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STUDI TIPOLOGI PENYEDIAAN LAHAN PERTANIAN ORGANIK 
Study of Organic Agricultural Land Provision Typology 
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ABSTRAK 

Tingginya cemaran pestisida di tanah dan air akibat sitem pertanian non-organik menimbulkan kesulitan tersendiri 

bagi penyediaan lahan pertanian organik. Dalam upaya menganalisis perilaku penyediaan lahan pertanian organik 

tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis tipologi penyediaan lahan pertanian organik. Desain 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif  yaitu suatu penelitian yang ingin mendiskripsikan fakta dengan 

menggunakan teori tertentu. Dalam penelitian ini, temuan konsep tentang penyediaan lahan organik  akan dianalisis 

berdasarkan teori Tipologi Gerakan Sosial (Aberle dalam Kornblum, 2009). Informan penelitian adalah Anggota 

Kelompok Tani Organik Suber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara mendalam dan observasi partisipatori. Analisis data yang 

digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Tipologi Penyediaan Lahan Pertanian Organik di Kelompok Tani Organik Suber Urip-1 Desa Wonorejo 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan tipe Alterative Movement dimana gerakan sosial yang 

dilakukan baru mampu merubah sebagai besar anggota kelompok tani. Petani menggunakan mikrorganisme untuk 

melakukan remediasi lahan pertanian yang tercemar oleh pestisida sintetis. 

 

Kata kunci: tipologi, lahan, pertanian, organik, bioremediasi 

 

ABSTRACT 
The high pesticide contamination in soil and water as a result of non-organic farming system is a challenge for the 

provision of land for organic farming. In an effort to analyze the behavior of the supply of the organic farms, the 

purpose of this study was to analyze the typology of the provision of organic farms. The study design used is 

descriptive qualitative research to describe a fact by using a particular theory. In this study, the findings of the 

concept of organic land supply will be analyzed based on the theory of Typology of Social Movements (Aberle in 

Kornblum, 2009). The informants are Organic Farmers Group Sumber Urip-1 Wonorejo Village Poncokusumo 

District of Malang. Data collection methods used were in-depth interviews and participatory observation. Analysis of 

the data used in this study is qualitative analysis by means of content analysis. The results showed that the typology 

off organic agricultural land provision in Organic Farmers Group Sumber Urip-1 Wonorejo Village Poncokusumo 

District of Malang an alterative Type Movement where new social movement capable of changing as do the members 

of farmer groups. Farmers use of microorganisms for remediation of agricultural land contaminated by synthetic 

pesticides. 

 

Keywords: typology, land, agriculture, organic, bioremediation 

 
Peningkatan kegiatan agroindustri selain 

meningkatkan produksi pertanian juga menghasilkan 

limbah dari kegiatan tersebut. Penggunaan pestisida, 

disamping bermanfaat untuk meningkatkan produksi 

pertanian tapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan pertanian dan juga terhadap kesehatan 

manusia. Dalam penerapan di bidang pertanian, ternyata 

tidak semua pestisida mengenai sasaran. Kurang lebih 

hanya 20 persen pestisida mengenai sasaran sedangkan 80 

persen lainnya jatuh ke tanah. Akumulasi residu pestisida 

tersebut mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. 

Apabila masuk ke dalam rantai makanan, sifat beracun 

bahan pestisida dapat menimbulkan berbagai penyakit 

seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, CAIDS 

(Chemically Acquired Deficiency Syndrom) dan 

sebagainya (Sa’id, 2004). 

Pestisida bergerak dari lahan pertnaian menuju aliran 

sungai dan danau yang dibawa oleh hujan atau 

penguapan, tertinggal atau larut pada aliran permukaan, 

terdapat pada lapisan tanah dan larut bersama dengan 

aliran air tanah. Penumpahan yang tidak disengaja atau 

membuang bahan-bahan kimia yang berlebihan pada 

permukaan air akan meningkatkan konsentrasi pestisida di 

air. Kualitas air dipengaruhi oleh pestisida berhubungan 

dengan keberadaan dan tingkat keracunannya, dimana 

kemampuannya untuk diangkut adalah fungsi dari 

kelarutannya dan kemampuan diserap oleh partikel-

partikel tanah. 

Berdasarkan data yang diperoleh Theresia (2003) 

dalam Sa’id (2004), di Indonesia kasus pencemaran oleh 

pestisida menimbulkan berbagai kerugian. Di Lembang 

dan Pengalengan tanah disekitar kebun wortel, tomat, 

kubis dan buncis telah tercemar oleh residu organoklorin 

yang cukup tinggi. Juga telah tercemar beberapa sungai di 

Indonesia seperti air sungai Cimanuk dan juga 

tercemarnya produk-produk hasil pertanian.  

Di dalam segumpal tanah pertanian yang beratnya 0,5 

g, terdapat kira-kira 1 trilyun bakteri, 200 juta jamur, 25 
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juta alga, 15 juta protozoa dan juga cacing, insekta dan 

makhluk kecil lainnya. Pemakaian zat kimia beracun yang 

tidak terkendali menyebabkan biota-biota yang terdapat 

didalam tanah mati sehingga tanah menjadi tidak subur 

lagi sampai akhirnya gersang. Di sisi lain, pestisida 

menghalangi proses pengikatan nitrogen yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan tanaman.
 

Insektisida DDT, metil 

paration, dan pentaklorofenol diketahui mengganggu 

hubungan kimiawi antara tanaman legum dan 

bakteri rhizobium.
 

Dengan berkurangnya hubungan 

simbiotik antara keduanya menyebabkan pengikatan 

nitrogen menjadi terganggu sehingga mengurangi hasil 

tanaman pertanian (Utami, 2006). 

Tingginya cemaran pestisida di tanah dan air akibat 

sitem pertanian non-organik menimbulkan kesulitan 

tersendiri bagi penyediaan lahan pertanian organik. 

Dalam upaya menganalisis perilaku penyediaan lahan 

pertanian organik tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis tipologi penyediaan lahan pertanian 

organik. Penelitian dirancang untuk mencapai tujuan 

penelitian yaitu menganalisis tipologi penyediaan lahan 

organik. 

 

METODE 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 

penelitian deskriptif kualitatiif  yaitu suatu penelitian 

yang ingin mendiskripsikan fakta dengan menggunakan 

teori tertentu. Dalam penelitian ini, temuan magna atau 

konsep tentang penyediaan lahan organik  akan dianalisis 

berdasarkan teori Tipologi Gerakan Sosial (Aberle dalam 

Kornblum, 2009).    

Informan penelitian adalah Anggota Kelompok Tani 

Organik Suber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. Jumlah subyek 

penelitian  sebanyak 10 orang. Fokus yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah tipologi penyediaan lahan organic. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  

wawancara mendalam dan observasi partisipatori. 

Wawancara mendalam (Indepth Interview) dilakukan 

kepada Anggota Kelompok Tani Organik Suber Urip-1 

Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang.. Sedangkan observasi partisipatori digunakan 

untuk mengamati perilaku petani dalam menyediakan 

lahan organik.  

Untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh, 

maka kriteria yang digunakan untuk pengecekan 

keabsahan data dalam penelitian ini meliputi: 1) 

keteralihan (transferabiliy) dengan menyediakan data 

deskriptif secukupnya untuk membuat keputusan tentang 

pengalihan, 2) kriteria keberbantungan (dependability), 

yang dilakukan dengan  meninjau dan memperhitungkan 

semua hal yang bersangkutan dengan data penelitian. Hal 

ini dilakukan dengan  menjaga kehati-hatian, sehingga 

terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

pengumpulan dan penginterpretasian data, dan 3) 

kepastian (Confirmability), yang dilakukan dengan 

mengadakan kesepakatan atau pengecekan berulang 

dengan sumber data agar data yang diperoleh bersifat 

obyektif.   

Analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dengan cara analisis isi (content 

analysis). Analisis isi adalah suatu teknik yang sistematik 

untuk menganalisis makna pesan dan cara 

mengungkapkan pesan. Langkah yang dilakukan pada 

analisis isi dalam penelitian ini menggunakan Interactive 

Model dari Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 

1994). Model ini mengandung 4 komponen yang saling 

berkaitan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) 

penyederhanaan atau reduksi data, (3) penyajian data, (4) 

penarikan dan pengujian atau verifikasi simpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan 

observasi partisipatori  dapat dinyatakan bahwa tipologi 

penyediaan lahan pertanian organik di Kelompok Tani 

Organik Suber Urip-1 Desa Wonorejo Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan tipe 

Alterative Movement dimana gerakan sosial yang 

dilakukan baru mampu merubah sebagai besar anggota 

kelompok tani. Petani menggunakan mikrorganisme 

untuk melakukan remediasi lahan pertanian yang tercemar 

oleh pestisida sintetis. 

 “Teng mriki rencang-rencang ingkang dhamel 

Moebillin kange ngolah lahan saking cemaran pestisida 

sintesis nggeh rencang-rencang ingkang aktif mawon 

wonten kelompok tani (Bahasa Jawa)” Di sini teman-

teman yang menggunakan Moebillin untuk mengolah 

lahan yang tercemar pestisida sintesis hanya teman-teman 

yang aktif dalam kelompok tani, Kata Bapak Abdul Fatah 

Ketua Kelompok Tani Sumber Urip-1. Hal ini juga sesuai 

dengan hasil observasi, dimana sebagian besar petani 

yang menggunakan Moebillin untuk mengolah lahan yang 

tercemar pestisida sintesis adalah  petani yang aktif dalam 

Kelompok Tani Sumber Urip-1. Hasil studi dokumen di 

Kelompok Tani Sumber Urip-1 juga menunjukkan bahwa 

sebagian besar petani anggota Kelompok Tani Sumber 

Urip-1 menggunakan Moebillin untuk mengolah lahan 

yang tercemar pestisida. 

“Faktor ingkang mempengaruhi rencang-rencang 

ingkang mboten dhamel Moebillin kange ngolah lahan 

saking cemaran pestisida sintesis meniko nggeh keranten 

pengetahuanipun ingkang kurang dhados nggeh mboten 

sadar pentingpun pertanian organik. Faktor lintunipun 

nggeh meniko soal biaya produksi ingkang tambah 

(Bahasa Jawa)”.  Faktor yang mempengaruhi teman-

teman untuk tidak menggunakan Moebillin untuk 

mengolah lahan yang tercemar pestisida sintesis itu 

adalah karena pengetahuan yang kurang  sehingga kurang 

menyadari betapa pentingnya pertanian organik. Faktor 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengikatan_nitrogen
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metil_paration&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metil_paration&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentaklorofenol&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Legum
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobium&action=edit&redlink=1
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lainya adalah biaya produksi yang bertambah, kata Bapak 

Rawi anggota Kelompok Tani Sumber Urip-1. 

Petani yang tergabung di Kelompok Tani Sumber 

Urip-1 menggunakan Moebillin untuk mengolah lahan 

yang tercemar pestisida sintesis dilakukan dengan cara 

melarutkan moebillin dalam air takaran nya 1 loki untuk 5 

liter air aduk rata kemudian semprotkan ketanah dengan 

waktu penyemprotan diatas jam 3 sore. Moebillin 

merupakan kultur mikroba yang terdiri dari konsorsium 

bakteri perombak senyawa kompleks organik dan sintesis 

bakteri pelarut pestisida dan bakteri mineralisasi. 

Moebillin berfungsi starter fermentasi dan pencuci 

pestisida sangat baik untuk fermentasi pupuk organik dan 

pakan, sangat efektik untuk bioremediasi dan perbaikan 

kondisi lahan. Moebillin merupakan konsorsium bakteri 

(lignolitik, selulotik, pectinovora, cytophaga), mineral 

organik (N,P,K, Mg, Ca, Fe,Ma), dan enzim organik. 

Berdasarkan pengalaman petani di Kelompok Tani 

Sumber Urip-1 penggunaan moebilin merupakan 

komposit mikroorganisme yang paling efektif untuk 

melakukan remediasi limbah pestisida di tanah. 

Menurut Aberle dalam Kornblum (2009) tipologi 

adalah upaya mengelompokan sesuatu berdasarkan 

karaterisktik tertetntu. Terdapat  empat tipe gerakan sosial 

dalam bidang pertanian adalah sebagai berikut: 

1. Alterative Movement 

Gerakan ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk 

merubah sebagian perilaku perorangan. Dalam 

kategori ini dapat kita masukan berbagai penyuluhan, 

pertemuan, promosi, penyebaran leaflet/brosur yang 

kadangkala dilakukan untuk merubah perilaku petani 

ke arah yang dinginkan kelompok tani. 

2. Rodemptive Movement 

Gerakan ini lebih luas dibandingkan dengan alterative 

movement, karena yang hendak dicapai ialah 

perubahan menyeluruh pada perilaku kelompok. 

Gerakan ini dicapai dengan penyuluhan, pertemuan, 

promosi, penyebaran leaflet/brosur secara berkala dan 

berkelanjutan untuk merubah perilaku semua petani ke 

arah yang dinginkan kelompok tani 

3. Reformative Movement 

Dalam gerakan ini yang hendak diubah bukan 

perorangan atau kelompok petani melainkan 

masyarakat di sekitar kelompok petani namun lingkup 

yang hendak diubah hanya segi-segi tertentu 

masyarakat, misalnya gerakan penggunaan bahan-

bahan hayati dalam budidaya pertanian. 

4. Transformative Movement 

Gerakan ini merupakan gerakan untuk mengubah 

masyarakat secara menyeluruh, misalnya gerakan 

yang mempelopori pertanian organik secara total dan 

utuh. 

Menurut Girsang (2009) pemakaian pestisida, 

khususnya pestisida sintetis ibarat pisau bermata dua. 

Dibalik manfaatnya yang besar bagi peningkatan produksi 

pertanian, terselubung bahaya yang mengerikan. Tak bisa 

dipungkiri, bahaya  pestisida semakin nyata dirasakan 

masyarakat, terlebih akibat penggunaan pestisida yang 

tidak bijaksana. Kerugian berupa timbulnya dampak 

buruk penggunaan pestisida, dapat dikelompokkan atas 3 

bagian : (1). Pestisida berpengaruh negatip terhadap 

kesehatan manusia, (2). Pestisida berpengaruh buruk 

terhadap kualitas lingkungan, dan (3). Pestisida 

meningkatkan perkembangan populasi jasad penganggu 

tanaman. 

Pestisida yang paling banyak menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan mengancam kesehatan manusia adalah 

pestisida sintetik, yaitu golongan organoklorin. Tingkat 

kerusakan yang disebabkan oleh senyawa organoklorin 

lebih tinggi dibandingkan senyawa lain, karena senyawa 

ini peka terhadap sinar matahari dan tidak mudah terurai 

(Sa’id, 2004). Penyemprotan dan pengaplikasian dari 

bahan-bahan kimia pertanian selalu berdampingan dengan 

masalah pencemaran lingkungan sejak bahan-bahan kimia 

tersebut dipergunakan di lingkungan. Sebagian besar 

bahanbahan kimia pertanian yang disemprotkan jatuh ke 

tanah dan didekomposisi oleh mikroorganisme. Sebagian 

menguap dan menyebar di atmosfer dimana akan 

diuraikan oleh sinar ultraviolet atau diserap hujan dan 

jatuh ke tanah (Uehara, 2003). 

Menurut Wahyuni (20016) tanah merupakan tempat 

kehidupan mikroorganisme yang secara makro 

menguntungkan bagi mahkluk hidup lainnya, termasuk 

manusia. Mikroorganisme yang menghuni tanah dapat 

dikelompokkan menjadi bakteri, fungi, aktinomisetes, 

alga, dan protozoa. Jumlah dan jenis mikroorganisme 

tanah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Namun 

seiring berjalannya waktu, kesuburan yang dimiliki oleh 

tanah Indonesia banyak yang digunakan sesuai aturan 

yang berlaku tanpa memperhatikan dampak jangka 

panjang yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut. 

Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan yang 

dimiliki oleh manusia, semakin tinggi pula daya saing 

untuk mencapai tingkat kemudahan dalam setiap aktifitas 

hidupnya sehari-hari. Satu hal vital yang tidak luput dari 

proses pengaplikasian pengetahuan memberikan dampak 

besar terhadap kegiatan pertanian tanah air yang notabene 

merupakan sumber pencaharian terbesar sebagian 

masyarakat negara agraris ini. Untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dengan waktu yang seefisien mungkin 

dalam kegiatan pertanian maka diwujudkanlah hal 

tersebut dengan penggunaan pestisida selama aktifitas 

pertanian tersebut berlangsung. Untuk memenuhi 

perkembangan ekonomi yang saat ini semakin meningkat, 

maka sangat dibutuhkannya Ilmu pengetahuan mengenai 

pupuk dan pestisida. Karena menyangkut hal-hal tentang 

pertanian dan perkebunan yang merupakan aspek utama 

dalam perekonomian Negara Indonesia yang beriklim 

tropis.  

Penggunaan pestisida sintetis pada pertanian 

merupakan dilema. Di satu sisi sangat dibutuhkan dalam 

rangka penyediaan pangan, di sisi lain tanpa disadari 

mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik terhadap 

manusia, hewan mikroba maupun lingkungan. Pemakaian 
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pestisida haruslah sesuai dengan persyaratan dan 

peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaannya 

haruslah diperuntukkan membasmi organisme 

pengganggu tanaman secara selektif dan seminimal 

mungkin merugikan organisme dan target. Belum banyak 

disadari hingga saat ini bahwa pemanfaatan bahan-bahan 

agrokimia yang berlebihan untuk menggenjot produksi 

menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya 

lapisan tanah yang mengandung nutrisi. Di samping itu, 

kualitas produksi yang dihasilkan pun akan menurun. Di 

Indonesia polusi tanah ini merupakan masalah yang harus 

dihadapi. Pemakaian pupuk dan pestisida dalam jumlah 

yang besar menimbulkan pencemaran bagi tanah dan air 

tanah dengan kadar racun yang beraneka ragam. 

Degradasi tanah pertanian sudah makin parah dan dengan 

sudah mengendapnya pestisida maupun bahan agrokimia 

lainnya dalam waktu yang cukup lama. Padahal, untuk 

mengembalikan nutrisinya tanah memerlukan waktu 

ratusan tahun, sedangkan untuk merusaknya hanya perlu 

beberapa tahun saja. Hal ini terlihat dari menurunnya 

produktivitas karena hilangnya kemampuan tanah untuk 

memproduksi nutrisi (Wahyuni, 20016). 

Ada beberapa pengaruh negatif lainnya pemakaian 

pestisida sintetis secara tidak sesuai. Pertama, pencemaran 

air dan tanah yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap manusia dan makhluk lainnya dalam bentuk 

makanan dan minuman yang tercemar. Kedua, matinya 

musuh alami dari hama maupun patogen dan akan 

menimbulkan resurgensi, yaitu serangan hama yang jauh 

lebih berat dari sebelumnya. Ketiga, kemungkinan 

terjadinya serangan hama sekunder. Contohnya: 

penyemprotan insektisida sintetis secara rutin untuk 

mengendalikan ulat grayak (hama primer) dapat 

membunuh serangga lain seperti walang sembah yang 

merupakan predator kutu daun (hama sekunder). 

Akibatnya setelah ulat grayak dapat dikendalikan, 

kemungkinan besar tanaman akan diserang oleh kutu 

daun. Keempat, kematian serangga berguna dan 

menguntungkan seperti lebah yang sangat serbaguna 

untuk penyerbukan. Kelima, timbulnya 

kekebalan/resistensi hama maupun patogen terhadap 

pestisida sintetis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

setiap rencana penggunaan pestisida sintetis hendaknya 

dipertimbangkan secara seksama tentang cara penggunaan 

yang paling aman, di satu sisi efektif terhadap sasaran, di 

sisi yang lain aman bagi pemakai maupun lingkungan. 

Sebenarnya tidak semua jenis insekta, cacing (nematode) 

dan lain-lain merupakan hama dan penyakit bagi tanaman, 

akan tetapi racun serangga telah membunuhnya. Tetapi 

makhluk-makhluk kecil ini sangat diperlukan untuk 

kesuburan tanah selanjutnya. Apabila penyemprotan 

dilakukan secara berlebihan atau takaran yang dipakai 

terlalu banyak, maka yang akan terjadi adalah kerugian. 

Tanah disekitar tanaman akan terkena pencemaran 

pestisida. Akibatnya makhluk-makhluk kecil itu banyak 

yang ikut terbasmi, sehingga kesuburan tanah menjadi 

rusak karenanya. Bukan tidak mungkin tragedi 

kegersangan dan kekeringan terjadi. Dan akibat yang 

paling parah, kesuburan tanah di lahan-lahan yang 

menggunakan pestisida dari tahun ke tahun menurun 

(Wahyuni, 20016). 

Menurut Humaidi (2014) tingkat residu fungisida 

methyl thiophanate pada tanah tanaman kentang di Batu 

dan Tumpang dapat menekan populasi jamur tanah.  

Residu tertinggi diperoleh dari waktu pengukuran 1 

minggu sebelum panen kentang  (37,0782 ppm) meskipun 

tidak berbeda nyata dengan waktu pengkuran 6 minggu 

sebelum panen (36,0236 ppm). Tingkat populasi jamur 

terendah diperoleh pada waktu pengambilan sampel 1 

minggu sebelum panen kentang (12900 jamur/gram 

tanah) meskipun tidak berbeda nyata dengan waktu 

pengambilan sampel tanah 6 minggu sebelum panen 

(14.000 jamur/gram tanah).  Pengujian fungisida methyl 

thiophanate secara in-vitro dengan metode umpan beracun 

dan kertas saring menunjukkan konsentrasi 0 ppm, 25 

ppm, 50 ppm dan 75 ppm belum dapat menghambat 

pertumbuhan jenis jamur tanah, namun pada konsentrasi 

100 ppm dapat menghambat pertumbuhan jenis jamur 

tanah.  Konsentrasi 25 ppm dengan metode umpan 

beracun dapat menghambat jamur Fusarium solani , 

Rhizoctonia solani, Aspergillus niger, Rhyncosporium 

secalis, sedangkan dengan metode kertas saring  

konsentrasi 25 ppm dapat menghambat pertumbuhan 

jamur Fusarium solani dan Aspergillus niger. Tingginya 

residu fungisida methyl thiophanate disebabkan 

penyediaan lahan organik yang terlalu sering dengan 

konsentarsi yang berlebih. 

Fungisida dapat menimbulkan ketahanan pada patogen 

tanaman yang menyebabkan bahan kimia tidak mempan 

digunakan, terbunuhnya mikroba bukan sasaran dan 

munculnya patogen sekunder yang lebih berbahaya, 

menambah biaya produksi karena semakin mahalnya 

harga bahan kimia, menyebabkan polusi lingkungan 

terutama air tanah dan tanah, memengaruhi kesehatan 

petani dan keluarganya terutama bila yang berhadapan 

langsung di lapangan adalah ibu yang sedang hamil atau 

menyusui, dan memengaruhi kesehatan konsumen yang 

mengonsumsi produk pertanian tercemar bahan kimia 

tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah atau 

menghindari dampak negatif tersebut, perlu diupayakan 

pengembangan dan pemanfaatan pestisida yang ramah 

lingkungan yaitu pestisida organik, yang merupakan salah 

satu cakupan ”revolusi hijau lestari”, untuk menunjang 

tercapainya ketahanan pangan yang kokoh kuat (Ghose, 

2004 dalam Adnyana, 2011).  

Menurut Bachri (2012) , Kusno (2013), dan Waskito 

(2016),  ada 2 cara untuk penanganan pencemaran tanah, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Remidiasi 

Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan 

permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi 

tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-

site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. 
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Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari 

pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi. 

Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang 

tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. 

Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan 

dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan 

di bak/tanki yang kedap, kemudian zat pembersih 

dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya zat 

pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian 

diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan 

off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. 

2. Bioremediasi 

Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran 

tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, 

bakteri). Pada umumnya bioremediasi bertujuan untuk 

memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan 

yang kurang beracun atau tidak beracun, walaupun akhir-

akhirnya juga digunakan untuk mendegradasi limbah 

pestisida dan logam berat. Proses bioremediasi harus 

memperhatikan temperatur tanah, ketersediaan air, nutrien 

(N, P, K), perbandingan C : N kurang dari 30 : 1, dan 

ketersediaan oksigen. 

Ada 4 teknik dasar yang biasa digunakan dalam 

bioremediasi: a) stimulasi aktivitas mikroorganisme asli 

(di lokasi tercemar) dengan penambahan nutrien, 

pengaturan kondisi redoks, optimasi pH, dan sebagainya, 

b) inokulasi (penanaman) mikroorganisme di lokasi 

tercemar, yaitu mikroorganisme yang memiliki 

kemampuan biotransformasi khusus, c) penerapan 

immobilized enzymes, dan d) penggunaan tanaman 

(phytoremediation) untuk menghilangkan atau mengubah 

pencemar. 

Menurut Munir (2006), bioremediasi merupakan 

pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan 

dengan memanfaatkan proses biologi dalam 

mengendalikan pencemaran. Menurut Sunarko (2001), 

bioremediasi mempunyai potensi untuk menjadi salah 

satu teknologi lingkungan yang bersih, alami, dan paling 

murah untuk mengantisipasi masalah-masalah 

lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan, bioremediasi 

adalah salah satu teknologi untuk mengatasi masalah 

lingkungan dengan memanfaatkan bantuan 

mikroorganisme. Mikroorganisme yang dimaksud adalah 

khamir, fungi, dan bakteri yang berfungsi sebagai agen 

bioremediator. Mikroba dalam mengolah senyawa kimia 

berbahaya dapat berlangsung apabila adanya mikroba 

yang sesuai dan tersedia kondisi lingkungan yang ideal 

tempat tumbuh mikroba seperti suhu, pH, nutrient, dan 

jumlah oksigen. Aplikasi bioremediasi di Indonesia 

mengacu pada keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 128 Tahun 2003 mengatur tentang tatacara 

dan persyaratan teknis pengolahan limbah dan tanah 

terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. 

Bioremediasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

mikroba lokal. Pada umumnya, di daerah yang tercemar 

jumlah mikroba yang ada tidak mencukupi untuk 

terjadinya bioproses secara alamiah (Suhardi, 2010).   

Teknologi bioremediasi dalam menstimulasi 

pertumbuhan mikroba dilakukan dengan dua cara yaitu. 

1. Biostimulasi adalah memperbanyak dan 

mempercepat pertumbuhan mikroba yang sudah ada 

di daerah tercemar dengan cara memberikan 

lingkungan pertumbuhan yang diperlukan, yaitu 

penambahan nutrien dan oksigen. Jika jumlah 

mikroba yang ada dalam jumlah sedikit, maka harus 

ditambahkan mikroba dalam konsentrasi yang tinggi 

sehingga bioproses dapat terjadi. Mikroba yang 

ditambahkan adalah mikroba yang sebelumnya 

diisolasi dari lahan tercemar kemudian setelah 

melalui proses penyesuaian di laboratorium di 

perbanyak dan dikembalikan ke tempat asalnya untuk 

memulai bioproses. Namun sebaliknya,  jika kondisi 

yang dibutuhkan tidak terpenuhi, mikroba akan 

tumbuh dengan lambat atau mati. Secara umum 

kondisi yang diperlukan ini tidak dapat ditemukan di 

area yang tercemar (Suhardi, 2010). 

2. Bioaugmentasi merupakan penambahan produk 

mikroba komersial ke dalam limbah cair untuk 

meningkatkan efisiensi dalam pengolahan limbah 

secara biologi. Hambatan mekanisme ini yaitu sulit 

untuk mengontrol kondisi situs yang tercemar agar 

mikroba dapat berkembang dengan optimal. Selain 

itu mikroba perlu beradaptasi dengan lingkungan 

tersebut (Uwityangyoyo, 2011). Menurut Munir 

(2006), dalam beberapa hal, teknik bioaugmentasi 

juga diikuti dengan penambahan nutrien tertentu. 

Mikroba indigen merupakan mikroba alamiah atau 

mikroba setempat. Pada lahan pertanian, penggunaan 

pestisida yang berlangsung lama akan menekan 

pertumbuhan mikroba indigen yang berfungsi untuk 

merombak senyawa toksik (organofosfat) tersebut. 

Karena itu, diperlukan pengisolasian mikroba di 

laboratorium. Organofosfat merupakan pestisida yang 

memiliki toksisitas yang tinggi. Pestisida golongan 

organofosfat merupakan jenis pestisida yang banyak 

digunakan di Indonesia, khususnya untuk mengendalikan 

hama sayuran dan padi. Senyawa aktif pestisida golongan 

organofosfat seperti metil parathion. Menurut 

Lakshmirani dan Lalithakumari (1994) dalam Tisnadjaja 

(2001),  Pseudomonas putida mampu untuk 

menggunakan metil parathion sebagai sumber karbon dan 

sumber fosfor dalam pertumbuhannya. Pada tahap 

pertama dari proses degradasi, enzim organofosforus acid 

anhudrase yang dikeluarkan oleh P. putida menghidrolisis 

metil parathion menjadi p-nitrophenol. Sementara p-

nitrophenol dikonversi lebih lanjut menjadi hydroquinone 

dan 1,2,4 benzenetriol yang akan dirubah lebih lanjut 

menjadi maleyl acetate. Pseudomonas  putida mampu 

tumbuh dalam media sederhana (LB) dengan 

mengorbankan berbagai macam senyawa organik dan 

mudah diisolasi dari tanah (batubara, tembakau) dan air 

tawar. Pertumbuhan optimalnya antara 25-30⁰C. P. 

putida mampu mendegradasi benzena, toluena, dan 

ethylbenzene. 
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Perlu dipahami bahwa tingkat pertumbuhan mikroba 

yang lebih baik tidak selalu diikuti oleh terjadinya proses 

degradasi yang tinggi, namun begitu bila pertumbuhan 

terlalu rendah maka tidak akan terjadi proses biodegradasi 

yang signifikan. Tingkat ketersediaan glukosa sebagai 

sumber karbon dalam media menpunyai pengaruh nyata 

pada tingkat degradasi, hal ini berkaitan dengan tingkat 

pertumbuhan yang dicapai (Tisnadjaja, 2001, Genome, 

2011). 

Selain masalah di atas, enzim-enzim degradatif 

yang dihasilkan oleh mikroba tidak mampu mengkatalis 

reaksi degradasi polutan yang tidak alami, kelarutan 

polutan dalam air sangat rendah, dan polutan terikat kuat 

dengan partikel-partikel organik atau partikel tanah. 

Selain itu, pengaruh lingkungan seperti pH, temperatur, 

dan kelembapan tanah juga sangat berperan dalam 

menentukan kesuksesan proses bioremediasi (Munir, 

2006). 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Tipologi Penyediaan Lahan Pertanian Organik di 

Kelompok Tani Organik Suber Urip-1 Desa Wonorejo 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan 

tipe Alterative Movement dimana gerakan sosial yang 

dilakukan baru mampu merubah sebagai besar anggota 

kelompok tani. Petani menggunakan mikrorganisme 

untuk melakukan remediasi lahan pertanian yang tercemar 

oleh pestisida sintetis. 
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