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ABSTRAK 
 

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam menopang kehidupan manusia 

yang sangat  bergantung pada faktor teknis dan lingkungan. Selama bertahun- 

tahun sistem pertanian yang ada selalu mengandalkan penggunaan input kimiawi 

yang  berbahaya  untuk  meningkatkan  hasil  atau  produksi  pertanian.  Hal  ini 

menuntut adanya penerapan teknologi yang dapat  mengoptimalkan hasil tanpa 

menimbulkan  degradasi  pada  lingkungan.  Salah  satu  inovasi  yang  dilakukan 

adalah penerapan sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan . Agar 

teknologi yang diterapkan dapat diaplikasikan dilingkungan petani maka perlu 

adanya  metode  yang  tepat  untuk  mengkomunikasikan  teknologi  ini  terhadap 

petani. 

Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

bentuk  transfer  informasi  teknologi  dari  akademisi  terhadap  petani.  Petani 

diharapkan akan  memperoleh informasi tentang teknik budidaya yang baik dan 

berorientasi  pada  kelestarian  lingkungan.  Melalui  kegiatan  ini  akan  terjadi 

hubungan interpersonal yang baik sehingga arus informasi lebih lancar. 

Pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  oleh  mahasiswa  bersama  kelompok  tani 

Makmur Jaya di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Jambi dengan luas 

lahan sampel 200 m
2
. Mahasiswa berperan untuk memberikan konsep tentang 

pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan sedangkan petani yang 

menjalankan konsep tersebut dilahan pertanian mereka sesuai dengan komoditas 

yuang biasa ditanam.. Teknik-teknik yang dikembangkan oleh petani yang sesuai 

dengan prinsip sistim pertanian ramah lingkungan tetap diterapkan. 

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya respon yang positif dari petani 

terhadap teknologi yang diberikan. Selain itu terjadi peningkatan keragaman dan 

populasi hayati dilingkungan lahan pertanaman yang sangat penting artinya bagi 

daur alami bahan organik  dan pengendalian organisme pengganggu tanaman 

secara alami. Produk pertanian yang  dihasilkan memiliki citarasa yang lebih 

enak. 
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PENDAHULUAN 
 

Pertanian  merupakan  sektor  yang  esensial  bagi  kehidupan  masyarakat 

Indonesia. Sektor ini sangat tergantung pada kondisi alam dan faktor teknis atau 

tindakan-tindakan yang  dilakukan oleh petani selama proses budidaya. Hal ini 

menuntut adanya inovasi dalam teknik bercocok tanam dengan tetap 

mempertahankan keselarasan alam. 

Kendala yang sering dihadapi oleh petani terutama petani sayuran adalah 

kendala teknis dan kendala alam (William 1993). Kendala-kendala yang bersifat 
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teknis umumnya dapat ditanggulangi dengan aplikasi teknik tertentu dalam proses 

budidaya tanaman. Akan tetapi kendala yang bersifat alam seperti iklim , suhu dan 

cahaya tidak dapat  sepenuhnya dihadapi sehinga membutuhkan teknologi yang 

dapat memanipulasi iklim mikro tanaman. 
Beberapa kondisi seperti kesuburan tanah yang relatif rendah pada suatu 

lahan maupun adanya serangan hama dan penyakit terhadap tanaman sangat erat 

kaitannya  dengan  teknik  budidaya  yang  dilakukan  oleh  petani.  Dalam  setiap 

tahapan produksi yang dilakukan  petani umumnya menggunakan input kimiawi 

dengan  dosis tinggi  baik  dalam  bentuk  pupuk   maupun  pestisida.  Hal  ini 

dilakukan  secara  berulang-ulang  setiap  masa  tanam  dan   dosisnya   semakin 

meningkat dari waktu ke waktu. 

Penggunaan input kimia dengan dosis yang tinggi dan jangka waktu yang 

lama menyebabkan terjadinya akumulasi residu bahan kimia berbahaya di dalam 

tanah dan berpotensi mencemari lingkungan. Fenomena lain yang timbul sebagai 

akibat langsung dari penggunaan  bahan kimia ini adalah menurunnya kualitas 

fisika dan kimia tanah yang berdampak pada berkurangnya keragaman hayati dan 

musuh alami organisme pengganggu tanaman serta munculnya hama-hama yang 

resisten.Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya kontribusi  pupuk kimia 

terhadap peningkatan populasi hama tertentu (Rosyid 2001). 

Selain terjadinya degradasi lingkungan, residu bahan kimia tersebut juga 

terakumulasi  di dalam jaringan tanaman dan tetap bertahan sampai dikonsumsi 

oleh manusia. Oleh karena itu konsumsi terhadap sayuran maupun buah-buahan 

yang mengandung residu bahan kimia  berbahaya akan menyebabkan terjadinya 

akumulasi bahan kimia tersebut di dalam tubuh manusia. Beberapa jenis pestisida 

tertentu  memiliki  struktur  kimia  yang  sangat  kuat  dan  tidak  dapat  diuraikan 

didalam tubuh manusia sehingga dapat bertahan selama bertahun-tahun.  Hal ini 

sangat beresiko meracuni tubuh manusia dan merusak organ-organ penting di 

dalamnya serta berpotensi merangsang terbentuknya sel-sel kanker. 

Adanya dampak  negatif  dari  penggunaan  bahan  kimia  ini  disadari  oleh 

petani. Hal ini terlihat dari keadaan lahan pertanaman yang semakin keras struktur 

tanahnya sehingga  semakin sulit diolah. Akibatnya petani membutuhkan input 

berupa  pemupukan  yang  semakin  tinggi  agar  produksi  dapat  dipertahankan. 

Keadaan ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang harus dikeluarkan 

oleh petani. Selain itu dampak lain yang terjadi adalah menurunnya jumlah biota 

tanah yang hidup di areal pertanaman dibandingkan sebelumnya. 

Terjadinya  penurunan   kualitas   lingkungan   dan   pencemaran   terhadap 

produk-produk yang dihasilkan akibat penggunaan bahan kimia secara berlebihan 

terjadi karena  kurangnya informasi yang dimiliki petani tentang cara bercocok 

tanam yang benar dan berkelanjutan. Petani belum mengetahui cara 

mengidentifikasi   kekuatan  dan  kelemahan  dari  ekosistem  yang  ada  dilahan 

pertanian  mereka.  Akibatnya  banyak  komponen  lingkungan  yang  bermanfaat 

tanpa  sengaja  justru  dibuang  sementara   komponen  yang  berbahaya  justru 

dipertahankan. 

Perkembangan  dunia  pengetahuan  yang  semakin  pesat  dan  kesadaran 

masyarakat akan pentingnya makanan sehat menghendaki produk-produk 

pertanian yang bebas dari residu bahan kimia berbahaya. Dinamika ini mendorong 

upaya-upaya  untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam teknik budidaya yang 

berorientasi pada kualitas hasil tanpa mengesampingkan keselarasan lingkungan. 
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Teknik  ini  sering  dikenal  dengan  Ekofarming  atau  sistem  pertanian  yang 

berkelanjutan dan ramah lingkungan (Zulkarnain. 2000). 

Ekofarming  atau  sistem  pertanian  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan 

merupakan  suatu  cara  bertani  yang  mengandalkan  pada  berimbangnya  siklus- 

siklus yang berlangsung di dalam sebuah ekosistem. Dalam sistem ini penggunaan 

input   kimiawi   sangat   dibatasi   atau   tidak   digunakan   sama   sekali.   Peran 

dekomposer-dekomposer yang hidup di dalam tanah sangat penting artinya dalam 

proses penguraian bahan-bahan organik yang sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah. Selain itu adanya musuh-musuh alami 

organisme pengganggu tanaman baik berupa predator maupun sifat tertentu dari 

tanaman merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk pengendalian hama 

dan penyakit  tanaman. 

Keberhasilan dari  sistem  pertanian  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan 

tidak  terlepas dari ketersediaan air bagi tanaman. Sebagai komponen penyusun 

terbesar dari jaringan tanaman, air sangat berpengaruh terhadap proses 

metabolisme dalam sel tanaman. Pemenuhan kebutuhan tanaman terhadap unsur 

hara sebagian besar diperoleh dari air. Selain itu air juga berperan penting untuk 

mempertahankan kelembaban dan suhu yang optimum bagi tanaman. 

Ketersediaan air yang cukup bagi tanaman sangat berpengaruh terhadap 

produksi atau hasil (Ashari 1995). Dalam kondisi air mencukupi laju transpirasi 

akan seimbang dengan  laju absorsbsi. Pada saat itu sel-sel penjaga dan sel-sel 

disekitarnya akan mengembang sehingga stomata terbuka. Sebagai akibatnya CO2 

berdifusi kedalam daun dan laju fotosintesis  meningat. Laju fotosintesis yang 

tinggi   pada   siang   hari   dan   laju   respirasi   berjalan   normal   menghasilkan 

ketersediaan   karbohidrat   untuk   pertumbuhan   dan   perkembangan   tanaman. 

Menurut Lakitan (1995) adanya keseimbangan antara fase vegetatif dan generatif 

akan  menghasilkan produksi tinggi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sistem 

pertanian  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan  ,  faktor  pemenuhan  air  sangat 

penting   disamping   pemanfaatan   sumber   daya   alam   secara   optimal.   Cara 

pemberian  air  yang  tepat  akan  menentukan  terpenuhinya  kebutuhan  air  bagi 

tanaman. Salah satu cara yang dapat diterapkan  adalah metode trickle (metode 

tetes). Pada metode trickle atau drip ini air diberikan secara  perlahan namun 

sering pada zona perakaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanaman 

tidak  kekurangan  air  sehingga  dapat  tumbuh  dengan  cepat  bila  faktor  lain 

terpenuhi. 

Inovasi-inovasi tersebut harus diterapkan ditingkat petani. Pada umumnya 

dalam menerima suatu masukan teknologi baru petani menghendaki adanya bukti 

yang  nyata  dan   informasi  secara  menyeluruh.  Salah  satu  cara  yang  dapat 

dilakukan adalah melaui  kemitraan antara akademisi dan petani. Dalam proses 

kemitraan ini petani dan akademisi  mempraktekkan teknologi tersebut bersama- 

sama. Pada tahap selanjutnya petani mitra dapat menyampaikan pada petani lain 

dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh petani. Hal ini juga dipengaruhi 

oleh sifat umum petani yang lebih mudah menerima teknologi baru melalui petani 

lain yang sudah melakukannya. 

Agar pencapaian sasaran kegiatan dapat lebih terfokus maka masalah yang 

akan   diuraikan   dibatasi   pada   beberapa   permasalahan.   Permasalahan   yang 

dirumuskan meliputi  pemilihan lokasi yang tepat, luas lahan sampel yang akan 

digunakan dan mengidentifikasi  berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman serta 
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daya dukung lahan yang digunakan. Selain itu pemilihan teknologi yang tepat 

merupakan  permasalahan  penting  yang  harus  di  jawab  melalui  pelaksanaan 

kegiatan ini. 

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini diarahkan 

kepada mahasiswa dan petani pelaksana. Beberapa hal yang ingin dicapai adalah 

mengembangkan   kreativitas  dan  kemampuan  komunikasi  mahasiswa  dengan 

petani. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk 

pertanian  dan  sebagai  bentuk  pengabdian  mahasiswa  terhadap  perkembanagn 

pertanian. 

Pelaksanaan kegiatan juga dapat memberikan manfaat dimasa mendatang. 

Penerapan  sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini akan 

meningkatkan kualitas  produk dan kualitas lahan. Selain itu sistem pertanian in 

tidak tergantung pada pestisida sintetik  dan pupuk buatan sehingga biaya lebih 

murah dan produksi dapat dilakukan sepanjang tahun.  Dengan demikian bertani 

akan semakin mudah dan menyenangkan. Bagi petani sendiri adanya  hubungan 

personal  yang  dekat  akan  memudahkan  mereka  untuk  menerima  masukan 

teknologi baru. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan utama yaitu 

tahap  persiapan,  pelaksanaan  dan  tahap  akhir  atau  tahap  pengumpulan  hasil. 

Sebagai  tahapan   awal  dari  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dan 

berperan  penting  adalah  tahap  persiapan.  Pelaksanaan  persiapan  kegiatan  ini 

dilakukan  melalui  kegiatan  observasi  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  segala 

potensi, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada dilapangan sehingga dapat 

ditentukan teknik yang tepat untuk penerapannya. 

Observasi dilapangan dilakukan selama satu minggu. Informasi-informasi 

yang dikumpulkan meliputi; 

1.  Observasi pasar 

2.  Respon petani mitra terhadap kegiatan yang akan dilakukan 

3.  Sistem pertanian yang dilakukan petani 

4.  Sejarah  lahan  meliputi  lamanya  diusahakan  dan  komoditas  yang  pernah 

ditanam 

5.  Letak Geografis Lahan sampel 

6.  Sumber  air  untuk  pengairan  dan  sumber  bahan  organik  dan  mulsa  alami 

disekitar lahan yang bisa dimanfaatkan. 

7.  Identifikasi keragaman hayati di lahan sampel meliputi hewan atau tumbuhan 

yang berguna dan yang berbahaya bagi ekosistem. 

8.  Kondisi sekitar lahan sampel seperti jenis tanaman yang dibudidayakan dan 

kemungkinan terjadinya penyebaran hama dan penyakit. 

9.  Keadaan fisik dan kimia tanah. 

Pelaksanaan observasi ini dilakukan di lahan milik kelompok tani Makmur 

Jaya yang berada di Kelurahan Kenali Asam bawah Kecamaatn Kota Baru Jambi 

dengan luas lahan sampel 200m
2
. 

Informasi yang dibutuhkan ini diperoleh melalui hasil observasi ini dikumpulkan 

melalui beberapa metode. Beberapa metode yang digunakan meliputi: 
1.  Observasi Lapangan 
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Dalam observasi  lapangan  pengumpulan  informasi  dilakukan  dengan  melihat 

langsung  keadaan  fisik  dilapangan.  Data-data  dari  lapangan  ini  dicatat  untuk 

selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperoleh teknik yang 

tepat untuk budidaya tanaman berdasarkan sistem pertanian ramah lingkungan dan 
berkelanjutan. Informasi-informasi yang diperoleh melalui observasi lapangan ini 

antara  lain  identifikasi  hewan  dan  tanaman  yang  bermanfaat  maupun  yang 

berbahaya, keadaan fisik tanah, posisi lahan, sumber air, sumber bahan organik, 
sumber bahan mulsa alami dan kondisi lingkungan sekitar lahan. 

2.  Wawancara 

Beberapa  informasi  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui  observasi  lapangan 

dikumpulkan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  petani  mitra.  Informasi  - 

informasi  seperti  sejarah  lahan,  sistem  budidaya  dan  pemasaran  yang  biasa 

dilakukan sangat dibutuhkan. 

3.  Analisis Laboratorium 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat tergantung pada keadaan fisik 

dan kimia  tanah. Keadaan fisik seperti tekstur tanah dan struktur tanah dapat 

dilakukan secara manual namun untuk mengetahui keadaan kimiawi tanah secara 

akurat diperlukan adanya analisis laboratorium. Analisis yang dilakukan meliputi 

analisa  pH  tanah,  Kadar  air  dan  analisa  terhadap  adanya  senyawa-senyawa 

beracun didalam tanah. Hasil analisis yang dilakukan sangat menentukan teknik 

budidaya yang akan diterapkan. 

Selama  proses  pengumpulan  data  dengan  berbagai  metode  yang  digunakan, 

adanya alat  bantu sangat diperlukan. Dalam melakukan observasi ini peralatan 

yang digunakan meliputi: 

- Kompas 

- pH meter 

- Soil tester 

- Alat-alat laboratorium 

- Alat-alat tulis 

Informasi  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  disusun  dan  dianalisis  secara 

deskriptif. Hasil analisis data yang dilakukan ini dapat memperlihatkan sumber- 

sumber  yang  dapat  menjadi  kekuatan  dan  kelemahan  dari  penerapan  sistem 

pertanian ramah lingkungan dan  berkelanjutan yang dilakukan melalui konsep 

desa mitra. Dengan demikian pada tahap selanjutnya dapat disusun perencanaan 

yang tepat berkaitan dengan kegiatan tersebut. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Selama berlangsungnya observasi banyak ditemukan informasi penting baik 

berupa  data   lahan  maupun  tingkat  respon  petani  terhadap  program  yang 

dijalankan oleh mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi maupun komunikasi yang 

dilakukan terlihat respon yang ditunjukkan oleh petani sangat baik. Hal ini terlihat 

dari kesediaan petani menyediakan lahan dan peralatan  serta melakukan sistim 

pertanian  sesuai  yang  direncanakan.  Disamping  itu  petani  juga  memberikan 

informasi tentang pengalaman dan teknik-teknik yang dikembangkannya sehingga 

teknologi yang diterapkan tidak hanya dari mahasiswa tetapi juga dari petani 

sendiri. 

Respon yang baik dari petani ini merupakan salah satu kekuatan yang sangat 

potensial.   Kekuatan  lain  yang  didapatkan  berdasarkan  hasil  observasi  yang 
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dilakukan adalah tersedianya sumberdaya alam yang potensial dan jumlahnya 

cukup banyak di lokasi lahan sampel. Beberapa potensi sumber daya alam yang 

ditemukan antara lain: 

1.  Sumber Air 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tidak ditemukan adanya kesulitan 

yang  berarti  dalam  penyediaan  kebutuhan  air  bagi  tanaman.  Di  sekitar  lahan 

sampel terdapat beberapa kolam dan sungai kecil yang mempunyai debit air cukup 

tinggi. 

2.  Bahan Organik 

Pada lahan sampel dan sekitarnya banyak ditemukan tumbuhan-tumbuhan yang 

dapat diolah menjadi kompos. Selain itu juga terdapat banyak sisa-sisa tanaman 

yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Ketersediaan bahan organik yang 

cukup banyak ini dapat digunakan untuk menggantikan pemupukan dengan bahan 

kimia buatan. 

3.  Sumber Mulsa Organik 

Berbagai sarasah yang ada disekitar lahan berpotensi untuk dijadikan sebagai 

bahan mulsa organik. Jenis sarasah yang banyak tersedia di lokasi lahan sampel 

adalah sarasah dari daun  daun karet, daun-daun pisang dan daun-daun lainnya. 

Penggunaan mulsa organik sangat  bermanfaat dan hemat karena bisa diperoleh 

disekitar   lahan   pertanaman.   Mulsa   organik   ini   terbukti   mampu   menjaga 

kelembaban tanah sehingga tanah tidak cepat kering dan suhu tanah tidak terlalu 

tinggi  (Pracaya  2004).  Selain  itu  penggunaan  mulsa  organik  ini  juga  dapat 

berfungsi  sebagai  sumber  bahan  makanan  mikroorganisme  dan  hewan-hewan 

tanah sehingga populasi biota-biota tanah akan meningkat. Hal ini sangat penting 
artinya untuk proses dekomposisi bahan organik agar dapat tersedia dalam bentuk 

yang dapat diserap oleh tanaman.  Mulsa organik juga berperan sebagai sumber 

bahan organic (Jack 1994) sehingga selain berperan menjaga iklim mikro tanah, 

penggunaan mulsa organik juga dapat meningkatkan ketersediaan unsure hara di 

dalam tanah. 

4.  Populasi hewan tanah 

Selama  berlangsungnya  proses  observasi  dilakukan  pula  identifikasi  terhadap 

populasi  hewan  tanah. Beberapa jenis hewan seperti keluwing atau kaki seribu, 

laba-laba dan cacing  tanah merupakan contoh hewan-hewan tanah yang dapat 

meningkatkan daur alami bahan-bahan organik didalam tanah. Selain itu hewan- 

hewan ini juga bersifat predator bagi beberapa hama sehingga sangat dibutuhkan 

pada  suatu  lingkungan  pertanaman.  Pada  lokasi   lahan  sampel  yang  akan 

digunakan hewan-hewan tersebut masih ditemukan walaupun  jumlahnya tidak 

banyak. Namun pada akhir pelaksanaan kegiatan ini terjadi peningkatan populasi 

yang cukup signifikan. Hal ini dicirikan dengan banyak lubang-lubang di tanah 

dan peningkatan jumlah sarang laba-laba yang ada dilahan sampel dibandingkan 

sengan lahan disekitarnya yang digunakan untuk lahan budidaya pertanian secara 

konvensional dengan input  kimia. Semakin banyak populasi hewan-hewan ini 

selain meningkatkan laju penguraian bahan organik juga membantu 

mempertahankan  struktur tanah, drainase dan aerasi tanah karena hewan-hewan 

tersebut dapat meningkatkan total ruang pori. 

Penerapan  sistem  pertanian  ini  ditingkat  petani  efektif  bila  dilakukan 

melalui kemitraan. Petani tidak merasa dipaksa dan dapat melihat secara langsung 

proses  budidaya  mulai  dari  identifikasi  kekuatan  dan  kelemahannya  sampai 
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tanaman memproduksi. Pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama 

lebih kurang  enam bulan peran petani mitra sangat besar. Petani dalam hal ini 

sebagai pelaksana sangat respon dengan aplikasi teknologi yang diberikan. Selain 

itu petani juga banyak memberikan masukan-masukan yang sangat berharga. Oleh 
karena  itu  transfer  informasi  terjadi  secara   dua   arah,  sehingga  mahasiswa 

mendapatkan pengalaman tentang teknik budidaya tanaman  dari petani secara 

nyata. 
Apabila dilihat  dari  produksi  tanaman  yang  dihasilkan  pada  penerapan 

sistem budidaya pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan tidak memberikan 

hasil  yang  signifikan   jika  dibandingkan  dengan  budidaya  pertanian  secara 

konvensional dengan menggunakan  input kimia. Kemampuan produksi tanaman 

yang diusahakan lebih rendah dari produksi tanaman yang dibudidayakan secara 

konvensional. 

Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dilapangan 

menunjukkan bahwa sistem pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan dapat 

meningkatkan kualitas hasil sayur-sayuran ditinjau dari kualitas rasa, penampilan 

fisik  dan  keamanannya  untuk  dikonsumsi.  Rendahnya  kemampuan  produksi 

tanaman yang dibudidayakan disebabkan karena sistim budidaya pertanian ramah 

lingkungan  yang  berkelanjutan  ini  baru  pertama  kali  ini  diterapkan  dilahan 

tersebut sehingga suplai unsur hara belum sepenuhnya dapat terpenuhi.  Kurang 

tersedianya  unsur-unsur  hara  disebabkan  karena  bahan-bahan  organik  yang 

diberikan kedalam tanah belum seluruhnya terurai. Bahan-bahan organik yang 

diberikan apabila belum terurai secara sempurna tidak dapat diserap oleh tanaman 

secara  baik  untuk  proses  metabolisme  tanaman  (Musnamar  2002).  Selain  itu 

keadaan lingkungan disekitar lahan  sampel yang menggunakan input kimia ikut 

mempengaruhi kondisi lahan sampel. Hama dan penyakit yang menyerang lahan 

disekitar sampel setelah disemprot dengan pestisida berpindah  kelahan sampel 

sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada tanaman walaupun tanaman 

sampel  juga  telah  diberikan  pestisida  alami.  Kurang  efektifnya  penggunaan 

pestisida alami  karena dosisnya lebih rendah dibandingkan penggunaan pestisida 

sintetis (Novizan 2002) 

Penerapan sistim budidaya pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan 

pada  tahap  awal  membutuhkan  input  yang  lebih  besar  dibandingkan  sistim 

budidaya  secara   konvensional  (Susanto  2003),  tetapi  pada  periode  tanam 

berikutnya  input  yang  diberikan  akan  semakin  menurun  (Zulkarnain  2000). 

Besarnya  kebutuhan  bahan  organik  pada  tahap  awal  disebabkan  oleh  kondisi 

tanah yang kurang subur sehingga membutuhkan bahan organik yang tinggi untuk 

mengembalikan  keadaan  fisik  dan  kimia  tanah.  Berbeda  dengan   budidaya 

tanaman yang dilakukan  secara konvensional yang  membutuhkan input semakin 

banyak   pada  periode-periode  tanam  berikutnya.  Dengan  demikian  budidaya 

tanaman yang dilakukan berdasarkan prinsip budidaya pertanian ramah 

lingkungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang akan semakin efesien. 

 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  budidaya  tanaman 

dengan sistim pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan bersama petani mitra 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
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1.  Penerapan  sistem  pertanian  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan  dapat 

meningkatkan kreativitas Mahasiswa. 

2.  Mahasiswa  dapat  menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  petani  sehingga 

terjadi komunikasi dua arah antara petani dan mahasiswa. 
3.  Terjadinya peningkatan pengetahuan petani 
4.  Menurunnya biaya produksi dan meningkatnya kualitas lahan. 
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