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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya pertanian berkelanjutan merupakan upaya  pemanfaatan sumber daya 

yang dapat diperbaharui dan sumberdaya tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi 

pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. 

Keberlanjutan yang dimaksud meliputi : penggunaan sumberdaya, kualitas dan kuantitas 

produksi, serta kualitas lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan 

lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan sehingga 

dalam pelaksanaannya akan mengarah kepada upaya memperoleh hasil produksi atau 

produktifitas yang optimal dan tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan. 

Jadi secara umum, sistem pertanian berlanjut merupakan sistem pertanian yang layak 

secara ekonomi dan ramah lingkungan. Pada tingkat bentang lahan upaya pengelolaannya 

diarahkan pada upaya menjaga kondisi biofisik yang bagus yaitu dengan  pemanfaatan 

biodiversitas tanaman pertanian untuk mempertahankan keberadaan pollinator, untuk 

pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit dan mengupayakan  kondisi hidrologi 

(kuantitas dan  kualitas air) menjadi baik serta  mengurangi emisi karbon. Banyak macam 

penggunaan lahan yang tersebar di seluruh bentang lahan, yang mana komposisi dan 

sebarannya beragam tergantung pada beberapa faktor antara lain iklim, topografi, jenis tanah, 

vegetasi dan kebiasaan serta adat istiadat masyarakat yang ada disekelilingnya. 

Didalam ruang perkuliahan, mahasiswa mempelajari tentang beberapa indikator 

kegagalan Pertanian berlanjut baik dari segi biofisik(ekologi), ekonomi dan sosial. Dalam 

konteks tersebut perlu adanya pengenalan pengelolaan bentang lahan yang terpadu di 

bentang lahan sangat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk  meningkatkan pemahaman 

mahasiswa terhadap konsep dasar Pertanian Berlanjut di daerah Tropis dan pelaksanaannya  

di tingkat lanskap.  

1.2. Maksud dan Tujuan 

 Memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan pertanian berlanjut dari aspek 

ekologi, ekonomi, dan sosial. 

 Untuk memahami macam-macam tutupan lahan, sebaran tutupan lahan dan interaksi 

antar tutupan lahan pertanian yang ada di suatu bentang lahan. 



 Untuk memahami pengaruh pengelolaan lanskap Pertanian terhadap kondisi hidrologi, 

tingkat biodiversitas, dan serapan karbon. 

 Untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar area tersebut. 

 Untuk memenuhi tugas praktikum Pertanian Berlanjut. 

 Untuk mengetahui apakah pertanian di wilayah praktikum dapat dikatakan berlanjut 

atau tidak. 

1.3. Manfaat 

 Dapat menentukan berlanjut atau tidaknya suatu sistem pertanian. 

 Mampu mengaplikasikan dasar teori yang diperoleh di perkuliahan ruang. 

 Mampu menyimpulkan bagaimana kondisi biodiversitas, kualitas air dan karbon di 

wilayah tersebut. 

 Mampu menyimpulkan tingkat keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut berkenaan 

dengan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. 



BAB 2 

METODOLOGI 

 

2.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan fieldtrip mata kuliah Pertanian Berlanjut diadakan di tiga tempat berbeda 

yaitu: 

 Desa Sumberagung, kecamatan Ngantang, Kotamadya Batu 

 Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kotamadya Batu 

 Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu 

Waktu pelaksanaan fieldtrip mata kuliah Pertanian berlanjut yaitu pada hari Sabtu, 19 

November 2011 

2.2. Metode Pelaksanaan 

 2.2.1. Pemahaman Karakteristik Lansekap 

1) Menentukan lokasi yang representatif untuk dapat melihat lansekap secara 

keseluruhan. 

2) Melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk 

penggunaan lahan yang ada. Isikan pada kolom penggunaan lahan, dokumentasi 

dengan foto. 

3) identivikasi jenis vegetasi yang ada, isi hasil identifikasi ke dalam kolom 

tutupan lahan. 

4) Melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap berbagai tingkat 

kemiringan lereng yang ada serta tingkat tutupan kanopi dan seresahnya. 

5) isi hasil pengamatan pada form. 

 

 



 2.2.2. Pengukuran Kualitas Air 

Pengambilan sampel untuk mengukur DO (dissolve oxygen) di laboratorium 

dilakukan dalam beberapa langkah: 

1) Pada saat pengambilan contoh air, sungai harus dalam kondisi yang alami (tidak 

ada orang yang masuk dalam sungai). Hal ini untuk menghindari kekeruhan air 

akibat gangguan tersebut. 

2) Ambil contoh air dengan menggunakan botol ukuran 1 liter (sampai penuh) dan 

tutup rapat. 

3) Beri label berisi waktu (jam, tanggal, bulan, tahun), tempat pengambilan contoh, 

dan nama pengambil contoh. 

4) Contoh air segera dianalisis di laboratorium. 

Pendugaan kualitas air secara fisik (kekeruhan) dilakukan dalam beberapa langkah: 

1) Tuangkan contoh air dalam tabung / botol air mineral samapai ketinggian 30 

cm. 

2) Aduk air secara merata. 

3) Masukkan „secchi disc‟ ke dalam tabung yang berisi air secara perlahan-lahan 

dan amati secara tegak lurus sampai warna hitam-putih pada „secchi disc‟ tidak 

dapat dibedakan. 

4) Baca berapa sentimeter kedalaman „secchi disc‟ tersebut. 

5) Masukkan data kedalaman yang diperoleh ke dalam persamaan berikut: 

Konsentrasi sedimen (mg/l) = (3357.6 * D
-1.3844

) 

Dimana „D‟ adalah kedalaman „secchi disc‟ dalam cm. 

 

 

 



Pengamatan suhu air dilakukan dalam beberapa langkah: 

1) Catat udara sebelum mengukur suhu dalam air. 

2) Masukkan termometer ke dalam air selama 1-2 menit. 

3) Baca suhu saat termometer masih dalam air, atau secepatnya setelah dikeluarkan 

dari dalam air. 

4) Catat pada form pengamatan. 

Pengamatan pH air dilakukan dalam beberapa langkah: 

1) Siapkan gelas ukur / tabung untuk pengujian, isi dengan air yang akan diuji. 

2) Celupkan kertas lakmus ke dalamnya, biarkan beberapa saat sampai terjadi 

perubahan warna. Bandingkan warna kertas lakmus dengan warna standar. 

3) Catat pH sesuai dengan warna standar. 

 2.2.3. Pengukuran Biodiversitas 

  2.2.3.1. Aspek Agronomi 

Indikator yang digunakan dalam mengukur biodiversitas dari aspek 

agronomi adalah populasi dan jenis gulma pada lahan. Metode yang 

digunakan adalah: 

1) Membuat sebuah kerangka persegi berukuran 1m x 1m dari bahan 

bambu. 

2) kerangka persegi dilempar secara acak ke tempat yang diduga 

memiliki populasi gulma yang dapat mewakili keseluruhan lahan. 

3) Catat jumlah dan jenis gulma yang ditemukan dalam kerangka 

persegi tersebut. Untuk mengetahui jenis gulma dapat 

menggunakan buku Flora. 

4) Olah semua data yang telah diperoleh dengan bantuan modul 

fieldtrip mata kuliah Pertanian Berlanjut. 

 



  2.2.3.2. Aspek Hama Penyakit 

1)  Membuat jalur transek pada hamparan yang akan dianalisis  

2) Menentukan titik-titik pengambilan sampel pada jalur (transek) yang 

mewakili mewakili agroekosistem dalam hamparan 

3)   Tangkap serangga ndengan menggunakan sweep net dengan metode 

yang benar pada agroekosistem yang telah ditentukan 

4)   Kumpulkan semua serangga yang tertangkap sweep net dan masukkan 

kedalam kantong plastik yang telah diberi secarik kertas tissu 

5)  Serangga yang telah terkumpu dibunuh dengan memberikan etil asetat. 

6) Semua kantong plastik berisi serangga (sudah mati) dibawa ke 

Laboratorium Hama. Apabila belum segera diamati hendaknya semua 

serangga tersebut disimpan dilemari pendingin. 

7) Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabel.  

  2.2.4. Pendugaan Cadangan Karbon 

 Peran lansekap dalam menyimpan karbon bergantung pada besarnya 

luasan tutupan lahan hutan alami dan lahan pertanian berbasis pepohonan 

baik tipe campuran atau monokultur. Besarnya karbon yang tersimpan di 

lahan bervariasi antar penggunaan lahan tergantung pada jenis, kerapatan 

dan umur pohon. Oleh karena itu ada tiga parameter yang diamati pada 

setiap penggunaan lahan yaitu jenis pohon, umujr pohon, dan biomassa 

yang diestimasi  dengan mengukur diameter pohon dan mengingrasikannya 

kedalam persamaan allometrik. 

 

 

 

 

 



  2.2.5. Identifikasi Keberlanjutan Lahan dari Aspek Sosial Ekonomi 

Dalam mengevaluasi keberlanjutan dari aspek sosial ekonomi menggunakan 

indikator-indikator sebagai berikut (dengan melakukan wawancara terhadap 

petani): 

1. Macam/jenis komoditas yang ditanam 

2. Akses terhadap sumber daya pertanian 

3. Penguasaan lahan 

4. Saprodi 

5. Faktor-faktor produksi 

6. Diversifikasi sumber pendapatan 

7. Kepemilikan hewan ternak 

 



BAB 3 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Hasil 

 3.1.1. Kondisi Umum Wilayah 

Dusun Kekep 

Stop 1 

Macam lansekap : fragmented 

Kemiringan: 

 Atas   = 40
o
-45

o
 

 Tengah  = 20
o
 -30

o
 

 Tengah bawah = <20
o
 

 Bawah  =2
o
 -5

o
 

Penggunaan 
lahan 

Tutupan 
lahan 

Manfaat 
Posisi 
lereng 

Tingkat tutupan ∑ 
spesies 

Kerapatan C stock 
Kanopi Seresah 

Kebun 
camp. 
Tahunan 

Eucalyptos Kayu/bunga Atas Sedang Sedang 1 Sedang Sedang 

Kebun 
camp. 
Tahunan 

Pinus Kayu Atas Sedang Sedang 1 Rendah Tinggi 

Kebun 
semusim 

Wortel Umbi 
Bawah-
tengah 

Sedang Rendah 1 Sedang Rendah 

Kebun 
tahunan 

Jeruk Bunga Tengah Sedang Rendah 1 Sedang Rendah 

Lahan 
kosong 

Rumput 
Daun 
(tutupan) 

Bawah Sedang Sedang 4 Sedang Rendah 

Tanaman Pisang Buah 
Bawah-
tengah 

Rendah Rendah 1 Rendah Rendah 

  Bambu Kayu Bawah Rendah Rendah 1 Rendah Rendah 

Semak-
semak 

Rumput/tan. 
Lain 

Daun 
(tutupan) 

Tengah-
atas 

Rendah Rendah 6 Sedang Rendah 

Campuran 
Tahunan 

Cemara Kayu Atas Sedang Sedang 1 Sedang Tinggi 

 



Stop 2 

Macam lansekap : fragmented 

Penggunaan 
lahan 

Tutupan 
lahan 

Manfaat 
Posisi 
lereng 

Tingkat tutupan ∑ 
spesies 

Kerapatan C stock 
Kanopi Seresah 

Hutan   Kayu   tinggi Tinggi 1   Tinggi 

multi strata pisang Buah 
tengah-
bawah 

sedang sedang 1 rendah Sedang 

multi strata nangka 
buah-
daun 

Tengah sedang Tinggi 1 sedang Sedang 

  alpukat Buah Tengah sedang Tinggi 1 sedang Sedang 

  Kopi Buah Tengah sedang sedang 4 rendah Rendah 

  Talas 
buah-
daun 

tengah-
bawah 

rendah sedang 1 sedang Rendah 

Semusim 
rumput 
gajah 

Daun Atas rendah rendah 1 tinggi Rendah 

  X   Atas     6 tinggi Rendah 

  semak   Bawah         Rendah 

 

Stop 3 

Penggunaan 
lahan 

Tutupan 
lahan 

Manfaat 
Posisi 
lereng 

Tingkat tutupan ∑ 
spesies 

Kerapatan C stock 
kanopi seresah 

Semusim pisang Buah 
 tengah-
bawah 

 sedang sedang  8  Rendah Rendah 

Semusim pepaya Buah  Atas  rendah rendah  1 Rendah Rendah 

Tahunan alpukat Buah  Tengah  Sadang  tinggi 5 Sedang Sedang 

Semusim kunyit Akar Bawah  rendah rendah  2 Sedang Rendah 

Tahunan Salak Buah Tengah  Sedang sedang  10 Tinggi Sedang 

Semusim Jahe Akar Bawah  Rendah rendah  5 Sedang Rendah 

  
rumput 
gajah 

Daun Atas  Rendah tinggi  87 Tinggi Rendah 

Tahunan nangka 
buah 
daun 

Bawah  sedang sedang  1 Sedang Tinggi 

Tahunan mangga Buah  Tengah  sedang sedang  2  Rendah  Sedang 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. Lokasi dusun ini berada lebih-kurang di tengah wilayah Kota 

Batu. Bagian hulu dusun merupakan kawasan hutan Perhutani dan bagian hilirnya 

merupakan kawasan pertanian hortikultura yang sangat intensif dan pemukiman 

yang sangat padat. Dusun ini terletak dalam wilayah sebuah Sub-DAS kecil atau 

DAS Mikro bagian dari DAS Sumber Brantas, yang dinamai DAS Mikro Talun 

karena di hulu dusun ini terdapat sebuah tempat wisata air terjun Coban Talun. 



Kawasan wisata ini terletak ditengah-tengah hutan pinus Perhutani. Di kawasan 

wisata ini terdapat tempat untuk berkemah (camping ground) diantara pohon-

pohon pinus yang sudah cukup tua. DAS mikro ini luasnya lebih-kurang 200ha, 

terletak pada ketinggian antara 1,200 sampai 1,500m di atas permukaan laut. 

Kondisi biofisik DAS mikro ini cukup seragam karena hampir seluruhnya 

merupakan perbukitan vulkanik yang curam sampai terjal dan tertoreh. Tanah 

berkembang dari abu vulkanik yang sangat dalam dan umumnya subur. Sekitar 

90% dari luasan DAS mikro ini merupakan kawasan Perhutani, sisanya adalah 

kawasan Tahura di bagian hulu dan kawasan milik masyarakat di bagian hilir. DAS 

mikro ini bermuara pada Kali Brantas disebelah selatan Dusun Kekep, Tulungrejo. 

Sekitar 66% dari DAS mikro ini merupakan lahan terbuka (gundul), sementara 

31% berupa semak-semak dan hanya 3% merupakan hutan pinus bercampur semak 

(Gambar 3.2.). Hampir dua pertiga kawasan memiliki lereng curam (lebih dari 

40%) dan sepertiga lainnya sangat curam (>60%). 

Beberapa kejadian atau bencana yang pernah menimpa dusun ini disebutkan 

antara lain terjadinya banjir bandang pada tahun 2000 sehingga menghancurkan 

dan menghanyutkan bendungan air yang sudah dibangun sejak jaman kolonial 

Belanda. Tahun-tahun berikutnya juga selalu terjadi banjir besar setiap musim 

penghujan walaupun dampaknya tidak separah tahun 2000. 

Di hulu dusun ini terdapat beberapa sumber atau mata air yang menjadi 

sumber air bersih bagi warga dusun Kekep maupun desa-desa di hilirnya. Namun 

sejak tahun 2000an, beberapa sumber semakin mengecil debitnya dan bahkan ada 

beberapa mata air yang mati. Pada tahun 2007 terjadi musibah dengan tumbangnya 

beberapa batang pohon pinus tua yang berada di kawasan wisata Coban Talun 

akibat adanya angin kencang (angin puyuh). Dan salah satu pohon yang tumbang 

itu menimpa siswa-siswi sekolah yang sedang berkemah disana mengakibatkan 

seorang meninggal dunia. Akibatnya, beberapa pohon tua yang ada di kawasan itu 

ditebang untuk menghindari kejadian serupa, karena adanya angin puting beliung 

yang semakin sering terjadi pada akhir-akhir ini. 



 

Gambar : Gambaran Kondisi Umum Dusun Kekep: Kondisi DAS Mikro disekitar 

pemukiman (foto kiri) dan Kondisi di bagian hulu yang merupakan wilayah 

Perhutani (foto kanan atas) 
 

Sejarah Dusun Kekep 

Tidak diketahui secara pasti kapan dusun ini terbentuk namun beberapa orang 

sudah bertempat tinggal dan bermukim di lokasi ini sejak awal abad ke-20. Dari 

ingatan beberapa orang mengatakan bahwa pada tahun 1958 jumlah keluarga yang 

bermukim di dusun ini masih sekitar belasan keluarga. Pada saat itu dusun ini 

hanya dapat dicapai melalui jalan setapak yang menghubungkan dengan kawasan 

pemukiman lain. 

Hampir semua penduduk adalah petani yang mengerjakan lahan di sekitar 

pemukiman dengan 

menanam padi dan ketela pohon. Selain tanaman semusim, disekitar pemukiman 

juga ditanami dengan beraneka tanaman tahunan, misalnya anggrung, dadap, dsb. 

Lahan pertanian mereka berbatasan langsung dengan kawasan hutan, tetapi mereka 

tidak berani masuk ke dalam hutan karena menurut meraka ada larangan masuk ke 

hutan dan menebang pohon di hutan. 



Sekitar tahun 1963, masyarakat mulai menanam sayur-sayuran dan mulai ada 

yang menanam di kawasan hutan atas seijin pihak Jawatan Kehutanan (sekarang 

Perhutani). Pada tahun 1968 dilakukan pelebaran jalan setapak menjadi jalan 

kampung yang bisa dilewati kendaraan roda 4, walaupun masih berupa jalan tanah 

yang sulit dilewati apabila hujan. Jumlah luasan tanaman sayuran semakin 

bertambah, dan pada tahun 1970 di kawasan hutan dijumpai tanaman sayuran yang 

juga semakin luas. Pada tahun 1998 mulai terjadi penebangan hutan di mana-mana 

termasuk di kawasan Kota Batu, sehingga pada tahun 2001 tanaman kayu-kayuan 

di hutan sudah habis ditebang. Menurut pengamatan beberapa orang anggota 

masyarakat Dusun Kekep, kondisi air sungai mengalami perubahan dibandingkan 

sepuluh tahun yang lalu (sebelum 1998). Perubahan yang diamati adalah 

penurunan debit pada musim kemarau bahkan seringkali sangat kecil, dan pada 

musim penghujan sering terjadi banjir yang lebih besar dibanding waktu lampau. 

Sumber air yang terdapat di wilayah dusun ini juga digunakan oleh desa-desa 

lainnya di bagian hilir. Tidak ada insentif atau kompensasi dalam penggunaan air 

tersebut kepada desa Tulungrejo. Pada saat ini terdapat 57 titik mata air yang 

tersebar di seluruh kawasan desa Tulungrejo. Pengambilan air dari sumber air atau 

dari sungai sebenarnya harus mendapatkan ijin dari Dinas Pengairan dan Bina 

Marga Kota Batu (dulu Dinas Sumberdaya Air dan Enerji). 

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang merasa 

memberikan ijin pengambilan air tersebut. Pada saat reformasi dilakukan 

penebangan hutan secara besar-besaran. Setelah reformasi terjadi bencana alam 

angin puyuh, banyak pohon tumbang. Pinus masuk ke dusun Kekep sekitar 30 

tahun yang lalu, sedangkan di Selekta sudah hampir 40 tahun. Pinus masuk 

bersamaan dengan tanaman pertanian (ketela rambat dan jagung). Program 

pemerintah masuk dusun Kekep pada tahun 2004 setelah terjadi banjir bandang 

besar pada musim hujan tahun sebelumnya. 



 3.1.2. Indikator Pertanian berlanjut pada Setiap Lokasi Stop Site 

  3.1.2.1 Desa Sumberagung 

Indikator 
keberhasilan 

Stop 1 Stop 2 Stop 3 Rata-rata skor 

Produksi 2 3 2 3,5 

Air 4 4 4 4 

Karbon 1 2 3 2 

Hama 2 2 2 2 

Gulma 3 3 3 3 

note: skoring produksi, air, karbon: 1=kurang, 2=sedang, 3=baik, 4=sangat baik 

skoring hama dan gulma: 1=sangat banyak, 2=banyak, 3=sedang, 4=sedikit 

stop 1=tanaman semusim, stop 2=AF sederhana, stop 3=AF multistrata 

   

 Secara umum didalam implementasi sistem pertanian berkelanjutan, ada 3 

aspek utama yang dijadikan indikator keberhasilan dari pelaksanaan sistem pertanian 

berlanjut itu sendiri. Tiga aspek tersebut diantaranya adalah aspek biofisik (ekologi), 

aspek ekonomi dan sosial. Dan secara spesifik, aspek biofisik tersebut diuraikan 

secara lebih detail sehingga menjadi lima indikator penting diantaranya aspek 

produksi, air, karbon, hama dan gulma. Pengamatan lapang diarahkan untuk menilai 

kondisi fisik, ekonomi dan sosial melalui kelima  indikator tersebut (produksi, air, 

karbon, hama dan gulma).  

Secara umum komposisi penggunaan lahan adalah sawah irigasi (stop 1), 

Agroforestri sederhana (stop 2) dan hutan lindung dan hutan produksi (stop 3). 

Berikut deskripsi hasil pengamatan tiap stop (site) terkait dengan lima indikator yang 

tersebut diatas. 

a) Produksi 

Stop 1. Berdasarkan hasil survei dan interview responden mengenai luas lahan 

yang digunakan serta jenis tanaman yang dibudidayakan, maka dapat diketahui 

bahwa jenis tanaman yang dibudidayakan pada plot 1 adalah jenis tanaman 

semusim berupa jagung dan sawi dengan luasan lahan masing masing 208 m
2
 dan 

192 m
2 

serta tanaman tahunan berupa kopi pada luasan lahan yang tidak diketahui. 

Dari ketiga jenis tanaman tersebut tingkat sebarannya termasuk dalam kategori 

sedang. Secara umum dari jumlah populasi yang ada pada tiap penggunaan lahan 

maka kami menyimpulkan bahwa level produksinya sedang. 



Stop 2. Pada stop 2, tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman semusim 

berupa jagung, pisnag, cabai dan ubi kayu serta tanaman tahunan berupa durian, 

sengon dan sirsak dengan tingkat sebaran tergolong tinggi. Jadi kami 

memasukkan tingkat produksinya dalam kategori baik. 

Stop 3. Di stop 3,  jenis taman yang dibudidayakan adalah kopi dengan luasan 

sekitar 720 m
2
 dan jumlah populasi sebanyak 180 pohon. Dengan tingkat sebaran 

termasuk dalam kategori sedang.  

b) Air 

Terdapat tiga jenis pendugaan kualitas air sungai yaitu fisik (suhu, warna, 

kekeruhan), kimia (meliputi pH, COD, BOD) dan biologi (dengan memanfaatkan 

makroinvertebata). Pada pengamatan ini, metode yang digunakan untuk 

mengetahui kualitas air adalah kekeruhan, suhu  (fisik), BOD dan pH (kimia). 

Berikut hasil pengamatan di masing – masing stop: 

Stop 1. Pendugaan kualitas air secara fisik. 

 Pada stop 1, data pengukuran tingkat kekeruhan air di lapang (dengan 

secchi disc) tidak tersedia, namun data yang ada merupakan data hasil 

pengukuran di laboratorium yaitu sebesar 2,63. 

Form pengamatan kualitas air secara fisika kimia 

Parameter Satuan 

Lokasi 

Pengambilan 

Contoh Kelas (PP no 28 tahun 

2001) 
Stop 1 

UL 1 

Kekeruhan Mg/l 2,6 - 

Suhu °c - - 

PH  7,15 Satu  

DO Mg/l 8,3 Satu  

 

Dari data diatas, disimpulkan bahwa secara umum kondisi kualitas air pada 

plot 1 masih bagus karena tidak tercemar.  Jadi berdasarkan kondisi tersebut 

pengelolaan lahan pada skala lanskep termasuk dalam kategori pertanian 

berlanjut.   



Stop 2. Pada pengamatan lansekap pada lahan di plot 2 penggunaan lahan berupa 

agroforestry dimana terdapat tanaman tahunan dan tanaman musiman.  

Pendugaan kualitas air secara fisik 

Parameter Satuan 

Lokasi Pengambilan Contoh 
Kelas (PP no 

28 tahun 

2001) 

Stop 2 

UL 1 UL 2 UL 3 

Kekeruhan Mg/l 20,029 20,029 20,029 - 

Suhu °c 22 22 22  

PH  7,11 7,11 7,11 Satu  

DO Mg/l 8,97 8,97 8,97 Satu  

 

 Ulangan 1 : pada kedalaman 40 cm tampak warna hitam putihnya. 

 Ulangan 2 : pada kedalaman 40 cm tampak warna hitam putihnya. 

 Ulangan 3 : pada kedalaman 40 cm tampak warna hitam putihnya. 

Konsentrasi sedimen 

  Ulangan 1 : konsentrasi sedimen  =  3357,6 x 40 
-1,3844

 

     
=  3357,6 x 0,006054916 

     =  20,029 mg/l 

  Ulangan 2 : konsentrasi sedimen =  3357,6 x 40 
-1,3844

 

     
=  3357,6 x 0,006054916 

     =  20,029 mg/l 

  Ulangan 3 : konsentrasi sedimen =  3357,6 x 40 
-1,3844

 

     
=  3357,6 x 0,006054916 

     =  20,029 mg/l 

 

 



Dari data tersebut  pengelolaan  lahan pada skala lanskap sudah termasuk 

dalam kategori  baik. Hal ini dilihat dari nila DO dan pH yang tergolong dalam 

kelas satu. Sehingga menunjukkan bahwa kondisi air tidak tercemar pada wilayah 

tersebut. 

Stop 3. Pendugaan kualitas air secara fisik dan kimia 

 Pada stop , data pengukuran tingkat kekeruhan air di lapang (dengan 

secchi disc) tidak tersedia, namun data yang ada merupakan data hasil 

pengukuran di laboratorium yaitu sebesar 1,5. 

 Parameter Satuan 

Lokasi Pengambilan Contoh Kelas (PP no 

28 tahun 

2001) Stop 3 

UL 1  

Kekeruhan Mg/l 1,5 - 

Suhu °c -  

PH  7,15 Satu  

DO Mg/l 8,3 Satu  

  

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi kualitas air 

pada plot 3 masih bagus karena tidak tercemar.  Jadi berdasarkan kondisi tersebut 

pengelolaan lahan pada skala lanskep termasuk dalam kategori pertanian 

berlanjut.   

Berdasarkan hasil pendugaan kulaitas air di ketiga stop di desa sumberagung, 

maka secara umum kondisi air dapat dikatakan tidak tercemar atau masuk dalam 

kelas satu. Sehingga pengelolaan lahan secara lanskap termasuk dalam kategori 

pertanian berlanjut. 

 

c) Karbon 

 Peran lanskap dalam menyimpan karbon bergantung pada besarnya luasan 

tutupan lahan hutan alami dan lahan pertanian berbasis pepohonan baik tipe 

campuran (agroforestri) atau monokultur (perkebunan). Namun demikian 

besarnya karbon tersimpan di lahan bervariasi antar penggunaan lahan tergantung 



pada jenis, kerapatan dan umur pohon. Oleh karena itu ada tiga parameter yang 

diamati pada setiap penggunaan lahan yaitu jenis pohon, umur pohon, dan 

biomassa yang diestimasi dengan mengukur diameter pohon dan 

mengintegrasikannya ke dalam persamaan allometrik. Namun karena pada saat 

fieldtrip tidak dilakukan pengukuran diameter pohon, maka estimasi akan 

diarahkan berdasarkan jenis pohon. 

 Penggunaan lahan pada stop 1 adalah tanaman semusim. Tutupan lahannya 

antara lain rumput gajah, jagung, ciplukan, padi, ubi jalar dan ubi kayu dengan 

tingkat kerapatan yang sedang. Berdasarkan kondisi tersebut maka disimpulkan 

bahwa kapasitas penyimpanan karbonnya rendah, sebab pada stop ini hampir tidak 

ada tanaman pohon sehingga kapasitas penyimpanan dan penyerapan karbon 

rendah.  

Pada stop 2, penggunaan lahan agroforestri sederhana dengan tutupan lahan 

antara lain sengon, pisang, Nangka, rumput, ubi kayu, kopi, nangka, dan talas. 

Dengan tingkat kerapatannya sedang. Berdasarkan kondisi sudah ada, penggunaan 

lahan dan tutupan lahan pada stop tersebut memiliki cadangan C-stock yang 

termasuk dalam kategori sedang. 

Pada stop 3, penggunaan lahan adalah hutan lindung dan hutan produksi 

dengan tutupan lahan antara lain bambu, mahoni, pinus dan kopi. Dengan 

kerapatan yang sedang. Berdasarkan kondisi tersebut, penggunaan lahan dan 

tutupan lahan daerah tersebut memiliki cadangan C-stock yang termasuk dalam 

kategori baik.  

Jadi secara umum cadangan C-stock di desa Sumberagung termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan DAS didominasi oleh 

budidaya tanaman semusim atau campuran. Memang terdapat hutan yang memiliki 

cadangan C-stock yang tinggi, namun luasannya tidak seluas lahan budidaya. 

d) Hama 

Titik 

pengambilan 

Sampel 

Nama lokal Ordo Jumlah 
Fungsi / peran 

(MA, Hama, SL) 

Stop 1 Belalang Orthoptera  17 Hama  

 Kepik Hemiptera 11 Hama 



 Ulat Lepidoptera 1 Hama 

 Capung  Odonata 3 MA 

 
Kumbang 

kubah spot 
Coleoptera 1 Hama 

 
Kumbang 

kubah M 
Coleoptera 4 MA 

 Lebah  Hymenoptera 1 SL 

 Semut Hymenoptera 3 MA 

 

Stop 2 Jengkrik Orthoptera 10 Hama 

 
Kumbang 

kubah spot 
Coleoptera 5 Hama 

 
Belalang 

hijau 
Orthoptera 5 Hama 

 
Belalang 

kayu 
Orthoptera 4 Hama 

 
Kumbang 

kubah M 
Coleoptera 6 MA 

 
Semut rang 

rang 
Hymenoptera 4 MA 

 Laba – laba Arachnidae  14 MA 

 Serangga x Diptera  2 SL 

 Serangga y Lepidoptera 3 SL 

 

Stop 3 Belalang Orthoptera 23 Hama 

 Jangkerik Orthoptera 27 Hama 

 Ulat Lepidoptera 1 Hama 

 
Walang 

sangit 
Hemiptera 2 Hama 



 Kepik Hemiptera 4 Hama 

 Lalat  Diptera  7 Hama 

 Kumbang Coleoptera 1 Hama 

 Laba-laba Arachnida 21 MA 

 
Belalang 

sembah 
Orthoptera 1 MA 

 
Semut rang-

rang 
Hymenoptera 8 MA 

 Nyamuk Diptera 1 SL 

 Serangga a Hemiptera 1 SL 

 
Serangga 

capit 
Dermaptera 1 MA 

 

Lokaasi 

Pengambilan 

Sampel 

Jumlah individu yang berfungsi 

sebagai Persentase 

Hama MA SL Total Hama MA SL 

Stop 1 30 10 1 41 73,2% 24,4% 2,4% 

Stop 2 24 24 5 53 45,3% 45,3% 9,4% 

Stop 3 65 31 2 98 66,3% 31,64 2,04% 

 

Pada dasarnya kondisi sistem ekologi dalam agroekosistem juga dapat dikaji 

dengan melihat dinamika komposisi peran dari jumlah individu spesies yang 

terkoleksi / terkumpul dari area tersebut. Cara ini sangat sesuai untuk menilai 

kondisi ekologis yang dikaitkan dengan dengan tindakan preventif dalam 

pengelolaan hama. Dari hasil penangkapan  serangga yang dilakukan, ada berbagai 

individu yang ditemukan di masing – masing stop. Individu – individu serangga 

tersebut memiliki komposisi peran yang berbeda, ada yang berperan sebagai hama, 

musuh alami dan juga serangga lain.  

Di Plot 1, serangga yang ditemukan ada 6 jenis serangga berdasarkan ordonya. 

4 macam ordo sebagai serangga hama, 3 ordo yang berperan sebagai musuh alami, 

dan  1 ordo dari serangga lain. Jika dilihat dari jumlahnya, sebaran macam 

serangga yang kami temukan adalah sebagai berikut: dari total 41 serangga yang 



kami temukan ada 30 ekor serangga yang berperan sebagai hama yaitu dari ordo 

Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera dan Hemiptera, sedangkan yang berperan 

sebagai musuh alami sebanyak 10 ekor yang berasal dari ordo Coleoptera, Odonata 

dan Hymenoptera, lalu ada 1 ekor serangga yang termasuk dalam kategori 

serangga lain yaitu dari ordo hymenoptera. Dari hasil identifikasi tersebut kami 

membuat rasio / persentase untuk menentukan bagaiman komposisi serangga 

hama, musuh alami dan serangga lain di stop 1. Dan hasilnya 73,2 % untuk 

serangga hama, 24,4 % untuk musuh alami dan 2,4 % untuk serangga lain. Dari 

persentase tersebut kami menyimpulkan bahwa  jumlah serangga hama mempunyai 

jumlah populasi paling dominan di area tersebut dibandingkan dengan populasi 

musuh alami dan serangga lain, sehingga kemungkinan terjadinya ledakan hama 

cukup besar sebab populasi musuh alami jauh lebih sedikit dibanding populasi 

serangga hama, sehingga tidak mampu mengendalikannya.  

Di plot 2, serangga yang ditemukan ada 6 ordo. 2 macam ordo sebagai 

serangga hama, 3 ordo yang berperan sebagai musuh alami, dan 2 ordo dari 

serangga lain. Jika dilihat dari jumlahnya, macam-macam serangga yang kami 

temukan adalah sebagai berikut: dari total 53 serangga yang kami temukan ada  24 

ekor serangga yang berperan sebagai hama yaitu dari ordo Coleoptera dan 

Orthoptera, sedangkan yang berperan sebagai musuh alami sebanyak 24 ekor yang 

berasal dari ordo coleoptera, arachnida dan hymenoptera. Dari hasil identifikasi 

tersebut kami membuat rasio / persentase untuk menentukan bagaiman komposisi 

serangga hama, musuh alami dan serangga lain di area stop kedua . Dan hasilnya 

adalah 45,3 % untuk serangga hama, 45,3 % untuk musuh alami dan 9,4 % untuk 

serangga lain. Dari persentase tersebut kami menyimpulkan bahwa  jumlah 

serangga hama dan  musuh alami sama. Kondisi ini terbilang snagat bagus , 

sehingga kemungkinan terjadinya ledakan hama kecil. 

Pada plot 3, serangga yang ditemukan ada 8 ordo. 5 macam ordo sebagai 

serangga hama, 4 ordo yang berperan sebagai musuh alami, dan  2 ordo berasal 

dari golongan serangga lain. Jika dilihat dari jumlahnya, macam-macam serangga 

yang kami temukan adalah sebagai berikut: dari total 98 ekor serangga yang kami 

temukan ada  65 ekor serangga yang berperan sebagai hama yaitu dari ordo 

Lepidoptera, Hemiptera, Diptera, Coleoptera dan Orthoptera, sedangkan yang 

berperan sebagai musuh alami sebanyak 31 ekor yang berasal dari ordo Diptera, 

Arachnida, Orthoptera, Hymenoptera dan Dermaptera dan yang tergolong dalam 



kategori serangga lain ada 2 ekor dari ordo Diptera dan Hemiptera. Dari hasil 

identifikasi tersebut kami membuat persentase untuk menentukan bagaiman 

komposisi serangga hama, musuh alami dan serangga lain di area stop 3 . Dan 

hasilnya adalah 66,3 % untuk serangga hama, 31,6 % untuk musuh alami dan 2,04 

% untuk serangga lain. Dari persentase tersebut kami menyimpulkan bahwa  

jumlah serangga hama lebih banyak dibandingkan dengan populasi musuh alami, 

sehingga kami menyimpulkan kemungkinan terjadinya ledakan hama cukup besar. 

 

e) Gulma 

Dari pengamatan biodiversitas gulma yang dilakukan, ditemukan beberapa 

jenis gulma dengan populasi yang beragam yang disajikan dalam tabel berikut ini. 

Stop 1 

Nama lokal Nama ilmiah Populasi 

Krokot Portulaca oleracea L 7 

Teki Cyperus rotundus 17 

Bayam berduri Amarantus spinosa  4 

Gulma berdaun lebar  Class Dicotyledonae 7 

Rimpang   42 

 

Nama lokal 
Kelebatan gulma 

Lebat(>50%) Agak lebat(25%-50%) Jarang(<25%) 

Krokot    V 
 Teki 

 
   V 

Gulma berdaun lebar 
  

 V 

Bayam berduri 
 

   V 

Rimpang v     

 

Stop 2 

Nama lokal Nama ilmiah Populasi 

Rumput-rumputan - 98 

Tanaman x - 48 

Gulma berdaun sempit - 15 

Gulma berdaun lebar - 13 

 

 



Nama lokal 
Kelebatan gulma 

Lebat(>50%) Agak lebat(25%-50%) Jarang(<25%) 

Rumput-rumputan V 
  Tanaman x 

  
V 

Gulma berdaun sempit 
  

V 

Gulma berdaun sempit 
  

v 

 

Stop 3 

Nama lokal Nama ilmiah Populasi 

Rimpang   3 

Gulma berdaun lebar   30 

Tanaman x   42 

Teki-tekian Cyperus rotundus 13 

Tanaman y (berduri)  4 

 

Nama lokal Kelebatan gulma 

Lebat(>50%) Agak lebat(25%-50%) Jarang(<25%) 

Rimpang   V 

Gulma berdaun lebar V   

Tanaman x V   

Teki-tekian   V 

Tanaman y (berduri)   V  

 

      Gulma merupakan tumbuhan yang merugikan dan tumbuh pada tempat 

yang tidak dikehendaki. Karena sifat merugikan tersebut, maka di mana pun gulma 

tumbuh selalu dicabut, disiang, dan bahkan dibakar. Gulma tidak hanya berfungsi 

sebagai rumput liar, akan tetapi bisa juga berfungsi sebagai tanaman obat. Selain 

itu, bisa juga sebagai tempat hidup musuh alami sehingga gulma tidak harus 

disiangi, dibasmi atau dibakar, melainkan perlu dikelola supaya lebih bermanfaat. 

Contoh gulma yang berfungsi sebagai tanaman obat adalah rumput teki, patikan 

kerbau, krokot, dan lain sebagainya. Apabila dikelola dengan benar dan optimal,  

gulma akan memberikan manfaat dan meningkatkan produktivitas lahan. Beberapa 

gulma yang dapat bermanfaat untuk konservasi tanah. Pemanfaatan lain dari gulma 

diantaranya sisa penyiangan gulma dapat menjadi media penyimpan unsur hara 

termasuk sebagai mulsa atau untuk membuat kompos dengan status ketersediaan 

hara sedang sampai tinggi disamping pemanfaatan lain sebagai tanaman obat.  



Berdasarkan kenyataan ini, pengelolaan gulma perlu diarahkan agar gulma 

tidak selalu diasumsikan dapat menurunkan dan merugikan produktivitas lahan, 

tetapi di sisi lain dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi beberapa 

aktivitas makhluk hidup. 

Dari hasil pengamatan gulma di ketiga stop, populasi gulma cukup banyak 

namun agar tidak mengganggu produktifitas tanaman budidaya perlu adanya 

pengelolaan yang tepat agar gulma tersebut dapat bermanfaat.  

 

  3.1.2.2. Desa Tulung rejo 

Indikator 
keberhasilan 

stop 1 stop 2 stop 3 rata-rata 

Produksi 3 3 3 3 

Air 4 4 4 4 

Karbon 2 2 3 2,34 

Hama 1 2 3 2 

Gulma 3 2 2 2,34 

note: skoring produksi, air, karbon: 1=kurang, 2=sedang, 3=baik, 4=sangat baik 

skoring hama dan gulma: 1=sangat banyak, 2=banyak, 3=sedang, 4=sedikit 

stop 1=tanaman semusim, stop 2=AF sederhana, stop 3=AF multistrata 

  

Untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas mengenai kondisi biofisik di 

desa Tulung rejo, maka aspek biofisik akan diuraiakan secara lebih spesifik 

menjadi lima indikator diatas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kondisi penggunaan lahan pada skala lanskap, apakah sudah termasuk kategori 

pertanian berlanjut atau belum. 

a. Produksi  

Stop 1. Pada stop 1 jenis tanaman yang dibudidayakan adalah jagung, sawi, 

bawang dan nagka serta durian dan kopi. Dengan luasan untuk tanaman jagung 

adalah 208 m
2 

, sedangkan untuk tanaman sawi yang ditumpang sari dengan 

tanaman bawang ditanam pada luasan 192 m
2
. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat 

dikatakan tingkat produksinya baik. 

Stop 2. Pada stop 2 tanaman yang dibudidayakan adalah jagung, pisang, cabai, 

sengon, talas dan kopi. Dengan tingkat populasi yang cukup banyak dan sebaran 

mulai dari rendah sampai tinggi. 



Stop 3. Pada stop 3 tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman kopi yaitu pada 

luasan lahan 720 m
2
 dan jumlah populasi sebnayak 180 tanaman.  

b. Air 

Stop 1. Pendugaan kualitas air secara fisik. 

Berdasarkan hasil pengamatan, kualitas air pada stop 1adalah sangat baik. 

Dalam pengambilan sampel air dari lahan ini (stop 1) nilai oksigen terlarut (DO) 

adalah 8,01 mg/ l dengan pH air 7,52 dan kekeruhan 1,86 mg/l. Tingginya nilai 

indicator kualitas air tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di stop tersebut 

termasuk dalam kategori pertanian berlanjut karena menunjukkan kondisi air yang 

belum tercemar.  

Stop 2. Pada stop 2 nilai oksigen terlarut (DO) adalah 7.92 mg/l dengan pH air 

8,28 dan kekeruhan air sebesar 1.76 mg/l. Pada stop 2 juga menunjukkan bahwa 

kualitas air temasuk kelas satu. 

 Stop 3. Pada stop ini juga menunjukkan kulitas air kelas satu. Nilai oksigen 

terlarut (DO) adalah 8,16 mg/l, dengan pH air sebesar 8,21 dan tingkat kekeruhannya 

rendah yaitu 2,30 mg/l.  

Secara umum  kualitas air di lahan Tulungrejo,  termasuk kelas satu hal ini 

mengindikasikan bahwa pengelolaan lahan secara lanskap termasuk kategori 

pertanian berlanjut karena menunjukkan air tidak tercemar.  

c. Karbon 

 Penggunaan lahan pada stop 1 adalah tanaman semusim dan agroforestri 

sederhana. Tutupan lahannya antara lain rumput gajah, jagung, kelapa, tomat, 

jambu biji, dan legume  dengan tingkat kerapatan yang rendah sampai tinggi. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka disimpulkan bahwa kapasitas penyimpanan 

karbonnya rendah, sebab pada stop ini hampir tidak ada tanaman pohon sehingga 

kapasitas penyimpanan dan penyerapan karbon rendah.  

Pada stop 2, penggunaan lahan agroforestri sederhana dengan tutupan lahan 

antara lain sengon, pisang, nangka, rumput, puring, kopi, singkong, dan talas. 

Dengan tingkat kerapatannya sedang sampai tinggi. Berdasarkan kondisi yang ada, 

penggunaan lahan dan tutupan lahan pada stop tersebut memiliki cadangan C-stock 

yang termasuk dalam kategori sedang. 

Pada stop 3, penggunaan lahan adalah hutan lindung dan hutan produksi 

dengan tutupan lahan antara lain bambu, mahoni, pinus, durian dan kopi. Dengan 



kerapatan yang tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, penggunaan lahan dan tutupan 

lahan daerah tersebut memiliki cadangan  karbon yang termasuk dalam kategori 

baik.  

Jadi secara umum cadangan C-stock di desa Tulungrejo termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan DAS didominasi oleh 

budidaya tanaman semusim atau campuran. Memang terdapat hutan yang memiliki 

cadangan C-stock yang tinggi, namun luasannya tidak seluas lahan budidaya. 

d. Hama 

Lokasi 

Pengambilan 

Sampel 

 

Nama Lokal 

 

Ordo 

 

Jumlah 

 

Fungsi 

(H, MA, SA) 

Stop 1 Laba-laba Arachnida 1 Musuh alami 

 Kumbang Coleoptera 1 Hama 

 Kepik melanik Hemiptera 1 Hama 

 Belalang Orthoptera 6 Hama 

 Hama X Homoptera 3 Hama 

 Kepik Hemiptera 4 Hama 

 X sp Coleoptera 1 Hama 

Stop 2 Belalang hijau Arthoptera 3 Hama 

 Belalang kayu Arthoptera 3 Hama 

 Laba-laba Arachnida 1 Musuh alami 

 Kumbang Coleoptera 1 Hama 

 S X Hymenoptera 5 Serangga lain 

 Semut Hymenoptera 1 Musuh alami 

Stop 3 Jangkrik Arthopoda 1 Musuh alami 

 Laba-laba Arachnida 5 Musuh alami 

 Kepik Hemiptera 1 Hama 

 Belalang Orthoptera 7 Hama 

 Semut Hymenoptera 2 Musuh alami 

 Lebah Hymenoptera 1 Musuh alami 

 

Lokasi 

Pengambilan 

sampel 

Jumlah individu yang berfungsi sebagai Persentase 

Hama MA SL Total Hama MA SL 

Stop 1 17 1 - 18 94.4% 5,5% - 

Stop 2 17 2 5 14 50 % 14,2 % 35,71% 

Stop 3 8 9 - 17 47,05% 52,94% - 



 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penangkapan serangga di lapang dapat 

diketahui bahwa pada masing – masing stop komposisi serangga yang berperan 

sebagai hama, musuh alami dan serangga lain. Berikut adfalah penjelasan dari tiap – 

tiap stop: 

Stop 1. Pada stop 1 serangga terbanyak adalah dari golongan  hama mencapai 

94,4% dengan jumlah musuh alami 5,5 %. Jumlah musuh alami yang sedikit 

mengakibatkan dalam pengendalian hama sering dilakukan dengan aplikasi pestisida.  

Stop 2. Hama yang ditemukan di stop 2 mencapai 50 % dan musuh alami 14,2 

%, dan serangga lain mencapai 35,7 % sehingga untuk mengendalikan hama di lahan 

ini dapat digunakan dengan memandayaagunakan musuh alami sehingga aplikasi 

pestisida dapat dikurangi.  

Stop 3. Pada stop 3 hama yang ditemukan sebanyak 47 % dengan musuh 

alami 52.9 %. Kondisi seperti ini yang seharusnya terus dipertahankan, atau mungkin 

diterapkan diwilayah lain dalam skala lanskap sehingga pengendalian hama akan 

lebih ramah terhadap lingkungan. Pada plot 3, karena jumlah hamanya lebih sedikit 

dibandingkan jumlah musuh alami maka dapat dikatakan praktik pertanian berlanjut 

dapat dikatakan berhasil. 

 

e. Gulma  

Nama Lokal Nama Ilmiah Lokasi Sampel Jumlah Fungsi 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 Stop 1 6 

28 

7 

13 

36 

12 

 

Teki-tekian 

 

 

 

 

 

 

Daun sempit 

 

Cyperus rotundus 

 

 

 

 

 

 

Phylanthus 

urinaria, Linn 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

 

 

 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

47 

38 

 

 

 

 

 

23 

22 

menyembuhkan 

beberapa macam 

penyakit, contoh : sakit 

gigi, gangguan 

lambung, menetralkan 

siklus haid, dll 

 

bisa digunakan untuk 

obat herbal tradisional 



 

 

 

 

Daun lebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman lain 

(Sawi) 

(menisan) 

 

 

 

Babandotan 

(Ageratum 

conyzoides L.) 

 

Jotang Kuda 

( Synedrella 

nodiflora) 

Portulaca 

ortelacea 

 

 

 

Brassica sp. 

 

 

 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

 

 

Stop 2 a 

 

 

 

 

30 

35 

 

 

32 

18 

 

32 

18 

 

 

 

9 

 

 

dan menyembuhkan 

penyakit liver, malaria, 

demam 

 

untuk menyembuhkan 

luka, obat sakit mata, 

sakit dada, demam 

 

sebagai obat gosok, 

meringankan rematik 

 

sebagai obat, tanaman 

pendamping, 

penyembuh infeksi / 

peredaran darah 

 

tanaman lain, tanaman 

budidaya 

Rumput teki 

Patikan 

kerbau 

Grinting 

 

 

Berdaun 

lebar 

 

 

Berdaun 

sempit 

 

Krokot 

Cyperus rotundus 

Euperbia hirta 

 

Cynodon 

dactylon 

 

Dycotyloedone 

 

 

 

Rumput 

Poeceae 

 

Portulaca 

oleraceae 

Stop 3 

 

 

 

 

4 

6 

 

16 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

6 

tanaman obat 

tanaman kerbau 

 

tanaman liar 

 

 

tanaman liar 

 

 

 

tanaman liar 

 

 

tanaman obat 

 

 

 

 

 



 

Titik  

Pengambilan 

Sampel 

Kelebatan Gulma 

lebat (.50% ) 
Agak Lebat ( 25 – 

50% ) 
Jarang (,25%) 

Stop 1 V -  -  

Stop 2 -  V -  

Stop 3 -  V -  

 

  

 Setalah dilakukan skoring dan diambil rata-rata, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi gulma pada lansekap di desa Tulungrejo termasuk dalam kategori 

banyak. Namun  dengan memanfaatkan gulma-gulma tersebut sebagai bahan baku pupuk 

kompos, dapat meningkatkan serapan unsur hara bagi tanaman. Selain dapat menambah 

unsur hara dalam tanah, pupuk kompos juga dapat memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan 

biologi tanah. Dengan pemanfaatan gulma sebagai pupuk kompos, maka akan dapat 

mengurangi biaya produksi untuk pembelian pupuk kimia. Selain itu juga, gulma yang 

dikelola dengan tepat justru akan menunjang perkembangan musuh alami dari hama 

yang ada pada pertanaman di area tersebut. 

3.1.2.3. Dusun Kekep 

Indikator 
keberhasilan 

stop 1 stop 2 stop 3 rata-rata 

Produksi  3  4  4 3.6 

Air  3  3  4 3.3  

Karbon  1  2  2 2.5 

Hama  2  1  2 2.5  

Gulma  3  2  2 2.3  

note: skoring produksi, air, karbon: 1=kurang, 2=sedang, 3=baik, 4=sangat baik 

skoring hama dan gulma: 1=sangat banyak, 2=banyak, 3=sedang, 4=sedikit 

stop 1=tanaman semusim, stop 2=AF sederhana, stop 3=AF multistrata 

 

Secara umum kondisi lahan adalah lereng dengan tingkat kemiringan ± 45 %, 

dengan pertanaman campuran pinus, mangga dan tanaman tahunan lainnya dibagian 

atas, kemudian lahan dibawahnya merupakan pertanaman wortel dan apel yang 

ditanam secara bersebelahan. 



a. Produksi 

Pada stop 1, responden hanya mngandalkan hasil pertanian karena memang 

tidak memiliki ternak. Komoditas yang dihasilkan adalah wortel yang ditanam 

pada seluas 0.53 ha. Selain wortel, komoditas lain yang dihasilkan adalah apel, 

namun tidak sebanyak wortel. 

Pada stop 2, komoditas yang dihasilkan antara lain wortel, kubis, kembang 

kol, dan brokoli. Untuk produksinya sendiri, hasilnya sudah dapat memenuhi 

kebutuhan sendiri sebesar 100%. 

Pada stop 3, petani tidak hanya menghasilkan produk pertanian, namun juga 

menghasilkan produk ternak. Produk pertanian yang dihasilkan adalah wortel dan 

kubis dengan hasil wortel yang lebih besar dibandingkan kubis. Untuk hasil 

ternak yang dihasilkan antara lain ayam, hamster, dan burung. 

Secara keseluruhan, produksi berbagai komoditas di dusun Kekep, minimal 

sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Skor untuk produksi di dusun Kekep 

adalah 3.6 yang terrmasuk dalam kategori baik hampir mendekati sangat baik. 

Dengan skor 3.6, produksi komoditas pertanian di dusun Kekep bisa dikatakan 

berlanjut. 

b. Air 

Stop 1 

Pendugaan kualitas air secara fisik. 

Konsentrasi sedimen 

Ulangan 1 : pada kedalaman 37 cm tampak warna hitam putihnya 

Ulangan 2 : pada kedalaman 37 cm tampak warna hitam putihnya 

Ulangan 3 : pada kedalaman 37 cm tampak warna hitam putihnya 

Konsentrasi sedimen 

Ulangan 1 = (3357,6 x 37
-1,3844

) 

 = 3357,6 x 0,006744993 

 = 22,64699006 mg/l 

Ulangan 2 = (3357,6 x 37
-1,3844

) 



 = 3357,6 x 0,006744993 

 = 22,64699006 mg/l 

Ulangan 3 = (3357,6 x 37
-1,3844

) 

 = 3357,6 x 0,006744993 

 = 22,64699006 mg/l 

Form pengamatan kualitas air secara fisika kimia 

Parameter Satuan 

Lokasi Pengambilan Contoh 

Kelas (PP no 28 

tahun 2001) 

Lokasi 1 (lereng 

bawah) 

Lokasi 2 (lereng 

tengah) 

UL UL UL UL UL UL 

1 2 3 1 2 3 

Kekeruhan Mg/l 18,9 21,2 20,1 5,22 7,88 5,79  

Suhu °c 19 18,5 19 21 21 21,5  

PH  7,98 7,98 7,98 7,97 7,94 7,95  

DO Mg/l 6,95 6,80 6,88 6,48 6,36 7,18  

Stop 2 

Pada pengamatan lansekap pada lahan di desa kekep penggunaan lahan 

berupa agroforestry dimana terdapat tanaman tahunan, tanaman musiman juga 

peternakan. Pada lereng bawah ditanami tanaman hortikultura yaitu apel, wortel, 

kol dan jeruk, dengan tingkat tutupan lahan untuk kanopi rendah karena tidak ada 

kanopi pada area tersebut sehingga seresah pun tidak ada . Jumlah spesies yang 

terdapat pada lereng bawah ini didominasi oleh wortel. Pada lereng tengah 

banyak ditanami rumput gajah sebagai tutupan lahan dengan kanopi berupa 

pohon jambu dan pisang dengan tingkat kerapatan yang rendah. Pada lereng atas 

terdapat pohon cemara, pohon nangka dan pohon Eucalyptos yang jumlahnya 

cukup banyak dan kerapatannya sedang.  

Pendugaan kualitas air secara fisik 

 Ulangan 1 : pada kedalaman 40 cm tampak warna hitam putihnya. 

 Ulangan 2 : pada kedalaman 40 cm tampak warna hitam putihnya. 



 Ulangan 3 : pada kedalaman 40 cm tampak warna hitam putihnya. 

Konsentrasi sedimen 

  Ulangan 1 : konsentrasi sedimen  =  3357,6 x 40 
-1,3844

 

     
=  3357,6 x 0,006054916 

     =  20,32998715 mg/l 

  Ulangan 2 : konsentrasi sedimen =  3357,6 x 40 
-1,3844

 

     
=  3357,6 x 0,006054916 

     =  20,32998715 mg/l 

  Ulangan 3 : konsentrasi sedimen =  3357,6 x 40 
-1,3844

 

     
=  3357,6 x 0,006054916 

     =  20,32998715 mg/l 

Dari pengamatan lansekap tersebut  pengelolaan  lahan sudah baik. Ini dilihat 

dari penanaman  komoditas yang ditanami dengan memperhatikan faktor-faktor 

pembatas yang berupa kelerengan. Pada lereng atas dengan kemiringan 40
o
-45

o  

ditanamai tanaman tahunan yaitu pohon cemara, pohon nangka dan pohon 

Eucalyptos yang masing-masing kerapatan sedang. Dengan ditanaminya tanaman 

tahunan ini dapat meminimalsir terjadinya erosi, karena tanaman tahunan memiliki 

akar tunjang sehingga cengkraman ditanah cukup kuat sehingga tanah tidak bisa 

tererosi. Pada lereng tengah dengan kemirinngan 20
o
 -30

o  
ditanami rumput, selain 

sebagai pencegah erosi dan sebagai tutupan lahan rumput ini juga difungsikan 

sebagai makanan ternak. Pada lereng tengah ini juga ditanamai pohon jambu dan 

pisang. Lereng tengah ini masih belum dimanfaatkan dengan baik karena pada 

lereng ini didominasi rumput dengan kanopi pohon jambu dan pisang yang 

jumlahnya relatif sedikit dengan kerapatan yang rendah. Pada lereng bawah 

ditanami tanaman hortikultura. Penanaman tanaman hortikultura pada lereng 

bawah sudah baik dengan jumlah komoditas yang banyak. Pengolahan tanah ini 

dikatakan baik juga dilihat dari kualitas air. Dengan melihat konsentrasi sedimaen 

dengan melakukan perhitungan dapat dikatakan kualitas air baik karena konsentrasi 



sedimen rendah sehingga air bersih dan tidak tercemar. Air yang bersih ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi erosi pada lahan tersebut.  

Stop 3 

Data Air dari stop 3: 

 Suhu Udara   : 23° c 

 Suhu Air   : 19° c 

 Kedalaman Secchi disch  : 50cm 

 Konsentrasi Sedimen   : 15 mg/l 

 PH Air    : 8,27 

 NTU / Kekeruhan   : 9,80 

 DO (Oksigen terlarut)  : 6,87 mg/l 

 Daya Hantar Listrik  : 0,173 ms/cm 

 ORP    : 179 

 

Menurut klasifikasi kualitas air berdasarkan nilai DO dan PH termasuk kelas 

yang berarti pengelolaan lahan pada skala lanskap termasuk dalam kategori 

pertanian berlanjut karena air tidak tercemar. 

Dari ketiga tempat tersebut setelah dihitung rata-ratanya diperoleh skor 3.3 

yang masuk dalam kategori baik. Berarti, kegiatan pertanian berlanjut di desa 

kekep berjalan baik dari aspek air. Hal tersebut bisa dikarenakan daerah di sekitar 

sungai memiliki cukup vegetasi yang dapat menahan limpasan air dan partikel 

tanah langsung terbuang ke sungai, sehingga air sungai menjadi tidak terlalu keruh 

karena kurang mengandung partikel-partikel tanah. 

c. Karbon 

Terdapat berbagai penggunaan lahan pada stop 1 antara lain kebun campuran 

tahunan, kebun semusim, sebun tahunan, lahan kososng, dan semak. Tutupan 

lahannya antara lain eucalyptos, pinus, wortel, jeruk, rumput, pisang, bambu, 

rumput-rumputan, dan cemara. Kerapatannya sedang hingga rendah. Berdasarkan 

tetapan yang sudah ada, penggunaan lahan dan tutupan lahan daerah tersebut 

memiliki cadangan C-stock yang termasuk dalam kategori rendah. 



Untuk stop 2, penggunaan lahan didominasi oleh multistrata dengan tutupan 

lahan antara lain pisang, alpukat, kopi, nangka, dan talas. Kerapatannya sedang 

hingga rendah, hanya semak-semak yang memiliki kerapatan yang tinggi. 

Berdasarkan tetapan yang sudah ada, penggunaan lahan dan tutupan lahan daerah 

tersebut memiliki cadangan C-stock yang termasuk dalam kategori sedang. 

Untuk stop 3, terdapat penggunaan lahan tanaman tahunan dan musiman 

dengan tutupan lahan antara lain pisang, nangka, jahe, alpukat, salak, kunyit, 

mangga, pepaya, dan rumput gajah. Terdapat dua tanaman dengan kerapatan yang 

tinggi yaitu salak dan rumput gajah, sedangkan sisanya memiliki kerapatn sedang 

hingga rendah. Berdasarkan tetapan yang sudah ada, penggunaan lahan dan tutupan 

lahan daerah tersebut memiliki cadangan C-stock yang termasuk dalam kategori 

sedang. 

Secara keseluruhan cadangan C-stock di dusun kekep termasuk dalam kategori 

sedang. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan DAS didominasi oleh budidaya 

tanaman semusim atau campuran. Memang terdapat hutan yang memiliki cadangan 

C-stock yang tinggi, namun luasannya tidak seluas lahan budidaya. 

d. Hama 

Titik 

pengambilan 

Sampel 

Nama lokal Ordo Jumlah 
Fungsi / peran 

(MA, Hama, SL) 

Stop 1 Lalat Diptera 1 MA 

 Capung Odonata 1 MA 

 Kupu-kupu Lepidoptera 1 Hama 

 
Kumbang 

Kubah Spot 
Coleoptera 3 Hama 

 Lebah Hymenoptera 1 MA 

 Jengkerik Orthoptera 1 Hama 

 Kepik Hemiptera 1 Hama 

 Ngengat Lepidoptera 1 Hama 



 Kumbang Coleoptera 2 Hama 

 
Serangga 

Primitif 
Protura 1 SL 

 

Stop 2 Jengkerik Orthoptera 2 Hama 

 Belalang Orthoptera 5 Hama 

 Ngengat Lepidoptera 1 Hama 

 Capung Odonata 1 MA 

 Kelabang Chilopoda 1 MA 

 Kecoa Orthoptera 1 Hama 

 

Stop 3 Belalang Orthoptera 3 Hama 

 Jengkrik Orthoptera 3 Hama 

 
Semut 

Hitam 
Diptera 2 MA 

 Kupu-kupu Lepidoptera 2 SL 

  Capung Odonata 3 MA 

 

Kumbang 

Kubah Spot 

M 

Coleoptera 2 MA 

 Lalat Diptera  3 SL 

 Ulat bulu Lepidoptera 1 Hama 

 
Penghisap 

Polong 
Hemiptera 1 Hama 

 

Lokaasi 

Pengambilan 

Sampel 

Jumlah individu yang berfungsi 

sebagai Persentase 

Hama MA SL Total Hama MA SL 

Stop 1 9 3 1 13 69,23% 23,08% 7,69% 

Stop 2 9 2 - 11 81,82% 18,18% - 



Stop 3 8 7 5 20 40% 35% 25% 

 

Pada dasarnya kondisi sistem ekologi dalam agroekosistem juga dapat dikaji 

dengan melihat dinamika komposisi peran dari jumlah individu spesies yang 

terkoleksi / terkumpul dari area tersebut. Cara ini sangat sesuai untuk menilai 

kondisi ekologis yang dikaitkan dengan dengan tindakan preventif dalam 

pengelolaan hama. Dari hasil penangkapan  serangga yang dilakukan, ada berbagai 

individu yang ditemukan di masing – masing stop. Individu – individu serangga 

tersebut memiliki komposisi peran yang berbeda, ada yang berperan sebagai hama, 

musuh alami dan juga serangga lain.  

Di Plot 1, serangga yang ditemukan ada 8 ordo berdasarkan ordonya. 4 macam 

ordo sebagai serangga hama, 3 ordo yang berperan sebagai musuh alami, dan  1 

ordo dari serangga lain. Jika dilihat dari jumlahnya, sebaran macam serangga yang 

kami temukan adalah sebagai berikut: dari total 13 serangga yang kami temukan 

ada 9 ekor serangga yang berperan sebagai hama yaitu dari ordo Lepidoptera, 

Coleoptera, Orthoptera dan Hemiptera, sedangkan yang berperan sebagai musuh 

alami sebanyak 3 ekor yang berasal dari ordo Diptera, Odonata dan Hymenoptera, 

lalu ada 1 ekor serangga yang termasuk dalam kategori serangga lain yaitu dari 

ordo Protura. Dari hasil identifikasi tersebut kami membuat rasio / persentase 

untuk menentukan bagaiman komposisi serangga hama, musuh alami dan serangga 

lain di area stop 1. Dan hasilnya 69,23% untuk serangga hama, 23,08 % untuk 

musuh alami dan 7,69% untuk serangga lain. Dari persentase tersebut kami 

menyimpulkan bahwa  jumlah serangga hama mempunyai jumlah populasi paling 

dominan di area tersebut dibandingkan dengan populasi musuh alami dan serangga 

lain, sehingga kemungkinan terjadinya ledakan hama cukup besar sebab populasi 

musuh alami jauh lebih sedikit dibanding populasi serangga hama, sehingga tidak 

mampu mengendalikannya.  

Di plot 2, serangga yang ditemukan ada 4 ordo. 2 macam ordo sebagai 

serangga hama, 2 ordo yang berperan sebagai musuh alami, dan  ordo dari 

serangga lain tidak kami temukan. Jika dilihat dari jumlahnya, macam-macam 

serangga yang kami temukan adalah sebagai berikut: dari total 11 serangga yang 

kami temukan ada  9 ekor serangga yang berperan sebagai hama yaitu dari ordo 

Lepidoptera dan Orthoptera, sedangkan yang berperan sebagai musuh alami 



sebanyak 2 ekor yang berasal dari ordo Odonata dan Chilapoda. Dari hasil 

identifikasi tersebut kami membuat rasio / persentase untuk menentukan bagaiman 

komposisi serangga hama, musuh alami dan serangga lain di area stop kedua . Dan 

hasilnya adalah 81,82 % untuk serangga hama, 18,18 % untuk musuh alami dan 0 

% untuk serangga lain. Dari persentase tersebut kami menyimpulkan bahwa  

jumlah serangga paling dominan di area tersebut adalah serangga hama 

dibandingkan dengan populasi musuh alami dan serangga lain. Kondisi ini hampir 

sama dengan kondisi yang ada di stop 1, sehingga kemungkinan terjadinya ledakan 

hama cukup besar sebab populasi musuh alami jauh lebih sedikit dibanding 

populasi serangga hama. 

Kemudian di plot 3, serangga yang ditemukan ada 7 ordo. 3 macam ordo 

sebagai serangga hama, 3 ordo yang berperan sebagai musuh alami, dan  1 ordo 

berasal dari golongan serangga lain. Jika dilihat dari jumlahnya, macam-macam 

serangga yang kami temukan adalah sebagai berikut: dari total 20 ekor serangga 

yang kami temukan ada  8 ekor serangga yang berperan sebagai hama yaitu dari 

ordo Lepidoptera, Hemiptera dan Orthoptera, sedangkan yang berperan sebagai 

musuh alami sebanyak 7 ekor yang berasal dari ordo Diptera, Odonata, dan 

Coleoptera dan yang tergolong dalam kategori serangga lain ada 2 ekor dari ordo 

Diptera. Dari hasil identifikasi tersebut kami membuat persentase untuk 

menentukan bagaiman komposisi serangga hama, musuh alami dan serangga lain 

di area stop 3 . Dan hasilnya adalah 40 % untuk serangga hama, 35 % untuk musuh 

alami dan 25 % untuk serangga lain. Dari persentase tersebut kami menyimpulkan 

bahwa  jumlah serangga paling dominan di area tersebut adalah serangga hama 

dibandingkan dengan populasi musuh alami dan serangga lain. Namun, selisih 

jumlahnya tidak terlalu jauh, sehingga kami menyimpulkan kemungkinan 

terjadinya ledakan hama kecil  sebab populasi musuh alami mampu mengendalikan 

populasi serangga hama. 

e. Gulma 

Dari pengamatan biodiversitas gulma yang dilakukan, ditemukan beberapa 

jenis gulma dengan populasi yang beragam yang disajikan dalam tabel berikut ini. 

Stop 1 

Nama lokal Nama ilmiah Populasi 



Babandotan Ageratum conyzoides 153 

Krokot Portulaca oleracea L 8 

Rumput terompet Mandevilla sanderi 5 

Teki Cyperus rotundus 66 

Rumput bunga kuning   13 

Semanggi  Marsilea crenata 35 

Rumput gajah kecil   53 

Teki-tekian   6 

 

Nama lokal 
Kelebatan gulma 

Lebat(>50%) Agak lebat(25%-50%) Jarang(<25%) 

Babandotan v     

Krokot     V 

rumput terompet     V 

Teki v     

rumput bunga kuning   v   

Semanggi v     

rumput gajah kecil v     

teki-tekian     V 

 

Stop 2 

Nama lokal Nama ilmiah 
Populasi 

Lokasi 1 Lokasi 2 

Rumput gajah Pennisetum purpureum  23 22 

Semanggi  Marsilea crenata 20 29 

Pegagan   15 19 

Rumput x   10 9 

Rumput y   9 10 

Rumput d   78 23 

Rumput c   1 5 

Rumput b   2 - 

Alang-alang   - 16 

Untuk kelebatan gulma pada lokasi 1 termasuk dalam kategori agak lebat 

(25%-50%) dan pada lokasi 2 termasuk dalam kategori lebat (>50%). 

Stop 3 

Nama lokal Nama ilmiah Populasi 

Rumput gajah kecil   112 

Rumput teki   35 

Alang-alang   98 

 

http://bionetter.blogspot.com/2010/06/marsilea-crenata.html
http://www.plantamor.com/index.php?plant=1548
http://bionetter.blogspot.com/2010/06/marsilea-crenata.html


Nama lokal 
Kelebatan gulma 

Lebat(>50%) Agak lebat(25%-50%) Jarang(<25%) 

Rumput gajah kecil V     

Rumput teki   V   

Alang-alang   V   

 

Setalah dilakukan skoring dan diambil rata-rata, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi gulma pada lansekap dusun Kekep termasuk dalam kategori 

banyak. Sebaran gulma tersebut yang banyak lambat laun akan mengurangi 

kesuburan lahan tersebut karena gulma cukup banyak menyerap unsur hara tanah. 

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan, kaitannya dengan pertanian berlanjut, 

adalah dengan mengembalikan hara yang telah diserap gulma ke tanah supaya 

dapat dapat dimanfaatkan oleh tanaman budidaya. Caranya dengan memanfaatkan 

gulma-gulma tersebut sebagai bahan baku pupuk kompos. Selain dapat menambah 

unsur hara dalam tanah, pupuk kompos juga dapat memperbaiki kondisi fisik, 

kimia, dan biologi tanah. Dengan pemanfaatan gulma sebagai pupuk kompos, 

maka akan dapat mengurangi biaya produksi untuk pembelian pupuk kimia. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pengelolaan gulma untuk kompos 

sebaiknya tidak dilakukan secara sendiri oleh beberapa individu saja, namun 

dilakukan secara bersama-sama dibawah naungan, dukungan, dan bimbingan 

kelompok tani dan pemerintah setempat. Gulma tidak bisa dibasmi hingga 100%, 

namun hanya bisa dikelola supaya menguntungkan petani dan tidak merugikan. 

 

 3.1.3. Indikator Pertanian Berlanjut dari Sosial Ekonomi 

  3.1.3.1. Economically Viable 

Desa Sumberagung 

Pada stop 1, petani didesa Sumbermulyo memiliki lahan sawah sebesar 25 x 

60 m
2
 yang ditanaman untuk tanaman jagung, padi, rumput gajah dan rumput 

jagung. Untuk luas lahan tegal memiliki luas 2,5 ha dengan jenis tanaman 

kopi, durian, alpukat, langsep dan sengon. Bibit yang ditanam untuk lahana 

sawah dan lahan tegal berasal dari bibit membuat sendiri. Dan pupuk yang 



digunakan sebagian dari membeli dan membuat sendiri. Dalam melakukan 

usahataninya, petani memakai juga tenaga kerja warga sekitar. Untuk 

mencukupi kebutuhan usahataninya, responden dengan memakai modal 

sendiri. Selain sebagai petani, responden juga sebagai peternak. Dimana 

memiliki beberapa sapi yang mana dari kotoran ternak sapi tersebut 

digunakan sebagai pupuk. Dengan mencampur kotoran ternak sapi dengan 

tetes gula merah kemudian dibiarkan selama 1-2 minggu dan diletakkan di 

bak tertutup.sehingga hasil dari dekomposisi dapat dijadikan pupuk kompos. 

Dari hasil pertanian responden dibeli oleh tengkulak dengan harga yang 

wajar. 

Pada stop 2 petani desa Kekep melakukan usahataninya dengan bantuan 

tenaga kerja orang sebanyak 5 orang.  Responden memiliki lahan sawah 

sendiri sebesar 40x60 cm
2
. Dimana lahan tersebut hanya ditanami tanaman 

rumput gajah. Dan memiliki luas lahan tegal sebesar ¼ ha dengan ditanam 

kopi, sengon, durian, alpukat dan nagka. Bibit yang ditanamnya di lahan 

tegal, merupakan hasil dari tanaman yang ditanamnya sendiri dan sebagian 

dari subsidi KUD. Sedangkan yang di lahan sawah berasal dari KUD. 

Responden juga membuat pupuk sendiri yang berupa pupuk kandang. 

Dimana pupuk tersebut hasil dari kotoran sapi perah. Untuk memenuhi 

kebutuhan usahataninya responden bekerja sebagai petani dan peternak. Dan 

modal selama usahataninya berasal dari milik sendiri. Hasil dari 

pertaniannya, dijual dengan harga dibawah standar pasar. Dan petani tidak 

memiliki untung yang banyak. 

Pada stop 3 responden melakukan kegiatan budidaya di lahan tegal dengan 

komoditas durian, kakao, alpukat dan sengon. Dan lahan sawah ditanam 

jagung. Dalam budidayanya, responden membuat benih dan pupuk sendiri. 

Dan membutuhkan beberapa tenaga kerja dalam budidayanya.. Untuk modal, 

responden masih mengandalkan modal dari kerjasama dengan UB dan 

sebagiannya modal lainnya dari diri sendiri. Selain sebagai petani, responden 

juga sebagai penyuluh. 

Berdasarkan hasil responden ketiga stop yang ada di Desa Sumbermolyo, 

sebagian petani menggunakan modal sendiri. Dan beberapa wilayah 



mendapat subsidi dari pemerintah dan bekerjasama dengan UB. Untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-sehari petani di Desa kekep memiliki pekerjaan 

sampingan. selain bertani, berbagai pekerjaan seperti menjadi peternak dan 

penyuluh.  

Desa Tulungrejo 

Pada stop 1 responden memiliki lahan tegal seluas 6000m
2
. Lahan tersebut 

ditanam beberapa jenis tanaman seperti sawi putih, jahe, buncis, dan bayam. 

Selain bertani petani juga mendapat hasil tambahan dari berternak untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya. dimana responden mempunyai sapi, 

sehingga kotoran sapi tersebut dapat dimanfaatkan. Kotoran ternak sapi 

tersebut digunakan untuk pupuk dan biogas. Dimana pengolahan biogas di 

kelola oleh KUD setempat da pupuk dikelola sendiri dan diproses selama dua 

bulan. Bibit yang dibutuhkan berasal dari tanamannya sendiri. Untuk 

mencukupi kebutuhan usahataninya, petani memiliki modal sendiri. 

Pada stop 2 petani desa Tulungerjo melakukan usahataninya sendiri dan 

bantuan tenaga kerja orang lain. Responden memiliki lahan sawah sendiri 

sebesar 5000 m2. Dimana lahan sawah tersebut ditanam sayuran seperti 

jagung, kubis, kentang dan padi. Harga yang dijual oleh petani untuk tanaman 

kubis dengan harga Rp 800/kg. Dan memilik tegal dengan luas 400 m
2 

yang 

ditanam kopi, sengon dan durian.  Bibit yang digunakan berasal dari 

tanamannya sendiri. Modal yang digunakan yaitu dari penghasilannya 

sendiri. Dimana selain bertani responden juga sebagai peternak sapi.  

Pada stop 3 responden melakukan kegiatan budidaya di lahan tegal dengan 

komoditas wortel dan kubis. Kepemilikan lahan tegal responden seluas 2 ha. 

Dalam budidayanya, 75% responden membuat benih sendiri, sedangkan 

sisanya mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk pupuk, responden 

menggunakan pupuk kimia dengan sedikit karena petani mengetahui akan 

akibat dari penggunaan pupuk kimia. Dan menggunakan pupuk kandang yang 

dibuat sendiri dari kotoran hewan ternak milik tetangganya. Dimana kotoran 

tersebut berasal dari saluran pembuangan kotoran ternak dan langsung 

dialirkan ke saluran-saluran yang ada dilahan.  Untuk tenaga kerja, responden 

biasanya menggunakan tenaga kerja warga sekitar, dan diberi upah Rp 20.000 



untuk ½ hari. Untuk modal, responden masih mengandalkan modal sendiri. 

Selain bertani, responden juga memiliki toko dirumah yang menjual alat-alat 

kantor. Hasil dari panen kopi dijual dengan harga Rp 23.000/kg dan kakao 

dijual dengan harga Rp 17.500/kg. 

Dari hasil responden ketiga stop yang ada di Desa Kekep, petani 

menggunakan modal sendiri. Jika memang modal sendiri kurang dapat 

mencukupi untuk kebutuhan usahataninya. Untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-sehari petani di Desa kekep memiliki pekerjaan sampingan. Selain 

bertani, berbagai pekerjaan seperti menjadi peternak sapi dan membuka usaha 

toko dirumah. 

    Desa Kekep 

Pada stop 1 responden memiliki lahan seluas 0.53 ha dengan perincian 0.25 ha 

merupakan lahan sewa dan  0.28 ha lahan milik sendiri.lahan seluas 0.45 ha 

digunakan untuk budidaya wortel dan apel, sedangkan sisanya 0.08 ha 

digunakan untuk pembibitan wortel.selain pendapatan yang diperoleh dari 

bertani wortel, responden juga memiliki pendapatan lain dari pekerjaan 

sebagai satpam di hotel Selecta. Pupuk yang digunakan responden adalah 

pupuk SP-36, Za, dan pupuk organik untuk tanaman apel, sedangkan untuk 

wortel hanya menggunakan urea. Untuk tenaga kerja, responden menyewa 

tenaga kerja dengan upah untuk pria sebesar Rp 25.000 dan wanita Rp 15.000. 

urusan permodalan, responden hanya mengandalkan dari modal sendiri. Untuk 

harga jual produknya, wortel seberat 90 kg dihargai Rp 300.000. 

Pada stop 2 petani desa Kekep melakukan usahataninya sendiri tanpa bantuan 

tenaga kerja orang lain. Responden memiliki lahan sendiri sebesar 60 m
2 

yang 

semuanya berupa sawah. Sawah tersebut dari warisan orang tuanya. Dimana 

lahan tersebut ditanam sayuran seperti wortel, kubis, kembang kol, dan 

brokoli.   

Bibit yang ditanamnya, merupakan hasil dari tanaman yang ditanamnya 

sendiri. Responden juga membuat pupuk sendiri yang berupa pupuk kandang. 

Dimana pupuk tersebut hasil dari kotoran sapi. Bapak tersebut memiliki 3 ekor 

sapi, 2 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan.  Dari kotoran sapi tersebut 



dibiarkan beberapa hari, kemudian setelah dingin diolah dengan tanah agar 

menjadi pupuk. Setelah itu diberikan ketanah yang akan ditanam benih dari 

sayurannya. 

Selama melakukan usahataninya responden melakukannya sendiri, dengan 

peralatan yang dimilikinya sendiri seperti cangkul, sabit tanpa tenaga kerja 

dari orang lain. Modal yang didapat dari pinjaman bank yang ada di sekitar 

daerah tersebut. Hasil kotor dari selama musim tanam sekitar 13 juta rupiah, 

dimana hasil ini belum termasuk untuk kebutuhan saprodi dan pengolahan 

tanahnya. Kebutuhan saprodi dan untuk pengolahan lahannya sekitar 4 juta 

hingga 5 juta rupiah. Selain melakukan usahataninya sendiri, bapak petani 

disana juga sebagai buruh cangkul untuk lahan orang lain. 

Untuk mendistribusikan hasil panen selam musim tanam hingga kepasar maka 

petani tersebut memberikan hasil panennya kepada tengkulak yang 

membelinya. Harga yang dibeli sesuai dengan peraturan yang sedang berjalan 

saat itu, maka terkadang hasil jual panennya tidak banyak menguntungkan. 

Akan tetapi petani hanya bisa pasrah, karena jika tidak terjual hasil panennya, 

maka semakin merugi. 

Pada stop 3 responden melakukan kegiatan budidaya di lahan tegal dengan 

komoditas wortel dan kubis. Kepemilikan lahan responden seluas 0.25 ha 

ditambah dengan lahan sewa seluas 0.03 ha. Dalam budidayanya, 75% 

responden membuat benih sendiri, sedangkan sisanya membeli dari petani 

lain. Untuk pupuk, responden menggunakan pupuk kimia dengan sedikit 

pupuk kandang yang dibuat sendiri dari kotoran hewan ternaknya. Untuk 

tenaga kerja, responden biasanya menggunakan tenaga kerja warga sekitar, 

dan hanya sebagian kecil yang menggunakan tenaga sendiri. Untuk modal, 

responden masih mengandalkan modal dari lembaga seperti UKM, atau 

koperasi dan hanya sebagian kecil modal dari diri sendiri. Hasil pertanian 75% 

sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri, untuk sisanya, responden juga 

memiliki hewan ternak untuk menutupi kekurangan yang tersisa. 

Dari hasil responden ketiga stop yang ada di Desa Kekep, petani 

menggunakan modal sendiri. Jika memang modal sendiri kurang dapat 

mencukupi untuk kebutuhan usahataninya maka petani meminjam modal ke 



Bank sekitar daerah, UKM dan koperasi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-

sehari petani di Desa kekep memiliki pekerjaan sampingan. selain bertani, 

berbagai pekerjaan seperti menjadi pegawai satpam, peternak, dan menjadi 

tenaga di lahan orang lain.  

3.1.3.2. Socially Just 

   Desa Sumberagung 

Pada stop 1, tidak terdapat lembaga, koperasi atau kelompok tani. Dan tidak 

ada tokoh masyarakat di desa tersebut. Warga masyrakat sekitar juga tidak 

menciptakan kerukunan. Responden juga masih menggunakan pertanian 

tradisonal, dimana masih mengaplikasikan pupuk kimia dan pestisida. 

Sehingga hal tersebut dapat mencemari lingkungan.  

Pada stop 2, dalam melakukan budidayanya petani masih tergabung dalam 

GaPokTan dan KPSA. GaPokTan berfungsi untuk menyuplai bibit jagung dan 

padi secara gratis. Dan KPSA (Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam), 

membantu dalam hal reboisasi. Dan pada stop 2 ini masih ada tokoh 

masyrakat, bernama Samudji seorang dukun yang dipercayai oleh sebagian 

masyarakat disana.  Dan Pak Amat dan tidak lain sebagai ketua GaPokTan.  

Dalam melakukan usahataninya petani memberikan pupuk alami pada 

tanaman kopi pada 3 bulan sekali. Dan terdapat kegotong royongan untuk 

membantu pergiliran tanam dan reboisasi yang dibantu oleh pihak KPSA. 

Pada stop 3, petani menggunakan bahan-bahan alami untuk mengendalikan 

hama atau penyakit. Yaitu dengan menggunakan lendir kakao agar 

merangsang pertumbuhan durian. Petani juga tergabung dalam GaPokTan  di 

desa Sumbermolyo dan diketuai oleh Pak Amat. Selain itu Pak Amat juga 

sebagai tokoh masyarakat di Desa Sumbermolyo. 

Dalam melakukan usahataninya, petani di Desa Sumbermolyo melakukannya 

secara individu. Dari awal mengolah tanah, bibit, pupuk, mereka 

melakukannya dengan mandiri. Akan tetapi petani di Desa Sumbermolyo juga 

tergabung dalam lembaga, GaPokTan, atau koperasi. Sehingga petani juga 

masih mendapat subsidi untuk budidayanya.  



  Desa Tulungrejo 

Pada stop 1, terdapat koperasi akan tetapi koperasi tersebut hanya mengelola 

susu. Dimana  tiap tahunnya tidak ada pembukaan lahan untuk pertanian dan 

dari pihak Dinas Perhutani memberikan pajak pada petani. Setelah tahun 1955, 

banyak penduduk dari luar desa Tulungrejo berdatangan untuk menetap di 

desa tersebut. Dimana mereka sebagian besar bekerja sebagai petani. Dimana 

warga masyrakat sekitar masih menjaga kerukunan dengan gotong royong 

untuk membangun desa.  Pada stop 1, petani menggunakan pupuk kimia dan 

pestisida untuk membasmi hamanya. Akan tetapi petani tersebut juga 

menyadari akan perilakunya yang dapat merusak lingkungan.  

Pada stop 2, di Desa Tulungrejo petani tergabung dalam GaPokTan Rukun 

Makmur. Dimana dari gabungan kelompok tani tersebut memiliki manfaat. 

Selama menjalankan usahataninya, petani dapat bertukar pikiran antara 

sesama petani untuk memecahkan masalah dalam usahataninya. Warga 

masyarakat sekitar, masih menciptakan gotong royong dalam menyelesaikan 

usahataninya. 

Pada stop 3, petani tidak tergabung dalam kelompok tani. Dan tidak terdapat 

kelembaagaan dan koperasi yang dapat membantu dalam menjalankan 

usahataninya. Sehingga petani menjalankan usahataninya, dengan 

kemampuannya sendiri. Akan teteapi untuk menjaga kerukunan didesa 

tersebut, petani dapat bergotong royong untuk membuat saluran air. Untuk 

memberantas hamanya, petani menggunakan perangkap lalat yang terdapat 

pada buah kakao. 

Dalam melakukan usahataninya, petani di Desa Kekep melakukannya secara 

individu. Dari awal mengolah tanah, bibit, pupuk, mereka melakukannya 

dengan mandiri. Akan tetapi jika ada masalah kepentingan bersama maka 

pemecahan massalahnya juga dilakukan secara bersama dalam gabungan 

lembaga tani. Masyarakat di desa ini menciptakan suasana kekeluargaan 

dengan bergotong royong untuk membuat saluran air. Dan tidak semua petani 

mengaplikasikan pestisida kimia.  

   Desa Kekep 



Pada stop 1, terdapat beberapa kelembagaan seperti kelompok tani apel 

“Makmur Abadi” dan UKM simpan pinjam kripik wortel “Makmur 

Sejahtera”. Untuk sejarah penggunaan lahan kurang dijelaskan oleh 

responden, namun terdapat rencana kedepan untuk merubah lahan sawah 

setempat menjadi perumahan seluas 5 ha. Tiap tahunnya selalu ada 

pembukaan lahan untuk pertanian namun sudah ada perjanjian dari pihak 

petani dengan dinas Perhutani. 

Pada stop 2, lahan yang ditanam sayuran sebelumnya merupakan lahan yang 

ditanam pohon apel semenjak jaman Belanda. Pada tahun 1965an lahan 

tersebut mulai dialih fungsikan oleh perhutani untuk dijadikan lahan pertanian. 

Sebagiannya lagi untuk pemukiman warga sekitar dan pendatang. Warga yang 

datang ke desa tersebut dari Blitar, Dampit, dan Lumajang. Mereka yang 

datang juga melakukan aktivitas sebagai petani. 

Selama melakukan usahataninya mereka melakukannya sendiri-sendiri. Dan 

menyelesaikannya sendiri-sendiri. Akan tetapi jika masalah yang dihadapi 

untuk kepentingan bersama maka akan diselesaikan bersama. Seperti 

memperlebar jalan, untuk melakukan akses ke lahan untuk menjual hasil 

panennya. Masyarakat disana menciptakn suasana kerukunan dalam menjalani 

usahataninya. Meskipun mereka melakukannya dan menyelesaikannya 

sendiri-sendiri. 

Dalam melakukan usahataninya, petani menggunakan pupuk kimia, seperti 

urea, TSP. Dan selalu mnyemprotnya dengan pestisida kimia, mulai dari 

pembibitan hingga panen. Penyemprotan pestisida kimia tersebut dilakukan 

selama satu kali dalam seminggu. Tanpa melihat ada hama yang menyerang. 

Petani juga menyadari yang dilakukan dapat mencemari lingkungan dan 

merusak ekosistem yang ada. 

Pada stop 3, lahan pertaniannya sudah dibuka sejak tahun 1820. Petani 

setempat berencana akan menggunakan lahan sebagai lahan pertanian 

selamanya, kecuali jika ada rencana lain dari pemerintah, para petani akan 

patuh. Untuk menangani masalah hama, petani setempat masih menggunakan 

pestisida walaupun sebenarnya petani mengetahui bahwa itu merusak 

lingkungan. Petani tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pestisida. 



Di daerah tersebut juga memiliki kelembagaan, namun hanya masih sebatas 

koperasi. 

Dalam melakukan usahataninya, petani di Desa Kekep melakukannya secara 

individu. Dari awal mengolah tanah, bibit, pupuk, mereka melakukannya 

dengan mandiri. Akan tetapi jika ada masalah kepentingan bersama maka 

pemecahan massalahnya juga dilakukan secara bersama. Masyarakat di desa 

ini menciptakan suasana kekeluargaan yang sangat kental. Petani di desa 

Kekep terbiasa menggunakan pupuk kimia, seperti urea dan TSP dalam 

melakukan usaha taninya serta menggunakan pestisida dalam membasmi hama 

di sana. Dalam melakukan usaha tani tersebut sebenarnya petani sadar betul 

bahwa apa yang di lakukannya sangat merusak lingkungan. 

 

 3.1.3.3. Culturally Acceptable 

 Desa Sumberagung 

Pada stop 1 warga masyarakat sekitar desa Sumbermolyo, masih terdapat 

kepercayaan nenek moyang. Dengan memberikan berupa sedekah bumi pada 

bulan april dan mei. Dan menggunakan pranoto mongso dengan menggunakan 

tanaman berkayu pada musim hujan.  

   Pada stop 2, petani masih mempercayai adat istiadat yang ditinggalkan nenek 

moyang. Dengan mengadakan pesta panen dan memberikan persembahan 

kepada punden. Dan masyrakat disana menggunakan pranoto mongso yakni 

pada musim hujan biasa menanam tanaman berkayu atau cabai. 

   Pada stop 3, petani di Desa Sumbermolyo tidak menerapkan kepercayaan adat 

istiadat. Dan tidak menggunakan pranoto mongso sebagai acuan budidayanya. 

Karena petani di Desa Sumbermolyo lebih modern untuk system usahataninya.  

   Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 responden di Desa Sumbermolyo, 

sebagian petani masih mempercayai adat istiadat yang ditinggalkan nenek 

moyang. Dan menggunakan pranoto mongso untuk system budidayanya. Akan 

tetapi pada wilayah tertentu juga ada petani yang tidak menggunakan pronoto 

mongso.  



 Desa Tulungrejo 

Warga masyarakat sekitar desa Tulungrejo mengadakan tasyakuran pada awal 

dan panen tanam padi. Pada stop 1 kearifan local yang ada dimasyarakat 

dengan menggunakan tanda-tanda alam untuk melakukan aktivitas 

pertaniannya. Yaitu dengan  melihat kondisi air untuk menentukan awal tanam 

padi. Pada stop 2, pranoto mongso yang digunakan untuk melihat kondisi 

iklim, cuaca, sinar matahari, dan suhu udara dalam melakukan usahataninya. 

Pada stop 3 petani tidak menggunakan pranoto mongso untuk melakukan 

usaha taninya. Karena petani tersebut menanam tanaman tahunan seperti 

kakao atau kopi. Dalam lingkungannya di Desa Tulungrejo, tidak ada tokoh 

panutan. Dan responden menggunakan media elektronik untuk mendapatkan 

informasi mengenai perkembangan pertaniannya. 

Warga masyrakat Desa Sumbermolyo mengadakan tasyakuran pada awal 

tanam dan panen tanam padi. Dan sebagian petani menggunakan pranoto 

mongso dengan tanda-tanda alam untuk system budidayanya. Serta 

mendapatkan informasi dari media elektronik seperti televisi.  

   Desa Kekep 

Warga masyrakat sekitar desa Kekep tiap tahunnya melakukan ritual. Ritual 

tersebut dilakukan pada bulan ke delapan, ritual ini dilakukan sejak tahun 

1970an. Warga desa meyakini ritual ini dapat menghasilkan produksi panen 

melimpah. Dan cuaca selama musim tanam baik, tidak menyebabkan kerugian 

hingga hasel panen.  

   Selama melakukan usahataninya, warga masyarakat sekitar menggunakan 

bulan-bulan untuk menanam tanamannya. Karena pada bulan-bulan tersebut 

cocok untuk tanaman-tanaman yang sudah diyakini dapat menghasilkan hasil 

produksi yamg melimpah. Pranata mongso ini dilakukan sesuai keadaan 

kondisi cuaca, curah hujan, kelembaban udara, sinar matahari dan suhu udara. 

Beberapa masyarakat masih mempercayai adanya tempat-tempat yang 

dikeramatkan, walaupun sebagian masyarakat ada yang tidak percaya. 

Beberapa tempat yang dikeramatkan anatara lain seperti sumber mata air dan 



punden. Pada punden tiap tahunnya diadakan slametan pada bulan agustus 

yang dipercayai akan membawa kemakmuran bagi warga setempat. 

 

3.2. Pembahasan Umum 

 Perbandingan keberhasilan pertanian berlanjut pada ketiga lokasi pengamatan 

Indikator 
keberhasilan 

Sumberagung Tulungrejo Kekep 

Produksi 3,5 3 3.6 

Air 4 4 3.3 

Karbon 2 2,34 2.5 

Hama 2 2 2.5 

Gulma 3 2,34 2.3 

Rata-rata 2,9 2,37 2.84  

Note: 1-<2 = kurang, 2-<3 = sedang, 3-<4 = baik, 4 = sangat baik 

 

Tabel diatas merupakan tabulasi data dari ketiga lokasi pengamatan, yaitu desa 

Sumberagung, Tulungrejo dan Kekep. Dalam data tersebut ada indikator yang 

digunakan untuk menilai kondisi biofisik di ketiga wilayah praktikum. Indikator 

tersebut meliputi produksi, kondisi kualitas air, karbon, hama dan gulma.   

 Sumberagung 

  Secara umum di wilayah ini praktik pengelolaan pada skala lanskap sudah 

mengarah pada konsep pertanian berlanjut, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan 

kondisi biofisik pada wilayah tersebut. Berdasarkan penilaian (skoring) yang dilakukan 

pada wilayah ini masuk pada level sedang yaitu sebesar 2,9. Namun secara plot, ada 

beberapa titik yang harus diupayakan pembenahan atau perbaikan terkait pengelolaan 

lahan agar praktik pertanian berlanjut dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu ada 

beberapa aspek yang masih harus diperbaiki, yaitu pengelolaan hama dan manajemen 

karbon, karena pada wilayah ini populasi hama masih tergolong banyak dan juga 

jumlah tanaman berbasis pohon yang mampu menyerap karbon masih sedikit sehingga 

perlu diperbanyak. Jadi berdasarkan kondisi tersebut pengelolaan lahan pada skala 

lanskap belum termasuk dalam kategori pertanian berlanjut. Karena ada beberapa aspek 

yang belum terpenuhi. 

 



 Tlogorejo  

 Di wilayah pengamatan desa Tulungrejo kondisi biofisiknya termasuk dalam 

level sedang yaitu secara nomerik sebesar 2,37. Berdasarkan hasil skoring taraf 

produksi sudah bagus, kondisi kualitas air juga tergolong bagus namun penilaian dari 

indikator cadangan karbon, pengelolaan hama dan gulma belum mengarah pada praktik 

pertanian berlanjut. Jadi secara umum praktik pengelolaan lahan di wilayah ini belum 

termasuk dalam kategori pertanian berlanjut.  

 Kekep  

Berdasarkan hasil skoring pada tabel diatas, kondisi biofisik di wilayah dusun 

kekep termasuk dalam level sedang. Hal ini menggambarkan bahwa praktik 

pengelolaan belum sepenuhnya mengarah pada konsep pertanian berlanjut. Persoalan 

yang terjadi hampir sama dengan pada dua wilayah pengamatan yang lain yaitu 

pengelolaan hama, cadangan karbon dan gulma. Sehingga fokus utama untuk 

mewujudkan atau mengimplemengtasikan konsep pertanian berlanjut dengan baik 

adalah dengan memperbaiki ketiga aspek tersebut terkait dengan pengelolaan lahan 

pada skala lanskap. 

Berdasarkan pembahahasan diatas, dari ketiga tempat pengamatan semuanya 

belum mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan konsep pertanian berlanjut. Sebab 

pada pelaksanaan pengelolaan lahan masih ada aspek yang belum terpenuhi. Sehingga 

agar implementasi konsep pertanian berlanjut dapat berjalan dengan baik, upaya 

pengelolaan harus diperbaiki terutama terkait dengan pengelolaan hama, gulma dan 

manajemen karbon. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan  pembahasan dari berbagai indikator yang meliputi 

indikator biofisik yaitu indikator kualitas air, indikator agronomi, indikator hama 

penyakit, serta indikator sosial ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

lahan pada skala lansekap di ketiga wilayah pengamatan  tersebut belum termasukdalam 

kategori pertanian berlanjut. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor atau aspek 

yang belum terpenuhi. Pada dasarnya konsep pertanian berlanjut berprinsip pada 

pemenuhan kondisi biofisik (ekologi), ekonomi dan sosial dengan baik. Hal inilah yang 

menjadi landasan suatu praktik pengelolaan lahan dapat dikategorikan sebagai pertanian 

berlanjut, yaitu kondisi lingkungan yang lestari (seimbang) serta produktivitas 

menunjang kehidupan masyarakat secra ekonomi dan sosial. 

 

4.2. Saran 

  Agar praktik pengelolaan lahan bisa berlanjut baik secara ekologi, ekonomi 

maupun sosial, perlu adanya integrasi antara ketiga aspek tersebut. Perbaikan pengelolaan 

ditingkat plot akan menjadi awal terbentuknya lanskap pertanian yang berlanjut. Pada 

konteks ini, perbaikan diarahkan pada pengupayaan kondisi biofisik (ekologi) yang baik yaitu 

melalui pengelolaan hama, gulma serta perbaikan pada area penyerapan karbon. Sehingga 

dengan demikian pengelolaan lahan diharapkan mampu menunjang produktivitas yang 

optimal dan berlanjut. 

 



 

LAMPIRAN 

 

Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 
Malang 

 

 

Materi I (Karakteristik Lansekap) 

a. Spot 1 (hal 14) 

 

Penggunaan 

Lahan 

Tutupan 

Lahan 

Manfaat Posisi 

lereng 

Tingkat 

ketutupan 

Jumlah 

spesies 

Kerapatan C – 

stock 

(ton/ha) Kanopi Seresah 

Kebun Tomat Buah  

 

 

 

bawah 

rendah Rendah  rendah 0,5  

 Kubis Daun  

 Jagung Buah, 

daun 

 

Tegal Rumput 

gajah 

Daun tinggi Tinggi  0,5 

Agroforestri Sengon  rendah rendah  50 

 Pisang Kayu, 

buah, 

daun 

 

 Kelapa kayu  

 

b. Spot 2  (hal 15) 

 

Penggunaan 

Lahan 

Tutupan 

Lahan 

Manfaat Posisi 

lereng 

Tingkat 

ketutupan 

Jumlah 

spesies 

Kerapatan C – 

stock 

(ton/ha) kanopi seresah 

Tegal 

(semusim) 

Jagung Buah, 

daun 

 

 

 

 

Tengah 

Rendah rendah  Sedang 0,5 

 Cabe Buah   

 Pisang Buah, 

daun 

  

 Kubis daun   



Agroforestri 

sederhana 

Kopi Biji tinggi Tinggi  Tinggi 50 

 Lamtoro Biji   

 Apokat Buah    

 Durian Buah   

 Kelapa Buah rendah  Tinggi   

 

c. Spot 3 (hal 16) 

 

Penggunaan 

Lahan 

Tutupan 

Lahan 

Manfaat Posisi 

lereng 

Tingkat 

ketutupan 

Jumlah 

spesies 

Kerapatan C – 

stock 

(ton/ha) kanopi seresah 

Hutan Pinus Kayu Atas  Tinggi  Tinggi   sedang 250 

 Rumput 

gajah 

Daun      

 Pisang Buah, 

kayu, 

daun 

     

 Cokelat buah      

 

 

Materi II 

Indikator Pertanian Berlanjut dari Aspek Biofisik 

a. Kualitas Air 

 

Form Pengamatan Kualitas Air Secara Fisik Kimia (hal 36) 

 

 

Parameter 

 

 

Satuan 

Lokasi Pengambilan Contoh Kelas 

(PP no 

82 tahun 

2001) 

Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 

UL 

1 

UL 

2 

UL 

3 

UL 

1 

UL 

2 

UL 

3 

UL 

1 

UL 

2 

UL 

3 

Kekeruhan  2,26 1,09 2,25 1,72 1,81 1,75 2,72 2,11 2,08  

Suhu 

udara 

air 

 

o
C 

 

28 

23 

 

23 

18 

 

23 

21 

 

26,6 

23 

 

26,3 

18 

 

26,4 

21 

 

- 

 

- 

 

- 

 

pH  7,24 7,56 7,78 8,22 8,34 8,29 7,91 8,31 8,42  

DO  9,83 7,46 6,74 8,13 7,7 7,93 8,98 8,14 7,38  

TDS  0,55 0,56 0,55 0,56 0,57 0,56 0,58 0,52 0,57  

 



Materi III 

Biodiversitas Tanaman 

 

Pengamatan ( hal 52 ) 

Titik  

Pengambilan 

Sampel 

Kelebatan Gulma 

lebat (.50% ) Agak Lebat ( 25 – 

50% ) 

Jarang (,25%) 

Stop 1  -  -  

Stop 2 -   -  

Stop 3 -   -  

 

 

Form Pengamatan Gulma ( hal 53 ) 

 

Nama Lokal Nama Ilmiah Lokasi Sampel Jumlah Fungsi 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 Stop 1 6 

28 

7 

13 

36 

12 

 

Teki-tekian 

 

 

 

 

 

 

Daun sempit 

 

 

 

 

 

Daun lebar 

 

 

 

Cyperus rotundus 

 

 

 

 

 

 

Phylanthus 

urinaria, Linn 

(menisan) 

 

 

 

Babandotan 

(Ageratum 

conyzoides L.) 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

 

 

 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

 

 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

 

47 

38 

 

 

 

 

 

23 

22 

 

 

 

 

30 

35 

 

 

menyembuhkan 

beberapa macam 

penyakit, contoh : sakit 

gigi, gangguan 

lambung, menetralkan 

siklus haid, dll 

 

bisa digunakan untuk 

obat herbal tradisional 

dan menyembuhkan 

penyakit liver, malaria, 

demam 

 

untuk menyembuhkan 

luka, obat sakit mata, 

sakit dada, demam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman lain 

(Sawi) 

Jotang Kuda 

( Synedrella 

nodiflora) 

Portulaca 

ortelacea 

 

 

 

Brassica sp. 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

Stop 2 a 

Stop 2 b 

 

 

 

Stop 2 a 

32 

18 

 

32 

18 

 

 

 

9 

 

 

sebagai obat gosok, 

meringankan rematik 

 

sebagai obat, tanaman 

pendamping, 

penyembuh infeksi / 

peredaran darah 

 

tanaman lain, tanaman 

budidaya 

Rumput teki 

Patikan 

kerbau 

Grinting 

 

 

Berdaun 

lebar 

 

 

Berdaun 

sempit 

 

Krokot 

Cyperus rotundus 

Euperbia hirta 

 

Cynodon 

dactylon 

 

Dycotyloedone 

 

 

 

Rumput 

 Poeceae 

 

Portulaca 

oleraceae 

Stop 3 

 

 

 

 

4 

6 

 

16 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

6 

tanaman obat 

tanaman kerbau 

 

tanaman liar 

 

 

tanaman liar 

 

 

 

tanaman liar 

 

 

tanaman obat 

 

 

Materi IV 

Biodiversitas Hama Penyakit 

 

Form Pengamatan Biodiversitas Serangga (hal 67) 

Lokasi 

Pengambilan 

Sampel 

 

Nama Lokal 

 

Ordo 

 

Jumlah 

 

Fungsi 

(H, MA, SA) 

Stop 1 Laba-laba Arachnida 1 Musuh alami 

 Kumbang Coleoptera 1 Hama 

 Kepik melanik Hemiptera 1 Hama 

 Belalang Orthoptera 6 Hama 



 Hama X Homoptera 3 Hama 

 Kepik Hemiptera 4 Hama 

 X sp Coleoptera 1 Hama 

Stop 2 Belalang hijau Arthoptera 3 Hama 

 Belalang kayu Arthoptera 3 Hama 

 Laba-laba Arachnida 1 Musuh alami 

 Kumbang Coleoptera 1 Hama 

 S X Hymenoptera 5 Serangga lain 

 Semut Hymenoptera 1 Musuh alami 

Stop 3 Jangkrik Arthopoda 1 Musuh alami 

 Laba-laba Arachnida 5 Musuh alami 

 Kepik Hemiptera 1 Hama 

 Belalang Orthoptera 7 Hama 

 Semut Hymenoptera 2 Musuh alami 

 Lebah Hymenoptera 1 Musuh alami 

 

Form Tabulasi Data ( hal 68 ) 

Lokasi 

Pengambilan 

sampel 

Jumlah individu yang berfungsi sebagai Persentase 

Hama MA SL Total Hama MA SL 

Stop 1 17 1 - 18 94.4% 5,5% - 

Stop 2 17 2 5 14 50 % 14,2 % 35,71% 

Stop 3 8 9 - 17 47,05% 52,94% - 

 

 



SKETSA DAN TRANSEK (DUSUN KEKEP) 

Sketsa stop 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sketsa stop 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sketsa stop 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Transek stop 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Transek stop 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transek stop 3 

 

 


