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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum, wr. wb.  

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat, Tufik dan 

Hidayah-Nya sehingga kegiatan Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat ke 2 Tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Metro dengan Tema “Peluang dan 

Tantangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19" 

dapat terselenggara dengan lancar dan Prosiding Seminar Nasional ini dapat tersusun dengan 

baik sesuai target waktu yang diharapkan. Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan Seminar 

Nasional ini adalah untuk memfasilitasi para peneliti dan pengabdi kepada masyarakat 

diseluruh Indonesia untuk mempublish hasil karya penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakatnya dalam forum seminar. 

Seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ke-2 

diselenggarakan oleh UM Metro secara daring dalam rangkaian Milad UM Metro yang ke-54. 

Peserta SNPPM 2 ini yang terdaftar lebih dari 500 orang dan Pemakalah sebanyak 65 

Pemakalah yang terdiri dari berbagai provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi, Kalimantan, Jawa, 

dan Sumatera yang terdiri dari 20 Institusi. Hasil karya tulis pemakalah diterbitkan dalam 

bentuk prosiding online ber-ISBN, Proses penerbitan prosiding ini melalui proses review 

yang dilakukan oleh reviewer ahli dibidangnya. Sehingga kualitas artikel yang terbit 

memenuhi standar publikasi. 

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada Narasumber SNPPM-2 UM 

Metro yaitu: 

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Bapak Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D. 

2. Reviewer Nasional Universitas Gajah Mada, Bapak Dr. drh. R. Wisnu Nurcahyo.  

3. Ketua PWM Provinsi Lampung, Bapak Prof. Dr. Marzuki Noor, M.S. dan, 

4. Ketua Tim Peneliti Institusi UM Metro, Bapak Dr. Muhfahroyin, M.T.A. 

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah 

Metro, Wakil Rektor bidang Akademik, ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat UM Metro dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan seminar ini 

dengan sangat baik. Juga terimakasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi 

kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada Pemakalah 



SNPPM-2 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2020 

ISBN 978-623-90328-5-2 

 

 

Copyright © 2020, Universitas Muhammadiyah Metro vi 

dan Peserta dari seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi dalam SNPPM-2 dan kami 

berharap dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Seminar Nasional Selanjutnya. 

Akhir kata, tidak ada yang dapat kami sampaikan selain ucapan terimakasih 

sebanyak-banyaknya kepada seluruh komponen yang telah berpartisipasi dalam 

menyukseskan kegiatan seminar dan prosiding ini, dan semoga prosiding ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Sampai jumpa di Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke 3 

Tahun 2021 yang akan datang! 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 

 

Metro, 21 Oktober 2020 

Ketua Panitia, 

 

 

 

 

Swaditya Rizki, M.Sc. 
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PEMAHAMAN BERTANAM ORGANIK DAN  KESADARANMASYARAKAT  

UNTUK BERTANI RAMAH LINGKUNGAN 

DI KEBUN SAYURAN KARANGREJO METRO 

 

Hening Widowati1*, Agus Sutanto2, Achyani3, Nedi Hendri4, Fenny Thresia5 

 
1,2,3,4,5Universitas Muhammadiyah Metro 

hwummetro@gmail.com 

 
Abstrak 

Tuntutan ekonomi dan produktivitas hasil mendorong petani mengekploitasi lahan. Anggapan kurangnya kesuburan 

serta serangan hama sulit dikendalikan, memicu digunakannya pupuk kimia  serta pestisida sintetis. Petani paham efek 

residu aktif pupuk kimia dan pestisida yang dapat mengkontaminasi produk pertanian. Penyadaran pada petani sayuran 

Karangrejo kembali bertani ramah lingkungan,  disimpulkan: 1) Pemahaman  tentang pencemaran meningkat 

108,01%; 2) Masyarakat mengenal cemaran  pupuk kimia dan pestisida yang dapat terdistribusi pada produk pertanian; 

3) Mengenal jenis logam berat pupuk kimia dan residu aktif pestisida sintetis; 4) Mengenali ciri profil lingkungan dan 

sayuran tercemar, dengan ketrampilannya terjadi peningkatan  29,17%; 5) Mengenal solusi meminimalisir cemaran 

dengan pengendalian pupuk dan pestisida organik; 6) Bertani organik dengan memanfaatkan pupuk hasil fermentasi 

mikroba dan bioinseksida; 7) Kesadaran bertani ramah lingkungan meningkat 41,67%. Walaupun sudah terjadi 

peningkatan, ternyata kemauan bertani organik, pengelolaan lahan berkelanjutan dan kesadaran mempraktekkan 

bertani organik, masih rendah, yaitu 25%. Inisiasi kesadaran sebagai solusi lanjut diupayakan dengan menyelipkan 

pesan moral dan spiritual keagamaan melalui berbagai media, sehingga setidaknya menimbulkan kegamangan  untuk 

melanjutkan bertani yang banyak mengandalkan pupuk kimia dan pestisida sintetis. Kesadaran secara bertahap 

ditumbuhkan, terutama untuk konsumsi sendiri berupaya bertani organik, sedangkan untuk dijual dengan 

pertimbangan ekonomi,  masih belum bisa sepenuhnya secara ramah lingkungan. 

Kata kunci: kesadaran,  organik, ramah lingkungan 

PENDAHULUAN 

Karangrejo bedeng 23 merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Metro Utara Kota 

Metro, yang berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Wilayahnya sudah relatif 

maju, penduduk telah memanfaatkan teknologi, baik terkait pemenuhan kebutuhan transportasi, 

bertani, maupun rumah tangganya. Sebagaimana masyarakat lainnya, transportasi sudah 

memanfaatkan motor dan mobil dengan bahan bakar fosil. Bertani dengan bantuan traktor 

mekanik, pupuk dan insektisida kimia, serta kegiatan rumah tangga menggunakan detergen dan 

pasta gigi produksi pabrikan sudah biasa digunakan. Di sisi lain, usaha loundry, foto copy juga 

sudah berkembang pesat. Aktivitas-aktivitas teknologi praktis ini memberi peluang 

terdistribusinya logam-logam berat pencemar di lingkungannya yang dapat menginduksi habitat 

sayuran yang hidup di lingkungan permukiman dan dapat tertransfer menuju konsumennya, baik 

hewan maupun manusianya, di antara dalam aktivitas tersebut dimungkinkan semakin 

meningkatnya logam pencemar misalnya logam Cd, Cr, Pb. 

Kondisi sosial budaya dan ekonomi  penduduk Karangrejo untuk menopang hidup keluarga 

masing-masing sangat beragam. Pegawai negeri dan pemerintahan, guru, pedagang, buruh, 

wiraswasta khususnya homeindustri kemplang, aneka keripik, mebel, krupuk uli, menjadi bagian 

matapencahariannya, namun demikian, mayoritas mata pencahariannya adalah di bidang 

pertanian, dengan bertani padi dan lebih utama lagi yaitu bertani sayuran, sebagaimana banyak 

dilakukan wilayah tetangganya Kecamatan Pekalongan yang mendominasi bertanam sayuran.Cara 

bertanam sayuran secara umum dengan cara konvensional, seperti yang sudah turun temurun 

mailto:hwummetro@gmail.com
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dilakukan. Pemanfaatan lahan dalam upaya menghasilkan maksimal, banyak didukung dengan 

penambahan pupuk kimia, dan penggunaan pestisida sintetis secara kontinyu, apalagi bila hama 

dan penyakit tanaman sedang banyak menyerang, termasuk demi mendapatkan tampilan sayuran 

yang mulus tanpa lobang bekas dimakan serangga, ulat, atau jamur. Pupuk kimia yang biasa 

digunakan adalah N, P, K, sedangkan pestisida kimia sintetik yang biasa digunakan adalah 

fungisida, pestisida, insektisida, moluskisida aneka merk dagang, yang biasanya diperoleh dengan 

sistem kredit (berhutang), dan baru ketika panen, petani wajib membayarkan hutangnya.Sebagian 

besar penduduknya adalah berasal dari program transmigrasi dari Pulau Jawa puluhan tahun yang 

lalu. Sehingga tidak mengherankan, penduduk dan budayanya mayoritas berbudaya dan memiliki 

kebiasaan sebagaimana asal usulnya dari Jawa. Secara umum kondisi wilayahnya sudah maju, 

tertata dengan baik, yang didukung tingkat pendidikan yang memadai, khususnya pada penduduk 

usia muda.  

         Untuk memajukan suatu wilayah, diperlukan sumberdaya manusia yang berpotensi 

pengetahuan yang memadahi. Diharapkan dengan potensi ini dapat memperbaiki dan 

meningkatkan serta memberdayakan potensi yang ada di wilayahnya. 

          Sebagaimana diketahui peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan 

merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan, dengan prioritas 

pengentasan kemiskinan. Agar upaya itu berhasil dengan baik, perlu diikuti dengan pengembangan 

gerakan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan secara intensif. Melalui pos pemberdayaan 

keluarga (posdaya) dalam lingkungannya dapat menjadi sarana pengembangan keluarga secara 

efisien. Posdaya merupakan wahana pemberdayaan 8 fungsi keluarga secara terpadu, utamanya 

fungsi: 1) fungsi agama atau ketuhananan yang maha esa; 2) fungsi cinta kasih; 3) fungsi 

perlindungan; 4) fungsi reproduksi dan kesehatan; 5) fungsi pendidikan; 6) fungsi sosial budaya; 

7) fungsi ekonomi atau wirausaha; dan 8) fungsi lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga itu secara 

internasional dimantapkan sebagai delapan sasaran Millenium Development Goals (MDGs), yang 

telah disepakati oleh 189 Kepala Negara atau pemimpin dunia pada Sidang Umum PBB di New 

York, selanjutnya disempurnakan dan disepakati kembali oleh pemimpin dunia pada Sidang PBB 

tahun 2015 (Suyono & Haryanto, 2007). 

         Pemberdayaan fungsi kesehatan, lingkungan hidup dan keluarga bergizi, sasarannya adalah 

pemeliharaan, penyegaran, pengembangan, dan pemanfaatan lingkungan sekitar rumah atau di 

ligkungan alam lainnya, termasuk pemeliharaan sanitasi dan pemanfaatan tanah-tanah kosong, 

lahan tidur di sekitar rumah atau lingkungan lainnya. Tujuannya adalah agar setiap keuarga dapat 

memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan halaman atau tanah kosong dengan menanam 

tanaman yang berguna untuk memelihara kelestaria  alam, merawat lingkungan, dan memperbesar 

manfaat untuk peningkatan gizi atau pendapatan keluarga. 

           Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan diusahakan menuju terciptanya suasana sejuk 

dan nyaman, sehingga kehidupan keluarga bisa makin marak dan serasi penuh ketentraman dan 

kedamaian. Kondisi inipun tercipta di lingkungan Karangrejo. 

  Sebagaimana diketahui, lingungan Karangrejo dan Metro umumnya merupakan wilayah 

yang memiliki karakter fisik wilayah yang memungkinkan menjadi wilayah yang rentan terhadap 

pencemaran lingkungan. Meskipun efeknya belum nyata terlihat, perlu adanya kehati-hatian dan 

kewaspadaan, karena efek pencemaran umumnya berlangsung secara lambat dan pelan-pelan. 

Akan tetapi apabila terjadi terus menerus, maka akan berakibat fatal. Bahkan tidak hanya memberi 

pengaruh satu makhluk saja, tetapi bisa keseluruhan sistem kehidupan dan lingkungannya 

(Raharja, 2008). 
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Berbagai kegiatan manusia umumnya akan menghasilkan cemaran yang memberikan 

dampak negatif kepada lingkungan. Salah satu pencemar yang penting mendapatkan perhatian 

adalah cemaran logam berat dan residu aktif. Dalam kadar rendah, umumnya logam berat dan 

residu aktif ini sudah beracun bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia. Hasil penelitian Badan 

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian tahun 2008 terhadap analisis contoh kubis, 

tomat, wortel, yang diperoleh pada sentra produksi di Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan 

kadar Pb melebihi ambang batas maksimum residu. Pada padi, As, Cd, dan Zn juga sudah melebihi 

ambang batas minimum. Pada beberapa sentra, produk pertanian juga sudah ditemukan adanya 

residu aktif chlorfenapyr, difenoconazol, dan fipronyl. Untuk itu, pengendalian pencemaran dalam 

setiap kegiatan manusia merupakan langkah yang harus selalu diprogramkan dan dilaksanakan 

(Raharja, 2008).  

Sayuran merupakan salah satu bahan pangan penting dalam proses fisiologis tubuh. Sayuran 

merupakan sumber vitamin, mineral, air dan serat yang penting dalam proses fisiologis tubuh. 

Adanya sayuran dalam bahan pangan memungkinkan sistem pencernaan menjadi baik, karena 

memberi peluang semua bahan pangan yang dimakan dapat secara efisien tercerna dengan baik 

dan dapat dimanfaatkan nutriennya secara maksimal. 

Disamping membantu dalam proses pencernaan makanan, zat yang terkandung dalam 

sayuran, di antaranya vitamin A, vitamin C, serta proteinnya ternyata juga tidak kalah penting 

dalam menjaga kesehatan tubuh serta pertumbuhannya. Protein yang terkandung, memberi potensi 

tumbuhnya sel tubuh serta perkembangan dan regenerasinya. Vitamin A dan vitamin C, di samping 

penting dalam mempertahankan vitalitas tubuh dan kebutuhan proses fisiologis tubuh ternyata 

merupakan zat antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan bahkan 

menghilangkan peluang bertahannya zat-zat karsinogenik serta radikal bebas di dalam tubuh. 

Sehingga tidak mengherankan bahwa di samping buah, sayuran dianggap bagian yang sangat 

penting dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari (Tuminah, 2000). Bahkan sudah menjadi 

gaya yang tidak dapat ditawar, bahwa setiap menu makanan sehat perlu disertai dengan 

buah/sayur. Terlebih lagi apabila bisa disiapkan dalam kondisi mentah dan higienis, akan 

menjadikan suatu menu yang lebih menarik, baik, dan berkualitas. 

Didasarkan fakta, telah terjadi kontaminasi logam berat dan residu aktif pada lingkungan  

yang terabsorsi pada sayuran, maka penting dilakukan pengabdian kepada masyarakat agar 

efeknya dapat diminimalisir. Perguruan Tinggi dapat membina dan mengembangkan Posdaya 

wilayah binaannya melalui kegiatan mahasiswa dan dosen secara berkesinambungan dari waktu 

ke waktu, misalnya pada kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata), sehingga sekaligus menjadi sarana 

untuk membangun generasi muda Indonesia yang tangguh dan dinamik. Dengan demikian 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh khususnya yang relevan dengan kehidupan 

masyarakat dapat dipakai untuk acuan membangun wilayah dan lingkungannya. 

           Didasarkan pada latar belakang kondisi wilayah studi, maka pengabdian kepada masyarakat 

dengan sasaran masyarakat petani kebun sayuran Kalurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara 

kota Metro ini adalah: 1) Memberi informasi tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan yang 

dapat mempengaruhi sistem kehidupan dan lingkungan; 2) Mengenal jenis logam berat pencemar 

yang berpeluang tersebar di lingkungan perkebunan sayuran; 3)Mengenal jenis residu aktif 

pencemar yang berpeluang terdistribusiperkebunan sayuran; 4)  Mengidentifikasi ciri profil 

lingkungan dan tanaman sayuran yang tercemar logam berat dan residu aktif; 5) Mencari solusi 

untuk meminimalisir efek logam berat dan residu aktif pencemar pada sistem kehidupan utamanya 

lingkungan perkebunan sayuran secara ramah lingkungan; 6) menginventarisir pemahaman 
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masyarakat petani tentang bertanam organik; 7) Menelusuri kesadaran masyarakat untuk bertani 

ramah lingkungan 
 

METODE 

Pendekatan 

Pendekatan sosialisasi bahaya logam berat dan residu altif pada sayuran adalah dengan 

pendekatan topdown/policy centered (Sugiyono, 2015), yaitu menggunakan logika berpikir dari 

atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu 

implementasi suatu kebijakan dalam hal ini untuk mensosialisasikan pemahaman bahaya logam 

berat pencemar dan sistem kehidupan dan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan dengan memadukan 

metode pelatihan oleh pakar, studi lapangan, dan pendampingan praktek observasi identifikasi 

gejala pencemaran oleh logam berat dan residu aktif akibat aktivitas hidup manusia yang 

cenderung modern dan mengejar financial ekonomi produk pertanian.    

          Dalam pendekatan ini semua warga pada petani sayuran wilayah Karangrejo menjadi 

sasaran kegiatan sosialisasi dan mendapatkan kesempatan memperoleh pelatihan secara klasikal 

tentang pemahaman bahaya logam berat pencemar dan residu aktif terhadap sayuran yang 

dikonsumsi melalui brosur yang disiapkan serta tayangan materi dan video dari media LCD. 

Setelah mendapatkan materi pengetahuan tentang bahan sosialisasi, dilanjutkan dengan diskusi 

dan sharing pengalaman.  

           Metode studi lapangan digunakan untuk melakukan observasi/pengamatan terhadap 

lingkungan sekitar pada wilayah kelurahan Karangrejo, dengan mengamati berbagai jenis limbah, 

sumber pencemar, dan bentuk-bentuk cemarannya. 

          Metode praktek pendampingan digunakan untuk memberi ketrampilan dan wawasan tentang 

identifikasi efek/pengaruh logam berat dan residu aktif utamanya dari penggunaan pestisida kimia 

sintetis pada sistem bertani sayuran. 

 

Materi Sosialisasi 

Dalam sosialisasi tentang bahaya logam berat dan residu aktif pada sayuran, disusun materi 

sebagai berikut: 

a. Pengertian pencemaran logam berat dan residu aktif 

b. Sumber-sumber pencemar logam berat dan residu aktif 

c. Pengaruh logam berat pencemar dan residu aktif  pada sayuran 

d. Bahaya dan efek logam berat dan residu aktif  bagi sistem kehidupan dan lingkungan 

e. Meminimalisir efek logam berat  dan residu aktif sebagai pencemar sayuran dan lingkungan. 

 

Prosedur dan Strategi Kegiatan Pengabdian 

Secara prosedural, kegiatan pengabdian meliputi: 

a. Survei jenis pencemar di wilayah kelurahan Karangrejo; 

b. Observasi sumber-sumber pencemar logam berat dan residu aktif di lingkungan kebun sayuran. 

c.  Praktek identifikasi pengaruh logam berat pencemar dan residu aktif  pada sayuran 

d. Praktek identifikasi pengaruh logam berat pencemar dan residu aktif  pada sistem kehidupan 

dan lingkungan. 

e. Diskusi, tukar pendapat, dan sharing meminimalisir efek logam berat  dan residu aktif 

pencemar. 

Tenaga Pelatih/Nara Sumber 
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Tenaga ahli sebagai pelatih/nara sumber dan perannya dalam kegiatan pengabdian sosialisasi 

ini adalah: 

a. Narasumber informasi pengetahuan bahaya logam berat pencemar dan residu aktif  

pada sayuran     

Kepakaran tentang pemahaman bahaya logam berat pencemar yang diperlukan untuk 

memenuhi kevalidan pemahaman logam berat pencemar dan residu aktifserta  

mekanismenya dalam memberi efek pada sayuran dan lingkungannya. Kepakaran tentang 

pemahaman logam berat pencemar dan residu aktifserta mekanismenya dalam memberi 

efek pada sayuran dan lingkungannyaserta wawasan meminimalisir efeknya. Untuk 

memenuhi tuntutan ini ahli dari Biologi yaitu dosen dan mahasiswa semester akhir. 

b. Nara sumber Lingkungan serta Bahaya Logam Berat Pencemar dan Residu Aktif 

            Kepakaran tentang jenis jenis logam berat pencemar dan residu aktif, bahayanya pada 

sayuran, sistem kehidupan dan lingkungannya, sehingga diharapkan memiliki wawasan 

untuk meminimalisir efeknya bagi sistem kehidupan dan lingkungan. Untuk memenuhi 

tuntutan ini ahli dari Biologi yaitu dosen dan mahasiswa semester akhir. 

c. Narasumber praktek observasi jenis pencemar dan identifikasi ciri tumbuhan 

tercemar logam berat dan residu aktif 

Kepakaran tentang pemahaman praktek observasi jenis pencemar dan identifikasi ciri     

tumbuhan tercemar logam beratdan residu aktifpenting dipahami. Untuk memenuhi 

tuntutan ini ahli dari Biologi yaitu dosen dan mahasiswa semester akhir, yang terlibat dalam 

payung penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir skripsi dan 

tesis. 

d. Narasumber diskusi wawasan meminimalisisr efek logam pencemar dan residu aktif 

Kepakaran tentang diskusi wawasan meminimalisisr efek logam pencemar dan residu aktif. 

Untuk memenuhi tuntutan ini ahli dari Biologi yaitu dosen dan mahasiswa semester akhir, 

serta dosen lain yang berkompeten, di antaranya terkait manajemen oleh dosen Fakultas 

Ekonomi, terkait promosi dan publikasi oleh dosen Bahasa Inggris. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat petani sayuran Karangrejo, dapat dideskripkan 

sebagai berikut. 

 

Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengetahuan tentang Logam Berat Pencemar dan Residu Aktif 

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan, yang dilaksanakan pada Juni-Juli 2019 warga Petani 

Sayuran Karangrejo mendapatkaninformasi pengetahuan pengertian cemaran logam berat residu 

aktif pestisida, sumber-sumber cemaran, mekanisme pencemarannya dalam sistem kehidupan dan 

lingkungan, terdistribusinya dalam rantai makanan, serta efeknya bagi kesehatan. 

Logam berat adalah bahan-bahan alami yang berasal dan termasuk bahan penyusun lapisan 

tanah bumi. Logam berat tidak dapat diurai atau dimusnahkan. Logam berat dapat masuk ke dalam 

tubuh mahluk hidup melalui makanan, air minum, dan udara. Logam berat berbahaya karena 

cenderung terakumulasi di dalam tubuh mahluk hidup. Laju akumulasi logam-logam berat ini di 

dalam tubuh pada banyak kasus lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk membuangnya. 

Akibatnya keberadaannya di dalam tubuh semakin tinggi, dan dari waktu ke waktu memberikan 

dampak yang makin merusak. Cd, Cr, Pb adalah jenis logam yang mendominasi dan ditemukan 

pada  tanah, air, sayuran, dengan rata-rata kadar yang ditemukan adalah sebagai berikut. 
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Amanda (2018), menyatakan hampir 100% petani sayuran, bahkan yang organik sekalipun 

tetap menggunakan pestisida. Saat berbicara makanan sehat tentu para pakar kesehatan 

menyarankan banyak mengkonsumsi sayur mayur dan buah-buahan. Dalam komposisi piring 

makan seimbang saja disebutkan, jumlah persentase sayuran 30 sampai 40 persen dari seluruh isi 

piring. Sayuran bahkan disebut makanan murah namun sarat manfaat untuk tubuh. Mengandung 

beragam vitamin dan juga serat. Tapi di balik segala kebaikan sayur mayur, ada bahaya 

mengancam. Di dunia modern saat ini diklaim hampir 100% sayur mayur tak lepas dari pestisida. 

Bahkan untuk sayuran organik. Pestisida memang dibutuhkan para petani untuk menjaga tanaman 

dari hama maupun serangga yang merusak. Dalam daftar organik Departemen Pertanian Amerika 

Serikat  disebutkan, jika petani konvensional bisa menggunakan 900 pestisida sintetis maka petani 

organik hanya boleh 25. Tapi itu artinya, bahkan sayuran organik pun tak lepas dari pestisida. Dan 

penggunaan pestisida juga dilakukan para petani dalam negeri. Di sebuah artikel di salah satu 

media masa nasional disebutkan,  Brebes merupakan daerah pengguna pestisida tertinggi di 

ASEAN. Ini sungguh ironi. Saat kita berpikir makanan yang kita konsumsi sehat dan baik bagi 

tubuh, tapi ternyata dibalik itu semua ada hal buruk yang menggerogoti diri bahkan mungkin tanpa 

kita sadari. Sejumlah penelitian membuktikan, paparan pestisida dapat berhubungan dengan 

peningkatan penyakit kronis seperti kanker, alzheimer, diabetes hingga penyakit neurodegenaratif. 

Bahkan pada anak-anak paparan pestisida dalam jumlah tinggi dan terus menerus dapat 

memengaruhi perilaku dan menimbulkan masalah dalam menangkap pelajaran. Lebih jauh lagi 

paparan pestisida dapat membuat anak dua kali lipat berisiko terkena ADHD/Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (gangguan pemusatan perhatian). Tiga di antara senyawa pestisida yang 

dapat meninggalkan residu aktif yang dapat tertinggal dalam jaringan sayuran, dan apabila 

memasuki tubuh konsumen dapat membahayakan, di antaranya adalah chlorfenapyr, 

defenoconazol, fipronyl (Ardiwinata, 2018). Di antara yang telah diujicobakan, tertuang pada 

diagram gambar berikut. 

  
Gambar 1. Perbandingan Kadar Logam Berat Pencemar dan Residu Aktif Antara Bertani 

Organik dan Non Organik 
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Logam berat Cd (Cadmium) banyak digunakan di berbagai bidang industri di antaranya 

pada pemanfaatan pupuk, dan insektisida/pestisida/fungisida. Cd memiliki waktu paruh yang 

panjang dalam tubuh organisme hidup dan umumnya menyerang hepar dan ginjal. Cr (Chromium) 

merupakan logam berat yang banyak digunakan dalam berbagai bidang industri misalnya pewarna, 

cat, semen, kertas, karet, penutup lantai, dan pengawetan kayu, pupuk, dan insektisida/pestisida. 

Cr dalam konsentrasi tertentu menyebabkan iritasi pada kulit, kerusakan liver, dan jaringan syaraf. 

Pb (Plumbum/timbal) merupakan limbah yang banyak digunakan di berbagai bidang industri, asap 

kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Pb yang terhirup atau tertelan dapat memasuki 

tubuh dan mengikuti sistem peredaran darah, diserap ginjal, otak, bahkan tersimpan di dalam 

tulang gigi. Sedangkan residu aktif chlorfenapyr dan fipronyl banyak ditemukan pada insektisida. 

Difenoconazol banyak ditemukan pada fungisida. Residu ini ditemukan pada ujicoba identifikasi 

dalam tanah, air, produk pertanian: padi/gabah, berbagai jenis sayuran: bayam, kemangi, caisim, 

pakcoy, daun singkong, loncang, selada yang ditanam pada lahan pertanian non organik. 

Sedangkan setelah diujicobakan bertani organic, pada tanah lahan bertani sudah banyak berkurang, 

bahkan pada produk sayuran menjadi sangat kecil dan tidak terdeteksi. Demikian pula pada air, 

yang tidak terdeteksi adanya logam berat pencemar dan residu aktif, karena memang menggunakan 

air dengan sumber sumur bor. Demikian juga terhadap cacing dan bakteri pathogen, tidak 

terdeteksi ada pada produk bertani organik. 

 

Observasi Efek Pencemaran terhadap Tanaman termasuk Sayuran 

Observasi untuk mengidentifikasi ciri dan gejala terjadinya pencemaran yang memberi 

efek kepada perubahan pada sistem kehidupan dan lingkungan, di antaranya perubahan pada profil 

sayuran, di antaranya pada perubahan warna daun dan batangnya. Adanya logam berat, dan residu 

aktif maka memungkinkan digantikannya unsur Mg oleh logam berat  dan residu aktif, sehingga 

klorofil mengalami kerusakan dan  akibatnya akan terjadi penurunan kadar klorofil. Daun dan 

batang akan mengalami klorosis, yang ditandai dengan kusamnya daun, serta zat hijau daunnya 

berkurang, akhirnya menguning dan daun menjadi rusak. Terhadap efek pestisida, ditunjukkan 

dengan memang kurang mulusnya profil daun karena masih sedikit diserang hama. Walaupun 

sudah ada upaya mengatasinya dengan dipeliharanya bunglon surai sebagai predator hama, 

sehingga sedikit banyak sudah ikut menjaga tanaman sayuran, disamping pemanfaatan 

biopestisida dalam Pummakal biang dan fermentor pupuk organik dari umbi-umbi herbal 

biopestisida dan biofungisida, di antaranya laos, daun serei, tembakau, daun, bunga dan buah 

mindi, serta akar bambu. 

 

Diskusi, Tukar Pendapat, dan Sharing Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Bogam berat  

Pencemar dan Residu Aktif 

Diskusi, tukar pendapat, dan sharing pencegahan dan penanggulangan bahaya logam berat 

pencemar dan residu aktif, yaitu mencari alternatif solusi karena lingkungan dimanapun telah 

banyak tercemar, akibat kegiatan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung untuk 

tuntutan kemajuan teknologi memanfaatkan logam berat. Alternatif solusi ditujukan untuk 

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, sehingga pendapat yang disampaikan harus menuju 

pada satu titik yaitu ramah lingkungan. Hal-hal yang dapat ditawarkan di antaranya: 1) 

Menerapkan teknologi produksi dan budidaya sayuran secara organik yang ramah lingkungan; 2) 

Mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya secara aman, efektif, serta; 3)  

Mengusahakan dan mencari alternatif bahan lain yang alami dan ramah lingkungan, di antaranya 

teknologi biopestisida. 
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Hasil Ekperimen Bertani Organikdan Perbandingannya dengan Non Organic terhadap 

Produkktivitas Sayuran dan Lahan 

 

 

 
 

                Gambar 2. Korelasi Positif  Bertani Organik terhadap Peningkatan Produktivitas Hasil  

dan Lahan Pertanian 

 

               Pengelolaan bertani sayuran secara organik, di samping menghemat biaya pemupukan 

dan penggunaan pestisida, juga memberikan efek positif  terhadap produktivitas hasil pertanian 

dan lahan. Pada Gambar 2. Ditunjukkan kadar gizi, di antaranya vitamin A sayuran meningkat 

≥10%,  logam berat pencemar Pb mengalami ≥ 25%, kesuburan tanah dalam hal ini P tersedia 

meningkat menjadi  ≥ 79%.  Sehingga dari hasil ini dapat dibuktikan  keuntungan, kelebihan, dan 

efek positif  bertani organik, walaupun baru dapat dinikmati setelah diupayakan 2-3 kali periode 

panen. 

Dari survei dan observasi, petani masih banyak condong mengikuti pola bertani non 

organik, sebenarnya banyak dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan lapangan. Kondisi iklim, 

harga, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga mendorong petani 

menggunakan insektisida dan herbisida pada pengelolaan lahannya. Serangan OPT yang hampir 

terjadi pada setiap musim tanam mendorong petani untuk menggunakan pestisida dalam tindakan 

pengendalian. Di dunia pertanian, pestisida merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

budidaya pertanian, segala jenis tanaman sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan tanaman. 

Residu pestisida di lingkungan merupakan akibat buruk dari penggunaan atau aplikasi langsung. 

Pestisida yang ditujukan pada sasaran tertentu seperti tanaman dan tanah dapat terbawa oleh 

gerakan air, gerakan angin atau udara. Residu pestisida juga dapt terbawa dalam rantai makanan. 

Pada komoditi hortikultura, residu pestisida dilaporkan memiliki bahaya bagi kesehatan (Untung, 

1991). Lebih lanjut Chavarro (2015) menemukan,  residu pestisida pada sayur dan buah dapat 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Non
Organik

Organik

(SI/100 g)

Vitamin A

Bayam Hijau

Daun
Singkong/Ba
yam Merah

Caisim

Kangkung

Kemangi

Loncang

Pakcoy

Selada

Rerata Total

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Non
Organik

Organik

Total Pb (mg/kg)
Lahan Pertanian

1,1761531
2 0,93877

188

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Non Organik Organik

(mg/100g)

P Tersedia pada lahan

4,140
2187

5

7,436
2812

5



SNPPM-2 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2020 

ISBN 978-623-90328-5-2 

 

Copyright © 2020, Universitas Muhammadiyah Metro 401 

 

mengurangi kualitas sperma, walaupun bukan berarti kesuburannya berkurang. Untuk antisipasi 

efeknya, Cavarro (2015) menyarankan lebih baik mengkonsumsi makanan organik atau 

menghindari sayur serta buah yang memiliki tingkat residu pestisida tinggi 
 

Analisis Pemahaman Bertanam Organik dan  Kesadaran Masyarakat untuk Bertani Ramah 

Lingkungan 

Setelah melaksanakan 4 program kegiatan pengabdian  sosialisasi bahaya logam berat   dan 

residu aktif pencemar pada sayuran, diadakan angket tentang evaluasi dan kebermaknaan kegiatan 

dengan hasil sebagai berikut pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Sosialisasi Bahaya Logam Berat dan Residu Aktif pada Sayuran 

 
No. Indikator Sebelum Sosialisasi Setelah Sosialisasi % 

Peningkat

an 
Rata-rata 

(%) 

Katagori Rata-rata 

(%) 

Katagori 

1. Pemahaman tentangcemaran logam berat 

dan residu aktif dari pupuk dan pestisida 

kimia sintetis 

25 Buruk  75 Baik  200 

2. Identifikasi sumber-sumber pencemaran 

logam berat dan residu aktif 

30 Buruk 70 Baik 133,33 

3. Pemahaman jenis cemaran logam berat dan 

residu aktif 

40 Buruk  70 Baik 75 

4. Pemahaman mekanisme cemaran logam 

berat  dan residu aktif terhadap sistem 

kehidupan dan lingkungan 

30 Buruk  75 Baik 150 

5. Identifikasi ciri profil sayuran tercemar 

logam berat dan residu aktif 

65 Kurang  80 Baik sekali 23,08 

6. Pemahaman mekanisme perubahan fisik 

sayuran karena pencemaran dan residu aktif 

60 Kurang 80 Baik  

sekali 
33,33 

7. Analisis Cost Benefid bertani organik 60 Kurang  70 Baik 16,67 

8. Ketrampilan pemilihan sayuran sehat bebas 

pencemar dan residu aktif 

60 Kurang  80 Baik 

sekali 
33,33 

9. Kemauan mencari alternatif sayuran sehat 60 Kurang  75 Baik 25 

10. Keinginan mencari solusi penyediaan 

sayuran sehat yang ramah lingkungan 

60 Kurang  85 Baik sekali 41,67 

11. Kesadaran menghindari sayuran tercemar 60 Kurang 85 Baik sekali 41,67 

12. Tanggapan atas ajakan bertani organik 40 Buruk 70 Baik  75 

13. Pemahaman dampak positif  bertani organik 60 Kurang  85 Baik sekali 41,67 

14. Kemauan bertani organik dan pengelolaan 

lahan berkelanjutan 

60 Kurang  75 Baik  25 

15. Kesadaran untuk mempraktekkan bertani 

organik 

60 Kurang  75 Baik 25 

 

Rata-rata 

51,3 Buruk 76,67 Baik  

(mendekati 

baik sekali 

80-100) 

62,65 

  Dari hasil angket membuktikan, ada perbedaan pemahaman, sikap, ketrampilan, dan 

kesadaran tentang bahaya logam berat, jenis-jenis logam berat, sumber-sumber pencemarnya, 

efeknya pada sayuran, sistem kehidupan, dan lingkungan umumnya serta penanggulangannya 

antara sebelum dengan setelah dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi. Untuk semua indikator 

menunjukkan adanya kenaikan/peningkatan setelah sosialisasi dilaksanakan. Warga juga merasa 

bertambah pengetahuan dan pemahamannya sehingga kesadaran untuk menghindari dan 

meminimalisir efek pencemaran khususnya logam berat. Berusaha mencermati kemungkinan 

sumber-sumber pencemaran, mewaspadai ciri dan perubahan pada lingkungan dan tanaman 

khususnya sayuran yang diprediksi tercemar, dan mengupayakan untuk lebih jeli dalam 
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memanfaatkan teknologi produksi dan budidaya dalam menanam, memelihara, dan memanfaatkan 

sayuran. Memanfaatkan sayuran secara bijaksana, dengan memperhatikan tempat tumbuhnya, 

pemeliharaan, maupun dalam mengkonsumsinya, sehingga dapat diupayakan tersedianya sayuran 

yang sehat, bebas pencemar, dan masih bertahan nilai gizinya, serta memberi manfaat kesehatan 

pada tubuh, maupun efeknya pada lingkungan dan rantai makanan. 

Dari 6 aspek tentang pemahaman (nomor 1-6)  potensi cemaran yang ada pada pupuk dan 

pestisida kimia sintetis terjadi peningkatan pemahaman lebih dari  108,01%, jadi ≥ 100%; setelah 

diberi pelatihan dan penyuluhan tentang bertani ramah lingkungan; dari aspek ketrampilan (nomor 

7,8,9,10) terjadi peningkatan  29,17%; sedangkan dari segi afektifnya, yaitu kesadaran(nomor 

11,12,13,14,15) mengalami peningkatan 41,67%. Peningkatan ini tentu sangat menggembirakan. 

Tetapi kalau disimak dari aspek ke 14 dan 15, yaitu Kemauan bertani organik dan pengelolaan 

lahan berkelanjutan dan Kesadaran untuk mempraktekkan bertani organik, ternyata masih sangat 

rendah, yaitu sekitar 25% saja. Ini menunjukkan masih perlu langkah-langkah lain agar kemauan 

dan kesadaran petani untuk bertanam secara organik masih harus terus digalakkan.  

Upaya yang selanjutnya dilaksanakan adalah menyelipkan pesan-pesan moral dan spiritual 

keagamaan melalui berbagai media, sehingga setidaknya menimbulkan kegamangan  untuk 

melanjutkan bertani konvensional yang banyak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintetis. 

Padahal petani sendiri mestinya sudah takut untuk mengkonsumsi produk pertaniannya sendiri 

utuk dikonsumsi dalam keluarga sendiri. Sehingga secara bertahap dapat ditumbuhkan 

kesadarannya, terutama untuk konsumsi sendiri berupaya bertani organik, sedangkan untuk dijual 

meskipun berat hati masih belum bisa sepenuhnya bertani secara ramah lingkungan. 

             Oleh karena itu akar permasalahan yang terjadi dalam pertanian harus dapat dituntaskan, 

sebagaimana Sutanto, dkk (2019) melaporkan. Sebagaimana diketahui Sektor pertanian hingga 

beberapa dekade mendatang masih tetap menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi daerah 

Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sekitar 37 

%. Khusus tanaman padi luas panen padi sawah di Lampung pada tahun 2004 sebesar 425.223 ha 

dengan produksi 1.908.190 ton dan produktivitas 4,49 ton/ha, tahun 2005 dengan luas 426.192 ha 

dan produksi 1.939.384 ton dan produktivitas 4,55 ton/ha, dan pada tahun 2006 luas tanam 429.930 

ha dengan produksi1.959.426 ton dan produktivitas 4,56 ton/ha (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung, 2007). 

Masalah yang sering timbul setiap saat terutama pada awal musim tanam adalah tidak 

tersedianya pupuk di pasaran terutama pupuk bersubsidi. Hal tersebut berdampak pada rendahnya 

produktivitas tanaman pangan seperti padi dan jagung, buah, dan sayuran yang dihasilkan sehingga 

menyebabkan rendahnya pendapatan petani. Ketidak tersediaan pupuk tersebut di banyak surat 

kabar disebut “kelangkaan pupuk”. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani cenderung 

tidak lagi memperhatikan penggunaan pupuk berimbang, akibat di satu sisi harga jual produk 

pertanian sangat fluktuatif dan cenderung merugikan petani. Hal tersebut jika dibiarkan berlanjut, 

maka akan menyebabkan sektor pertanian tidak menarik bagi petani di Indonesia dengan dampak 

negatif terhadap ketahanan pangaan nasional (Adnyana dan Kariyasa, 2000). Menurut Arifin 

(2004), kelangkaan pupuk yang menimpa beberapa daerah sentra produksi padi di Jawa Timur 

sejak tahun 2002 dapat berimplikasi serius pada ketahanan pangan nasional. Alokasi pupuk 

bersubsidi  terus meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah pupuk bersubsidi Urea meningkat dari 

242.000 ton pada tahun 2006, menjadi 254.610 ton pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 

284.000 pada tahun 2009, demikian juga untuk jenis pupuk bersubsidi lainnya seperti SP36, ZA, 

dan NPK. Pupuk bersubsidi tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada tahun 2007 dan 2008 issu kelangkaan 
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pupuk muncul kembali di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Diduga kelangkaan yang 

terjadi lebih disebabkan penyediaan pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah lebih sedikit dari 

yang dibutuhkan sesuai anjuran teknologi. Dengan sebab itu, maka penyebab yang biasa terjadi 

menjadi semakin bertambah, karena ada perebutan kebutuhan untuk penyediaan pupuk subsidi 

yang tidak cukup ditambah kebutuhan non subsidi yang sering menggunakan pupuk subsidi 

(Direktorat Pupuk dan Pestisida,2004). 

Penyebab kelangkaan pupuk lainnya adalah borosnya sebagian petani dalam menggunakan 

pupuk terutama Urea. Hasil kajian kelangkaan pupuk di Lampung tahun 2009 menunjukkan bahwa 

seluruh petani (100%) petani padi sawah menggunakan pupuk Urea. Dosis pupuk Urea untuk 

tanaman padi sawah di Lampung rata-rata dengan dosis rata-rata 468,16 kg/ha melebihi dosis 

anjuran sebesar 250 kg/ha (Kariyasa, 2004). 

  Fakta-fakta ini mendorong untuk mengubah mindset petani untuk back to nature, kembali 

ke alam. Penggunaan pupuk organik memberikan alternatif memecahkan masalah kelangkaan 

pupuk yang selalu terjadi. Secara ekonomi harga pupuk organik lebih rendah dikarenakan 

menggunakan bahan baku lokal dan biaya produksi relatif murah karna menggunakan teknologi 

fermentasi sederhana (Sutanto, 2016). Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi petani 

dalam mengambil keputusan tentang jenis dan jumlah pupuk yang digunakan dalam kegiatan 

berusaha tani, yaitu faktor teknis-agronomis dan faktor sosial ekonomi (Kariyasa et al., 2004). 

Pemasaran yang berbasis pada kelestarian lingkungan (environmental marketing) merupakan 

perkembangan baru dalam bidang pemasaran, dan merupakan suatu peluang yang potensial dan 

strategis yang memiliki keuntungan ganda (Multiplier effect) baik pelaku bisnis maupun 

masyarakat sebagai pengguna. Pendekatan Pemasaran hijau (green marketing approach) pada area 

pertanian diyakini dapat mengembalikan keremajaan struktur tanah yang saat ini sebagian besar 

lahan tersebut sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia beracun yang membahayakan kehidupan 

umat manusia. Sebagaimana oleh Pride and Ferrell, 1993, mengatakan bahwa green marketing 

dideskripsikan sebagai usaha organisasi atau perusahaan mendesign, promosi, harga dan distribusi 

produk- produk yang tidak merugikan lingkungan. Pujari dan Wright (2004) mengungkapkan 

bahwa pemasar (marketer) perlu memandang fenomena tersebut sebagai satu hal yang berpotensi 

sebagai peluang bisnis. Berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan 

pertanian intensif menurun produktivitasnya dan telah mengalami degradasi lahan, terutama terkait 

dengan sangat rendahnya kandungan karbon organik dalam tanah, yaitu 2%. Padahal untuk 

memperoleh produktivitas optimal dibutuhkan karbon organik sekitar 2,5%. Pupuk organik sangat 

bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi 

pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan 

pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah 

degradasi lahan. Sumber bahan untuk pupuk organik sangat beranekaragam, dengan karakteristik 

fisik dan kandungan kimia yang sangat beragam sehingga pengaruh dari penggunaan pupuk 

organik terhadap lahan dan tanaman dapatbervariasi. Selain itu, peranannya cukup besar terhadap 

perbaikan sifat fisika, kimia biologi tanah serta lingkungan. Pupuk organik yang ditambahkan ke 

dalam tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh mikroorganisme tanah untuk 

menjadi humus. Bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara 

tanaman.Penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bagi tanaman, juga sebagai 

sumber energi dan hara bagi mikroba (BPS, 2013:89). Penggunaan pupuk organik sudah saatnya 

untuk dilakukan, mengingat dampak ekonomi jangka panjang yang menguntungkan, untuk 

membudayakan pertanian organik memerlukan waktu dan proses penyadaran masyarakat. Sudah 
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saatnya  semua pihak memulai untuk secara nyata berbuat agar budaya pertanian ramah lingkungan 

dan berkelanjutan dapat terwujud, sehingga pada akhirnya kualitas manusia semakin baik  dan 

dapat dipertahankan salah satunya karena produk pertanian, perkebunan dan lingkungannya aman 

dansehat. 

Apabila diperhatikan, semua ini menunjukkan, bahwa angan merupakan kebutuhan dasar 

bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga setiap orang perlu dijamin dalam memperoleh 

pangan yang bermutu dan aman. Bahan pangan yang tidak diproduksi dengan cara yang baik dan 

benar dapat menjadisumberkontaminan kimia yang dapat berbahaya dan menyebabkan penyakit 

kepada manusia. Pengelolaan bahan pangan merupakan metode penting yang harus dilakukan 

dalam upaya untuk mengurangi kadar residu dan kontaminan pangan. Seperti firman Allah dalam 

Q.S. Abasa [80]:24,“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”(Q.S. Abasa 

80:24). Oleh sebab itu bagi seorang muslim, faktor makanan dan kegiatan makan bukan hanya 

sekedar penghilang lapar atau sekedar enak saja, tetapi makan dapat menjadikan tubuh jauh lebih 

sehat, baik itu sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugasnya 

sebagai “Khalifah fil Ardhi”. 

 

KESIMPULAN 

Simpulan 

           Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat petani sayuran 

Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 

Pemahaman  tentang pencemaran meningkat 108,01%; 2) Masyarakat mengenal cemaran  pupuk 

kimia dan pestisida yang dapat terdistribusi pada produk pertanian; 3) Mengenal jenis logam berat 

pupuk kimia dan residu aktif pestisida sintetis; 4) Mengenali ciri profil lingkungan dan sayuran 

tercemar, dengan ketrampilannya terjadi peningkatan  29,17%; 5) Mengenal solusi meminimalisir 

cemaran dengan pengendalian pupuk dan pestisida organik; 6) Bertani organik di antaranya dengan 

memanfaatkan pupuk hasil fermentasi mikroba dan bioinseksida; 7) Kesadaran bertani ramah 

lingkungan meningkat 41,67%, tetapi kesadaran untuk mempraktikkan secara konsisten masih 

kurang. Di antaranya karena tuntutan ekonomi dan ingin cepat dan instan dalam meningkatkan  

produk pertanian, dengan kurang memperhitungkan jangka panjang dan keberlanjutan serta 

kelestarian lingkungan. 

Saran 

Didasarkan pada perolehan kesimpulan pengabdian tentang bahaya logam berat pencemar 

dan residu aktif efek pestisida dalam bertani non organik pada sayuran maka disarankan: a) Inovasi 

penerapan teknologi dan pengetahuan untuk produksi, budidaya, perawatan, pemeliharaan 

kesehatan, dan keberlanjutan kelestarian lingkungan perlu disosialisasikan di masyarakat luas; b) 

Perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa pengabdi, bertanggungjawab untuk menyebarkan 

informasi dan menjadi ujung tombak pelaksanaan dan pengimplementasian temuan-temuan baru 

yang dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama terhadap efek jangka panjang dan kelestarian 

lingkungan hidup 
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