnya tanaman secara total dalam bencana 
tertentu seperti kekeringan atau wabah hama di daerah 
tertentu. 

 
18) Mengurangi Biaya Irigasi  

Irigasi pada tanaman bisa dikurangi beberapa kali karena 
konservasi kelembaban dari tidak membajak dan persentase 
tinggi Selimut Tuhan.  

 
19) Memperbaiki Efisiensi Tumbuhan  

Bertani Pakai Cara Tuha menyediakan lingkungan yang ideal 
untuk kesuburan tanaman denagn cara membatasi 
tekanannya, sehingga ada hasil yang meningkat. Akar akan 
tumbuh secara langsung di bawah selimut, mencapai 
kesuburan tinggi dari proses pembusukan yang terjadi sehingga 
mampu menikmati kesiapan kelembaban yang tersedia dalam 
tingkat yang lebih atas.  

 
20) Peningkatan Hasil  

Ayah Dixon medapat hasil rata-rata 3 karung pertahun. Dixon 
mewarisi lahan ini dan beralih dari pertanian konvensional ke 
Bertani Pakai Cara Tuhan.  

 
Dixon:  Tahun 1  5 karung;    

Tahun 2  45 karung; 
Tahun 3  54 karung; 
Tahun 4   69 karung 

 
Joseph: 7 sampai 70 karung di awal tahun. 

 
George: 9 kali peningkatan hasil 
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Pengelolaan 
 
Tujuan pengelolaan Bertani Pakai Cara Tuhan adalah untuk 
mengembangkan hasil dan keuntungan yang berkelanjutan. Ada 
banyak hal dimana terdapat penyimpanan yang tetap dengan 
Bertani Pakai Cara Tuhan, termasuk tanah, kelembaban, nutrisi, 
persiapan lahan waktu dan biaya. Namun untuk menerapkan 
Bertani Pakai Cara Tuhan secara sukses, pengelolaan tentunya harus 
ditingkatkan.   
 

3 Kunci Pengelolaan Bertani Pakai Cara Tuhan adalah dengan 
melakukan segalanya  secara  

Tepat waktu, dengan standar tinggi dan kerugian minimal 
 

 Kunci 1: Tepat Waktu 

 
• Kejadian 1:14-19 Awal penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan 

memberi kita sebuah dasar kita menentukan waktu.  
• Tuhan menciptakan hari, bulan, tahun dan musim.  
• Pengkhotbah 3:11 “Ia membuat segala sesuatu indah pada 

waktunya”  
• Persiapan lahan diakhir musim.   
• Mengumpulkan pupuk kandang, Selimut Tuhan dan benih. 

Membuat kompos dengan baik pada musim tanam.  
• Menanam tepat waktu- di Afrika Selatan pada musim panas di 

daerah yang turun hujan Anda kehilangan hasil 120kg per hari, 
ditanaman setelah 25 November (hujan turun). 

• Pencabutan rumput liar tepat waktu. 
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Kunci 2: Standar Tinggi  

 

Segala hal yang dikerjakan Tuhan diselesaikan dengan standar 
yang tinggi. StandarNya tentang kesempurnaan digambarkan 
dalam masa penciptaan di Kejadian 1 dimana Dia menciptakan 
dan kemudian menilai pekerjaanNya dan mengatakan bahwa 
semuanya baik.  
 
• Tali teren- baris lurus dan jarak harus akurat.  
• Pasak permanen- tanam di beberapa lubang tahun demi tahun.  
• Lubang- jarak 60 x 75, kedalamannya tergantung apa yang 

akan dimasukkan ke tanah.  
• Penanaman- 3 benih per baris diseberang dasar lubang.   
• Kepadatan populasi 44.444 tanaman jagung, setelah 

dirampingkan.   
• Jaga supaya tidak ada rumput liar di lahan sepanjang tahun.  
• 100% permukaan tertutupi Selimut Tuhan.   
• Tabur benih yang tersedia secara akurat.  
 
Alasan mennaman di lubang yang sama dari tahun ke tahun:  
• Nutrisi yang tersisa dari tanaman tahun lalu masih mudah 

didapatkan oleh tanaman selajutnya.   
• Tekstur tanah menjadi lebih lembut dan mudah dikerjakan.   
• Akar yang membusuk dari tanaman sebelumnya, bisa 

meningkatkan kesuburan tanah dan meninggalkan alur akar 
yang akan memudahkan pertumbuhan akar dan 
meningkatkan penyerapan air.   

• Pemadatan yang terjadi di tanah hanya karena jejak kaki yang 
diantara baris-baris tanam.   

• Gangguan tanah yang minimal antara tanaman 
mengurangi tumbuhnya rumput liar.  

 
Semuanya diukur dengan standar yang sempurna untuk kebaikan kita 
dan bukan hanya untuk kesempurnaan semata. Hal ini telah dipilih 
secara seksama untuk memastikan bahwa petani akan mendapakan 
keuntungan yang berkelanjutan. 
 

• Kolose 3:23 “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah 
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan 
untuk manusia” 
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Kunci 3: Dengan Pemborosan Minimal 
 

 
 
Secara Alkitaiah, gambaran paling menakjubkan yang 
dilakukan Yesus dalam hal pemborosan minimal ditunjukkan 
dengan memberi makan lima ribu orang (Matius 14:14) 
 
Contoh pemborosan minimal Tuhan:  
• Siklus air  
• Siklus karbon 
 
Pemborosan Manusia:   
• Penggundulan hutan  
• Pemotongan dan pembakaran lahan  
• Erosi tanah  
• Limpasan  
• Penurunan tanah di lahan pertanian adalah pemborosan. 
 
Bertani Pakai Cara Tuhan menjamin pemborosan minimal dengan:  
• Mengurangi permintaan lahan melalui hasil yang meningkat di 

lahan dengan luas yang sama.  
• Konservasi tanah  
• Penyerapan air hujan  
• Pengurangan limpasan  
• Menjaga kadar air dan kelembaban tanah 
• Jarak pada tanaman menutup kanopi 
• Elemen pendukung pertumbuhan tanaman efektif digunakan. 
• Menghemat waktu dan uang 
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Kesimpulan  
 
 
Sungguh menakjubkan ketika kita melihat bahwa 3 kunci pengelolaan 
ini menuntun kita pada sukacita besar dalam pekerjaan tangan kita. 
Ingat, jika Anda menabur dengan sukacita, Anda juga akan menuai 
dengan sukacita dan jika Anda menabur dengan wajah yang 
cemberut, bersungut-sungut dan mengeluh, Anda juga akan menuai 
panen dengan bersungut-sungut dan mengeluh. 
 

• 2 Korintus 9:7 “Hendaklah masing-masing memberikan 
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang 
memberi dengan sukacita.” 

 
Aspirasi kita pada pengelolaan yang baik, dan karena itu ada 
keuntungan yang berkelanjutan, merupakan langkah kedua dari diri 
kita yang menjadi layak disebut anak-anakNya. Kita perlu melakukan 
segalanya seperti untuk Tuhan, dengan buah dari bukti Roh Kudus 
sebagai saksi transformasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. 
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Pengomposan 
 
Pengantar  
• Kompos merupakan bahan organik yang membusuk, proses 

penguraiannya dilakukan oleh mikro organisme, khususnya 
bakteri dan jamur.  

• Ini adalah pilihan alternatif untuk penyubur. Dengan menaruh 
kompos berkualitas baik ke tanah, petani bisa menuai dengan 
sama,jika tidak lebih baik, keuntungan di masa yang lebh lama 
ketika dibandingkan dengan penggunaan penyubur.   

• Ini akan meningkatkan kadar nutrisi organik di dalam tanah dan 
membantu menyediakan kembali keseimbangan biota alami di 
tanah.  

• Timbunan kompos yang disarankan dimulai dari 2m x 2m x 2m.  
• Ketika volumenya sudah cukup untuk 1 ekar atau 1/2 ha 

untuk jagung.  
• Tidak disarankan Anda mengurangi ukuran awal untuk 

tumpukannya sampai dibawah 1.5m3. 
• Mulailah mengumpulkan bahan kompos di dekat kanopi 

tanaman, ketika masih ada beberapa bahan hijau disekitarnya. 
 
Bahan-bahan  
Kompos dibuat dari tiga komponen utama: nitrogen, komponen 
hijau dan berkayu/ komponen kering. 
 
1) Komponen Nitrogen  
• 10% dari tumpukan Anda / 15 karung pupuk kandang.   
• Jika tidak ada pupuk kandang, gunakan 4m3 polong.   
• Komponen ini adalah bahan bakar dari tumpukan 

kompos dan merupakan pintu masuk bakteri. 
 
2) Komponen Hijau  
•   45% dari tumpukan Anda.  
•   Semua yang tetap hijau ketika dipotong, meskipun telah    
    dikeringkan. 
 
3) Komponen Kayu Kering  
• 45% dari tumpukan Anda.  
• Bahan sejenis kayu membantu pertumbuhan jamur, contoh: 

tongkol jagung, tangkai, carang, telenan, dan parut kayu.  
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• Bahan kering menambah jumlah, contoh: rumput, daun dan 
rumput liar. 

 
Bahan-bahan ini harus ditumpuk secara terpisah sampai jumlahnya 
cukup terkumpul. 
 
Membuat Tumpukan 
 
• Mempertahankan rasio yang tepat sangatlah penting.  
• Buat tumpukan memakai lapisan dari 3 komponen utama.  
• Celupkan bahan yang hijau dan berkayu/kering ke dalam air, 

sebelum Anda memasukkannya ke tumpukan.  
• Mulailah dengan 20 cm kayu kering, kemudian letakkan 20 cm 

yang hijau, kemudian 2 karung pupuk kandang yang basah 
diatasnya.  

• Ulangi lapisan ini sampai tingginya 2 m  
 

 

Lapisan 20cm Bahan Kering dan Kayu

Lapisan 20cm Bahan Hijau

2 Karung Pupuk Kandang

Lapisan 20cm Bahan Kering dan Kayu

Lapisan 20cm Bahan Hijau

2 Karung Pupuk Kandang

Lapisan 20cm Bahan Kering dan Kayu

Lapisan 20cm Bahan Hijau

2 Karung Pupuk Kandang

Lapisan 20cm Bahan Kering dan Kayu

Lapisan 20cm Bahan Hijau

2 Karung Pupuk Kandang

Tinggi 
2m 
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Suhu  
• Suhu yang ideal adalah antara 55°C dan 68°C.  
• Pertahankan suhu itu selama 3 hari, untuk membunuh semua 

bibit dan patogen yang tidak diinginkan.   
• Gunakan alat ukur suhu untuk hasil akurat.  
• Alternatif yang murah adalah dengan menggunakan tongkat 

baja 88m. Setelah memasukkan ke dalam tumpukan selama 
beberapa menit, perhatikan apakah Anda bisa memegangnya 
selama 5 detik. Jika Anda bisa maka suhunya kurang dari 70. 
Jika tidak, maka tumpukannya siap di balik.   

• Jika Anda membiarkan suhunya mencapai lebih dari 70°C, 
mikroba yan penting justru terbunuh dan karbon juga 
terbakar dan terbuang.  

• Kompos harus diambil dan didinginkan setelah 6-8 minggu. 
 
Membalik Tumpukan  
• Balikkan pertama sekitar 3 hari (Sebelum suhunya mencapai 

70°C).  
• Campur tumpukannya dengan posisi 2m x 2m menggunakan 

cangkul, pindahkan bahan yang diluar ke tengah dan yang 
tengah keluar.   

• Proses pembalikkan ini untuk menjaga suhu yang tepat, 
mencapur bahan, membalik bahan yang diluar ke dalam 
sehingga semua bahan terpapar suhu tinggi, memberikan 
oksigen pada tumpukan dan memungkinkan kita memeriksa 
kelembabannya dan menyesuaikan kembali jika diperlukan.  

• Jika tumpukan tidak dibalik, maka akan menjadi anaerob, 
berbau tidak sedap dan kompos yang dihasilkan 
berkualitas rendah.  

• Cara mudahnya adalah membalik tumpukan setiap 3 hari pada 
3 proses pembalikan pertama dan setiap 10 hari untuk 
pembalikan ke 4 atau 5.   

• Setelah 2 bulan, maka proses pembalikan sudah selesai.  
Ketika sudah selesai, diamkan kompos selama 4 bulan.  
 
Kadar Air  
• Air akan hilang seperti uap dan perlu di ganti.  
• Cobalah untuk tetap menjaga kelembaban kompos Anda pada 

50%.  Anda bisa memeriksa kadar airnya dengan cara meremas 
memakai tangan Anda. Jika air menetes, artinya terlalu basah. 
Jika tidak ada air yant menetes, tapi ketika Anda membuka 
telapak tangan, bentuk bahanya tidak tetap, artinya terlalu 
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kering, jadi Anda perlu menambah air. Jika diremas, tidak ada 
tetesan air dan ketika Anda membuka telapak tangan dan 
bentuk bahannya tetap, maka kadar airnya sesuai yang 
diinginkan yaitu 50%. 

• Bairkan lekukan di atas tumpukan dan letakkan rumoout atau 
karung gandum di atasnya untuk menjaga tumpukan dari hujan, 
hal ini akan membuat tumpukan terlalu dingin. 

 
Indikator Kompos yang Baik  
• Warnanya cokelat tua  
• Aromanya manis  
• Struktunyar menggumpal  
• Anda seharusnya bisa melihat untaian jamur yang tebal. 
 
Kompos bisa disimpan seoanjang tahun, tanpa mengurangi atau 
kehilangan nutrisi dan harga yang harus dibayar ketika membuat 
kompos hanyalah tenaga kerja. 
 
Kompos adalah elemen pendukung yang perlu kita terapkan di 
setiap lahan pertanian sebagai ungkapan kesetiaan dan iman pada 
Tuhan yang sudah menyediakan segalanya dan menaruhnya di 
tangan kita. 
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 Keragaman Hayati Melalui Tanaman 
 
 
Dalam Bertani Pakai Cara Tuhan, kami mendorong para petani 
untuk mempraktikkan keragaman hayati melalui rotasi, 
meneruskan tanaman atau menumbuhkan pupuk hijau yang 
menutupi tanaman. 
 
Rotasi 
• Rotasi harus terjadi setiap tahun ke 3.  
• Bagi lahannya menjadi 3 bagian yang sama dan alokasikan dua 

yang pertama ke tanaman pokok, contoh jagung dan porsi ke 3 
untuk tanaman rotasi, contohnya kacang hijau. 

 

 
• Alokasikan sepertiga area lahan untuk rotasi.   
• Rotasi memutus siklus penyakit dan hama, meningkatkan dan 

memperbaiki struktur tanah dan kesuburannya, menyediakan 
protein dan vitamin untuk keluarga dan membantu mengatasi 
resiko finansial.  

 
Panduan Umum:  
• Ganti dari spesies monokotil ke dikotil.   
• Bisa juga dengan menanam polong-polongan seperti kacang, 

kacang kedelai, kacang polong, kacang kapri, atau kacang 
tanah, tapi bisa juga bunga matahari, ubi, dan sayuran. 

• Porsi rotasi ke 3 bisa dibagi lagi menjadi beragam sayur untuk 
persediaan nutrisi bagi keluarga. 
 

 

Tahun 1 2 3 
Porsi 1 Jagung Kacang Jagung 
Porsi 2 Jagung Jagung Kacang 
Porsi 3 Kacang Jagung Jagung 
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Contoh Rotasi Lahan 

 
Meneruskan Tanaman 
Meneruskan tanaman adalah menanam tanaman kedua ketika 
yang pertama layu dan didorong dengan area dimana iklimnya 
memungkinkan hal ini atau jika ada residu air yang cukup sampai 
akhir musim. Meneruskan tanaman berbeda dengan tanaman 
ganda yang ditanam setelah memanen tanaman pertama. Harap 
berhati-hati, jangan menanam tanaman selanjutnya terlalu awal, 
karena ini akan menyebabkan tanaman pertama Anda menderita,  
ketika tahap pengisian biji gandumnya terjadi contoh: kacang 
polong yang ditanam di dekat jagung yang layu.  
 

Pasak 1

Lereng

Pasak 2

Pasak 3 Pasak 4

Pasak 5 Pasak 6

Pasak 7 Pasak 8

10 Baris
atau 7.5m

10 Baris
atau 7.5m

10 Baris
atau 7.5m

PORSI 1
Jagung

PORSI 2
Jagung

60 cm jarak
Tali teren

TAMPILAN SKALA LAHAN

PORSI 3
Tanaman Rotasi
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Catatan: Meneruskan tanaman berbeda dengan pencampuran 
tanaman (contoh: menanam kacang di antara baris jagung). Kami 
tidak menyarankan praktik pencampuran tanaman. 
 
Pupuk Hijau Menutupi Tanaman  
Pupuk hijau menutupi tanaman telah sukses digunakan selama 
bertahun-tahun untuk meningkatkan persentase penutupan selimut 
Tuhan, memperbaiki nitrogen, meningkatkan kesuburan tanah, 
mengontrol rumput liar, mencegah erosi, menyediakan berbagai 
hewan berprotein tinggi, menambah penghasilan dan makanan 
bagi manusia. Mereka seperti kompos yang ada di lahan dan 
keuntungannya lebih dari kompos, selain itu tidak perlu disirami air 
dan lebih membutuhkan lebih sedikit tenaga. 
  
Ini sangat cocok untuk iklim di Afrika Tengah dan Barat, dan juga 
negara yang musim hujannya lebih panjang. Disarankan untuk 
menumbuhkan pupuk hijau di sekitar tanaman pada masa curah 
hujan yang singkat untuk memperbaiki kondisi tanah pada musim 
penanaman tanaman pokok.  
 
Contoh:  
• Polong-polongan: Kacang polong, kacang merah, kapri.  
• Monokotil: Gandum, oat, beras,  
 
Kacang panjang, kapri dan gandum juga bisa digunakan sebagai 
tanaman lanjutan.  
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Panduan Tanaman Alternatif: 
 
 

Panduan Tanaman Alternatif (>600mm Hujan) dalam Hektar 
Tanaman  Jagung Bunga 

Matahari 
Kapas Sorgum Kedelai Kacang 

panjang 
Kacang 
tanah 

Teknik Penanaman  Tempat Penanaman Alur 
Kecepatan  kg/ha 30 5 25 10 160 60 80 

Jarak Baris  
Dalam baris 

75 
60 

75 
60 

75 
60 

75 
10 

75 
5 

75 
10 

Ganti ke 37.5 
8 

Kedalaman 
Penanaman 

cm 5 2 2 2 1.5 2 3 

Tanaman Benih/lubang 3 3 5 1 1 1 1 
Perampingan Benih/lubang 2 2 1-2 1 1 1 1 

Populasi tanaman/ha 44 444 44 444 33 333 133 333 266 667 133 333 333 333 
Target Hasil ton/ha 5-7 2-2.5 2-2.5 2-2.5 1.5-2 1.5-2 1.5-2 

Kompos/Humus/Pupuk 
kandang 

Cangkir ukuran ml  
50 kg karung/ha 

350ml 
156 

350ml 
156 

350ml 
156 

350ml/m 
94 

350ml/m 
94 

350ml/m 
94 

350ml/m 
188 

Atau Penyubur Padat Cangkir ukuran ml 
Tingkat kg/ha 

12ml 
293 

8ml 
196 

8ml 
196 

 8ml/m 
117 

5ml/m 8ml/m 
147 

Penyubur Atas 1) Cangkir ukuran ml 
2) Cangkir ukuran ml 

  Kadhiri Kilo/ha 

8ml 
5ml 
246 

5ml 
 

94 

5ml 
 

94 

12ml 
 

136 

   

Abu Kayu Cangkir ukuran ml 
Tingkat kg/ha 

12ml 
203 

   12ml/m 
122 

 12ml/m 
243 

atau Kapur Cangkir ukuran ml 
Tingkat kg/ha 

5ml 
133 

   5ml/m 
80 

 5ml/m 
160 
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  Tambahan 
 
Mimpi dari Bertani Pakai Cara Tuhan adalah untuk melihat beban 
kuk terangkat dari yang miskin, izinkan mereka menyadari bahwa 
Tuhannya merekalah yang memberi semua potensi.  
 
Motivasi Alkitabiah 
Anda mungkin bertanya “Namun siapakah aku ini Tuhan?”. Anda 
adalah anak laki-laki dan perempuan Tuhan yang Maha Tinggi. 
Yesus berkata “Apa yang Ku lihat dari Bapa, adalah apa yang Ku 
lakukan. Juga apa yang Ku dengar dari Bapa, itulah yang Ku 
lakukan” Kita hanya perlu mengikuti apa yang sudah Yesus 
tunjukkan pada kita. Dia datang untuk melayani, memberi jalan 
keluar untuk yang miskin, sakit, sakit hati dan putus asa untuk 
diselamatkan dan hidup dalam janji hidup berkelimpahan 
didalamNya. Kita telah memiliki kesempatan luar biasa untuk 
melakukan hal ini dengan sarana Bertani Pakai Cara Tuhan dan 
memenuhi penetapan dalam Yesaya 58- Umat pilihan Tuhan. 
Ketika melakukan hal ini pun kita punya hak istimewa untuk 
melayani Raja (Matius 25:53) dan hidup dalam berkatNya ketika 
kita memperhatikan yang miskin dan perlu pertolongan (Mazmur 
41:1-3). 
 
Injil dalam Firman dan perbuatan baik bisa diseimbangkan untuk 
menghancurkan kutukan kemiskinan dan melepas kuk 
keputusasaan, Umat Tuhan bisa menciptakan gerakan besar untuk 
melaksanakan pesan harapan ini secara efektif pada orang yang 
sedang kehilangan harapan. 
 
Semuanya Berawal dari Anda  
Jika Anda ingin menjadi petani yang Bertani Pakai Cara Tuhan, 
maka lakukanlah dengan pengajaran yang sudah Anda dapatkan 
dan pastikan bahwa Anda mulai dari hal kecil dan lanjutkan 
dengan iman. Tetaplah pelajari berbagai sumber yang ada dan 
bergabunglah di sesi-sesi pelatihan yang ada. 
 
Jika Anda tertarik untuk diakui sebagai pelatih Bertani Pakai Cara 
Tuhan, Anda perlu berkomitmen untuk mengikuti smua proses untuk 
diperlengkapi dan akreditasinya juga  
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Hal ini termasuk:  
• Mengikuti setidaknya 3 kali pelatihan 
• Menanam dan mengelola Taman yang Cukup Air milik 

Anda sendiri selama satu musim. 
• Ikut serta dalam pelatihan mission trip di lapangan. 
• Ketika satu dari pelatih senior Bertani Pakai Cara Tuhan 

merasa bahwa Anda sudah siap, maka kami akan 
mengakui dan mengakreditasi Anda sebagai pelatih Bertani 
Pakai Cara Tuhan.  

 
Perlu diingat bahwa Bertani Pakai Cara Tuhan bukanlah sebuah 
organisasi, namun merupakan sarana yang diberikan pada 
anggota tubuh Kristus. Kami tidak sedang mencoba membuat 
Anda Bertani Pakai Cara Tuhan, namun lebih ingin memperlengkapi 
Anda untuk menggunakan Bertani Pakai Cara Tuhan. Kami ingin 
menghasilkan ribuan pelatih untuk mampu menyebarluaskan 
pesan pengharapan ini di bawah payung gereja, misi atau 
lembaga non-pemerintah.  
 
Implementasi Taman yang Cukup Air 
 
Taman yang Cukup Air merupakan sebuah mekanise luar biasa  
untuk meneruskan Bertani Pakai Cara Tuhan secara efektif. 
Penggambaran 6x 6m tentang taman yang kecil ini untuk pelatihan 
dan pemuridan petani-petani di komunitas mereka masing-masing.  
Ini merupakan cara efektif dan memerlukan 2-3 jam untuk 
diselesaikan. Meskipun kecil, namun masih cukup luas untuk melatih 
para petani tentang cara implementasi teknik Bertani Pakai Cara 
Tuhan  secara sukses di lahan mereka sendiri, ketika mereka 
mengizinkan orang-orang untuk dilatih supaya mampu melihat 
dengan jelas, dengan cukup pengulangan dan kesempatan untnuk 
mencoba teknik ini sendiri. Ini merupakan gambaran metode 
interaktif fan bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan bagi 
semua yang berpartisipasi. 
 
Informasi lebih detil ada di implementasi Taman yang Cukup Air 
bisa didapatkan melalui seri DVD Bertani Pakai Cara Tuhan, juga 
panduan referensi untuk Pelatih. 
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Petunjuk untukImplementasi Kelompok yang Sukses   
• Komitmen pada 5/6 tahun pelatihan berulang.  
• Temukan orang yang tepat.  
• Berikan secara cuma-cuma untuk semua – jangan ada 

perlakuan khusus.  
• Ukuran yang diperlebar- jaga ukuran Taman yang Cukup Air.  
• Jika tinggal bersama atau didekat komunitas yang akan Anda 

latih, bagi sesi pelatihan menjadi porsi yang lebih kecil, ajak petani 
melalui masa produksi. 

• Pastikan Anda dilatih pada waktu yang tepat di tahun itu.  
• Bagi petani ke kelompok kecil. 
• Jangan pernah gunakan sekantong benih atau penyubur 

sebagai intensif.   
• Evaluasi lapangan adalah sarana yang baik untuk pemuridan 

petani.  
• Doa 

 
Kesimpulan  
Sementara Bertani Pakai Cara Tuhan disebarluaskan antar bangsa, 
Dukungan kami pada Anda adalah- jangan pernah lupa bahwa 
YANG MISKIN adalah target utamanya. Mereka memiliki tempat 
khusus di hati Tuhan dan kita harus memastikan bahwa kita terus 
berfokus untuk melayani mereka sepenuh hati. 
 
Mari kita mengambil pesan ini dengan termotivasi oleh ketaatan 
pada Firman Tuhan yang berakar pada belas kasih seperti Kristus dan 
membagikannya dengan kasih pada yang paling miskin diantara 
yang miskin supaya dibebaskan dari kuk kemiskinan. 
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Sumber-sumber 
 
 
 
• Situs internet Bertani Pakai Cara Tuhan:  

www.farming-gods-way.org 
 
• Seri DVD Bertani Pakai Cara Tuhan: 

Seri ini mengulik dasar Alkitabiah yang berupa kunci-kunci Bertani 
Pakai Cara Tuhan, dan juga sisi praktis dari teknologi dan 
pengelolaan. Dengan animasi yang rinci, gambar yang 
bergerak, efek visual, dan lokasi-lokasi film yang sektakuler, seri-
seri 7 jam ini akan membawa penonton untuk berpetualang 
dalam petualangan ciptaan Tuhan yang luar biasa, untuk 
menyingkap berkat yang berupa Bertani Pakai Cara Tuhan. 
Panduan Pelajaran Fasilitator merupakan alat yang berguna 
untuk fasilitasi DVD.  

 
• Panduan Referensi Pelatih:  

Ini adalah sumber yang sangat berguna untuk mereka yang 
ingin memperdalam pengetahuannya tentang Bertani Pakai 
Cara Tuhan. Ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang ingin 
melatih tentang Bertani Pakai Cara Tuhan. 

 
• Panduan Lapangan Bertani Pakai Cara Tuhan:  

Buku ini adalah panduan lapangan, yang dibuat untuk 
komunitas pada masa pelatihan. Ini bisa di unduh dari Sumber-
sumber yang ada di situs internet Bertani Pakai Cara Tuhan 
untuk semakin diperlengkapi.  

 
• Panduan Pelajaran Fasilitator – Sebuah seri dari pertanyaan 

dasar untuk digunakan ketika memfasilitasi dengan seri DVD 
untuk mendorong diskusi. 

 
• Pertanyaaan umum : info@farming-gods-way.org 
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