
SNPPM-3 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2021 

ISBN 978-623-90328-7-6 

Copyright © 2021, Universitas Muhammadiyah Metro  279 
 

Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

 

PENGEMBANGAN MINAPOLITAN PASIR SAKTI 

DALAM MEMANFAATKAN PRODUK UTAMA DAN SAMPINGAN  

TAMBAK UDANG SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  

PEMBERDAYAAN POTENSI KEARIFAN LOKAL 

 

 
Hening Widowati

1*
, Agus Sutanto

2
, Widya Sartika Sulistiani

3
 

 
1*

P. Biologi/Pascasarjana/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia 
2 
P. Biologi/Pascasarjana/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia  

3 
P. Biologi/FKIP/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia  

 
E-mail: hwummetro@gmail,com 

1* 

 

Abstrak  

 

Tambak Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur memiliki 8 Desa binaan (Pasir Sakti, Mekarsari, 

Mulyosari,  Rejomulyo, Purworejo, Kedung Ringin, Sumur Kucing, dan Labuhan Ratu). Sektor perikanan 

didominasi 80% industri tambak udang dan ikan, 5.865Ha. Produktivitas budidaya udang Vaname (Litopenaeus 

vannamei) sangat tinggi, kualitas ekspor. Ironisnya menghasilkan limbah sedimen dengan kepadatan 1.250 

ekor/m
2
 sebesar 21,9 ton, kepadatan 1000 ekor/m

2
  20,3 ton termasuk terdapatnya logam berat Cd, Pb yang 

mengkontaminasi produk utama udang dan kepiting. Karena itu penting memberikan pemahaman mengelola produk 

utama dan sampingan  tambak, dalam menangani produk utama tambak sebelum diolah, dan sedimen produk 

sampingan tambak sebagai pupuk berkualitas. Tujuan pengabdian ini memberikan pemahaman alternatif 

pengelolaan produk  tambak sehingga menumbuhkan kesadaran konsep minapolitan berkelanjutan yang 

diinisiasi oleh mengelola sebagai pangan sehat serta usaha pembuatan pupuk dari limbah sedimen untuk 

pertanian berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah praktik mengaplikasikan hasil 

penelitian, wawancara, observasi, pengisian angket dari keterlibatannya dalam membuat, menggunakan, dan 

kesadarannya untuk minapolitan berkelanjutan. Hasil pengabdian diperoleh: 1) Pemahaman mengelola produk 

pangan sehat sudah baik; 2) Pemahaman praktik pembuatan pupuk dari sedimen limbah tambak adalah cukup; 

3) Kesadaran penerapan untuk minapolitan masih kurang. Perlu penguatan berbasis akademik dan agamis 

berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan kesadaran minapolitan berkelanjutan. 
 

Kata Kunci: : kearifan lokal, minapolitan berkelanjutan, pengelolaan produk utama dan sampingan tambak 

 

 

PENDAHULUAN  

Sektor perikanan di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung 
Timur didominasi 80% industri tambak udang dan ikan. Budidaya udang Vaname 

(Litopenaeus vannamei) memiliki produktivitas yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan 

limbah dengan jumlah yang tinggi. Jumlah limbah sedimen yang dihasilkan di dalam tambak 

udang dengan kepadatan 1.250 ekor/m
2
 sebesar 21,9 ton, kepadatan 1000 ekor/m

2
  20,3 ton 

(Suwoyo, 2015). 

Sedimen tambak merupakan sisa-sisa bahan organik yang mengendap pada dasar 

tambak. Pengendapan yang terus menerus akan menimbulkan permasalahan, seperti 

perubahan ekologi plankton, peningkatan sedimentasi, bahkan eutrofikasi yang dapat 

menurunkan hasil produksi dari tambak itu sendiri. Diketahui bahwa sedimen pada dasar 

tambak berasal dari kotoran atau feses udang itu sendiri, pakan udang yang tidak termakan 

lalu mengendap pada dasar tambak, dan moulting (ecdysis).  
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Limbah tambak berupa bahan organik pada umumnya terdiri dari protein, karbohidrat, 
dan lemak yang berasal dari kotoran udang dan sisa pakan yang sebagian akan larut dan 

sebagian lagi mengendap di dasar (Suwoyo, 2014). Melihat kandungan yang terdapat dalam 

sedimen tambak udang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi penumpukan sedimen yang 

terus menerus-menerus meningkat seiring dengan diproduksinya udang secara terus menerus, 

yaitu dengan memanfaatkan sedimen tambak udang sebagai bahan dasar pembuatan pupuk 

organik melalui proses pengomposan yang ramah akan lingkungan.  

Lingga (2013:54) menyatakan bahwa pupuk organik dihasilkan dari pelapukan sisa-
sisa tanaman, hewan dan manusia. Sifat dari pupuk organik selain menambah unsur hara 

makro dan  mikro di dalam tanah, pupuk organik pun terbukti sangat baik dalam 

memperbaiki struktur tanah. Mengacu pada PERMENTAN No.1 Tahun 2019 bahwa pupuk 

organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/bagian hewan, 

dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau 

cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, 

dan atau biologi tanah. Melalui pemanfaatan bahan organik yang terdapat di lingkungan 

sekitar seperti sedimen tambak udang, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan produk 

berbagai tanaman pertanian.  

Udang vaname yang terdapat di Pasir Sakti dibudidayakan dengan 3 jenis tambak 
yaitu dengan tambak tradisonal, semi intensif, dan intensif; yang terbedakan oleh penggunaan 

geomebran untuk melapisi kolam, perlengkapan aerator, serta pemberian pakan yang telah 

disediakan sesuai kebutuhan ideal udang pada sistem intensif. Tambak tradisional, umumnya 

konvensional dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah dengan hanya membuat kolam 

tanah alami tanpa lapisan geomembrane, tanpa aerator, dan hanya mengandalkan pakan 

alami, sehingga hasilnya yang didapat kurang maksimal. Berbeda dengan tambak semi 

intensif, yang ditambahkan dengan aerator untuk menambah asupan oksigen secara terbatas. 

Budidaya yang banyak dipilih oleh pembudidaya adalah budidaya dengan tambak intensif, 

hal ini dikarenakan tambak intensif sudah termodifikasi baik dalam bentuk pakan ataupun 

pembuatan tambaknya, sehingga menghasilkan udang lebih banyak dan dengan ukuran yang 

lebih besar. Pembuatan tambak udang intensif diawali dengan proses penaburan pupuk urea 

pada tambak, hal ini bertujuan untuk menjadikan tanah semakin subur dan menghasilkan 

banyak mikroorganisme yang bisa dijadikan pakan alami udang vaname. Namun, disamping 

itu timbul masalah yang perlu diperhatikan. “Pupuk urea (TPS) mengandung fosfat 40-46%, 

NPK mengandung fosfat 15%, dan kandungan Cd dalam pupuk fosfat rata-rata 138 mg 

Cd/kg” (Kusumaningrum, dkk., 2012:100). Selain  terkontaminasi Cd dari proses penaburan 

pupuk urea pada tambak, urea juga dapat diperoleh dari kegiatan pertanian di sekitar tambak 

yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu tambak udang intensif memiliki pontensi 

tercemar logam kadmium (Cd) dari proses pemupukan tambak dan pertanian di sekitar 

tambak.  Cemaran logam berat timbal (Pb) di tambak tradisional Pasir Sakti, banyak 

bersumber dari pipa-pipa yang dipasang sekitar tambak untuk mengganti air pada tambak 

sebulan sekali serta berasal dari gas buangan kapal kapal kecil milik nelayan yang 

menggunakan bahan bakar solar maupun bensin. Sumber cemaran logam Pb tambak 

tradisional jauh mangrove dapat berasal dari  pipa-pipa yang terpasang sebagai pengganti air 

tambak, berasal dari pestisida, insektisida, dan moluskisida yang yang digunakan pada 

persawahan yang terletak dekat tambak tradisional jauh mangrove serta pembajakan sawah 

dengan menggunakan traktor dengan bahan bakar solar juga berpotensi dalam pencemaran Pb 

pada perairan. 

Tambak tradisional, semi intensif, maupun intensif di Pasir Sakti dibuat dengan dua 
tipe tambak, yaitu jauh dari mangrove dan dekat mangrove. Kedua tipe tambak ini memiliki 

keadaan yang berbeda. Jauh mangrove, dekat dengan pemukiman warga dan jalan raya 
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sehingga dampak terkontaminasi asap kendaraan dan limbah serta asap yang berasal dari 

rumah tangga cukup tinggi. Pencemaran pada lingkungan perairan dan tanah dapat 

disebabkan karena pembuangan limbah industri secara sembarangan, asap kendaraan, 

kegiatan rumah tangga yang menghasilkan asap pembakaran sampah dan limbah air yang 

dibuang diperairan memicu terjadinya pencemaran logam berat (Nur, 2013). Tambak  di 

kawasan hilir dekat laut, memiliki banyak tumbuhan mangrove, pada lumpur sekitar 

mangrove itulah banyak ditemukan kepiting bakau. Mangrove secara alami dapat berperan 

dalam menurunkan polutan logm berat karena kemampuannya sebagai biofilter dan 

bioremediator logam berat sebagaimana diungkapkan oleh Gunarto (dalam Khairuddin, 2018: 

71) bahwa mangrove adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan biofilter, yaitu 

kemampuan untuk menyaring, mengikat, dan memerangkap polusi di alam bebas berupa 

kelebihan sedimen,  logam berat, sampah, dan limbah buangan rumah tangga lainnya dan 

dapat berperan dalam meningkatkan kualitas air. Sehingga walaupun tambak dekat mangrove 

berpotensi terkontaminasi logam Cd, Pb lebih tinggi, karena laut merupakan tempat 

penampung terakhir bagi limbah, maka adanya mangrove sebagai penyerapnya, 

dimungkinkan akan lebih aman karena terjaga oleh tumbuhan mangrove. 

Udang vaname yang dibudidayakan pada ke-enam jenis tambak memiliki 
kemungkinan besar  tetap terkontaminasi Cd, Pb, hal ini karena keadaan lingkungan tambak 

dan tipe hidup udang dan kepiting  itu sendiri. Jenis hewan filum crustacea seperti “Kepiting, 

umang-umang, dan udang merupakan jenis hewan karnivora, dan penyaring makanan pada 

endapan sedimen (filter deposit feeder)” (Irawan dan Yandri, 2015: 47). Artinya udang dan 

kepiting akan menyaring semua makanan yang terdapat pada sedimen, sedangkan logam 

berat banyak berada pada sedimen. Sifat filter feeder ini menyebabkan logam berat masuk 

dan terakumulasi pada tubuh udang dan kepiting, sehingga ketika udang dan kepiting yang di 

dalam tubuhnya terdapat logam berat dikonsumsi oleh manusia maka logam tersebut akan 

mengendap dan terakumulasi di tubuh manusia, yang secara perlahan namun pasti, dapat 

menimbulkan gangguan organ-organ penting manusia, di antaranya ginjal, fungsi reproduksi, 

bahkan otak, yang dapat berakibat fatal.  

Menurut BPOM Indonesia Nomor 5 tahun 2018 (2018:3) “batas maksimum Cd pada 
daging ikan dan produk perikanan seperti crustacea adalah 0,1 mg/kg, dan Pb 0,2 mg/kg”,. 

Apabila terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan kandungan Cd baik dalam jumlah 

sedikit atau banyak akan berpengaruh pada kesehatan mengingat logam bersifat terakumulasi 

di dalam tubuh. Cd masuk ke tubuh manusia melalui makanan akan mengendap di ginjal dan 

menggangu fungsi ginjal serta dapat menyerang dan merusak hati, testis, jantung, otak, dan 

sistem peredaran darah manusia (Indirawati, 2017). Mengingat bahayanya mengkonsumsi 

udang yang terkontaminasi Cd maka dari itu cara pengolahan udang dan kepiting harus 

diperhatikan, terutama ketika udang dan kepiting masih dalam keadaan segar. Demikian juga 

Menurut Said (2010:138 ) bahwa: Keracunan Pb akan menimbulkan gejala: rasa logam di 

mulut, garis hitam pada gusi, gangguan GI, anorexia, muntah-muntah, klik, encephalitis, 

wtrist drop, irritable, perubahan kepribadian, kelumpuhan, dan kebutaan. Basophilic 

stippling dari sel darah merah merupakan gejala patognomonis bagi keracunan Pb. Gejala 

lain dari keracunan ini berupa anemia dan albuminuria. Pb organik cenderung menyebabkan 

encephalopathy. Pada keracunan akut, akan terjadi meninges da ceberal, diikuti dengan 

stupor, coma, dan kematian. Tekanan liquor cerebro-spinalis (LCS) tinggi, insomnia, dan 

somnolence. 
Kontaminasi oleh polutan dari pemupukan persiapan tambak, nutrisi pakan udang, 

transportasi, pengelolaan pertanian sekitar tambak, seperti penggunaan pestisida maupun 

pengelolaan lahan pertanian akan berdampak juga kepada produk utama tambak, yaitu udang, 

serta produk sampingan yaitu sedimen limbah tambak, sehingga upaya pengelolaannya 

sebagai sumber pangan sehat serta  pemanfaatannya sebagai bahan pupuk yang didegradasi 



SNPPM-3 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2021 

ISBN 978-623-90328-7-6 

 

Copyright © 2021, Universitas Muhammadiyah Metro  282  

oleh bakteri secara biologis  menjadi penting dilakukan, karena kemampuan bakteri  dalam 

melakukan proses bioremediasi. Didasarkan pada latar belakang kondisi wilayah studi, maka 

pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran utama kepada petani tambak Pasir Sakti ini 

bertujuan: 1) Memberikan informasi tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan yang 

mempengaruhi sistem kehidupan dan lingkungan tambak; 2) Mengidentifikasi kadar Cd, Pb 

produk tambak utama tambak; 3) Mengidentifikasi komponen bahan sisa pada sedimen 

tambak udang; 4) Melakukan praktik mengelola produk utama tambak dengan memanfaatkan 

kearifan lokal; 5) Melakukan praktik pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan 

sedimen limbah tambak secara biologi; 6) Menerapkan praktik penggunaan pupuk organik 

hasil pengomposan biologis kepada tanaman pangan; 5) Memberikan motivasi untuk secara 

sadar melakukan minapolitan berkelanjutan. 
 

METODE 

Pendekatan 

Pendekatan sosialisasi pemanfaatan sedimen tambak udang pada pertanian untuk 

pengembangan minapolitan, 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 pengelolaan produk utama dan sampingan tambak, dengan 

memanfaatkan budaya kearifan lokal, yaitu memberikan asam buak alami kepada udang serta 

pemanfaatan limbah sedimen tambak sebagai pupuk,  dan efeknya kepada  sistem kehidupan 

dan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan dengan memadukan metode pelatihan oleh pakar, 

studi lapangan, dan pendampingan praktek observasi identifikasi kandungan sedimen tambak.  

Dalam pendekatan ini subjek kelompok ibu rumah tangga sebagai penyedia pangan 

sehat, serta petani tambak menjadi sasaran kegiatan sosialisasi dan mendapatkan kesempatan 

memperoleh pelatihan secara klasikal tentang pemahaman kandungan sedimen tambak udang 

dan alternatif pemanfaatannya 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 Kecamatan Pasir Sakti, 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 

tambak.  

 

Materi Sosialisasi  

Dalam sosialisasi tentang bahaya logam berat dan residu aktif pada produk utama 

tambak, 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 produk tambak  

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.  

Sedangkan sosialisasi tentang sedimen tambak sebagai produk sampingan tambak, 

disusun materi sebagai berikut: 

a. Pemahaman berbagai sistem pengelolaan tambak serta kelebihan dan kekurangannya 
b. Potensi produk sampingan tambak yang berefek limbah 

c. Alternatif pengelolaan sedimen limbah  sebagai produk sampingan tambak 
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Prosedur dan Strategi Kegiatan Pengabdian  

             Secara prosedural, kegiatan pengabdian meliputi: 

a. Survei jenis pencemar di wilayah tambak Pasir Sakti;  
b. Observasi sumber-sumber pencemar logam berat dan residu aktif di lingkungan tambak.  

c. Praktek identifikasi pengaruh cemaran produk utama dan sampingan tambak  

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. 

f. Diskusi, tukar pendapat, dan sharing memanfaatkan produk tambak dengan menerapkan 

budaya dan kearifan lokal. 

 

Tenaga Pelatih/Nara Sumber  

Tenaga ahli sebagai pelatih/nara sumber dan perannya dalam kegiatan pengabdian 

sosialisasi ini adalah:  

a. Nara sumber informasi pengetahuan bahaya logam berat pencemar dan residu aktif pada 
produk utama tambak.  Kepakaran tentang pemahaman bahaya logam berat pencemar 

yang diperlukan untuk memenuhi kevalidan pemahaman logam berat pencemar dan 

residu aktif serta mekanismenya dalam memberi efek pada pangan yang bersumber dari 

tambak. dan lingkungannya. Kepakaran tentang pemahaman logam berat pencemar dan 

residu aktif serta mekanismenya dalam memberi efek pada tambak dan lingkungannya 

serta 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 

tambak, 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 produk tambak 

tercemar logam berat dan residu aktif. Kepakaran tentang pemahaman praktek observasi 

jenis pencemar dan identifikasi ciri produk tambak tercemar penting 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, 

terkait promosi dan publikasi.  

 

Media Sosialisasi 

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang terdiri dari unsur petani tambak, 

utamanya dalam mengelola sedimen tambak;  dan kelompok ibu rumah tangga yang memiliki 

tanggungjawab utama sebagai penyedia  pangan sehat, adalah dengan memberikan brosur dan 

poster sosialisasi yang secara eksplisit menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, sebagaimana tertuang pada Gambar 1. Memanfaatkan potensi dan kearifan 

budaya lokal dalam menangani produk tambak udang, yang semula hanya sekedar sebagai 

penghilang anyir/amis pada udang produk tambak utama, oada kenyataannya mampu 

menurunkan 42,9% logam berat Cd, 24,33% Pb polutan, setelah direndam dalam asam buah 
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alami, meliputi Jeruk nipis, nanas, jeruk lemon, serta asam jawa. Sedangkan limbah sedimen 

tambak, setelah diolah dengan dibuat kompos memanfaatkan bakteri yang telah diproduksi 

dari isolasi limbah cair nanas, didapatkan secara signifikan menaikkan Nitrogen (N), Phosfor 

(P), Kalium (K), serta menurunkan kadar C organic dan rasio C/N, yang tentunya sangat 

menguntungkan untuk kebutuhan tanaman. 

 

  
Gambar 1. Hasil Penelitian sebagai Media Bahan Sosialisasi Hasil Pemanfaatan Sedimen Tambak 

sebagai Pupuk dengan Memanfaatkan Proses Bioremediasi oleh Bakteri (Pumakkal) 
Sumber: Penelitian Payung PPUPIK Tahun 2020 

 

 
Gambar 2. Brosur Sosialisasi  Pengelolaan Produk Utama Terkontaminasi Cemaran Cd, Pb dan 

Penurunanya dengan Penanganan Pemberian Asam Buah Alami 
Sumber: Penelitian PTUPT Tahun  2020 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Pemahaman Mengelola Produk Utama dan Sampingan  Tambak, sebagai Pangan 

Sehat dan Pupuk Berkualitas. 

Didasarkan pada hasil sosialisasi pengembangan minapolitan Pasir Sakti dalam 

memanfaatkan produk utama dan sampingan  tambak udang secara berkelanjutan melalui 

pemberdayaan kearifan lokal, dapat ditunjukkan rekapitulasi hasilnya tertuang pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Sosialisasi Pengembangan Minapolitan Pasir Sakti dalam Memanfaatkan 

Produk Utama dan Sampingan  Tambak Udang Secara Berkelanjutan 

 
No. Indikator Sebelum Sosialisasi Setelah Sosialisasi Pening

katan 

(%) 
Rata-rata 

(%) 

Katagori Rata-rata 

(%) 

Katagori 

1. Pemahaman wilayah hilir sebagai 

tampungan limbah 

20 Buruk 65 Cukup 325 

2. Pemahaman variasi jenis tambak dan 

efeknya pada produk utama tambak 

25 Buruk 70 Baik 280 

3. Pemahaman variasi jenis tambak dan 

efeknya pada produk samping 

tambak 

65 Cukup 70 Baik 10,77 

4. Pemahaman budaya lokal mengelola 

polutan 

30 Buruk 70 Baik 233 

5. Pemahaman polutan dapat 

mempengaruhi pangan 

60 Kurang 75 Baik 11,54 

6. Pemahaman polutan dalam 

mempengaruhi kesehatan 

65 Cukup 80 Baik 

sekali 

12,31 

7. Identifikasi polutan tambak 50 Buruk 70 Cukup 14 

8. Kemauan mengelola tambak yang 

baik untuk keberlanjutan kelestarian 

lingkungan 

65 Cukup 70 Baik 10,77 

9. Keingin memilih pangan sehat 60 Kurang 70 Baik 11,67 

10. Kesadaran mempraktekkan 

mengelola tambak organik 

50 Buruk 60 Kurang 12 

Rata-rata 49 Buruk 70 Baik 92,106 

 

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

kesadaran tentang bahaya polutan, jenis-jenis polutan, sumber-sumber pencemarnya, efeknya 

pada produk tambak, 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 tumbuh kesadaran untuk 

menghindari dan meminimalisir efek pencemaran. Berusaha mencermati kemungkinan 

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

diprediksi tercemar, dan mengupayakan untuk lebih jeli dalam memanfaatkan teknologi 

produksi dan budidaya dalam menanam, memelihara, dan memanfaatkan produk utama 
maupun produk sampingan tambak. Memanfaatkan produk tambak secara bijaksana, dengan 

memperhatikan teknik pengelolaan tambaknya, pemeliharaan, maupun dalam 

mengkonsumsinya, sehingga dapat diupayakan tersedianya produk tambak  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) terjadi peningkatan pemahaman lebih dari 145,41%, jadi ≥ 100%; setelah diberi 

pelatihan dan penyuluhan tentang bertani ramah lingkungan; dari aspek ketrampilan (nomor 
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7) terjadi peningkatan 14%; sedangkan dari segi afektifnya, yaitu kesadaran (nomor 8, 9, 10) 

mengalami peningkatan 11,48%. Selanjutnya bila dianalisis secara umum untuk keseluruhan 

aspek dari indikator kognitif (pemahaman), ketrampilan, dan afektif/kesadaran, maka terjadi 

kenaikan dari 49%  (buruk) menjadi 70% (baik), sehingga peningkatan secara umum adalah 

92,106% (peningkatannya mendekati 100%).  Peningkatan ini tentu sangat menggembirakan. 

Walaupun kalau disimak dari aspek kesadaran (nomor 8,9,10), yaitu Kemauan Bertani 

tambak secara organik dan pengelolaan tambak berkelanjutan dan Kesadaran untuk 

mempraktekkan penambakan organik, ternyata masih sangat rendah, yaitu sekitar 11,48% 

saja. Ini menunjukkan masih perlu langkah-langkah lain agar kemauan dan kesadaran petani 

tambak untuk mengelola tambak secara organik masih harus terus digalakkan.  

Upaya yang selanjutnya dilaksanakan adalah menyelipkan pesan-pesan moral dan 

spiritual keagamaan, menggali budaya dan kearifan lokal  melalui berbagai media, sehingga 

setidaknya menimbulkan kegamangan untuk melanjutkan mengelola tambak konvensional 

yang kurang ramah lingkungan dan menjadikan tidak berkelanjutan dalam melestarikan 

ekosistem lingkungan yang baik. Demikian juga tuntutan ekspor produk tambak juga 

demikian ketatnya. Bila petani tambak tidak/kurang merespons hal ini, tentunya akan 

merugikan dirinya sendiri, karena produk tambak tidak akan diterima pasar, utamanya pasar 

dunia (ekspor). Oleh karena itu secara bertahap dapat ditumbuhkan kesadarannya, meskipun 

berat masih belum bisa sepenuhnya mengelola tambak secara ramah lingkungan.  

Para ahli menyatakan bahwa 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 kelangkaanpupuk 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 
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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 karena 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 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 
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pangan yang bermutu dan aman. Bahan pangan yang tidak diproduksi dengan cara yang baik 

dan benar dapat menjadi sumber kontaminan 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”.  

Didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana dalam pembahasan hasil pengabdian ini, 

maka sudah menjadi keniscayaan, upaya kita untuk selalu memperhatikan semua pengelolaan 

terkait penyediaan pangan yang baik dan memberikan manfaat (halalan thotiban) dimulai 

dari lingkungan yang sehat. Proses pengelolaan juga menjadi penting, karena akan 

menentukan hasilnya.  Untuk dapat dihasilkan produk yang baik, memperhatikan kearifan 

dan potensi lokal warisan budaya leluhur nenek moyang juga perlu digali kembali, karena 

pada kenyataannya leluhur mewariskan budaya yang didasarkan oleh pengalaman termasuk 

spiritual yang diajarkan oleh agama, Rosul, dan tentunya bersumber dari Allah SWT. 

 

 

KESIMPULAN  

Simpulan Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

petani tambak dan kelompok ibu PKK penyedia utama pangan rumah tangga, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemahaman, ketrampilan, dan sikap (kesadaran) tentang 

pengelolaan produk utama dan sampingan secara keseluruhan meningkat 92,106%; 2) 

Masyarakat kurang  mengenal cemaran pupuk kimia dan pestisida yang dapat terdistribusi 

pada tambak; 3) Masyarakat kurang mengenal jenis logam berat pupuk kimia dan residu aktif 

pestisida sintetis, maupun variasi teknik pengelolaan tambak yang dapat mempengaruhi 

produk utama, sampingan tambak, maupun lingkungan; 4) Masyarakat kurang mengenal 

solusi meminimalisir cemaran dengan pengendalian pupuk dan pestisida organik, maupun 

pengelolaan jenis tambak; 6) Masyarakat kurang mengenal pengelolaan produk tambak 

secara  organik organik di antaranya dengan memanfaatkan konsep bioremediasi berbasis 

kearifan dan potensi lokal, serta pembuatan pupuk hasil fermentasi mikroba dan bioinseksida; 

7) Kesadaran bertani ramah lingkungan meningkat 11,48%, tetapi kesadaran untuk 

mempraktikkan secara konsisten masih kurang. Di antaranya karena tuntutan ekonomi dan 

ingin cepat dan instan dalam meningkatkan produk tambak, dengan kurang memperhitungkan 

jangka panjang dan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan.  

 

Saran 

Didasarkan pada perolehan kesimpulan pengabdian tentang pemahaman mengelola 

produk utama dan sampingan  tambak, dalam menangani produk utama tambak sebelum 

diolah, dan sedimen produk sampingan tambak sebagai pupuk berkualitas, 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, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan hidup. 
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