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Abstrak
Tujuan kajian ini adalah agar para pelaku UMKM Bantul bidang kriya/kerajinan
memiliki strategi untuk merespon pandemi dengan tetap melakukan aktifitas, merubah cara
pandang, dan menembus batas lintas penciptaan produk-produk yang berhubungan dengan
pandemi. Kemudahan akses teknologi informasi menjadi solusi sebagai sarana komunikasi
dengan memanfaatkan dunia media sosial, mengembangkan profesionalisme dan melakukan
sinergi kolaboratif usaha yang saling menguntungkan. Kajian ini menggunakan paradigm
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melakukan proses penelitian dan pemahaman
yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidikisuatufenomenasosial dan masalah
manusia. Kajian ini menggunakan penggabungan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan dengan teknik
populasi dan sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif
yang disajikan secara deskriptif. Hasil kajian mendapatkan gambaran kompleks tentang
dampak pandemi Covid-19 pada UMKM bidang kriya/kerajinan, khususnya di Kabupaten
Bantul sebagai pusat pelaku kriya/kerajinan terbanyak di Yogyakarta. Proses kreatifitas dari
pelaku UMKM dalam merespon pandemi Covid-19 untuk tetap bertahan dalam kondisi sulit
membawa pengaruh besar pada kelangsungan hidup UMKM yang berdampak pada penyerapan
tenaga kerja secara luas.
Kata Kunci: Kriya/kerajinan, Bantul, Pandemi, Covid-19, Strategi
Abstract
The purpose of this study is so that the msme bantul actors in the field of craft have a
strategy to respond to pandemis by still doing activities, changing the way of view, and breaking
the cross-border creation of products related to pandemis. The ease of access to information
technology becomes a solution as a means of communication by utilizing the world of social
media, developing professionalism and conducting collaborative synergies of mutually
beneficial businesses. This study uses a qualitative paradigm with phenomenological
approaches to conduct research and understanding processes based on methodologies that
investigate a social phenomenon and human problems. This study uses a combination of several
data collection techniques, namely: observation, interview, and documentation. Observations
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and interviews are conducted with population and sampling techniques. The method of data
analysis used is a method of qualitative analysis presented descriptively. The results of the study
get a complex picture of the impact of covid-19 pandemi on MSMEs in the field of craft,
especially in Bantul Regency as the center of the most craft actors in Yogyakarta. The creative
process of MSMEs in responding to the Covid-19 pandemi to stay afloat in difficult conditions
has a major impact on the survival of MSMEs that impacts the widespread absorption of labor.
Keywords: Kriya/Craft, Bantul, Pandemi, Covid-19, Strategy

PENDAHULUAN
Masa pandemi yang melanda di seluruh
dunia tidak terkecuali di Indonsia membawa
dampak dalam segi kehidupan. Semakin
meluasnya wabah dan dari virus ini secara
signifikan di dalam segi-segi kehidupan
Indonesia, (Van Leuwen, et.al., 2012 dalam
Dana Riska Buana, 2020). Hal ini juga
berdampak buruk bagi keberadaan ekport
produk-produk kriya/kerajinan. Covid-19
memaksa para pelaku usaha untuk menutup
usahanya. Akibatnya, karyawan terpaksa
dirumahkan, bahkan terjadi pemutusan
hubungan kerja (PHK). Langkah tersebut
terpaksa diambil akibat terhentinya
operasional secara total akibat pandemi
Covid-19. Dampak lanjutannya yaitu
meningkatnya jumlah kasus PHK,
pengangguran, dan dampak terburuknya
meningkatnya jumlah kemiskinan. Di sektor
ekonomi, wabah Covid-19 telah
menghentikan sebagian besar aktivitas
ekonomi, seperti UMKM bidang
kriya/kerajinan.
Wabah Corona Disease-19 memberikan
dampak dan pukulan berat bagi hamper semua
pelaku kreatif UMKM di bidang
kriya/kerajinan di Kabupaten Bantul.
Sebagian besar penjualan produk-produk
kerajinan masih sangat bergantung pada
denyut nadi wisata. Pusat oleh-oleh dan
cinderamata khas Yogyakarta seperti Bakpia

Pathuk, Batik di Pasar Beringharjo, sentrasentra kerajinan perak Kotagede, batik di
Giriloyo, gerabah di Kasongan, batik kayu di
Krebet, desa-desa wisata, dan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) lainnya seolah
mati. Berdasarkan informasi dari pelaku
usaha yang tergabung dalam Asosiasi Mebel
dan Kerajinan Indonesia Yogyakarta
(ASMINDO KOMDA DIY) mengatakan
bahwa kelompok pengusaha kerajinan yang
sering melakukan eksport keluar negeri
transaksi ordernya banyak yang dihentikan
bahkan dibatalkan karena negara-negara lain
juga mengalami pasar lesu yang sama karena
dampak pandemi Covid-19.
Dampak dari COVID-19 tidak hanya
mengganggu sektor ekspor dan impor
Indonesia, tetapi juga menyerang sektor
perdagangan yaitu dari penerimaan pajak
yang juga mengalami penurunan. Hal ini
berdampak sangat serius karena dalam
penerimaan pajak sektor perdagangan sangat
memiliki kontribusi besar dalam
mendongkrak penerimaan negara tepatnya
yaitu berada pada urutan kedua terbesar
(Sugarda & Rifky, 2017) dalam Dito Aditia
Dharma Nasution, 2020). Menurut Bank
Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2020 juga diprediksi 0%, melambat dari
tahun 2019. Bahkan, dapat mencapai minus
3,5 dalam skenario buruk (Kompas,
3/6/2020). Tidak hanya itu, investasi turut
terhambat dan aktivitas ekspor-impor
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terdampak sangat signifikan. Selama pandemi
sekitar 72,6% UMKM mengalami penurunan
kinerja, omzet, dan permodalan. Untuk
meningkatkan kembali kinerja UMKM ini
diperlukan transformasi SDM dan juga
mendorong transformasi digital (Doni P
Joewono, Kedaulatan Rakyat, 8 Oktober
2020).
Pelaku industri kriya/kerajinan di
Kabupaten Bantul yang terdampak pandemi
sangat merasakan situasi ini menjadi beban
yang sangat berat dan pasrah pada keadaan
untuk menghentikan aktifitas kerjanya.
Dampak situasi ini membuat sebagian
masyarakat pelaku kriya/kerajinan dalam
taraf ekonomi masyarakat menjadi goyah.
Seluruh aktifitas produksi kriya/kerajinan
berhenti total dan bingung menghadapi situasi
yang masih gamang untuk berbuat apa dan
dimana-mana terjadi lockdown area yang
mengakibatkan jalur distribusi produk
kriya/kerajinan menjadi terputus.
Masa pandemi Covid-19 tidak dapat
dipungkiri sangat berdampak pada aktifitas
UMKM bidang kriya/kerajinan. Banyak para
pelaku kriya/kerajinan sampai hari ini belum
juga melakukan proses produksi dan
menjalankan usaha membuat produk-produk
kerajinan seperti biasa karena terkendala
suplai bahan, pasar yang belum menentu,
keadaan keuangan yang bangkrut, dan alasan
lain yang menyebabkan UMKM di Bantul
bidang kriya/kerajinan berhenti total.
Namun, fenomena ini tidak semua terjadi
menyeluruh di UMKM Bantul. Ada beberapa
pelaku usaha yang justru omset pendapatnnya
meningkat. Masa pandemi tetap ada transaski
bisnis yang dilakukan dengan cara dan
metode baru. Bahkan peningkatan pesanan
produknya melebihi hari-hari biasa sebelum
masa pandemi Covid-19.

Permasalahan yang akan diungkap dalam
kajian ini adalah keberadaan UMKM bidang
kriya/kerajinan di Kabupaten Bantul yang
pada masa pandemi ini masih eksis dan tetap
berproduksi menyesuaikan dengan masa
pandemi. Sehingga akan diperoleh manfaat
bagi UMKM secara luas terutama strategi
yang digunakan oleh pelaku UMKM bidang
kriya/kerajinan di Bantul. Dimana pada masa
sulit ini tetap bisa terus berproduksi, sejalur
dengan bidang kriya/kerajinan atau beralih
dengan produksi lain dan melakukan
kolaborasi yang dapat menjadi contoh bagi
UMKM lain untuk tetap survive menghadapai
masa pandemi Covid-19. Bahkan ada
beberapa fenomena pelaku usaha
kriya/kerajinan di Kabupaten Bantul pada
masa pandemi Covid-19 ini malah
diuntungkan dengan meningkatnya
permintaan produk kerajinan/kriya dari
negara-negara seperti Belanda dan Amerika.
METODE PENELITIAN
Kajian ini merupakan jenis paradigma
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
C r es w ell ( 1 9 9 8 ) men y atak an b ah w a
penelitian dengan paradigma kualitatif
merupakan studi yang alami. Terkait dengan
situasi alami adalah adanya masa pandemi
Covid-19 dan kreatifitas kriyawan dalam
merespon masa pandemi sebagai bentuk
usaha menghidupkan kriya dan ekonomi
masyarakat secara luas, khususnya di
Kabupaten Bantul sebagai sentra kerajinan
terbesar di Yogyakarta.
Pendekatan fenomenologi yang dimaksud
dalam kajian ini mencoba menjelaskan atau
mengungkapkan pengalaman para pelaku
kriya/kriyawan di Yogyakarta, khususnya
wilayah Bantul dalam keadaan sadar
mewujudkan produk-produk baru dengan
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kreatifitasnya menyesuaikan dengan
kebutuhan di era pandemi dengan tatanan
kehidupan yang baru. Sehingga pada masa
pandemi beberapa pelaku UMKM Bantul
tetap eksis dan memiliki pesanan yang
melebihi keadaan normal sebelum masa
Covid-19.
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi
instrument atau alat penelitian adalah peneliti
itu sendiri. Jadi peneliti kualitatif sebagai
human instrument, berfungsi menetapkan
focus penelitian, memilih informan sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data,
menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data, dan membuat kesimpulan
atas temuannya (Sugiyono, 2013). Jadi dalam
penelitian kualitatif ini, peneliti
menggunakan diri peneliti sendiri sebagai
instrumen penelitian (human instrument) dan
menggunakan alat bantuberupa pedoman
wawancara, pedoman observasi, dan
pedoman dokumentasi.
Penggabungan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Dalam kajian
ini digunakan penggabungan beberapa teknik
pengumpulan data, yaitu: observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan
wawancara dilakukan dengan teknik Populasi
dan Sampling. Populasi adalah dinas terkait
atau nara sumber terpilih yang mengetahui
keberadaan UMKM kriya/kerajinana dan
seluruh pengrajin/pengusaha kerajinan di
Kabupaten Bantul. Sampling akan
diambilkan pada sentra-sentra kerajinan dan
pelaku kreatif kriya di Kabupaten Bantul.
Pemilihan sampling tersebut juga memiliki
dasar bahwa sentra atau pelaku
kriya/kerajinan terpilih mampu bertahan di
era pandemi Covid-19 serta memiliki strategi
untuk tetap berproduksi kriya/kerajinan di
masa pandemi.
Setelah data yang diperlukan terkumpul
dan dirasa cukup, kemudian dilakukan

pengkodifikasian sesuai dengan jenis dan
fungsinya masing-masing yang selanjutnya
dilakukan analisis. Metode analisis data yang
digunakan adalah metode analisis kualitatif
yang disajikan secara deskriptif. Analisis
data merupakan upaya untuk mencari dan
menata secara sistematis catatan hasil studi
kepustakaan, observasi, wawancara, dan
lainnya disusun menjadi bentuk hasil
penelitian berupa laporan penelitian.
Bogdan & Biklen (1982) mengemukakan
bahwa analisis data adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan
pola, menemukan apayang penting, apa yang
dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain , Moleong,
2004). Langkah-langkah dalam menerapkan
metode analisis adalah: 1) reduksi data; 2)
klasifikasi data; 3) display data; dan 4)
melakukan penafsiran dan interpretasi serta
mengambil kesimpulan (Nasution dalam
Kaelan, 2005). Dalam penjelasan yang lebih
singkat R.M. Soedarsono mengemukakan
bahwa dalam menganalisis data kualitatif
setelah data dikumpulkan, kemudian diseleksi
dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
Setelah itu dieksplanasikan secara kritis
semua informasi yang diperlukan (R.M.
Soedarsono, 2001).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah Indonesia terus berupaya
untuk menghidupkan dan memberikan
support dengan berbagai kebijakan dan
kebijaksanaan agar sektor-sektor ekonomi
berdampak pada ekonomi masyarakat secara
luas tetap dapat beroperasi dengan protokol
kesehatan yang ketat. Menteri Kesehatan
mengeluarkan dua surat keputusan sebagai
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protokol kesehatan untuk menerapkan
kebiasaan baru atau normal baru. Pertama,
protokol kesehatan di tempat kerja
perkantoran dan industri yang ditetapkan pada
20 Mei 2020. Kedua, protokol kesehatan bagi
masyarakat di tempat danfasilitas umum yang
ditetapkan pada 19 Juni 2020. Kedua protokol
ini kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa
kementerian dengan surat edaran untuk
menentukan tindak lanjut secara detail
bagaimana penerapannya di lapangan.
Salah satunya, Menteri Perdagangan
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri
Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tanggal 28
Mei 2020 tentang Penerapan Protokol
Kesehatan di Sektor Perdagangan. Di dalam
dokumen SE tersebut diatur protokol
kesehatan pasar rakyat, ritel modern, toko
swalayan, supermarket, mal, restoran, warung
makan, kafe, toko obat/farmasi, rest area
diperbolehkan secara terbatas, salon, tempat
hiburan, galeri seni dan pedagang kaki lima
(PKL) (Kompaspedia, 28 Juni 2020).
Kebijakan Bupati Bantul (Drs. H.
Suharsono) yang mengizinkan semua objek
wisata di Bumi Projotamansari kembali
beroperasi menerima kunjungan wisatawan
per 1 Juli 2020 meski Yogyakarta masih
berstatus tanggap darurat membawa angin
segar bagi pelaku UMKM terutama bidang
kriya/kerajinan. Pembukaan obyek wisata
yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul
dan warga ini untuk menggeliatkan kembali
perekonomian warga setelah vakum selama
lebih kurang tiga bulan karena pandemi
Coronavirus Disease atau Covid-19. Dalam
hal ini juga berlaku pada industri
kriya/kerajinan.
Merespon masa pandemi Covid-19 yang
telah masuk dalam tananan berkehidupan seni
di Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul,
para kriyawan tidak lantas semua berhenti,
tetapi bergerak dalam lingkungan yang sama

walau berbeda produk yang diciptakan. Pada
awalnya memang sangat memukul dan
menjadi beban berat tetapi selang 3 bulan
masa pandemi berlangsung, para pelaku
kriya/kerajinan di Bantul mulai menata diri
untuk menghadapi masa pandemi dengan
kreasi-kreasi produk baru dengan jalur-jalur
koneksi komunikasi dan kombinasikombinasi baru yang melahirkan suasana
kreatifitas “art world” yang berbeda.
Kota Yogyakarta sejalan dengan sejarah
perkembangannya telah terbukti sebagai
kawah condrodimuko yang melahirkan insaninsan cendekia. Kekuatan budaya kota
Yogyakarta juga telah melahirkan kreatorkreator produk inovatif dalam dunia industri
kreatif terutama dibidang Kriya/Craft.
Potensi industri kreatif di Kabupaten Bantul
dibidang kriya tidak bisa diremehkan, paling
tidak ini terkait dengan nilai eksport, daya
serap ketenagakerjaan, nilai tambah yang
dihasilkan dan aspek komsumsi industri
kreatif yang cukup besar merambah disetiap
pelosok desa dan sentra-sentra kriya.
Penciptaan karya seni dalam hubungannya
dengan karya terapan diarahkan dapat
memberikan kontribusi nyata meningkatkan
tingkat kehidupan ekonomi masyarakat
secara luas dan berdaya guna bagi lingkungan
kehidupan. Menghadirkan produk kreatif
dalam penciptaan karya seni bukan
merupakan hal yang mudah tetapi dapat
dilakukan oleh seniman-seniman yang
memiliki kepekaan rasa yang tinggi.
Kehadiran seniman-seniman pencipta ini
memang lahir dari seniman otodidak yang
memiliki talenta-talenta khusus. Tetapi
kehadirannya juga dilahirkan dari dunia
istitusi pendidikan seni yang dapat
memberikan argumentasi penjelasan akan
konsep garap yang dibuat.
Media-media kreatif yang diciptakan
biasanya melalui proses penelitian yang
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membutuhkan objek artistik ditemukan
dengan objek artistik lain yang didapat dari
pencarian material, sumber informasi, dan
teknologi yang akan menghasilkan objek
kreatif baru atau karya baru. Penciptaan karya
seni selalu didasari oleh bertemunya subjek
kreator (seniman) dengan objek artistik. Atas
dasar itu, dipahami bahwa karya seni
mengandung tiga unsur penyebab
kelahirannya, yaitu 1) objek artistik, 2) subjek
kreator (seniman), dan 3) pertemuan dari
keduanya. Tidak akan pernah lahir karya seni
apabila ada objek artistik tapi tidak ada subjek
kreator, ada subjek kreator dan pada saat yang
sama juga ada objek artistik, namun keduanya
tidak pernah bertemu. Karena itu, tiga unsur
itu adalah fenomena epistemologis lahirnya
karya seni (Sunarto, 2007). Dalam hal ini
kajian seni kriya memiliki dua aspek
komponen yang lazim digunakan, yaitu
komponen budaya dan komponen
komunikasi (fungsi dan narasi produk).
Masa pandemi ini sangat berdampak pada
kegiatan penjualan produk yang biasanya
dilakukan melalui penjualan langsung di
gerai-gerai art shop atau showroom. Dengan
sendirinya, para pembeli berdatangan ke
desa-desa atau sentra-sentra produksi bidang
kriya. Kegiatan pameran atau penjulaan
produk kriya yang dilakukan di tempattempat khusus dengan produk-produk yang
khusus menghadirkan banyak pengunjung
terutama buyer-buyer potensial juga sangat
minim pengunjung. Dengan adanya
pembatasan sosial “social distancing”
membuat penjualan dan pameran produk
kriya berubah pada ruang-ruang maya melalui
digitaliasi media sosial yang ada. Pameran
produk kriya yang biasanya dihadirkan pada
event-event pameran kelas dunia dan menjadi
agenda bertemunya para kreator serta tolok
ukur perkembangan desain kriya terbaru
menjadi tidak ada.

Pelaku Kriya/kerajinan di Bantul yang
memiliki modal berlebih akan cepat
melakukan promo produk baru melalui even
pameran produk unggulan dan mulai
bersinergi dengan lintas ilmu lain dalam pasar
digital. Kriyawan ini juga akan cepat merubah
atau banting setir pada usaha bidang lain atau
tetap pada usaha produk kriya yang
dipadupadankan dengan kebutuhan masa
pandemi. Bahkan oleh beberapa kriyawan
yang memiliki modal dan pemikiran maju
pameran virtualpun dibuat. Juga ada yang
berani melakukan terobosan pameran virtual
di area pegunungan bukan ditempat yang
ramai. Tentunya pameran ini tetap dilihat oleh
orang banyak dan menjadi terobosan baru
dengan rekaman video yang ditayangakan
secara pameran daring/virtual.
Seperti yang disampaikan oleh Suwarno
bahwa suatu pameran seni rupa, pementasan
tari, atau teater, sebuah konser, tak lagi
penting digelar dimana, apakah di suatu pojok
desa Indonesia, di sebuah kota di Amerika,
atau Eropa. Di dalam negeri atau di luar
negeri, bukan lagi isu penting. Akan tetapi
jauh lebih penting dan bermakna, jika
mempersoalkan “isu” dan “isi”-nya apa,
produk pengetahuannya sepertii apa, apakah
berdaya guna bagi orang banyak, memiliki
dampak sosial-politik (social-politic impact)
atau tidak, apakah menginspirasi orang lain,
apakah mendorong menciptakan atmosfir
akademik atau tidak, dan sejenisnya. Sejak
saat itu mengingatkan kita semua bahwa seni
hari ini memiliki multi fungsi, dari yang
pragmatis, ekonomi, fungsi politik, sosial,
bahkan fungsi “lintas iman”. Fungsi lintas
iman karena semestinya karya seni mampu
menerobos sekat-sekat agama, keyakinan,
suku, kelompok, dan ras. Seni atau karya seni
semestinya tidak disempitkan untuk
kepentingan-kepentingan sempit dan
pragmatis semata (Wisetrotomo, 2018).
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Strategi dengan melakukan sinergitas
kriyawan Yogya dalam merespon pandemi
agar kekuatan supporting kriya yang
menyebar pada sentra-sentra, desa-desa
wisata kembali hidup, minimal mata
pencaharian dan roda ekonomi tidak berhenti.
Menumbuhkan kreativitas antar warga
dibutuhkan sinergi tidak saja untuk bertahan
hidup di masa pandemi tapi juga memecahkan
masalah bersama-sama.
Yogyakarta sebagai kota yang kental
dengan budaya gotong-royong juga memiliki
kekuatan yang mendukung adanya
keberlanjutan Kriya di Yogyakarta tetap hidup
di tengah kehidupan masyarakatnya. Dari
elemen masyarakat ini menjadikan kekuatan
yang disebut sebagai kekuatan kampung.
Hidup pula Kekuatan Komunitas di tengah
kehidupan kesenian masyarakat yang
mensupport keberadaan Kriya di Yogyakarta.
Eksistensinya juga didukung dengan adanya
lembaga pendidikan formal sebagai Kekuatan
Kampus.Yang tidak kalah penting keberadaan
keraton Yogyakarta Hadiningrat menjadi titik
tolak seni kriya yang sampai hari ini terus
menjadi pijakan bagi lahirnya karya kriya
berbasis seni budaya lokal Yogyakarta, yang
kita sebut Kekuatan Kraton.

Gambar 1. Skema Komponen Kekuatan
Kriya Yogyakarta

Berbagai peranan lain seperti
keterlibatan media massa yang memberikan
informasi menyejukkan terkait iklim dunia
wisata budaya Yogyakarta turut memberikan
rasa aman bagi yang bekunjung dengan
penerapan protokol kesehatan di masa
pandemi. Hal ini secara tidak langsung
menghidupkan geliat produk kriya Yogya
khususnya produk-produk cinderamata
terjual. Kebijakan-kebijakan pemerintah
juga sangat menentukan kesuksesan Kriya
dalam mendukung usaha Kriya di
Yogyakarta dengan regulasi dan dukungan
nyata melalui dinas-dinas terkait. Kekuatan
secara kolektif ini yang diharapkan oleh
semua pihak terutama para kriyawan untuk
melakukan inovasi produk dan sebagai
lahan menciptakan sumber ekonomi
masyarakat yang mensejahterakan dengan
produk-produk baru di masa pandemi.
Karya seni lahir dari seniman yang
kreatif, artinya seniman selalu berusaha
meningkatkan sensibilitas dan persepsi
terhadap dinamika kehidupan masyarakat.
Sebaliknya masyarakat akan dapat
merasakan manfaatnya. Seniman yang
kreatif akan membawa masyarakat ke selera
estetik yang lebih dalam, bukan selera yang
mengarah pada kedangkalan seni. Hal
tersebut menuntut kreatifitas seniman dalam
proses cipta seni, dan secara teoritis
membutuhkan pemikiran yang matang. Ada
tiga komponen dalam proses cipta seni
sebagai landasan berkarya. Ketiga
komponen tersebut adalah tema, bentuk, da
isi. Walaupun secara teori dapat dipisahkan
namun sebenarnya, komponen tersebut
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan (Dharsono, 2016).
Featherstone dan Appadurai dalam Irwan
Abdullah (2007) menyebutkan bahwa
globlalisasi telah menjadi kekuatan besar
membutuhkan respon tepat karena ia
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memaksa suatu strategi bertahan hidup
(survival strategy) dan strategi
pengumpulan kekayaan (accumulative
strategy) bagi berbagai kelompok dan
masyarakat. Proses ini telah membawa pasar
menjadi kekuatan dominant dalam
pembentukan nilai dan tatanan sosial yang
bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi
padat dan canggih. Pasar sekaligus
mengaburkan batas-batas itu akibat
berubahnya orientasi ruang dalam
masyarakat. Dampak pandemi virus corona
(Covid-19) sangat terasa di dunia bisnis dan
ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat,
pola pemasaran pun berubah terlebih ketika
diberlakukan social distancing dan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemasar harus putar otak untuk bisa
memasarkan produk atau jasa mereka ke
konsumen, sebagai strategi brand bertahan
di tengah pandemi virus corona. Para pelaku
bisnis mengoptimalkan pemasaran online
dan digital branding sebagai sarana
komunikasi dengan target konsumennya.
Ada beberapa sektor bisnis yang berpotensi
stabil dan mengalami kenaikan seperti
produk kesehatan yang dibutuhkan saat
pandemi, e-commerce, minimarket, toko
sembako, apotek, toko jamu, provider
internet, jasa penyedia video conference,
aplikasi belajar dari rumah, dan lainnya.
Bagiamana dengan produk kriya merspon
pandemi?.
Pelaku kriya/kerajinan di Kabupaten
Bantul dari informasi nara sumber dan data
penelitian memiliki beberapa strategi
penting yang patut menjadi catatan dalam
merespon pandemi agar usahanya tetap
bertahan dan mampu menghidupi, baik
secara personal maupun komunal, yaitu:
1. Produksi produk-produk kriya dibuat
berhubungan dengan bidang kesehatan
masyarakat atau aplikatif dengan
kebutuhan saat pandemi.

2. Melakukan kolaborasi produk dengan
lintas bidang atau karya yang berbeda
dipasarkan bersama.
3. Membuat produk karya yang terjangkau
dijual dalam paket-paket tertentu.
4. M e l a k u k a n p e n j u a l a n m e l a l u i
marketplace/media sosial atau market
online dengan membangun jejaring
sosial.
5. Melakukan aksi sosial dengan membuka
pola peluang usaha seperti membuka
kerja sama reseller, dropship, atau
lainnya untuk menjual produknya secara
masif kepada masyarakat.
Terobosan-terobosan barupun dicoba
dengan bekerjasama dengan para
penyandang dana, baik dari pemerintah
maupun pihak swasta yang peduli dengan
masa pandemi Covid-19. Program
“GREBEG UMKM DIY” adalah sebagai
contoh program yang baik dan program ini
diinisiasi oleh Bank Indonesia telah mampu
mengantarkan produk unggulan “go
ekspor”. Seperti yang dijelaskan oleh Tri
Saktiyana (Kedaulatan Rakyat 7 Oktober
2020) mengungkapkan sebagian besar
U M K M Yo g y a k a r t a s u d a h m a s u k
kualifikasi UMKM Unggul, UMKM
Digital, UMKM Go Global atau Ekspor.
Guna mendorong UMKM naik kelas Go
Global maka, diperlukan kurasi
berkelanjutan dan pola pembinaan yang
disesuaikan dengan klasifikasi atau
customize. Contoh nyata adalah PT Indo
Risakti sebagai mitra Bank Indonesia (BI)
yang menginginkan wirausaha dapat
melestarikan kekayaan budaya lokal
Indonesia dan memberdayakan masyarakat
sekitar. Menggandeng komunitas pengrajin
dari berbagai desa di sekitar Bantul dan
Yogyakarta. Melalui karya produk home
decor, seperti keranjang kotak hias, wall
decor, mirror decor, dan lainnya.
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Windu selaku pemilik PT Indo Risakti
mengatakan momentum pandemi justru
membawa berkah bagi penjualan ekspor
dengan gencar melakukan promosi dan
pameran online. Diakuinya bahwa awal
pandemi kondisi perusahaan dapat dibilang
memprihatinkan mulai dari pesanan
dibatalkan dan lain-lainya sampai benarbenar ekspor mandeg sampai pada bulan
April 2020. Akan tetapi dengan terus
melakukan pemasaran online, maka pada
masa pandemi Covid-19 penjualan sampai
Oktober 2020 justru mengalami peningkatan
30% dan malah menambah buyer baru dari
Amerika Serikat dan Belanda di tengah
usaha yang lain mengalami kemunduran
pada masa pandemi. Strategi yang dilakukan
dalam merespon pandemi adalah dengan
melakukan pembuatan e-katalog maupun
video yang atraktif dengan informasi profile
pelaku UMKM dan product knowledge saat
ini.

Gambar 2. Produk Kriya/Kerajinan Yang
Diproduksi oleh PT Indo Risakti Bantul
(sumber: http://www.findglocal.com/ )
Hal yang sama juga dialami oleh
perusahaan kriya/kerajinan PT Out Of Asia
(OOA) di Dusun Kayuhan Blabak, Triwidadi,
Pajangan, Bantul. Menurut Handaka Santosa
selaku Direktur PT OOA mengatakan bahwa
dalam masa pandemi ini perusahaannya dapat
melakukan eksport produk kriya/kerajinan
meningkat dua kali lipat dari biasanya
terbanyak ke wilayah Eropa dan Amerika.
Untuk mendapatkan barang atau produk
berkualitas perusahaan OOA menggandeng
pengrajin kriya/kerajinan sampai luar Jawa
dan melakukan pengiriman tenaga ahli ke
wilayah-wilayah produksi yang tersebar di
Tulungagung, Malang, Bali, Sumatera, NTB,
dan kota-kota lain agar produksi barang
terjaga kualitasnya. Dari proses produksi ini
juga mampu menyerap tenaga kerja di Bantul
cukup banyak, bahkan mampu menyumbang
pendapatan ke pemerintahan Kabupaten
Bantul (Kedaulatan Rakyat, 18 Oktober
2020).
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Persaingan dalam segala bidang setiap
harinya bertambah ketat, dimana persaingan
itu menuntut produk bermutu, inovatif, kreatif
dengan pelayanan yang cepat dan tepat. Hal
ini juga merambah pada produk-produk
inovatif yang membutuhkan pemikiran
kreatif. Teresa M. Amabile (MA: Creative
Education Foundation, 1992) menjelaskan
kunci kreatif akan membuat peluang produkproduk kreatif menjadi salah satu pioneer
kesuksesan dalam memenangkan pasar global
jika: Memiliki pemikiran berbeda dan
mencoba mengajukan solusi yang tidak biasa,
Kombinasi pengetahuan yang telah dimiliki
dengan pengetahuan terbarukan, Kreator
yang memiliki jiwa pantang menyerah, dan
Kemampuan mencari pandangan baru. Yang
kesemuanya itu dibutuhkan suatu keahlian
komunikasi dan kolaborasi.
Secara riil bahwa para pelaku industri
kreatif khususnya senantiasa harus selalu
tanggap terhadap perubahan kebutuhan
masyarakat global akan produk karya seni
(up-grade) dan berusaha dengan kemudahan
akses teknologi informasi untuk tanggap
terhadap perubahan zaman (up-todate) agar
menghasilkan karya novelty product yang
berbeda dari biasanya (Suharson, 2018).
Berikut adalah contoh terobosan baru
dalam menyusun strategi pembuatan produk
baru yang dilakukan oleh para pelaku
kriya/kriyawan dalam masa pandemi Covid19. Strategi ini dilakukan dengan berbagai
sisi, baik dari segi teknik pembuatan, bahan
yang digunakan, kolaborasi produk yang
diterapkan, penjualan melalui web, dan
berbagai hal lain yang dapat dilihat pada
contoh-contoh produk unggulan merspon
pandemi.

Gambar 3. Melakukan Promosi Produk Dan
Penjualan Online Dengan Membuat
Tampilan Dan Keterangan Produk Yang
Baik Dengan Kerjasama Pada Orang-Orang
Ahli Desain Web Atau Kolega Yang
Memiliki Pasar On-Line Yang Baik.
(Sumber: bebasdefinisi &gadgetan.com.)
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Gambar 5. Melakukan Kolaborasi
Penjualan Produk (Keramik Dengan Kayu)
Dipadupadankan Dengan Jamu Herbal
Untuk Kesehatan Dijual Dalam Bentuk
Paket.
(Sumber: sobatjogya dan bisnisukm.com)

Gambar 4. Pengusaha Batik Di Sentra
Giriloyo, Wijirejo, Dan Pelaku Kreatif Batik
Di Bantul Yang Biasa Membuat Produk Kain
Panjang Untuk Fashion Beralih Membuat
Masker Kesehatan
(Sumber: shopee.co.id & lazada.)
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Gambar 7. Pembuatan pot-pot tanaman di
Desa Kasongan merespon pandemi ”stay at
home” yang dipadupadankan dengan produk
lain atau dengan tanaman
(Sumber: Arif Suharson, 2020)

Gambar 6. Desain Terbaru Karya Aruman
ISI Yogyakarta Untuk Pengrajin Kipas Di
Sentra Kipas Jipangan Dengan Metode
Imaging Digital Merespon Pandemi Dengan
Budaya Lokal Dan Wisata Kabupaten
Bantul
(Sumber: Arif Suharson, 2020)

Gambar 8. Pemanfaatan limbah kayu oleh
Timbul Rahardjo dipadupadankan dengan
bahan logam menjadi produk
kriya/kerajinan yang eksklusif.
(Sumber: Arif Suharson, 2020)
Pandemi Covid-19 memberikan dampak
dihampir semua sektor UMKM di Kota
Yogyakarta.Namun sektor yang paling
terdampak adalah usaha di bidang fashion dan
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kriya (kerajinan) karena tidak ada lagi
wisatawan yang datang ke Jogja untuk
mencari oleh-oleh atau suvenir. Kendati
demikian, kriyawan di Jogja kemudian
mengalihkan jenis usahanya agar tetap ada
pendapatan yang masuk, misalnya pelaku
usaha batik beralih usaha memproduksi
masker kain, yang saat ini juga cukup banyak
dibutuhkan. Begitu pula dengan pelaku usaha
kerajinan, yang mengalihkan usahanya ke
bidang kuliner, membuat berbagai minuman
dari bahan rempah-rempah, atau membuat
makanan ringan dikombinasikan dengan
packaging produk kriya.

penting meraih pembeli di masa pandemi
Covid-19. Sehingga kehadirannya dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
luas dan berdaya guna bagi kehidupan
masyarakat global.
Dalam kerangka itulah karya-karya seni
yang dihasilkan juga harus bisa memberikan
kemajuan terhadap seni-seni tradisi kita
dengan inovasi teknologi dibantu kehadiran
media-media kreatif menuju pada kebutuhan
masyarakat masa pandemic Covid-19. Tetapi
tidak boleh dikesampingkan aspek kekuatan
local identity dan kekhasan budaya
Yogyakarta sebagai kekuatan (positioning)
seni kita yang tidak dimiliki oleh negara lain.

KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
UMKM bidang kriya/kerajinan
Kabupaten Bantul sangat berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
UMKM yang mandiri dan mampu
memperkerjakan orang banyak menjadi
bagian penting mengatasi pengangguran di
masa pandemi dan hal ini berdampak dapat
mengurangi angka kemiskinan. Keberadaan
UMKM bidang kriya/kerajinan harus terus
mendapatkan support dan pembinaan dari
seluruh elemen yang berkepentingan untuk
bersama-sama menghadapi masa sulit untuk
menuju ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Berkembangnya teknologi informasi dan
masalah sosio kultural yang hadir setiap saat,
bagi kriyawan kreatif tetap dapat menjadikan
momentum untuk melakukan perubahan.
Harus semakin sadar secara profesional untuk
mengembangkan potensi diri, potensi media,
dan potensi teknologi dalam menciptakan
karya seni yang harus melalui konsep yang
kuat dan penggalian ide yang estetis serta
analitis seperti pada masa pandemi.
Melakukan pemasaran dan pameran produk
secara online juga menjadi momentum
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oleh Petani pada Tanaman Padi Sawah di Desa Kebonagung
Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul
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Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang
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Abstrak
Peningkatan produktivitas padi dapat dilakukan dengan penerapan benih unggul baru,
aplikasi pemupukan Empat Tepat (4T), dan pengelolaan tanaman budidaya padi yang baik serta
penyehatan tanah dengan memaksimalkan bahan organik ataupun agensia hayati. Tujuan
kajian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan petani dalam pemupukan dengan Empat
Tepat (4T) pada tanaman padi sawah di Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten
Bantul. Kajian ini dilaksanakan pada bulan Februari–Juni 2019 di Desa Kebonagung,
Kecamatan, Imogiri Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan adalah Observasi dan
Wawancara dengan instrument kuesioner pada responden yang ditentukan dengan cara Simple
Random Sampling. Menurut Sugiyono (2001: 57) dinyatakan simple (sederhana) karena
pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang
ada dalam populasi itu. Dalam penelitian ini dilakukan pendataan petani di Desa Kebonagung
kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak. Selanjutnya data dianalisis dengan
menggunakan Analisis Deskriptif yang datanya berupa data kuantitatif dan kualitatif. Analisis
deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel
penelitian, dengan cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai
rata-rata, skor total, dan tingkat pencapaian responden serta menginterpretasikannya. Analisis
deskriptif dilakukan untuk mengetahui tingkat dari masing-masing sub variabel yang diteliti
dengan pemberian skor pada setiap indikator. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat
penerapan pemupukan Empat Tepat (4T) pada tanaman padi sawah di Desa Kebonagung
tergolong rendah yaitu dengan tingkat pencapaian 25,58%. Adapun tingkat penerapan petani
pada pemupukan tepat jenis (sumber) sebesar 34,52%, tepat waktu sebesar 46,75%, tepat dosis
(takaran) sebesar 5,56% dan tepat cara (tempat) sebesar 15,48%.
Kata kunci: Penerapan, Pemupukan, Empat Tepat, Padi Sawah
Abstract
Increasing rice productivity can be done by applying new superior seeds, application of Four
Appropriate (4T) fertilizers, and good management of rice cultivation and soil health by
maximizing organic matter or biological agents. The purpose of this study was to determine the
level of farmer application of four-right fertilization (4T) in lowland rice plants in Kebonagung
Village, Imogiri District, Bantul Regency. This study was conducted in February-June 2019 in
Kebonagung Village, District, Imogiri, Bantul Regency. The method used is observation and
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interviews with a questionnaire instrument on the respondents who are determined by simple
random sampling. According to Sugiyono (2001: 57) it is stated simple (simple) because the
sampling of members of the population is done randomly without paying attention to the existing
strata in the population. In this study, data collection on farmers in Kebonagung Village was
then carried out random sampling. Furthermore, the data were analyzed using descriptive
analysis, where the data were in the form of quantitative and qualitative data. Descriptive
analysis is intended to describe the characteristics of each research variable, by presenting the
data in a frequency distribution table, calculating the average value, total score, and level of
achievement of the respondents and interpreting them. Descriptive analysis was carried out to
determine the level of each sub-variable under study by giving scores on each indicator. The
results of the study showed that the level of application of four-precise fertilization (4T) in
lowland rice in the village of Kebonagung was classified as low, with an achievement level of
25.58%. The level of farmer application of appropriate type (source) fertilization was 34.52%,
46.75% on time, 5.56% on time, and 15.48% in the right way (place).
Keywords: Application, Fertilization, Empat Tepat, Lowland Rice
PENDAHULUAN
Komoditas tanaman pangan memiliki
peranan pokok dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam
negeri. Di Indonesia ketersediaan komoditas
pangan khususnya padi sangat diperlukan
sepanjang tahun terutama sebagai bahan
makanan pokok masyarakat Indonesia pada
umumnya (Kementerian Pertanian, 2017).
Oleh karena itu, kebutuhan beras akan terus
meningkat seiring dengan meningkatnya
jumlah penduduk. Kedaulatan Pangan
menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan adalah hak negara dan
bangsa yang secara mandiri menentukan
kebijakan pangan yang menjamin hak atas
pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak
bagi masyarakat untuk menentukan sistem
pangan yang sesuai dengan potensi sumber
daya lokal. Pembangunan ketahanan pangan
adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif
secara berkelanjutan. Untuk mencapai
kedaulatan pangan perlu dilakukan perluasan
lahan padi dan peningkatan produktivitas padi
nasional. Peningkatan produktivitas
(intensifikasi) adalah upaya untuk
meningkatkan hasil pertanian dengan cara
mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah
tersedia (existing). Dalam pelaksanaan
intensifikasi pertanian akan fokus pada upaya
penanganan masalah yang terkait pada
pengelolaan tanah, penggunaan benih
bermutu, penanaman, pemupukan,
pengendalian hama dan penyakit, pemanenan
dan kegiatan selama pasca panen serta inovasi
teknologi.
Upaya peningkatan produksi tanaman
pangan selalu dilakukan oleh pemerintah
melalui berbagai terobosan agar kebutuhan
pangan tercukupi. Pembangunan pertanian
kedepan diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang lebih besar dalam rangka
mengurangi impor bahan pangan serta
mampu menghasilkan pangan cukup dan
berkualitas untuk bangsa sendiri.

3677

Vol. XX, No.3. Desember 2020

Jurnal Riset Daerah

Pencapaian produktivitas usaha tani padi
sawah dengan hasil yang berkualitas, berdaya
guna dan berdaya saing perlu dilakukan
sentuhan inovasi teknologi yang kemudian
diterapkan oleh petani. Suharno dan Fatimah
(2018), menyatakan bahwa peningkatan
produktivitas padi riil dilapangan telah
dilakukan dengan berbagai cara yaitu
penggunaan benih unggul, pemupukan tepat
(tepat jenis, tepat dosis, tepat cara dan tepat
waktu) dan pengelolaan tanaman budidaya
padi yang baik (metode tanam, sistem
penanaman dan pemeliharaan tanaman).
Taular (2008) dalam Suharno dan Fatimah
(2018), menyatakan bahwa peningkatan
produktivitas dilakukan dengan penggunaan
varietas unggul baru, perbaikan sistem tanam,
dan penyehatan tanah dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk berimbang dan bahan
organik serta agensia hayati. Kementerian
Pertanian (2017), menyatakan bahwa
Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil
tanaman dipengaruhi oleh kualitas dan
kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi
teknologi budidaya lainnya seperti
pemupukan berimbang mempunyai pengaruh
nyata terhadap produktivitas, produksi dan
mutu hasil produk tanaman pangan serta
digunakan secara konsisten oleh petani dalam
usaha taninya. Pupuk diperlukan untuk
peningkatan produktivitas lahan dan untuk
mengembalikan produktivitas tanah serta
meningkatkan produktivitas tanaman.
Penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan
pemupukan berimbang dan organik sesuai
rekomendasi spesifik lokasi atau standar
teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan.
Kementerian Pertanian (2017), mengatakan
bahwa produktivitas padi nasional sejak tahun
2015 sampai tahun 2017 mengalami
penurunan yaitu pada Tahun 2015 sebanyak
53,41 ku/ha, Tahun 2016 sebanyak 52,36
ku/ha dan Tahun 2017 sebanyak 51,55 ku/ha.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai
empat wilayah kabupaten dan satu wilayah
kota yang memiliki cukup banyak potensi
dibidang pertanian. Dalam hal potensi
pertanian, Daerah Istimewa Yogyakarta
dibagi dalam dua daerah potesi pengairan
dengan kondisi potensi berkembang dan
wilayah pengairan potensi terbatas. Daerah
dengan potensi pengairan berkembang
meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Kulonprogo bagian timur dan selatan dengan
tata hidrologi daerah yang cukup baik,
daerahnya subur, dan kapasitas produksi
pangan cukup tinggi sedangkan daerah
dengan pengairan terbatas (tidak
berkembang) yang disebabkan oleh sifat
topografis dan sifat tanahnya yang tidak
menyimpan (menahan) air dan yang miskin
zat yang dibutuhkan oleh vegetasi, daerah
yang dimaksud adalah Kabupaten
Gunungkidul dan daerah pegunungan
Kabupaten Kulonprogo. Wilayah dengan
pengairan berkembang dapat dilakukan
pengoptimalan usaha budidaya padi sawah
yang menjadi komoditas unggulan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil
panen.
Berdasarkan Peraturan Daerah DIY
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) DIY dalam
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan (RKPD)
Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta,
kawasan budidaya di DIY terdiri dari
Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan
Pertanian. Kawasan peruntukan pertanian
dibagi menjadi lahan basah sebagai lahan
pertanian tanaman pangan berkelanjutan
untuk mendukung ketahanan pangan,
menjaga ketersediaan pangan, menjaga
ketersediaan lapangan kerja dibidang
pertanian dan menjaga keseimbangan
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lingkungan hidup serta mengendalikan alih
fungsi lahan pertanian. Kawasan pertanian
lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman
pangan berkelanjutan untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi, untuk
diversifikasi sumber pangan dan sumber
energi guna menciptakan peluang ekonomi
dan mengendalikan alih fungsi lahan.
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
rangka melindungi lahan pertanian
berkelanjutan dan dalam rangka mendukung
ketahanan pangan telah mempunyai Perda
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 35 tahun 2015 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan (RKPD)
Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun
tujuannya adalah melindungi kawasan dan
lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
menjamin ketersediaan lahan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan, meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,
mempertahankan keseimbangan ekologis dan
mewujudkan revitalisasi pertanian. Lahan
pertanian berkelanjutan yang ditetapkan
dalam RTRW Daerah dengan luas ±35.911,59
ha dan merupakan lahan inti yang tersebar di
Kabupaten Sleman (12.377,59 ha),
Kabupaten Bantul (13.000 ha), Kabupaten
Kulonprogo (5.029 ha) dan Kabupaten
Gunungkidul (5.505 ha).
Dinas Pertanian DIY Tahun 2017
berdasarkan SK Gubernur DIY No :
72/KEP/2017 tentang Fokus Pengembangan
Kawasan pertanian di Empat Kabupaten
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Padi,
Jagung, Cabe, Bawang Merah, Salak,
Kambing PE, Kambing Bligon, Sapi Perah,
Sapi Potong, Ayam Buras dan Itik. Selaras
dengan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan
dan Pertanian yang menjadi salah satu sasaran

utama prioritas nasional di bidang pangan
periode 2015-2019 yaitu meningkatkan dan
memperkuat kedaulatan pangan agar
tercapainya peningkatan ketersediaan pangan
yang bersumber dari produksi di dalam negeri
salah satunya produksi padi diutamakan
ditingkatkan dalam rangka swasembada agar
kemandirian dapat dijaga dengan target
sasaran produksi padi pada Tahun 2019 adalah
82,0 juta ton.
Data BPS DIY (2018), menunjukkan
bahwa dari empat kabupaten dan satu kota di
D a e r a h I s t i m e w a Yo g y a k a r t a y a n g
mempunyai jumlah petani sebanyak 153.626
orang, jumlah petani padi sebanyak 68.232
orang, dan jumlah rumah tangga usaha
pertanian dengan sumber penghasilan utama
dari sektor pertanian pada komoditas padi
sebanyak 22.806 orang dengan kategori
tertinggi kedua yaitu Kabupaten Bantul dan
jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan
sumber penghasilan utama dari sektor
pertanian pada usaha peternakan sebanyak
4.403 orang dengan kategori terbanyak ketiga
adalah Kabupaten Bantul. Adapun data yang
menunjukkan jumlah petani, jumlah petani
padi dan jumlah peternak di DIY dapat dilihat
pada Lampiran 1 Tabel 39. Kabupaten Bantul
memiliki tujuh belas wilayah kecamatan.
Masing- masing wilayah memiliki potensi
untuk memproduksi beras. Menurut BPS
Kabupaten Bantul (2018), Kecamatan Imogiri
adalah salah satu wilayah kecamatan di
Kabupaten Bantul yang diharapkan mampu
menjadi sumber beras karena luas panen
terbesar kelima (1.108 ha) dari enam belas
kecamatan lainnya.
Desa Kebonagung merupakan salah satu
desa yang mempunyai luas lahan terluas di
Kecamatan Imogiri menempati urutan ke tiga
(326,7 ha) dari ke tujuh desa lainnya.
Komoditas unggulan di desa Kebonagung
adalah padi, hal itu didukung dengan adanya
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air yang melimpah dan tanah yang subur
sehingga dapat melakukan budidaya tanaman
padi tiga kali dalam satu tahun. Selain itu
didukung dengan adanya kelembagaan tani
yaitu lima kelompok tani yaitu Kelompok
Tani Madya, Kelompok Tani Sasono Catur,
Kelompok Tani Panti Wicara, Kelompok Tani
Ngupoyo Bogo dan Kelompok Tani Karya,
Kelompok UPJA dan Kelompok Lumbung
Pangan serta Kelompok Wanita Tani yang
dibawahi oleh Gabungan Kelompok Tani
Makmur Agung (BPP Imogiri, 2018).
Perilaku berkelompok sudah menjadi budaya
Indonesia, terutama di pedesaan karena
sebagian besar aktivitas masyarakat pedesaan
sangat dipengaruhi oleh keputusan kelompok.
Kelembagaan tani tersebut menjadi salah satu
potensi yang mempunyai peranan penting
dalam membentuk perubahan perilaku
anggotanya dan menjalin kemampuan
kerjasama anggota kelompoknya dalam
berbagai kegiatan bersama akan mampu
mengubah atau membentuk wawasan,
pengertian, pemikiran, minat, tekad dan
kemampuan dalam perilaku berinovasi
menjadikan sistem pertanian yang maju.
Berdasarkan BPP Imogiri (2018),
menyatakan bahwa masih banyak petani yang
tidak menggunakan varietas unggul berlabel,
sebanyak 45% petani belum mau menerapkan
pemupukan dengan dosis sesuai anjuran
budidaya padi sawah yang baik dan dalam
pemupukan pada komoditas padi dan palawija
petani belum melakukan secara berimbang,
bahkan petani cenderung menggunakan urea
secara berlebihan. Sedangkan dari hasil
identifikasi masalah yang ada dilapangan
maka diketahui bahwa yang menjadi
permasalahan di Desa Kebonagung,
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pola
tanam yang dilakukan petani adalah PadiPadi-Padi padahal pola tanam yang

dianjurkan adalah Padi-Padi-Palawija, belum
berjalannya kelembagaan tani sesuai dengan
fungsi kelompok tani, penggunaan alat tanam
transplanter masih rendah karena petani lebih
memilih tanam manual karena tanaman lebih
rapi dan bisa tegak, penjualan dalam bentuk
beras belum dilakukan karena petani
mayoritas menjual dengan sistem tebasan,
pemanfaatan UPJA masih rendah karena
petani lebih memilih budidaya secara munual,
pengairan yang melimpah sehingga petani
tidak mau menanam tanaman selain padi,
pemupukan berimbang dengan Empat Tepat
(4T) belum dilaksanakan dengan baik karena
petani cenderung menggunakan pupuk
berlebihan dan tidak sesuai dengan
rekomendasi pemupukan, pemasaran beras
diluar daerah belum dilaksanakan dan belum
berjalannya kelembagaan tani sesuai dengan
fungsi kelompok tani.
Berbagai upaya yang dilakukan BPP
Imogiri, (2018), untuk mengatasi
permasalahan yang terdapat dilapangan
diantaranya penggunaan benih unggul,
penyuluhan penggunaan pupuk berimbang,
pengelolaan tanaman secara intensif,
Teknologi PTT-SRI (Pengelolaan Tanaman
Terpadu - Sistem Rice Intensification) 2011,
POPT-PHT (Pengendalian Organisme
P e n g a n g g u Ta n a m a n d e n g a n S i s t e m
Pengendalian Hama Terpadu) 2011, TTG
(Teknologi Tepat Guna) dengan kaji terap
spesifik lokasi, Demplot PPS Komoditas Padi
2018, SL-PTT (Sekolah Lapang-Pengelolaan
Tanaman Terpadu) Komoditas Padi 2018, dan
kegiatan lainnya. Walaupun berbagai upaya
telah dilakukan akan tetapi pemupukan
dengan Empat Tepat (4T) masih rendah dan
petani cenderung menggunakan pupuk secara
berlebihan.
Pemberian sumber hara tanaman yang
tepat pada Sumber (Jenis), Dosis (Takaran),
Waktu dan Cara (Tempat) yang tepat
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merupakan inti konsep Penataan Hara Empat
Tepat (4T). Ke Empat Tepat (4T) ini
merupakan hal yang perlu dilakukan untuk
pengelolaan berkelanjutan (sustainable) hara
tanaman yaitu berupa pengelolaan yang
meningkatkan produktivitas tumbuhan dan
tanaman secara berkelanjutan. Keberlanjutan
yang dimaksud terdiri dari dimensi ekonomi,
sosial dan lingkungan. Empat Tepat (4T)
merupakan satu kesatuan yang saling
berhubungan sehingga tidak dapat
dipisahkan, sehingga Empat Tepat (4T) harus
berjalan selaras satu dengan lainnya dan
dengan lingkungan sekeliling tanaman, tanah,
iklim dan pengelolaan.
Hara tanaman merupakan bagian dari
dinamika sistem. Bervariasi dari satu tempat
ke tempat lainnya dan dari waktu ke waktu.
Tanggapan terhadap aplikasi hara bervariasi
pada semua faktor, dengan demikian
mengelola hara tanaman merupakan kegiatan
spesifik lokasi. Hal ini sesuai dengan
Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K
pada Padi Sawah Spesifik Lokasi serta sesuai
dengan Kalender Tanam Terpadu Tahun 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian yang memuat rekomendasi
teknologi dan kebutuhan sarana produksi
spesifik lokasi.
Berdasarkan hasil uraian persamalahan
diatas, maka peneliti tertarik melakukan
kajian tentang pemupukan Empat Tepat (4T).
Kajian ini dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar tingkat penerapan pemupukan
pada komoditas padi sawah dengan
menggunakan Empat Tepat (4T), sehingga
judul dalam kajian ini adalah “Tingkat
Penerapan Petani dalam Pemupukan dengan
Empat Tepat (4T) pada Tanaman Padi Sawah
di Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta”.

Adapun manfaat kajian ini Dapat
meningkatan pengetahuan, sikap dan
ketrampilan petani mengenai pemupukan
Empat Tepat (4T) pada tanaman padi sawah,
dapat menjadi acuan dalam pemupukan
Empat Tepat (4T) pada tanaman padi sawah
guna untuk mencapai potensi hasil yang
maksimal (peningkatan produktivitas dan
kualitas hasil panen), sebagai sumber
reverensi dalam pengadaan dan pelaksanaan
program untuk petani padi di Desa
Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten
Bantul dan Manfaat kajian ini bagi peneliti
adalah mengetahui tingkat penerapan petani
dalam pemupukan dengan Empat Tepat (4T)
pada tanaman padi sawah di Desa
Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
METODE KAJIAN
Kajian ini dilaksanakan pada bulan
Februari-Juni 2019 dan dilaksanakan di Desa
Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode
yang digunakan dalam kajian ini adalah
metode deskriptif yang bertujuan untuk
membuat deskriptif, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Jenis data yang digunakan dalam kajian ini
adalah kualitatif dan kuantitatif. Data
kualitatif yaitu data yang disajikan dalam
bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka
sedangkan Data kuantitatif adalah jenis data
yang dapat diukur atau dihitung secara
langsung, yang berupa informasi atau
penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan
atau berbentuk angka.
Alat yang digunakan dalam kajian ini
adalah alat tulis dan kantor untuk melakukan
pencatatan data sekunder primer maupun
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sekunder, kalkulator untuk melakukan
penghitungan dan pengolahan data secara
manual, satu unit komputer dengan aplikasi
Microsoft Office Excel 2007 untuk
pengolahan data primer dan open camera
untuk mendokumentasikan kegiatan kajian.
Bahan yang digunakan dalam kajian ini
adalah kuisioner sebanyak 42 eksemplar
untuk mengambil data primer kepada
responden, dan data sekunder sebagai data
pendukung kajian. Populasi dalam penelitian
ini adalah 692 petani dan jumlah sampel yang
diambil adalah 42 petani. Menurut Sugiyono
(2018) sampel adalah sebagaian dari populasi
yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.
Adapun skema penentuan sampel kajian ini
adalah sebagai berikut :

Analisis data yang digunakan dalam kajian
ini adalah deskriptif yaitu untuk menganalisis
data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul
(data primer dan data sekunder) sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan untuk umum atau generalisasi
(Sugiyono, 2018) dengan tujuan membuat
gambaran secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan fenomena yang di selidiki.

Gambar1. Skema Penentuan Sampel

3682

Vol. XX, No.3. Desember 2020

Jurnal Riset Daerah

maka diharapkan adopsi inovasi 63
teknologi pemupukan Empat Tepat (4T)
dengan cepat dan usaha budidaya dapat
dilakukan dengan maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik responden dalam kajian ini
meliputi usia, pendidikan, luas lahan, status
kepemilikan lahan, status dalam kelompok,
dan pengalaman berusaha tani. Adapun
uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Usia
Usia dihitung sejak petani lahir hingga
menjadi responden. Berdasarkan UndangUndang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003,
usia produktif sebagai batas usia tenaga
kerja yang berlaku di Indonesia adalah
umur 15-64 tahun. Umur di bawah 15
tahun dianggap umur belum produktif,
sedang umur di atas 64 tahun dianggap
umur yang sudah tidak produktif.

No
1
2

2. Pendidikan
Ti n g k a t P e n d i d i k a n d i k e t a h u i
berdasarkan pendidikan formal tertinggi
yang berhasil diselesaikan oleh petani.
Menurut Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyatakan jenjang Pendidikan
terdiri dari Pendidikan dasar (SD SLTP),
Pendidikan menengah (SLTA), dan
Pendidikan tinggi.

Tabel 1. Usia Petani
Kategori
Kriteria
Produktif
15-64 tahun
Tidak Produktif
>64 tahun
Jumlah

Presentase(%)
73,81
26,19
100

Sumber : Olah Data Primer 2019

Tabel 2. Pendidikan
No
Kategori
1
Tidak Tamat SD
2
Dasar
3
Menengah Pertama
4
Menengah Atas
5
Tinggi
Jumlah

Kriteria
Tidak Tamat SD
Tamat SD
Tamat SLTP
Tamat SLTA
Perguruan Tinggi

Presentase (%)
11,90
35,71
21,43
28,57
2,38
100

Sumber : Olah Data Primer 2019

Dari Tabel 1 menunjukan bahwa
mayoritas petani berada pada usia
produktif. Dalam mendukung kegiatan
usaha tani membutuhkan fisik yang kuat
(untuk mengolah tanah, menanam,
pemupukan, pengairan, pengendalian
OPT dan panen) dan kemampuan
mempelajari teknologi untuk keberhasilan
usaha taninya. Sehingga dengan didukung
usia produktif yang menjadi mayoritas

3683

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa
tingkat pendidikan petani di Desa
Kebonagung didominasi petani dengan
Pendidikan tamat SD, tingkat Pendidikan
seseorang akan berpengaruh dalam suatu
adopsi teknologi selaras dengan teori
Soekartawi (1988), menjelaskan bahwa
mereka yang berpendidikan tinggi adalah
relative lebih cepat dalam melaksanakan
adopsi inovasi, sebaliknya mereka yang
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berpendidikan rendah akan agak sulit
untuk melaksanakan adopsi inovasi
dengan cepat.
Petani dengan tingkat Pendidikan
tinggi sangat mudah menyerap segala
bentuk informasi yang diterimanya untuk
meningkatkan usaha taninya. Pendidikan
merupakan upaya dalam peningkatan
kemampuan sumber daya manusia agar
lebih luas wawasan, pengetahuan maupun
keterampilan petani agar lebih mudah
menyerap segala informasi demi
perkembangan SDM pertanian.
Pengelompokan Pendidikan petani
dimulai dari tidak tamat SD sampai
Perguruan Tinggi.

4. Status Kepemilikan Lahan
Menurut Hernanto (1993), status
kepemilikan tanah dimaksudkan sebagai
hubungan tanah usaha tani dengan
pengelolaannya, antara lain tanah milik,
tanah sewa, tanah sakap dan lainnya.
Tabel 4. Status Kepemilikan Lahan
No
Kategori
Presentase (%)
1
Pemilik
61,90
Penggarap
2
38,10
Jumlah
100
Sumber : Olah Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4 petani di Desa
Kebonagung rata-rata berstatus sebagai
pemilik lahan. Status lahan yang dimiliki
sendiri mempunyai peluang lebih besar
dalam adopsi inovasi teknologi karena
keputusan tidak melibatkan orang lain
dibanding dengan yang berstatus sebagai
penggarap dan penyewa.

3. Luas Lahan
Luas lahan diketahui dari jumlah total
luas lahan sawah yang dikerjakan petani
baik milik sendiri, tanah sewa, maupun
tanah garapan.

5. Status Kelompok
Berdasarkan Tabel 5 Status dalam
kelompok tani adalah keterlibatan petani
dalam kegiatan kelompok tani. Pada
umumnya pengurus akan lebih cepat
menerima teknologi-teknologi yang
menunjang kegiatan usaha taninya
begitupun dengan anggota yang aktif
bersosial.

Tabel 3. Luas Lahan
No

Kategori

1
Luas
2
Sedang
3
Sempit
Jumlah

Kriteria
>2 Ha
0,5-2 Ha
<0,5 Ha

Presentase
(%)
0
14,29
85,71
100

Sumber : Olah Data Primer 2019

Tabel 5. Status Kelompok
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa
petani desa kebonagung mempunyai lahan
yang sempit yaitu < 0,5 ha mencapai 85,71
%. Hal ini juga disebabkan adanya alih
fungsi lahan yang menjadi ruko, rumah,
tempat produksi dan lain sebagainya
sehingga mengakibatkan luas lahan
pertanian semakin menurun.
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No
Kategori
1
Penggurus
2
Anggota
Jumlah

Presentase (%)
26,19
73,81
100

Sumber : Olah Data Primer 2019

Dalam kajian ini peneliti mendeskripsikan fakta dan keadaan yang ada di Desa
Kebonagung Kecamatan Imogiri
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mengenai tingkat penerapan pemupukan
Empat Tepat (4T) pada tanaman padi
sawah secara sistematis. Data tersebut
disajikan dalam bentuk tabel yang berisi
indikator, skor pencapaian dan kategori.
Adapun rekapitulasi hasil capaiannya dari
masing-masing tingkat penerapannya
adalah sebagai berikut :

Desa Kebonagung tergolong sedang yaitu
sebesar 66,67% petani Desa Kebunagung
yang menggunakan pupuk organik dan
anorganik. Tingkat pemberian jenis pupuk
pada budidaya padi ini dalam kategori
sedang disebabkan oleh kebiasaan
perilaku petani yang berkecenderungan
hanya menggunakan pupuk anorganik,
karena petani beranggapan penggunaan
pupuk anorganik hasilnya lebih cepat
terlihat dan pupuk mudah didapatkan serta

1. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat Jenis
(Sumber)

Tabel 6. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat Jenis (Sumber) Desa Kebonagung
No

Indikator

1
Jenis pupuk yang diberikan pada budidaya padi
2
Jenis pupuk organik yang diberikan
3
Jenis pupuk anorganik yang diberikan
Rata-rata (%)

Skor Capaian (%)
2
1
3
28,57
4,76
66,67
19,05
61,90
19,05
45,24
11,90
42,86
30,95
26,18
42,86

Kategori
KT
TT
TT
TT

Sumber : Olah Data Primer, 2019

Keterangan :
Skor 3 : m e n e r a p k a n s e s u a i
rekomendasi
Skor 2 : m e n e r a p k a n t i d a k s e s u a i
rekomendasi
Skor 1 : tidak sesuai rekomendasi
*T 
= Tepat
*KT  = Kurang Tepat
*TT = Tidak Tepat
Adapun uraian masing-masing
indikator tingkat penerapan pemupukan
Tepat Jenis (Sumber) adalah sebagai
berikut :
1) Jenis Pupuk yang diberikan pada Budidaya
Padi (Indikator 1)
Pada indikator 1 (satu) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemberian
jenis pupuk pada budidaya padi petani di

praktis dalam pengaplikasiannya. Selaras
dengan yang dikemukakan Ramadhan
(2014) dalam Alavan dkk (2015),
menyatakan bahwa kombinasi pemupukan
sangat mempengaruhi pertumbuhan
tanaman padi.
2) Pupuk Organik yang Diberikan dengan
Tambahan Bakteri (EM) (Indikator 2)
Pada indikator 2 (dua) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat pembuatan pupuk
organik yang diberikan dengan tambahan
bakteri (EM) petani di Desa Kebonagung
tergolong rendah yaitu sebesar 19,05%
petani Desa Kebunagung yang menggunakan pupuk organik kandang/hijau diolah
dengan tambahan bakteri (EM), dimana
pemberian pupuk tersebut dikatakan
sangat baik jika dapat diterapkan sesuai
dengan teori Suwahyono (2017), yang
mengatakan bahwa pupuk organik yang
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biasa digunakan dalam usaha tani adalah
pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk
hayati/mikroba, pupuk guano, dan pupuk
mineral bahan alam. Pupuk organik yang
baik adalah pupuk yang telah diolah
dengan tambahan bakteri dengan cara
difermentasikan. Zubair et al (1997) dalam
Sutardi dan Mustika (2009), menyatakan
bahwa pemberian materi organik baik
berupa pupuk kandang maupun kotoran
hewan yang sudah difermentasikan
memberikan pengaruh yang baik bagi
lingkungan tempat tumbuh tanaman.
Pemberian materi organik dilahan
persawahan memberikan beberapa
keuntungan anatara lain memperbaiki
tekstur tanah, menyediakan nutrient,
meningkatkan kesehatan tanaman, serta
menunjang aktivitas mikroba dalam
menyediakan unsur hara bagi tanaman.
Materi organik memungkinkan
pembentukan agregat atau granulasi tanah,
permeabilitas dan porositas pada tanah liat
meningkat. Granulasi yang terbentuk
dapat memperbaiki daya ikat hara dan air
tanah. Sutardi dan Mustika (2009),
mengemukakan penggunaan pupuk
kendang olah yang dibuat menggunakan
biostater berupa koloni bakteri diduga
mampu memberikan suplai bahan organik
dengan kualitas yang lebih baik, serta lebih
banyak menambah suplai unsur hara
dibandingkan dengan pupuk kandang.
Pupuk kandang yang diolah mengandung
nitrogen, phosphor dan kalium yang lebih
tinggi dibandingkan dengan pupuk
kandang tanpa diolah. Proses fermentasi
dengan koloni bakteri juga membuat
kotoran hewan terdekomposisi dengan
lebih baik serta menghilangkan kelemahan
dari pupuk kandang antara lain bebas
bakteri pathogen dan gulma. Rendahnya
tingkat pembuatan pupuk organik yang

diberikan tambahan bakteri (EM) ini
disebabkan rendahnya motivasi dan
inovasi petani serta pemahaman
pengolahan pupuk organik dengan
tambahan bakteri (EM).
3) Pupuk Anorganik yang diberikan lebih
dari 3 (tiga) Jenis (Indikator 3)
Pada indikator 3 (tiga) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat pemberian pupuk
anorganik yang diberikan lebih dari 3
(tiga) jenis oleh petani di Desa
Kebonagung tergolong rendah yaitu
sebesar 42,86% petani Desa Kebunagung
yang memberikan pupuk anorganik yang
diberikan lebih dari 3 (tiga) jenis
diantaranya yaitu pupuk Urea, NPK, KCL,
SP36 atau ZA. Ramadhan, (2014) dalam
Alavan dkk, (2015) menyatakan bahwa
kombinasi pemupukan sangat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman
padi. Rendahnya tingkat pemberian pupuk
anorganik yang diberikan lebih dari 3
(tiga) jenis ini disebabkan oleh mahalnya
harga pupuk, kebiasaan petani yang sudah
turun temurun dan tingkat pemahaman
petani mengenai fungsi dari masingmasing pupuk masih rendah.
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2. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat
Waktu
Tabel 7. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat Waktu Desa Kebonagung
No

Indikator

1

Menerapkan pemupukan dasar organik 1 -3 MG
sebelum tanam
2
Pemberian pupuk organik dalam 1 tahun (3 MT)
3
Umur menerapkan pemupukan susulan I (21 HST)
4
Umur menerapkan pemupukan susulan II (35 HST)
5
Waktu pengaplikasian pemupukan susulan I dan II
(15.00-17.00 WIB)
Rata-rata (%)

Skor Capaian (%)
3
2
1
54,76 11,90 33,33

Kategori
TT

52,38
19,05
38,10
40,48

11,90
66,67
16,67
47,62

35,71
14,29
45,24
11,90

TT
TT
TT
TT

40,95

30,95

28,09

TT

Sumber : Olah Data Primer, 2019

Keterangan :
Skor 3 : m e n e r a p k a n s e s u a i
rekomendasi
Skor 2 : menerapkan tidak sesuai
rekomendasi
Skor 1 : tidak sesuai rekomendasi
*T
= Tepat
*KT
= Kurang Tepat
*TT
= Tidak Tepat
Adapun uraian masing-masing
indikator tingkat penerapan pemupukan
tepat waktu adalah sebagai berikut :
1) Menerapkan Pemupukan Dasar Organik
(Indikator 1)
Pada indikator 1 (satu) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat penerapan
pemupukan dasar organik pada tanaman
padi oleh petani di Desa Kebonagung
tergolong rendah yaitu sebesar 54,76%
petani Desa Kebunagung yang
memberikan pupuk organik dasar diantara
1- 3 minggu sebelum tanam, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan teori
Setyamidjaja (1986), yang mengatakan

bahwa pupuk kandang, pupuk hijau atau
kompos hendaknya diberikan 1-3 minggu
sebelum tanam, pada saat pengolahan
tanah (pembajakan/penggaruan).
Rendahnya tingkat memberikan pupuk
organik dasar diantara 1-3 minggu
sebelum tanam pada tanaman padi ini
disebabkan oleh motivasi petani yang
kurang tinggi untuk melakukan
pemupukan dasar dengan alasan tidak
ingin repot.
2) Pemberian Pupuk Organik dalam 1 (satu)
Tahun (Indikator 2)
Pada indikator 2 (dua) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat penerapan
pemberian pupuk organik dalam 1 (satu)
tahun oleh petani di Desa Kebonagung
tergolong rendah yaitu sebesar 52,38%
petani Desa Kebunagung yang melakukan
pemupukan organik 3 (tiga) kali dalam
setahun (3 MT), dimana cara tersebut
dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan selaras dengan teori
Suwahyono (2017), yang menyatakan
bahwa pupuk organik berfungsi untuk
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi
tanah, mengemburkan tanah, memacu
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pertumbuhan mikroorganisme tanah serta
mampu membantu transportasi unsur hara
tanah kedalam akar tanaman. Akan tetapi
Suwahyono (2017), juga mengatakan
bahwa takaran yang harus diberikan pada
pupuk organik jauh lebih banyak
dibandingkan dengan pupuk anorganik,
p r o s e s p e m b u a t a n p u p u k o rg a n i k
membutuhkan waktu yang cukup lama
minimal 10-30 hari dan pupuk organik
tidak dapat distandartkan kandungannya
karena bahan bakunya berasal dari
berbagai macam tempat dengan jenis dan
proses yang beragam. Sesuai fakta
dilapangan petani yang melakukan
pemupukan organik setahun sekali
mempunyai alasan bahwa tidak
mempunyai hewan ternak, pengangkutan
pupuk organik membutuhkan waktu dan
tenaga serta biaya yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pupuk anorganik,
hasil penggunaan pupuk anorganik lebih
cepat dan lebih nyata terlihat dibandingkan
pupuk organik, serta kebiasaan petani
menggunakan pupuk anorganik karena
aplikasinya lebih mudah. Rendahnya
tingkat pemberian pupuk organik dalam 1
(satu) tahun pada tanaman padi ini
disebabkan oleh motivasi petani yang
kurang tinggi untuk melakukan
pemupukan dalam 1 (satu) tahun dengan
pupuk organik 3 (tiga) kali dengan alas an
tidak ingin repot, namun ada juga petani
yang menerapkan walau hanya satu atau
dua kali saja selama setahun. Petani yang
melakukan pemupukan organik tiga kali
berturut-turut dalam satu tahun adalah
petani yang telah mengetahui bahwa
pemberian pupuk organik dalam budidaya
sangat penting karena pupuk organik
mampu memperbaiki struktur tanah dan
meningkatkan kesuburan tanah.

3) Umur Penerapan Pemupukan Susulan I (
Indikator 3)
Pada indikator 3 (tiga) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat pemahaman umur
untuk menerapkan pemupukan susulan I
oleh petani di Desa Kebonagung tergolong
rendahya itu sebesar 19,05% petani Desa
Kebonagung yang melakukan pemupukan
susulan I ketika tanaman berumur 21 HST,
dimana cara tersebut dikatakan sangat baik
jika dapat diterapkan sesuai dengan teori
pembentukan anakan padi dimulai sejak
umur 10 HST dan mencapai maksimum
50-60 HST, setelah mencapai maksimum
jumlah anak-anakan berkurang dan mati.
Sehingga pemupukan susulan I dianjurkan
Ketika padi berumur 21 HST (Vergara,
1995). Pupuk urea diberikan sebanyak 2-3
kali dalam periode tanam. Ketika tanaman
± 3-4 minggu karena tanaman sedang giat
mengalami pertumbuhan (Saranga, 1998).
Rendahnya tingkat pemahaman umur
untuk menerapkan pemupukan susulan I
pada tanaman padi ini disebabkan oleh
rendahnya pemahaman petani untuk
membedakan waktu pemupukan
berdasarkan umur tanaman padi agar tepat
sesuai umur dan waktu yang
direkomendasikan.
4) Umur Penerapan Pemupukan Susulan II
(Indikator 4)
Pada indikator 4 (empat) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
umur untuk menerapkan pemupukan
Susulan II oleh petani di Desa
Kebonagung tergolong rendah yaitu
sebesar 38,10% petani Desa Kebonagung
yang melakukan pemupukan susulan II
pada fase primordia tanaman umur ± 35
HST, dimana cara tersebut dikatakan
sangat baik jika dapat diterapkan sesuai
dengan teori Pemupukan susulan II
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dilakukan ketika tanaman berumur ± 35
HST karena merupakan fase peralihan dari
fase vegetative ke fase generative. Dalam
kondisi ini tanaman membutuhkan nutrisi
yang tinggi yang ditandai dengan
keluarnya daun bendera atau padi bunting
(Vergara, 1995). Pemupukan susulan II
dilakukan ketika fase primordia
(Setyamidjaja, 1986). Rendahnya tingkat
pemahaman umur untuk menerapkan
pemupukan Susulan II pada tanaman padi
ini disebabkan oleh rendahnya
pemahaman petani untuk membedakan
waktu pemupukan berdasarkan umur
tanaman padi agar tepat sesuai umur dan
waktu yang direkomendasikan.

dilakukan pagi hari banyak embun dan
apabila dilakukan pada siang hari akan
mengalami penguapan. Petani yang
mengaplikasikan pupuk pada sore hari
mulai dari pukul 15.00 – 17.00 WIB
mengetahui bahwa pemupukan pada jam
tersebut aman untuk tanaman dan tidak
merusak tanaman serta kebanyakan pagi
harinya melakukan pekerjaan lain
sehingga sempatnya sore hari.

3. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat
Dosis (Takaran)

Tabel 8. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat Dosis (Takaran) Desa Kebonagung
No

Indikator

Skor Capaian (%)
2
3
50,00
16,67
30,95
2,38
42,86
0,00
42,86
9,52
42,86
2,38
80,95
2,38
48,41
5,56

1
Takaran pupuk organik yang digunakan
2
Takaran pupuk urea yang digunakan
3
Takaran pupuk SP-36 yang digunakan
4
Takaran pupuk ZA yang digunakan
5
Takaran pupuk KCL yang digunakan
6
Takaran pupuk NPK yang digunakan
Rata-rata (%)

Kategori
1
33,33
66,67
57,14
47,62
54,76
16,67
46,03

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

Sumber : Olah Data Primer, 2019

5) Waktu Pengaplikasian Pemupukan
Susulan I dan II (Indikator 5)
Pada indikator 5 (lima) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
waktu pengaplikasian pemupukan Susulan
I dan II oleh petani di Desa Kebonagung
tergolong rendah yaitu sebesar 40,48%
petani Desa Kebonagung yang
mengaplikasikan pemupukan Susulan I
dan II pada sore hari, dimana cara tersebut
dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan teori pemupukan
menurut Setyamidjaja (1986), paling baik
dilakukan di sore hari karena apabila

Keterangan :
Skor 3 : m e n e r a p k a n s e s u a i
rekomendasi
Skor 2 : menerapkan tidak sesuai
rekomendasi
Skor 1 : tidak sesuai rekomendasi
*T
= Tepat
*KT = Kurang Tepat
*TT = TidakTepat
Adapun uraian masing-masing indikator
tingkat penerapan pemupukan Tepat Dosis
(Takaran) adalah sebagai berikut :
1) Takaran Pupuk Organik (Indikator 1)
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Pada indikator 1 (satu) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
takaran penggunaan pupuk organik oleh
petani di Desa Kebonagung tergolong
tidak tepat yaitu sebesar 16,67% petani
Desa Kebonagung yang menggunakan
pupuk jerami 5 ton/ha atau pupuk kandang
2 ton/ha yang direkomendasi untuk
wilayah/kecamatan Imogiri oleh
Kementrian Pertanian, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan teori Pupuk
organik yang diberikan (Pupuk jerami 5
ton/ha atau pupuk kandang 2 ton/ha)
(Permentan Nomor 40 / Permentan /
OT.140/04/2007). Rendahnya tingkat
pemahaman takaran penggunaan pupuk
organik pada tanaman padi ini disebabkan
oleh motivasi dan inovasi petani Desa
Kebonagung kurang tinggi, dengan alasan
tidak ingin repot dan petani kurang
termotivasi dalam pengaplikasaian
teknologi tepat dosis.
2) Takaran Pupuk Urea (Indikator 2)
Pada indikator 2 (dua) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat pemahaman
takaran pupuk urea oleh petani di Desa
Kebonagung tergolong tidak tepat yaitu
sebesar 2,38% petani Desa Kebonagung
yang menggunakan pupuk urea 300 kg/ha
yang direkomendasi untuk wilayah/
kecamatan Imogiri oleh Kementrian
Pertanian, dimana cara tersebut dikatakan
sangat baik jika dapat diterapkan sesuai
dengan teori Pupuk urea yang diberikan
tanpa bahan organik sebanyak 300kg/ha,
pupuk urea yang diberikan dengan 5 ton
jerami/ha sebanyak 280kg/ha dan pupuk
urea yang diberikan dengan 2 ton pupuk
kandang/ha sebanyak 275 kg/ha
(Permentan Nomor 40 / Permentan /
OT.140/04/2007). Rendahnya tingkat

pemahaman takaran pupuk urea pada
tanaman padi ini disebabkan oleh
kebiasaan petani yang selalu
menggunakan pupuk urea yang
takarannya tidak sesuai dengan
rekomendasi, hanya dengan berdasarkan
kebiasaan turun temurun pertain.
3) Takaran Pupuk SP36 (Indikator 3)
Pada indikator 3 (tiga) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat pemahaman
takaran pupuk SP36 oleh petani di Desa
Kebonagung tergolong tidak tepat yaitu
sebesar 0% petani Desa Kebonagung yang
menggunakan pupuk SP36 sesuai
rekomendasi 50 kg/ha yang direkomendasi untuk wilayah/kecamatan Imogiri
oleh Kementrian Pertanian, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan teori Pupuk SP36 diberikan ketika tanpa bahan organik
sebanyak 50 kg/ha, ketika dengan 5 ton
jerami/ha diberikan 50 kg/ha dan tidak
diberikan ketika menggunakan 2 ton
pupuk kandang/ha (Permentan Nomor 40 /
Permentan / OT.140/04/2007). Rendahnya
tingkat pemahaman takaran pupuk SP36
pada tanaman padi ini disebabkan oleh
mahalnya harga pupuk SP36 sehingga
petani enggan menggunakan pupuk
tersebut.
4) Takaran Pupuk ZA (Indikator 4)
Pada indikator 4 (empat) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
takaran pupuk ZA oleh petani di Desa
Kebonagung tergolong tidak tepat yaitu
sebesar 9,52% petani Desa Kebonagung
yang menggunakan pupuk ZA tidak sesuai
rekomendasi 100 kg/ha yang
direkomendasi untuk wilayah/kecamatan
Imogiri oleh Kementrian Pertanian,
dimana cara tersebut dikatakan sangat baik
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jika dapat diterapkan sesuai dengan teori
Pupuk ZA diberikan sebanyak 100 kg/ha
ketika ketersediaan unsur hara S rendah
(Permentan Nomor 40 / Permentan /
OT.140/04/2007). Rendahnya tingkat
pemahaman takaran pupuk ZA pada
tanaman padi ini disebabkan oleh
mahalnya harga pupuk ZA dan sulit di
dapat sehingga petani enggan
menggunakan pupuk tersebut.
5) Takaran Pupuk KCL (Indikator 5)
Pada indikator 5 (lima) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
takaran pupuk KCL oleh petani di Desa
Kebonagung tergolong tidak tepat yaitu
sebesar 2,38% petani Desa Kebonagung
yang menggunakan pupuk KCL sesuai
rekomendasi 50 kg/ha yang direkomendasi untuk wilayah/kecamatan Imogiri
oleh Kementrian Pertanian, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan teori Pupuk KCL
yang diberikan ketika tanpa bahan organik
sebanyak 50 kg/ha, ketika diberikan 5 ton
jerami/ha maka KCL tidak diberikan dan
ketika diberikan m2 ton pupuk kandang/ha
aka KCL yang diberikan 30 kg/ha
(Permentan Nomor 40 / Permentan /
OT.140/04/2007). Rendahnya tingkat
pemahaman takaran pupuk KCL pada
tanaman padi ini disebabkan oleh
mahalnya harga pupuk ZA dan sulit di
dapat sehingga petani enggan
menggunakan pupuk tersebut.
6) Takaran Pupuk NPK (Indikator 6)
Pada indikator 6 (enam) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
takaran pupuk NPK oleh petani di Desa
Kebonagung tergolong tidak tepat yaitu
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sebesar 2,38% petani Desa Kebonagung
yang menggunakan pupuk NPK sesuai
rekomendasi 300 kg/ha yang direkomendasi untuk wilayah/kecamatan Imogiri
oleh Kementrian Pertanian, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan rekomendasi
pupuk : a) NPK (15-15-15) ketika tidak
menggunakan bahan organik maka NPK
225 kg/ha, ketika menggunakan jerami 2
ton/ha maka NPK 200 kg/ha dan ketika
menggunakan pupuk organik 2 ton/ha
maka NPK 150 kg/ha. b) NPK (20 -10 -10)
ketika tidak menggunakan bahan organik
maka NPK 300 kg/ha, ketika
menggunakan jerami 2 ton/ha maka NPK
200 kg/ha dan ketika menggunakan pupuk
organik 2 ton/ha maka NPK 175 kg/ha.
NPK (30 -6 -8) ketika tidak menggunakan
bahan organik maka NPK 350 kg/ha,
ketika menggunakan jerami 2 ton/ha maka
NPK 300 kg/ha dan ketika menggunakan
pupuk organik 2 ton/ha maka NPK 275
kg/ha. d) NPK (15 -10 -10) ketika tidak
menggunakan bahan organik maka NPK
250 kg/ha, ketika menggunakan jerami 2
ton/ha maka NPK 200 kg/ha dan ketika
menggunakan pupuk organik 2 ton/ha
maka NPK 150 kg/ha.
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4. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat Cara
(Tempat)
Tabel 9. Tingkat Penerapan Pemupukan Tepat Cara (Tempat) Desa Kebonagung
No

Indikator

1
2

Cara aplikasi pada pemupukan dasar organik
Cara aplikasi pada pemupukan organik
(Urea dan SP-36)
3
Cara aplikasi pemupukan susulan I anorganik
(21 HST)
4
Cara aplikasi pemupukan susulan II anorganik
(35 HST)
5
Cara pencampuran pupuk anorganik sebelum
pengaplikasian
Rata-rata (%)

Skor Capaian (%)
3
2
1
42,86
0,00
57,14
19,05
2,38
78,57

Kategori
TT
TT

9,52

0,00

90,48

TT

7,14

2,38

90,48

TT

9,52

83,33

7,14

TT

17,61

17,68

64,76

TT

Sumber : Olah Data Primer, 2019

Keterangan :
Skor 3 : menerapkan sesuai rekomendasi
Skor 2: m e n e r a p k a n t i d a k s e s u a i
rekomendasi
Skor 1 : tidak sesuai rekomendasi
*T = Tepat
*KT = Kurang Tepat
*TT = Tidak Tepat
Adapun uraian masing-masing indikator
ingkat penerapan pemupukan Tepat Cara
(Tempat) adalah sebagai berikut :
1) Cara Aplikasi pada Pemupukan Dasar
Organik (Indikator 1)
Pada indikator 1 (satu) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
pengaplikasian pemupukan dasar organik
di Desa Kebonagung tergolong tidak tepat
yaitu sebesar 42,86% petani Desa
Kebonagung yang melakukan pemupukan
dasar organik dengan cara disebar sebelum
menggaru, dimana cara tersebut dikatakan
sangat baik jika dapat diterapkan sesuai
dengan teori pupuk dasar diaplikasikan
dengan cara disebarkan merata 1-3 minggu
sebelum penggaruan/pengolahan tanah

(Setyamidjaja, 1986). Rendahnya tingkat
pemahaman pengaplikasian pemupukan
dasar organik disebabkan oleh kurangnya
pemahaman petani tentang cara dan waktu
yang tepat sebelum melakukan
pemupukan organik.
2) C a r a A p l i k a s i P e m u p u k a n D a s a r
Anorganik (Indikator 2)
Pada indikator 2 (dua) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat pemahaman
pengaplikasian pemupukan dasar
anorganik di Desa Kebonagung tergolong
tidak tepat yaitu sebesar 19,05% petani
Desa Kebonagung yang mengaplikasikan
pemupukan dasar anorganik (Urea dan
SP36) dengan cara disebar dan dimasukan
kedalam tanah sebelum di tanam, dimana
cara tersebut dikatakan sangat baik jika
dapat diterapkan sesuai dengan teori
aplikasi pemupukan anorganik (Urea dan
SP-36) dengan cara di sebar sebelum
tanam dan masuk ke dalam tanah
(Setyamidjaja, 1986). Rendahnya tingkat
pemahaman pengaplikasian pemupukan
d a s a r a n o rg a n i k d i s e b a b k a n o l e h
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kurangnya pemahaman petani tentang cara
dan waktu yang tepat sebelum melakukan
pemupukan anorganik.
3) Cara Aplikasi Pemupukan Susulan I
Anorganik (Indikator 3)
Pada indikator 3 (tiga) di ketahui bahwa
hasil kuisioner tingkat pemahaman
pengaplikasian pemupukan Susulan I
anorganik di Desa Kebonagung tergolong
tidak tepat yaitu sebesar 9,52% petani
Desa Kebonagung yang mengaplikasikan
pemupukan sususlan I anorganik (21 HST)
dengan cara dimasukkan ke dalam tanah
diantara barisan tanaman, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan teori
Pengaplikasian pemupukan susulan I
anorganik (21 HST) dengan cara masuk
dalam tanah diantara barisan tanaman
(Setyamidjaja, 1986). Rendahnya pada
tingkat pemahaman pengaplikasian
pemupukan Susulan I anorganik
disebabkan oleh kurangnya motivasi
petani untuk melakukan pemupukan
dengan cara dimasukkan ke dalam tanah
diantara barisan tanaman, namun selama
ini petani hanya melakukannya dengan
cara disebar.
4) Cara Aplikasi Pemupukan Susulan II
(Indikator 4)
Pada indikator 4 (empat) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat pemahaman
pengaplikasian pemupukan pemupukan
Susulan II di Desa Kebonagung tergolong
tidak tepat yaitu sebesar 7,14% petani
Desa Kebonagung yang mengaplikasiakan
pemupupukan susulan II anorganik (35
HST) dengan cara masuk dalam tanah
diantara barisan tanaman, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat

diterapkan sesuai dengan teori
Pengaplikasian pemupukan susulan
susulan II anorganik (35 HST) dengan cara
masuk dalam tanah diantara barisan
tanaman (Setyamidjaja, 1986). Rendahnya
tingkat pemahaman pengaplikasian
pemupukan Susulan II disebabkan oleh
kurangnya motivasi petani untuk
melakukan pemupukan dengan cara
dimasukkan ke dalam tanah, namun
selama ini petani hanya melakukannya
dengan cara disebar.
5) Cara Pencampuran Pupuk Anorganik
Sebelum Pengaplikasian (Indikator 5)
Pada indikator 5 (lima) di ketahui
bahwa hasil kuisioner tingkat penerapan
dengan cara pencampuran pupuk
anorganik sebelum pengaplikasian di Desa
Kebonagung tergolong tidak tepat yaitu
sebesar 9,52% petani Desa Kebonagung
yang melakukan pencampuran pupuk
anorganik dengan cara butiran besar
dicampur dengan butiran besar, butiran
kecil dicampur dengan butiran kecil
kemudian baru dicampur antara butiran
kecil dengan butiran besar, dimana cara
tersebut dikatakan sangat baik jika dapat
diterapkan sesuai dengan teori cara
pencampuran pupuk anorganik yaitu
dengan cara butiran besar dicampur
butiran besar, butiran kecil dicampur
butiran kecil kemudian baru dicampur
antara butiran kecil dan butiran besar.
Rendahnya tingkat penerapan dengan cara
pencampuran pupuk anorganik sebelum
pengaplikasian disebabkan oleh
kurangnya motivasi petani untuk
melakukan pencampuran sesuai dengan
prosedur yang di rekomendasikan.
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5. Tingkat Penerapan Pemupukan Empat
Tepat (4T)
Tabel 10. Tingkat Pencapaian Penerapan Pemupukan Empat Tepat (4T) di Desa Kebonagung

Sub Variabel
No
Tepat Sumber (Jenis)
1
Tepat Waktu
2
Tepat Dosis (Takaran)
3
Tepat Cara (Tempat)
4
Rata-rata

Skor (%)
34,52
46,75
5,56
15,48
25,58

Kategori
Tidak Tepat
Tidak Tepat
Tidak Tepat
Tidak Tepat
Tidak Tepat

Sumber : Olah Data Primer, 2019

Ketidaktepatan Tingkat Penerapan
Pemupukan Empat Tepat (4T) pada Tanaman
Padi Sawah di Desa Kebonagung dipengaruhi
oleh :
1) Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa
Kebonagung paling banyak berijazah SD
yaitu sebesar 26,6%. Tidak dapat dihindari
bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh
terhadap tingginya adopsi inovasi
teknologi. Selaras dengan teori Soekartawi
(1988), menjelaskan bahwa mereka yang
berpendidikan tinggi relative lebih cepat
dalam melaksanakan adopsi inovasi,
sebaliknya mereka yang berpendidikan
rendah akan agak sulit untuk
melaksanakan adopsi inovasi dengan
cepat.
2) Umur Rata-rata umur petani di Desa
Kebonagung yang menunjukkan usia
produktif sebesar 73,81%. Petani yang
mempunyai usia lebih muda maka tingkat
adopsi inovasi teknologi akan lebih cepat
selaras dengan teori Soekartawi (1988),
umur yang produktif membuat petani
masih mempunyai semangat dan kekuatan
fisik untuk berusaha tani, ditambah lagi
dengan pengalaman yang dimiliki oleh
petani. Makin muda petani, semakin cepat
dalam melakukan adopsi inovasi
walaupun belum berpengalaman

3) Luas lahan petani di Desa Kebonagung
rata-rata < 0,5 ha) dan rumah tangga bukan
petani gurem (rumah tangga usaha
pertanian pengguna lahan yang menguasai
lahan 0,5 ha atau lebih). Padahal luas
Garapan merupakan penentu pendapatan.
Petani yang memiliki luas lahan lebih luas
pada umumnya akan lebih tanggap
terhadap adanya inovasi teknologi karena
mempunyai lahan yang akan ditanami
seperti biasanya dan dapat menyisihkan
lahan untuk uji coba suatu teknologi.
4) Status kepemilikan lahan di Desa
Kebonagung dapat diketahui bahwa
sebesar 61,90% petani merupakan pemilik
lahan. Sebagai tuan pemilik tanah maka
petani tersebut tentunya lebih leluasa
dalam mengelola lahan sawahnya dalam
usaha budidaya padi sawah, sehingga
petani bebas menentukan teknologi yang
akan digunakan untuk menunjang
kegiatan usaha taninya.
5) Status Kelompok Petani yang menjadi
penggurus kelompok tentunya akan cepat
dalam mengadopsi inovasi teknologi hal
tersebut dipengaruhi oleh keaktifan
penggurus dalam bergaul dan bertukar
pengalaman yang saling memotivasi untuk
menerapkan teknologi yang mampu
menunjang kegiatan usaha taninya. Selain
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itu juga dipengaruhi bahwa penggurus
tentu akan lebih aktif dan lebih
mempunyai relasi yang luas baik antar
petani, PPL, maupun pihak terkait yang
dapat menunjang keberhasilan usaha
taninya. Akan tetapi tidak menutup
kemungkinan bagi anggota kelompok tani
yang cepat dalam mengadopsi teknologi,
hal tersebut tentunya dipengaruhi adanya
kemauan yang kuat untuk belajar,
mencoba sesuatu yang baru dan tentunya
banyak relasi untuk saling bertukar
pengalaman.

Kedua perlu dilakukan penyuluhan mengenai
jenis (sumber) pupuk, fungsi pupuk
berdasarkan jenis (sumber), dan kandungan
unsur hara yang terkandungnya serta perlu
dilakukannya uji kandungan hara dalam tanah
di masing-masing Kelompok Tani di Desa
Kebonagung. Keempat perlu dilakukan
Demplot pemupukan Empat Tepat (4T) pada
tanaman padi sawah untuk membuktikan
peningkatan hasil panen. Kelima perlu
dilakukan Pengembangan usaha tani padi
terpadu (hulu hilir) dengan konsep
agroindustri padi yang terintegrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

UCAPAN TERIMAKASIH

Tingkat penerapan pemupukan pada tepat
jenis (sumber) yang dilakukan petani Desa
Kebonagung pada tanaman padi sawah
mencapai 34,52% dengan kategori tidak tepat.
Tingkat penerapan pemupukan tepat
waktu yang dilakukan petani Desa
Kebonagung pada tanaman padi sawah
mencapai 46,75% dengan kategori tidak tepat.
Tingkat penerapan pemupukan tepat dosis
(takaran) yang dilakukan petani Desa
Kebonagung pada tanaman padi sawah
mencapai 5,56% dengan kategori tidak tepat.
Tingkat penerapan pemupukan tepat cara
(tempat) yang dilakukan petani di Desa
Kebonagung pada tanaman padi sawah
mencapai 15,48% dengan kategori tidak tepat.
Tingkat penerapan pemupukan Empat
Tepat (4T) yang dilakukan petani Desa
Kebonagung pada tanaman padi sawah
mencapai 25,58% dengan kategori tidak tepat.
Saran yang diberikan dalam penelitian ini
adalah perlu dilakukan : Pertama diperlukan
penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai
pemupukan tanaman padi sesuai anjuran,

Ucapan terima kasih hanya diberikan
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2. BPP Kecamatan Imogiri yang telah
memberikan dukungan dan arahan
sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
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telah bersedia membagi ilmu dan membagi
waktunya untuk membantu penelitian ini.
4. Bapak dan ibu yang selalu memberikan
dukungan dana dan do'a untuk kelancaran
kegiatan penelitian.
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memberikan dukungan dan motivasi
sehingga penelitian ini dapat selesai.
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dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul
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Abstrak
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik
pengamatan lapangan (participant observation) dan penelusuran literatur, kemudian diolah dan
disusun secara deskriptif dan sistematis. Lokasi penelitian berada pada kawasan TPST
Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi berdasarkan intensitas
terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah. Faktor penyebab terjadinya konflik
lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul adalah: Penyelesaian konflik yang kurang
maksimal selama ini, yakni tidak dilakukannya langkah pencegahan konflik yang terpadu dan
cepat. Adanya sikap pembiaran oleh pemangku kebijakan publik. Tidak adanya komunikasi
yang baik antara pekerja pengambil sampah dan warga masyarakat dengan pengelola atau
pengurus TPST maupun dengan Pemerintah Daerah, diantaranya buntunya komunikasi dan
tidak adanya respon tindak lanjut yang signifikan atas keluhan dari lapisan bawah kepada stake
holder. Kewenangan TPST Piyungan yang langsung berada di bawah Pemerintah Daerah DIY
dinilai belum optimal dalam merespon kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan di TPST
Piyungan. Terlihat langkah antisipatif yang diambil masih sporadic meskipun sudah ada
kebijakan yang bisa memayungi namun sering sulit diterapkan karena minimnya pengawasan
dan inovasi. Benturan kewenangan antar instansi penentu kebijakan yang terjadi adalah pola
penyelesaian setelah munculnya permasalahan. Perlu adanya instrumen kebijakan detail
menata kembali pengelolaan sampah agar konflik tidak berlangsung lama dan meningkat,
sehingga tidak terjadi konflik terbuka dan terulang lagi. Pemilahan sampah digencarkan di
semua lapisan sebelum diangkut ke TPST Piyungan, sehingga saat sampai di Piyungan sampah
sudah dalam tahap akhir. Mendorong dan memfasilitasi pengelolaan sampah di semua desa di
Bantul. Modernisasi alat pengolah sampah menjadi pupuk maupun energi yang dapat
bermanfaat untuk persediaan kebutuhan listrik. Untuk mencegah terjadinya kerusakan
lingkungan hidup, maka pembangunan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat manusia
hendaklah mempunyai strategi yang benar-benar mempertimbangkan multifaktor dan
berkelanjutan.
Kata Kunci: Resolusi Konflik, Lingkungan, Sumber Daya Alam, Pengelolaan Sampah.
Abstract
This research used qualitative method. The data were collected with participant
observation and study of literature that processed by descriptive and schematic. The research is
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located at TPST Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. The location selection is based
on intensity of waste management environmental conflicts. The factors that cause conflict in the
waste management environment in Bantul Regency are: the resolution has not been maximal,
the absence of integrated and and fast conflict prevention measures, there is an attitude of
neglect by public policy makers, there is no good communication between waste collection
workers and community members with the TPST managers or administrators as well as with the
local government, including the lack of communication and the absence of significant follow-up
responses to complaints from lower levels to stakeholders. The authority of Piyungan TPST
which is directly under the DIY Regional Government is considered not optimal in responding to
the needs for management facilities and infrastructure at Piyungan TPST. It can be seen that the
anticipatory steps taken are still sporadic, even though there are policies that are bisaed against
them, but they are often difficult to implement because of the lack of supervision and innovation.
The conflict of authority between the policy-making agencies is a pattern of resolution after the
problem arises. It needs detail policy instrument to reorganize waste management so that
conflicts do not last long and increase, so that conflicts do not occur openly and again. Waste
sorting is intensified at all layers before being transported to Piyungan TPST, so that when it
arrives at Piyungan, the waste is already in its final stage. Encourage and facilitate waste
management in all villages in Bantul. Modernization of waste processing equipment into
fertilizer and energy can be used to supply electricity needs. In order to prevent environmental
damage from occurring, development as an effort to increase human dignity should have a
strategy that truly considers multi-factor and sustainable.
Keywords: Conflict resolution, Environment, Natural Resources, Waste Management.

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Fakta sosial lingkungan hidup saat ini
yang sering memunculkan konflik dari waktu
ke waktu diantaranya adalah permasalahan
sampah yang belum menemukan jawaban
penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.
Hal tersebut mengakibatkan sampah menjadi
masalah yang merisaukan, pelik sekaligus
ironi dikarenakan sampah terus bertambah
jumlah, jenis dan sifatnya.
Sampah dihasilkan oleh setiap orang,
badan usaha maupun akibat proses alam.
Permasalahan sampah telah menjadi bagian
pokok dalam kehidupan sehari-hari. Cara
pemaknaan dan pensikapan terhadap
permasalahan sampah akan mempengaruhi
pada pola dan cara pengelolaan dan dampak
sampah pada kehidupan warga masyarakat,

baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Pembiaran dan lambatnya langkah antisipatif
dari beragam pihak akan membawa kutukan
rusaknya lingkungan hidup berupa
pencemaran dan penyakit yang otomatis akan
mempengaruhi kualitas hidup manusia.

“Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan hak kepada setiap orang untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Amanat Undang-Undang Dasar
tersebut memberikan konsekuensi bahwa
pemerintah wajib memberikan pelayanan
publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu
membawa konsekuensi hukum bahwa
pemerintah merupakan pihak yang
berwenang dan bertanggung jawab di bidang
pengelolaan sampah meskipun secara
operasional pengelolaannya dapat bermitra
dengan badan usaha. Selain itu organisasi
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persampahan, dan kelompok masyarakat
yang bergerak di bidang persampahan dapat
juga diikutsertakan dalam kegiatan
pengelolaan sampah.”

Untuk itu belajar dari kesalahan maupun
kekurangan peran aktif baik dari penentu
kebijakan maupun peran dan perilaku warga
masyarakat selama ini, diharapkan
permasalahan sampah bukan menjadi
kutukan, melainkan menjadi berkah
membawa manfaat secara luas. Suatu masalah
yang memang akan selalu ada selama
peradaban manusia terus berkembang.

Tahun 2019 sempat terjadi masalah yang
sangat serius bersifat multi efek dan menjadi
kejutan bagi sebagian besar warga masyarakat
di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu
saat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
(TPST) Piyungan yang terletak di wilayah
Kecamatan Piyungan dan sebagian
Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, ditutup
oleh sebagian pihak terkait di lapangan
maupun oleh pekerja pengambil sampah dan
warga masyarakat yang berdomisili terdekat
di lokasi TPST Piyungan.

Seperti yang diberitakan KRJogja,
bahwa: “Masih belum rampungnya masalah
pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan
Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul
menyebabkan sampah rumah tangga yang
bisaanya rutin diangkut, kini menumpuk.
Sebagaimana diketahui Tempat Pengelolaan
Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul
belum bisa memastikan kapan truk boleh
masuk dan membongkar sampah. Sejauh ini
TPST masih melakukan pengurukan supaya
truk bisa masuk ke lokasi pembongkaran.
Persiapan lokasi pembongkaran dan akses
jalan itu maksimal akan selesai Jumat pekan
ini. Merujuk data TPST Piyungan dalam
sehari sedikitnya 700 ton sampah masuk dari
Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta serta
Kabupaten Sleman.”


Penutupan tersebut, berdampak sangat
serius bagi warga masyarakat di DIY akibat
menumpuknya sampah di Sleman, Kota Jogja
dan Bantul hingga muncul tagar viral
#JogjaDaruratSampah. “Warga di jalan pintu
masuk Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
(TPST) Piyungan sempat kembali menutup
akses beberapa hari lalu, hampir selama tiga
jam. Alhasil, puluhan truk pengangkut
sampah tak bisa masuk yang dampaknya
langsung terasa. Penyebabnya, warga
menagih kompensasi uang tunai yang
dijanjikan beberapa waktu lalu. Kompensasi
tersebut tak kunjung cair, padahal di sisi lain
dampak ikutan sampah terus dirasakan warga
seperti bau menyengat dan penyakit.”Jumlah
sampah semakin hari akan terus semakin
meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk dan pola konsumsi
masyarakat. Peningkatan jumlah sampah
faktanya telah dan akan menjadi suatu potensi
bencana apabila tidak disertai dengan usaha
pengelolaan sampah yang baik.

Seperti yang diberitakan, “Warga dari
Padukuhan Ngablak, Desa Sitimulyo
Kecamatan Piyungan dan sebagian warga
Bawuran, Pleret menutup akses masuk
menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) Piyungan, Bantul, Rabu (31/7/2019).
Penyebabnya, warga yang berada di sekitar
lokasi pembuangan itu merasa menjadi
korban sampah. Mereka, menuntut adanya
dana kompensasi tunai yang diberikan kepada
warga terdampak.”

Penutupan TPST Piyungan, tak hanya
terjadi sekali dua kali saja. TPST Piyungan
telah berpuluh tahun menjadi tumpuan dalam
masalah sampah sehari-hari bagi masyarakat
DIY. Ketergantungan tersebut menjadi bom
waktu yang akhirnya meledak berulang kali.
Lahan seluas 14,5 hektar di area TPST
Piyungan, tak sanggup lagi menampung
kiriman hingga 700 ton sampah tiap hari yang
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berasal dari beragam sumber penghasil
sampah, baik itu rumah tangga maupun dari
yang bukan rumah tangga di Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Peristiwa penutupan terjadi lagi pada
tahun 2020 ini yang menggambarkan kondisi
TPST Piyungan yang sudah over kapasitas.
“Maryono, warga Pedukuhan Ngablak,
Sitimulyo Bantul merasa kecewa, ketika tak
ada solusi dari pemerintah, untuk mengelola
Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
(TPST) Piyungan. Pada Rabu (8/4/2020), ia
bersama warga sekitar yang mayoritas
pemulung, menutup jalan masuk ke area
pembuangan sampah. Sebagai Ketua
Komunitas Pemulung, Maryono
mengeluhkan makin terbatasnya daya
tampung TPST Piyungan, termasuk kondisi
jalan berlubang di kawasan itu, penyebab
genangan air saat hujan turun. Kemarin,
warga yang tinggal di sebelah pembuangan
namanya Pak Sugiyanto, itu sampai menemui
operator, untuk mengatakan kalau sudah tidak
bisa ya jangan dipaksakan, ditutup saja.
Karena selain jalan becek akibat banyak
lubang, pembuangan sampahnya juga di tepi
jalan yang seharusnya tidak layak untuk
membuang sampah,”.

Termasuk juga khususnya bagi warga di
Kabupaten Bantul, semakin beragam
pesatnya sector industri, produksi, tingkat
kebutuhan konsumsi bahan pangan hingga
pariwisata tentunya tidak terlepas akan
menghasilkan masalah sampah. “Tumpukan
sampah di depo-depo dan tempat
pembuangan sementara (TPS) di Bantul
diperkirakan mencapai 400 ton sejak
ditutupnya Tempat Pembuangan Sampah
Terpadu (TPST) Piyungan beberapa hari ini.
Terkait masalah tersebut, Bantul telah
menyediakan TPS maupun depo. Sejauh ini
ada 34 TPS baik tipe A maupun tipe B yang
berada di desa dan dusun.”


Te r b i t n y a p e r a t u r a n p e r u n d a n g undangan dan peraturan turunannya tentang
lingkungan hidup, tata ruang, maupun
pemerintahan daerah, memunculkan tidak
sedikit pergolakan sosial lingkungan
khususnya di kawasan sekitar lokasi TPST
Piyungan. Gejolak konflik sosial lingkungan
yang muncul akibat aktivitas pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul tidak hanya
terjadi sesaat, namun sudah terjadi
lama.Termasuk pada tahun 2017 Kabupaten
Bantul pernah dinyatakan belum baik dalam
mengelola sampah karena dari ratusan ton
sampah setiap harinya baru 20 persen yang
bisa dikelola. Seperti yang diberitakan bahwa,
“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
menyatakan mayoritas sampah yang
dihasilkan daerah ini belum terkelola dengan
baik sehingga masih menjadi persoalan
serius.”
Peristiwa demi peristiwa konflik
lingkungan tersebut mau tidak mau membuat
pemerintah harus memikirkan persoalan di
TPST Piyungan secara serius. Sejumlah
upaya sebetulnya sudah dilakukan Pemda
DIY untuk mengatasi persoalan sampah di
TPST Piyungan. “Namun karena persoalan
yang dihadapi cukup kompleks, hasilnya
belum bisa optimal. Karena tempat
penampungan sampah yang saat ini ada,
setiap hari volumenya akan bertambah.
Sementara kondisi truk yang membawa
sampah tidak berbentuk dump truck, sehingga
saat dilakukan pembongkaran membutuhkan
waktu lebih lama yang berdampak terjadinya
antrean di sekitar TPST Piyungan. Untuk
mengurangi antrean panjang, pihaknya
mengimbau agar pembuangan sampah
menggunakan dump truck supaya waktunya
bisa lebih singkat. Pemda DIY dalam hal ini
Dinas PUP ESDM pada tahun 2020 juga
berencana membangun jalan yang sejajar
dengan jalan yang sudah ada sekarang. Saat
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hujan bisaanya truk tidak bisa masuk terlalu
jauh, karena kondisi jalanan becek. Akibatnya
banyak sampah yang menumpuk di pinggiran.
Kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi,
salah satunya sejak dari rumah tangga
sebaiknya sudah dilakukan pemilahan
sampah. Dengan adanya pemilahan sampah
tersebut diharapkan bisa mengurangi jumlah
sampah yang dibuang di TPST Piyungan.
Persoalan sampah menjadi salah satu program
prioritas penanganan bagi DIY. Tetapi,
kapasitas sampah dengan volume mencapai
600 ton per hari juga harus diselesaikan.”
Permasalahan yang sering kali muncul
karena solusi yang diberikan oleh pemerintah
daerah belum tentu diterima oleh para pelaku
di lapangan yang notabene berkecimpung
sehari-hari di lokasi TPST Piyungan. Seperti
yang diberitakan bahwa;
“Mulai 1 Mei 2020, Pemerintah Daerah
I s t i m e w a Yo g y a k a r t a m e w a j i b k a n
penggunaan dump truk, bagi pihak swasta
yang membuang sampah di TPST Piyungan,
yang menurut perwakilan pekerja di lapangan
diberlakukannya dump truck tidak
menyelesaikan persoalan, seharusnya yang
dipersiapkan tempat pembuangan
sampahnya, sistem kinerjanya. Sedangkan
dari pihak pengelola berbeda pendapat,
dengan tetap bersikukuh menerapkan
kebijakan penggunaan dump truck karena hal
tersebut sesuai regulasi yang berlaku.
Diantaranya, Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2013, kemudian kerjasama antara
Pemerintah Provinsi, Pemkab Sleman,
Pemkab Bantul dan Pemerintah Kota
Yogyakarta, jika armada yang masuk bukan
dump truck ditolak.”
Fenomena tersebut membuktikan
belum adanya solusi terbaik atas konflik
lingkungan yang dapat diterapkan untuk
jangka panjang. Perlu kajian serta langkah
kongkret lintas sektoral secara mendalam,

agar menjawab beragam dilema
meminimalisir potensi konflik maupun
melokalisir konflik yang terjadi selaras
dengan kepentingan lingkungan hidup yang
lebih luas.
Jika permasalahan sampah di
Kabupaten Bantul tidak diselesaikan secara
tepat cepat, integral multi sektor dan
berkelanjutan untuk jangka panjang, maka
imbas pencemaran dan kerusakan lingkungan
akibat sampah akan menjadi lebih sulit
dikendalikan di masa yang akan datang. Hal
ini menjadi sinkron dengan peringatan dari
ajaran agama Islam kepada umat manusia
tentang eksistensi dan hubungannya dengan
lingkungan hidup. Diantaranya yang tertulis
di dalam Kitab Suci Al Qur'an:
QS Ar Ruum (30) ayat 41: “Telah tampak
kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia, supaya
Allah merasakan kepada mereka sebagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).”
QS Al Qashash ayat 77: “Dan carilah pada apa
yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bahagiamu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaiamana Allah telah
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berbuat kerusakan.”
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang
tersebut di atas didapatkan rumusan
masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya
konflik lingkungan pengelolaan sampah di
Kabupaten Bantul?
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2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul dalam
penyelesaian konflik lingkungan
pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimanakah penyelesaian konflik
lingkungan dalam pengelolaan sampah di
Kabupaten Bantul yang sebaiknya
dilakukan pada masa yang akan datang?
TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan pokok rumusan masalah
tersebut di atas maka, penelitian ini bertujuan
untuk:
1. Memahami, mengidentifikasi, mengkaji
dan menganalisis faktor penyebab
terjadinya konflik lingkungan pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul.
2. Menganalisis dan menjelaskan kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
dalam penyelesaian konflik lingkungan
pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.
3. Mengembangkan Resolusi Konflik
lingkungan yang sebaiknya dilakukan
dalam pengelolaan sampah di Kabupaten
Bantul pada masa yang akan datang.
MANFAAT PENELITIAN
Manfaat Teoritis
Bagi perkembangan ilmu pengetahuan/
teknologi: Menambah wawasan tentang
kawasan penampungan dan pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul. Secara umum
bagi pengembangan ilmu hukum dan
pembangunan yang berkaitan dengan solusi
konflik lingkungan hidup. Bagi institusi
akademik: Menjadi masukan bagi penelitian
selanjutnya, khususnya para ahli serta lintas
sektoral untuk menerapkan kebijakan
pengelolaan sampah secara terintegrasi. 

Manfaat Praktis
Bagi masyarakat: memberi pencerahan
bagi warga masyarakat untuk berperan aktif
menjaga lingkungan hidup dan nilai-nilai
luhur kearifan lokal. Bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul khususnya dan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta maupun bagi
Pemerintah Pusat: hasil penelitian ini
diharapkan ikut andil menjadi bahan
petimbangan untuk penentuan kebijakan
pengelolaan sampah yang terintegrasi multi
sektor.
KAJIAN PUSTAKA
Untuk menjelaskan hubungan gejala
dan permasalahan yang akan diteliti
diperlukan kajian pustaka yang juga berfungsi
membantu penentuan tujuan dengan memilih
konseptual yang relevan. Kajian pustaka
digunakan sebagai kerangka dasar dalam
melakukan analisis terhadap objek yang
diteliti.
Dalam penelitian ini kerangka teori
atau landasan teori digunakan untuk
memberikan batasan dalam menyelesaikan
permasalahan pengelolaan sampah di
Kabupaten Bantul, yaitu:
1. Pengertian Konflik dan Teori Konflik
Kebutuhan Manusia
Penelitian ini menggunakan teori
konflik yaitu: Teori Kebutuhan Manusia.
Dengan memahami teori ini akan
membantu pihak-pihak yang mengalami
konflik untuk mengidentifikasi dan
mengupayakan bersama kebutuhan
mereka yang tidak terpenuhi, dan
menghasilkan pilihan-pilihan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Agar
pihak-pihak yang mengalami konflik
mencapai kesepakatan untuk memenuhi
kebutuhan dasar semua pihak.
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Teori Konflik Kebutuhan Manusia
digunakan untuk mengetahui faktor
penyebab timbulnya konflik. Menurut
Fisher, “Konflik yang berakar dalam
disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia
fisik, mental, dan sosial yang tidak
terpenuhi atau dihalangi. Keamanan,
identitas, pengakuan, partisipasi, dan
otonomi sering merupakan inti diskusi.”
Teori konflik digunakan untuk batasan
terhadap konsep penyelesaian konflik,
menjawab sebab terjadinya konflik
lingkungan dalam pengelolaan sampah di
Kabupaten Bantul, diantaranya adalah
dengan mengemukakan apa itu pengertian
konflik dan penyebab konflik.
Istilah konflik berasal dari bahasa Latin
“Con” yang berarti bersama dan “fligere”
yang berarti benturan atau tabrakan.
Confligere, conflictus yang berarti saling
memukul atau pertentangan. Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) memuat arti
kata konflik yaitu: percekcokan;
perselisihan; dan pertentangan.Secara
etimologi, konflik adalah pertengkaran,
perkelahian, perselisihan tentang pendapat
atau keinginan; atau perbedaan;
pertentangan berlawanan dengan; atau
berselisih dengan.
“Konflik berasal dari terminologi kata
bahasa Inggris conflict, yang berarti
persengketaan, perselisihan, percekcokan
dan pertentangan. Konflik atau
persengketaan tentang sesuatu terjadi
antara dua pihak atau lebih. Konflik atau
perselisihan nyaris tidak terpisah dari
kehidupan manusia dan masyarakat
sehingga sulit dibayangkan bila
masyarakat tanpa konflik. Konflik atau
sengketa merupakan kosakata yang
acapkali muncul dalam fenomena
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
bahkan bernegara. Konflik atau sengketa
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tidak lagi bersifat ideologis tetapi sudah
bergeser ke arah konflik multikultural
yang berbasis pada perbedaan, pergeseran
bahkan perubahan pemahaman berbudaya
masyarakat. Pergeseran pemahaman
konflik atau sengketa pada gilirannya
berdampak pada munculnya berbagai
konsep alternatif penyelesaian sengketa.”
Konflik dapat diartikan sebagai
“Perselisihan atau pertentangan antara dua
atau lebih kekuatan baik secara individu
atau kelompok yang kedua bela pihak
memiliki keinginan untuk saling
menyingkirkan, menyalahkan atau
membenarkan tindakannya masingmasing. Konflik dalam kehidupan sosial
berarti benturan kepentingan, keinginan,
pendapat,dan lain-lain yang paling tidak
melibatkan dua pihak/ lebih.”
Untuk memahami, mengidentifikasi
dan menganalisis teori yang relevan guna
memahami konflik lingkungan hidup.
Konflik dapat dilatarbelakangi menurut
teori penyebab terjadinya konflik.
“Konflik tercipta dari kompetisi
memperebutkan akses terhadap otoritas
(kekuasaan) dan sumber ekonomi atau
kemakmuran dari aktor-aktor yang
berkepentingan.” Konflik dalam
pengelolaan sumberdaya alam dapat
disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya
alam dan kebutuhan yang selalu
meningkat akan keberadaan, fungsi dan
manfaat sumber daya alam. Bertambahnya
jumlah penduduk memunculkan berbagai
kepentingan yang berbeda atas
sumberdaya yang sama, yang berakibat
pada munculnya konflik-konflik antar
berbagai unsur masyarakat.”
Menurut Begawan hukum Soerjono
Soekanto konflik dapat terjadi disebabkan
oleh faktor kepentingan dan perubahan
sosial. “Perbedaan kepentingan,
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Perbedaan kepentingan antara individu
maupun kelompok merupakan sumber lain
dari pertentangan baik kepentingan
ekonomi, politik, dan sebagainya.
Perubahan sosial, Perubahan sosial yang
berlangsung dengan cepat untuk
sementara waktu akan mengubah nilainilai yang ada dalam masyarakat yang
dapat menyebabkan munculnya golongangolongan yang berbeda pendiriannya.”
Sedangkan menurut Collins,“Salah
satu bentuk terjadinya konflik adalah
karena ketidakseimbangan antara
hubungan manusia seperti aspek sosial,
ekonomi dan kekuasaan. misalnya kurang
meratanya kemakmuran dan akses yang
tidak seimbangan terhadap sumber daya
yang kemudian akan menimbulkan
masalah-masalah dalam masyarakat.
Konflik dapat juga terjadi karena adanya
mobilisasi sosial yang memupuk
keinginan yang sama.”
Pertentangan antara dua pihak atau
lebih yang bisaa terjadi dalam pengelolaan
sampah merupakan bentuk konflik.
Karena konflik dalam bentuk pertentangan
terjadi akibat adanya perbedaan
menyikapi sesuatu fenomena. FAO salah
satu badan PBB menyatakan bahwa,
“Kebijakan, program, dan proyek
pengelolaan SDA dapat menjadi sumber
konflik: a) kebijakan diterapkan tanpa
partisipasi lokal; b) tidak ada harmonisasi
dan koordinasi antara peraturan perudangundangan dan prosedur hukum; c) tidak
ada identifikasi dan minimnya konsultasi
dengan para pemangku kepentingan; d)
perencanaan yang tidak terkoordinasi; e)
pembagian informasi yang tidak cukup
atau lemah; f) terbatasnya kapasitas
kelembagaan; g) pemantauan dan evaluasi
program yang tidak memadai.”
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Beberapa situasi juga dapat
menyebabkan konflik, yaitu: a)
pertentangan antara sistem pengelolaan
lokal dan sistem yang baru diperkenalkan;
b) kesalahpahaman dan kurangnya
informasi tentang tujuan kebijakan dan
program; d) pertentangan atau
ketidakjelasan dalam hukum dan
kebijakan; e) ketidakadilan dalam
distribusi sumber daya; atau f)
implementasi kebijakan dan program yang
buruk.Konflik sering terjadi karena
adanya pembiaran dan tidak optimalnya
pengawasan dalam pemanfaatan lahan.
Teori konflik juga menyatakan bahwa
konflik terjadi karena adanya perbedaan
kepentingan (perceived divergence of
interest), atau suatu kepercayaan bahwa
aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak
dapat dicapai secara simultan.
Setiap jenis konflik melibatkan pihak
yang berbeda, sebagai contoh bentuk
konflik berupa protes warga terhadap
pemerintah di daerah bisa terjadi karena
dalam pengambilan kebijakan publik
tentang pengelolaan sampah. Kebijakan
pemerintah yang tidak memperhatikan
aspirasi yang tumbuh dan berkembang di
kalangan masyarakat berpotensi
melahirkan konflik kebijakan pemerintah
yang tidak memperhatikan aspirasi yang
tumbuh dan berkembang di kalangan
masyarakat mengakibatkan kurangnya
kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah.
Teori Konflik Kebutuhan Manusia
digunakan untuk mengetahui faktor
penyebab timbulnya konflik. Menurut
Fisher, “Konflik yang berakar dalam
disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia
fisik, mental, dan sosial yang tidak
terpenuhi atau dihalangi. Keamanan,
identitas, pengakuan, partisipasi, dan
otonomi sering merupakan inti diskusi.”
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2. Pengertian dan Model Resolusi Konflik
Lingkungan: Mediasi
Sedangkan untuk resolusi konflik
lingkungan digunakan Teori Mediasi yang
dalam khasanah nilai luhur di tengah
warga masyarakat adalah musyawarah
yang merupakan bentuk penyelesaian
konflik lingkungan dengan memuat unsurunsur nilai khas masyarakat Bantul yang
disenergikan dengan upaya pola
komunikasi antar penentu kebijakan
publik dengan semua lapisan kepentingan
dalam perencanaan; pemanfaatan;
pengendalian; pemeliharaan; pengawasan;
maupun penegakan hukum. Mediasi
dengan ciri khas Bantul diyakini menjadi
alat untuk menentukan Kebijakan.
Di dalam ruang lingkup UU
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
adalah mengenai perencanaan, yang salah
satu unsurnya adalah mengenai
inventarisasi lingkungan hidup. Pada Pasal
6 Ayat (2) dinyatakan, bahwa inventarisasi
lingkungan hidup dilaksanakan untuk
memperoleh data dan informasi mengenai
sumber daya alam yang meliputi: (a)
potensi dan ketersediaan; (b) jenis yang
dimanfaatkan; (c) bentuk pengusaaan; (d)
pengetahuan pengelolaan; (e) bentuk
kerusakan; dan (f) konflik dan penyebab
konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Menurut Colleman: “Resolusi konflik
adalah kerangka kerja intelektual umum
untuk memahami apa yang terjadi di dalam
konflik dan bagaimana melakukan
intervensi di dalamnya. Selain itu,
pemahaman dan intervensi dalam konflik
tertentu memerlukan pengetahuan khusus
tentang pihak yang berkonflik, konteks
sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik
mereka, norma-norma sosial, dan
sebagainya. Implikasi penting dari
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kerjasamakompetisi adalah bahwa
orientasi kooperatif atau menang untuk
menyelesaikan konflik sangat
memfasilitasi resolusi yang konstruktif,
sementara orientasi kompetitif atau
menang-kalah menghalanginya. Lebih
mudah untuk mengembangkan dan
memilihara sikap menang jika anda
mempunyai dukungan sosial untuknya.
Dukungan sosial dapat berasal dari temanteman, rekan kerja, pengusaha, media, atau
komunikasi anda.”
Resolusi konflik sifatnya yang dinamis
cenderung membuat konflik dapat
dikelola untuk mencapai suatu resolusi,
dimana kepentingan yang mengalami
pergesekan dapat bertemu dan
menetapkan kesepakatan bersama. Fisher
menjelaskan bahwa “Resolusi konflik
adalah usaha menangani sebab-sebab
konflik dan berusaha membangun
hubungan baru yang bisa tahan lama
diantara kelompok-kelompok yang
berseteru. Apapun itu pengertiannya yang
hampir sama secara garis besar resolusi
konflik adalah metode kemampuan guna
merespon akibat adanya perbedaan
kepentingan atau pertentangan dalam
bentuk-bentuk konflik yang bertujuan
untuk mendapatkan solusi atas masalah
yang dihadapi.”
Resolusi konflik melalui konsep tata
kelola konflik (conflict governance).
Konsep tersebut melibatkan penggunaan
seluruh sumber daya yang ada, disertai
strategi yang tepat, sehingga tujuan dari
resolusi tersebut dapat dicapai dengan
baik. Resolusi konflik dapat dicapai
dengan dua cara, yakni pengaturan sendiri
oleh pihak-pihak yang berkonflik (self
regulation), dan melalui intervensi pihak
ketiga (third party intervention). Dalam
pengaturan sendiri, pihak-pihak yang
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terlibat menyusun strategi konflik untuk
mencapai tujuannya. Sementara apabila
melibatkan pihak ketiga, terdiri atas;
resolusimelalui pengadilan, proses
administrasi, dan resolusi perselisihan
alternatif.
Beberapa jenis metode atau strategi
penyelesaian konflik: “1. Pencegahan
k o n f l i k ( c o n f l i c t p re v e n t i o n ) . 2 .
Penanganan konflik (conflict settlement),
upaya mengakhiri tingkah laku kekerasan
dengan mencapai kesepakatan
perdamaian. 3. Manajemen konflik
(conflict management), bertujuan untuk
membatasi dan menghindari kekerasan
yang mungkin terjadi di waktu yang akan
datang dengan cara mendukung perubahan
tingkah laku yang positif pada pihak yang
terlibat. 4. Resolusi konflik (conflict
resolution), yaitu membahas berbagai
penyebab konflik dan mencoba untuk
membangun hubungan baru dan abadi di
antara kelompok-kelompok yang saling
bertikai.”
Sedangkan menurut Hardjana
menyatakan bahwa strategi penyelesaian
konflik terdiri dari lima cara, dua
diantaranya adalah: “Kerjasama
(collaborating) dan menghadapi
(confronting). Kedua pihak yang terlibat
dalam konflik ini bekerjasama dan
mencari pemecahan konflik yang
memuaskan kepentingan kedua belah
pihak. Cara ini merupakan pendekatan
menang-menang (winto win solution).
Kompromi (compromising) dan berunding
(negotiating). Cara ini merupakan
pendekatan terhadap konflik dimana
pihak-pihak yang berkonflik tidak ada
yang menang atau kalah.”
Ada beberapa cararesolusi konflik
menurut FAO yang terdiri dari: a).
penghindaran, yang mengacu pada
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tindakan untuk menjaga agar konflik tidak
diketahui publik; b) peradilan, yang
mengacu pada bergantung pada hakim
atau administrator untuk membuat
keputusan yang mengikat; c) mediasi,
yang mengacu pada penggunaan pihak
ketiga untuk memfasilitasi proses
negosiasi (mediator tidak memiliki
kewenangan untuk menerapkan solusi); d)
negosiasi, yang mengacu pada proses
sukarela yang dilakukan oleh para pihak
untuk mencapai kesepakatan melalui
konsensus; e) arbitrase, yang mengacu
pada mengajukan konflik ke pihak ketiga
yang disepakati bersama untuk kemudian
membuat keputusan; f) koersif, yang
mengacu pada ancaman atau
menggunakan kekuatan untuk
memaksakan kehendak salah satu pihak.
Mediasi diterapkan untuk membantu
para pihak mencapai konsensus dengan
tujuan diantaranya: a) Meningkatkan
komunikasi dan berbagi informasi di
antara kelompok kepentingan; b)
Mengatasi penyebab konflik dengan cara
kolaboratif; c) Mengubah proses
pengelolaan konflik menjadi kekuatan
pendorong perubahan sosial yang positif;
d) Membangun kapasitas masyarakat
untuk mengelola konflik; dan e)
Membatasi terjadinya dan intensitas
konflik di masa depan.
Mediasi antar pihak yang berkonflik
dapat pula diupayakan dengan terlebih
dahulu upaya konsolidasi. Simon Fisher
menjelaskan bahwa: “Upaya konsolidasi
ini adalah memberi ruang untuk berdialog
dalam rangka mencari kesepakatan
tentang cara penyelesaiannya, artinya
pihak-pihak yang berkonflik
dipertemukan untuk berkomunikasi secara
langsung. Penerapan dialog disesuaikan
dengan lingkungan dan budaya di mana
konflik itu terjadi.”
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Konsolidasi, Mediasi, Negoisasi
adalah pendekatan komunikasi yang
digunakan dalam penyelesaian konflik.
Menurut Santoso, bahwa: “Idealnya pola
komunikasi digunakan dalam proses
negosiasi adalah komunikasi konvergen
dan sirkuler. Menurut pola ini arus
komunikasi tidak tergantung pada
komunikator tunggal, siapa saja yang
peduli dan berkompeten, berdedikasi dan
kredibel perlu diberi akses komunikasi dan
kesempatan menjadi komunikator
sekaligus komunikan, tentu dengan syarat,
terbuka, sopan, saling menghormati,
rasional tidak emosional, sehingga
pertentangan atau konflik social bisa
berubah ke arah yang lebih sopan, beradab
dan berbudaya. Modalitasnya adalah
musyawarah, dialog, negosiasi dengan
tujuan untuk mencapai kesepakatan pihakpihak yang berkepentingan.”
3. Teori Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development).
Prof. Emil Salim seorang begawan
ilmu lingkungan sering menyampaikan
pentingnya keseimbangan pendekatan
antara lingkungan hidup dan
pembangunan. Konsep Pembangunan
Berkelanjutan dapat dilihat di dalam UU
No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Lingkungan Hidup
disebutkan bahwa “Pembangunan
berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke
dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa
depan.”Kerangka ini penting digunakan
agar langkah penyelesaian konflik
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lingkungan tidak hanya secara parsial saat
terjadinya konflik, namun secara jangka
panjang termasuk di dalamnya adalah
dalam menerbitkan kebijakan.
 Secara umum istilah pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang
memenuhi kebutuhan generasi saat ini
tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Adanya permasalahan lingkungan
pada generasi saat ini terhadap pola
konsumsi dan laju pembangunan saling
terkait dengan kondisi bagi generasi yang
akan datang. Prof. Emil Salim mengatakan
bahwa, “Proses pembangunan dengan
pengembangan lingkungan tidak cukup
mengatur hanya pengelolaan sumber alam
secara bertanggung jawab, tetapi harus
dilengkapi dengan langkah usaha
pengembangan konsumsi dan pola hidup
yang wajar sesuai porsi dengan daya
dukung alam yang menopang sambung
sinambung untuk jangka panjang.”
Konsep Pembangunan Berkelanjutan
atau dikenal dengan istilah Suistainable
development mempunyai padanan makna
dengan Pembangunan yang berwawasan
Lingkungan (Eco-Development).
Keberlangsungan pembangunan
berkelanjutan perlu dilakukan upaya sadar
dan terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke
dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa depan.
Prof. Emil Salim menyatakan bahwa:
“Kebutuhan pokok mendorong manusia
untuk merusak lingkungan. oleh karena
itu, pembangunan harus dilaksanakan
guna mengimbangi pertambahan
penduduk dan mengurangi kemiskinan.
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Penduduk yang miskin terpaksa menebang
hutan untuk memenuhi kebutuhan
energinya. Tanah terpaksa dikuras
berlebihan sehingga merusak sumber daya
alam. Sehingga pemberantasan masalah
kemiskinan dan berkurangnya penduduk
di bawah garis kemiskinan merupakan
syarat mutlak bagi usaha pembangunan
lingkungan hidup.
Tingkat kesadaran warga masyarakat
akan mempengaruhi kualitas fungsi
lingkungan hidup, seperti yang disebutkan
oleh Yunus Wahid bahwa, “Kelestarian
fungsi lingkungan hidup secara
berkelanjutan banyak tergantung pada
kualitas dan tingkat kesadaran lingkungan
hidup manusia dan masyarakat. Artinya,
kalau kesadaran lingkungan hidup
manusia baik, diharapkan menjelma dalam
semua (setidaknya untuk usaha tertentu)
kegiatan pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan hidup yang senantiasa
diimbangi dengan upaya pemeliharaan
yang selaras pemanfaatan itu. Dengan kata
lain manusia akan berperilaku
berwawasan lingkungan hidup.
Sasaran pembangunan berkelanjutan
menurut Sutamihardja mencakup pada
upaya untuk mewujudkan terjadinya:
a. P e m e r a t a a n m a n f a a t h a s i l - h a s i l
pembangunan antar generasi
(intergenaration equity) yang berarti
bahwa pemanfaatan sumberdaya alam
untuk kepentingan pertumbuhan perlu
memperhatikan batas-batas yang wajar
dalam kendali ekosistem atau sistem
lingkungan serta diarahkan pada
sumberdaya alam yang replaceable dan
menekankan serendah mungkin
eksploitasi sumber daya alam yang
unreplaceable.
b. Safeguarding atau pengamanan terhadap
kelestarian sumber daya alam dan

c.

d.

e.

f.
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lingkungan hidup yang ada dan
pencegahan terjadi gangguan ekosistem
dalam rangka menjamin kualitas
kehidupan yang tetap baik bagi generasi
yang akan datang.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya
alam semata untuk kepentingan mengejar
pertumbuhan ekonomi demi kepentingan
pemerataan pemanfaatan sumberdaya
alam yang berkelanjutan antar generasi.
Mempertahankan kesejahteraan rakyat
(masyarakat) yang berkelanjutan baik
masa kini maupun masa yang mendatang
(inter temporal).
Mempertahankan manfaat pembangunan
ataupun pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan yang mempunyai dampak
manfaat jangka panjang ataupun lestari
antar generasi.
Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan
manusia antar generasi sesuai dengan
habitatnya.”
Semakin tingginya populasi jumlah
penduduk yang disertai perkembangan
pola konsumerisme menjadi tantangan
yang perlu diantisipasi dengan melibatkan
beragam lapisan kepentingan kebijakan
yang saling terkait dalam mengelola
konflik akibat adanya pencemaran
lingkungan dan pelanggaran pada hokum
lingkungan. Seperti apa yang yang pernah
disampaikan oleh Drupsteen yaitu:
“Pencemaran (pollution), eksploitasi
sumber daya alam yang berlebihan
(exhausting) dan pelanggaran
(infringement), yakni perilaku
manusianya dilihat dari aspek hukum
lingkungan.”
“Tabrakan kebijakan yang memungkin
dapat terjadi antara kebutuhan menggali
sumberdaya alam untuk memerangi
kemiskinan dan kebutuhan mencegah
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terjadinya degredasi lingkungan perlu
dihindari serta sejauh mungkin dapat
berjalan secara berimbang. Pembangunan
berkelanjutan juga mengharuskan
pemenuhan kebutuhan dasar bagi
masyarakat dan adanya kesempatan yang
luas kepada warga masyarakat untuk
mengejar cita-cita akan kehidupan yang
lebih baik dengan tanpa mengorbankan
generasi yang akan datang.”
Dilihat dari sudut pandang ekonomi,
pembangunan haruslah berkelanjutan.
Menurut Fauzi setidaknya terdapat tiga
alasannya, yaitu bahwa:
“Pertama menyangkut alasan moral.
Generasi kini menikmati barang dan jasa
yang dihasilkan dari sumber daya alam dan
lingkungan sehingga secara moral perlu
untuk memperhatikan ketersediaan
sumber daya alam tersebut untuk generasi
mendatang. Kewajiban moral tersebut
mencakup tidak mengekstraksi sumber
daya alam yang dapat merusak
lingkungan, yang dapat menghilangkan
kesempatan bagi generasi mendatang
untuk menikmati layanan yang sama.
Kedua, menyangkut alasan ekologi,
Keanekaragaman hayati misalnya,
memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi,
oleh karena itu aktivitas ekonomi
semestinya tidak diarahkan pada kegiatan
pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan semata yang pada akhirnya
dapat mengancam fungsi ekologi.
Faktor ketiga, yang menjadi alasan
perlunya memperhatiakan aspek
keberlanjutan adalah alasan ekonomi.
Alasan dari sisi ekonomi memang masih
terjadi perdebatan karena tidak diketahui
apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah
atau belum memenuhi kriteria
keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa
dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri

cukup kompleks, sehingga sering aspek
keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya
dibatasi pada pengukuran kesejahteraan
antargenerasi (intergeneration welfare
maximization).”
Pencegahan dan pemulihan akibat
pencemaran dan perusakan lingkungan,
lebih difokuskan pada upaya penurunan
dan pemulihan kualitas lingkungan yang
disebabkan oleh terus berproduksinya
sampah. Perlu penguatan aturan-aturan
khususnya dalam bentuk perda-perda yang
mengatur secara khusus namun multi
sektoral dan berkelanjutan.
Terkait dalam upaya pengelolaan
sampah untuk mewujudkan lingkungan
yang bersih dan sehat di semua kawasan,
dalam rangka meningkatkan kualitas
lingkungan serta kesehatan masyarakat,
maka pengelolaan sampah haruslah
menggunakan konsep yang berkelanjutan:
“Yang dimaksud dengan “berkelanjutan”
adalah bahwa pengelolaan sampah
dilakukan dengan menggunakan metode
dan teknik yang ramah lingkungan
sehingga tidak menimbulkan dampak
negative terhadap kesehatan masyarakat
dan lingkungan, baik pada generasi masa
kini maupun pada generasi yang akan
datang.”
4. Teori Kebijakan Publik
Teori kebijakan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Teori Kebijakan
Publik. “Kebijakan publik diartikan
sebagai kebijakan yang berlakusecara
umum, dengan begitu organisasi yang
berwenang/mampu membuat kebijakan
yang berlaku secara luas/umum adalah
pemerintah sehingga tepat untuk
mengatakan bahwa kebijakan publik
adalah sebuah keputusan yang

3711

Vol. XX, No.3. Desember 2020

Jurnal Riset Daerah

mencerminkan sikap pemerintah terhadap
suatu persoalan yang telah sedang, atau
akan dihadapi oleh pemerintah sebagai
penyelenggara negara yang bertugas
menjaga kelangsungan hidup dan
ketertiban warga negara.”
 Pemerintah tentunya memerlukan
suatu strategi kebijakan yang realistis dan
dapat dilaksanakan disertai dengan system
pengendalian yang tepat. Intervensi
sebagai bentuk hadirnya peran pemerintah
daerah merupakan strategi yang penting
untuk menjaga keberlanjutan, maka
diperlukan komitmen pemerintah dalam
menentukan arah dan kebijakan pembangunan baik jangka pendek, menengah
dan jangka panjang.
 William Dun (dalam Widodo J.P)
menyatakan bahwa: “Kebijakan adalah
aturan tertulis yang merupakan keputusan
formal organisasi, yang bersifat mengikat,
yang mengatur perilaku dengan tujuan
untuk menciptakan tata nilai baru dalam
masyarakat. Kebijakan akan menjadi
rujukan utama para anggota organisasi
atau anggota masyarakat dalam
berperilaku. Kebijakan pada umumnya
bersifat problem solving dan proaktif.
Berbeda dengan Hukum (Law) dan
Peraturan (Regulation), kebijakan lebih
bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun
kebijakan juga mengatur “apa yang boleh,
dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga
diharapkan dapat bersifat umum tetapi
tanpa menghilangkan ciril okal yang
spesifik. Kebijakan harus member peluang
diintepretasikan sesuai kondisi spesifik
yang ada.”
 Isi Teori kebijakan publik menurut
Ramlan Surbakti dibedakan menjadi tiga
yaitu ekstraktif, alokasi, distribusi, dan
regulatif. Sedangkan menurut Theodore
Lowi dalam (Ramlan). “Kalau ketiga tipe
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kebijakan di atas dikategorisasikan atas
dasar pemanfaatan dan beban yang
dikenakan kepada individu anggota
masyarakat, Lowi mengategorisasikan
kebijakan umum menjadi empat tipe
berdasarkan dua kriteria, yaitu dikenakan
tidaknya suatu paksaan secara langsung
(immediate coer-cion) dan langsung
tidaknya kebijakan diterapkan pada
individu. Kedua, kriteria ini dikemukakan
dengan asumsi bahwa pemahaman akan
kekuasaan paksaan (coercive force) dari
pemerintah dan bagaimana kekuasaan
diterapkan merupakan kondisi utama bagi
pemahaman pembentukan dan pelaksanaan kebijakan umum. Sebagaimana
dikemukakan diatas, ciri khas kebijakan
umum (keputusan politik pada umumnya)
sebagai produk tindakan pemerintah ialah
sifatnya yang mengikat, dalam arti
pelaksanaannya ditegakkan dengan
kewenangan memaksakan secara fisik
yang dimonopoli oleh pemerintah.
Keempat kebijakan umum itu ialah
regulatif, redistributif, distributif, dan
konstituen.”
Kebijakan publik menurut James E.
Anderson adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan substansi dan kebijakan
prosedural. Kebijakan substansi yaitu
kebijakan yang menyangkut apa yang
akan dilakukan oleh pemerintah.
Sedangkan kebijakan procedural
adalah bagaimana kebijakan
substantive tersebut dapat dijalankan.
b. Kebijakan distributif dan kebijakan
regulatori versus redistributive.
Kebijakan distributive adalah suatu
kebijakan yang menyangkut distribusi
pelayanan atau kemanfaatan pada
masyarakat atau individu. Sedangkan
kebijakan regulatori sendiri merupakan
kebijakan yang berupa pembatas atau
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pelarangan terhadap perilaku individu
atau kelompok masyarakat. Kebijakan
redistributive adalah kebijakan yang
mengatur alokasi kekayaan,
pendapatan, kepemilikan dan hak
diantara berbagai kelompok dalam
masyarakat.
c. Kebijakan material dan kebijakan
simbolik. Kebijakan material
merupakan kebijakan yang
memberikan keuntungan yang berupa
sumber daya komplit yang ditujukan
pada kelompok sasaran. Adapun
kebijakan simbolis sendiri adalah suatu
kebijakan yang memberikan manfaat
simbolis atau sebagai lambing atas
kebijakan tersebut.
d. Kebijakan public good dan kebijakan
private good. Yakni kebijakan yang
berhubungan dengan barang umum dan
mengatur pemberian barang atau
pelayanan publik. Sedangkan
kebijakan private good adalah suatu
k eb ijak an b ar an g p r iva te y an g
mengatur penyediaan barang atau
pelayanan untuk pasar bebas.
Lemieux, seorang pakar asal Prancis
menyatakan kebijakan publik sebagai
“Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalahmasalah publik yang terjadi di lingkungan
tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor
politik yang hubungannya terstruktur.
Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu). Sedangkan
definisi yang cukup mudah dipahami
berasal dari pakar Woll seperti yang
dikutip dalam (Tangkilisan) menyatakan
bahwa kebijakan publik ialah sejumlah
aktivitas pemerintah untuk memecahkan

3713

masalah di tengah masyarakat, baik secara
langsung maupun melalui berbagai
lembaga yang mempengaruhi kehidupan
masyarakat.”
Kebijakan publik terkait pengaturan
pembangunan bukan merupakan program
pemerintah yang tiba-tiba atau asal-asalan,
namun merupakan tindakan yang
direncanakan, mempunyai pola dan tujuan
yang tidak berdiri sendiri-sendiri (parsial).
Kaitannya dengan pengelolaan sampah,
adanya kebijakan publik dari pemerintah
daerah merupakan bentuk paksaan
pemerintahan merupakan suatu tindakan
hukum yang dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk memulihkan kualitas
lingkungan dalam keadaan semula dengan
beban biaya yang ditanggung oleh
pengelola sampah yang tidak mematuhi
ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Hal ini sesuai yang diatur dalam
UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah, bahwa Pengawasan
terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah
yang dilakukan oleh pengelola sampah
dilakukan oleh pemerintah daerah, baik
secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama.
Pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 ayat (1)
didasarkan pada norma, standar, prosedur,
dan criteria pengawasan yang diatur oleh
Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengawasan pengelolaan
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan daerah.
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sebelumnya, melainkan secara informal
hingga muncul data yang aktual.

METODOLOGI PENELITIAN
JENIS PENELITIAN

TEKNIK ANALISIS DATA
Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris atau sosiologis yang melihat
bagaimana berjalannya hukum di tengah
masyarakat (law in action). Penelitian empiris
yaitu penelitian yang menggunakan faktafakta empiris yang diambil dari perilaku
manusia, baik perilaku verbal yang didapat
melalui wawancara maupun perilaku nyata
yang dilakukan melalui pengamatan
langsung.
Metode pendekatan kualitatif
deskriptif digunakan untuk menggambarkan,
kondisi, situasi, atau realitas sosial yang ada di
lapangan yang menjadi obyek penelitian.
Menggambarkan sesuatu fenomena yang
kompleks.

Data yang dikumpulkan dari penelitian
lapangan maupun data studi kepustakaan
kemudian diolah dan disusun secara
sistematis, deskritif, naratif. Untuk
menganalisis data tersebut digunakan metode
kualitatif dan dengan cara berpikir induktif
(dari khusus-khusus ke umum).
HASIL DAN PEMBAHASAN
GAMBARAN UMUM KABUPATEN
BANTUL

PENDEKATAN
Pendekatannya secara induktif, berisi
nilai-nilai dan berorientasi pada proses.
Dengan menggunakan pendekatan tertentu,
maka penelitian akan menjadi terarah.
Pendekatan yang digunakan adalah:
Pendekatan Sosiologi; Pendekatan Undangundang; dan Pendekatan Kasus. Pemilihan
pendekatan tersebut dipilih untuk
menganalisis dari data yang dikumpulkan
dengan beberapa cara antara lain; observasi
dan wawancara mendalam.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data penelitian
melalui wawancara yaitu suatu proses
interaksi dan komunikasi secara langsung
dengan informan dilokasi penelitian.
Wawancara mengalir yaitu tidak secara baku
formal dengan pedoman yang ditetapkan

Gambar 1. Peta Kabupaten Bantul
(Sumber Foto: Google)
“Kabupaten Bantul merupakan salah
satu dari empat kabupaten yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Bentang alam
Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran
yang terletak pada bagian tengah dan daerah
perbukitan yang terletak pada bagian Timur
dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah
Selatan. Kondisi bentang alam tersebut
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relative membujur dari Utara ke Selatan.
Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak
antara 14º04'50"-27º50'50" Lintang Selatan
dan 110º10'41"-110º34'40" Bujur Timur.
Kabupaten Bantul berbatasan dengan
Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur,
dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten
Kulonprogo di sebelah Barat, dan dengan
Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Sesuai
Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011
tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun
2010-2030, potensi pengembangan kawasan
di Kabupaten Bantul dilakukan dengan
penetapan kawasan strategis kabupaten yang
meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan
strategis sosio-kultural, dan pengembangan
kawasan strategis lingkungan hidup.”
PENYEBAB KONFLIK
PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN BANTUL
Sampah semakin bertambah seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk, jenis
aktivitas termasuk di dalamnya adalah pola
konsumsi warga masyarakat terhadap barangbarang kebutuhan hidup. Hal ini kemudian
menjadikan bertambahnya beban lingkungan
hidup berupa pencemaran lingkungan,
menurunnya kualitas lingkungan yang akan
berimbas pada permasalahan ekonomi dan
sosial.
Pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, krisis penyakit dan potensi konflik
lingkungan hidup telah menjadi masalah yang
sangat serius dan berdampak pada
kelangsungan hidup manusia serta
keseimbangan alam. Sampah dari tahun ke
tahun bertambah seiring dengan laju jumlah
penduduk yang semakin bertambah.
Perkembangan zaman, pesatnya

industrialisasi, gaya hidup dan tingkat
konsumsi beragam barang kebutuhan hidup
juga meningkat dari waktu ke waktu yang
dibarengi dengan tumpukan masalah sampah
yang seolah tiada habisnya.
Meskipun telah dilakukan berpuluh
tahun, pengelolaan sampah di Kabupaten
Bantul belum dapat dikatakan berjalan baik.
Masih sering muncul permasalahan sampah
baik di hulu maupun di hilir. Tidak sedikit
muncul konflik pada kawasan yang
diperuntukkan bagi pengelolaan sampah.
Padahal, pengelolaan sampah adalah kegiatan
yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.
Akibat dari konflik dalam pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul tentunya
dirasakan secara luas imbasnya. Untuk
mengetahui akar masalah atau sebab
terjadinya konflik pengelolaan sampah, maka
penelitan ini dilakukan dengan observasi
langsung di lapangan termasuk wawancara
dengan informan (responden dan
narasumber), catatan lapangan, dokumen foto
dan video yang ditambah data kepustakaan
hasil penelusuran berita dari situs internet dan
jurnal ilmiah lainnya. Lingkup dalam
penelitian ini adalah konflik lingkungan
khususnya pengelolaan sampah di TPST
Piyungan dan secara umum di Kabupaten
Bantul.
Beberapa isu-isu penting permasalahan
pada pengelolaan sampah adalah
ketidakpastian kebijakan publik yang
mengakibatkan turunan masalah konflik
lingkungan hidup. Berikut ini disajikan
beberapa contoh penyebab konflik
pengelolaan sampah di Bantul diantaranya
adalah:
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Dilema TPST Piyungan Bantul

Gambar 2. Suasana di TPST Piyungan
Bantul terlihat para pekerja yang berkerumun
mengambil sampah yang diangkut ribuan truk
dari berbagai depo sampah di Sleman, Kota
Jogja dan Bantul. Nampak juga ratusan ekor
sapi yang makan sampah-sampah. (Sumber:
DokumenPenulis)
TPST Piyungan Bantul adalah Tempat
P e n g e l o l a a n S a m p a h Te r p a d u y a n g
diupayakan sebagai Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah adalah tempat untuk
memproses dan mengembalikan sampah ke
media lingkungan. Untuk lebih mengetahui
kondisi faktual di lapangan diperlukan datadata lapangan yang didapatkan dengan cara
mendatangi langsung ke lokasi TPST
Piyungan. Dua pihak yang diwawancarai
adalah perwakilan dari pihak pengelola TPST
dan satu pihak perwakilan dari pekerja /
warga.
Sering kalinya muncul konflik dalam
pengelolaan sampah di TPST Piyungan tidak
hanya berdampak di sekitar TPST Piyungan,
namun juga berdampak langsung pada
kondisi Kabupaten Bantul dan daerah Tingkat
II lain di DIY. Pihak-pihak yang sering kali
berkonflik tersebut, pada kesempatan
penelitian di lapangan langsung ditemui oleh
penulis. Berikut gambarannya:

Gambar 3. Wawancara Bersama kedua belah
pihak antara Pengelola TPST Piyungan
dengan Juru bicara Pekerja/ Masyarakat
pengambil sampah.
Fenomena umum permasalahan yang
menjadikan sebab konflik lingkungan hidup
dalam pengelolaan sampah di Kabupaten
Bantul sampai saat ini yaitu berupa:
1. Terjadi penutupan sepihak pada lokasi
TPST Piyungan dengan alasan
overloadnya kapasitas lahan dengan
jumlah sampah yang terus masuk.
Konflik seringkali terjadi antara pihak
pengelola dengan pihak pekerja
pengambil sampah, terkait komunikasi
akibat kondisi memprihatinkan di
lapangan.
2. Kerusakan jalan desa maupun jalan
kabupaten dan jalan tingkat propinsi
akibat dilalui truk pengangkut sampah
secara terus- menerus.
3. Tidak adanya sistem drainase yang baik
sehingga saat musim hujan sering kali
terjadi banjir dan longsoran sampah yang
mengakibatkan pencemaran lingkungan
termasuk merusak terhadap lahan
pertanian dan aroma udara yang tidak
sehat.
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4.

Desas-desus dan ketegangan sesama
warga masyarakat.
5. Masih belum mencukupinya armada alat
berat di TPST Piyungan.
6. Perawatan alat berat yang tidak baik.
7. Pembangunan dermaga pembungan
sampah yang jauh dari ideal.
8. Adanya indikasi pola mafia atau
premanisme pengadaan tanah urug.
9. Akses jalan keluar masuk ke TPST
Piyungan yang hanya satu, sehingga
menimbulkan kepadatan lalu-lintas
armada pengangkut sampah.
10. Tekonologi pengelolaan sampah yang
tidak optimal sehingga sampah lambat
pemusnahannya. Padahal peningkatan
jumlah sampah yang masuk semakin
bertambah.
11. Kurangnya dukungan kebijakan secara
kongkret dari pemerintah, khususnya
dalam manajemen pengelolaan dan
edukasi pemanfaatan produk sampingan
dari sampah.
Penulis pada Februari 2019 saat
diamanahi sebagai Ketua Komisi C di DPRD
Bantul pernah mendatangi lokasi TPST
Piyungan, seperti yang diberitakan di
Krjogja.com: “Volume sampah masuk di
Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
(TPST) Piyungan Bantul dalam sehari
menembus angka kisaran 600 ton. Paling
banyak sampah dipasok dari Kota Yogyakarta
disusul Kabupaten Sleman dan Bantul. TPST
Piyungan sesuai dengan perencanaan awal
mestinya tahun 2012 sudah tutup. Dengan
segala kekurangan di sana-sini TPST
dipaksakan beroperasi hingga kini. Segudang
persoalan akut ada di kawasan TPST itu.
Mulai soal minimnya prasarana, limbah cair
yang belum tertangani secara optimal hingga
karyawan dengan sistem outsourcing atau

karyawan kontrak yang dipihakketigakan.
Persoalan di TPST ini sangat kompleks dan
sudah akut, memang ini kewenangan
pemerintah DIY, tetapi kan lokasinya di
Bantul. Membutuhkan keseriusan dalam
mengelola TPST ini. Masak untuk menangani
sampah tenaganya outsourcing itu yang
membuat kami miris, ujar Ketua Komisi C
DPRD Bantul, Wildan Nafis SE didampingi
Muhammad David, Kabid Pengelolaan
Sampah Limbah B3 dan Pengembangan
Kapasitas DLH Bantul, Karyana ST MSi usai
kunjungan ke TPST Piyungan, Rabu
(6/2/2019). Wildan mengatakan, kunjungan
tersebut lantaran banyaknya keluhan
masyarakat terkait persolaan yang terjadi di
Piyungan Bantul. Politisi Partai Amanat
Nasional itu sempat mempertanyakan tentang
jumlah prasarana. Dahulu waktu dikelola
pemerintah Bantul memang belum sempurna.
Tetapi setelah diambil alih pemerintah DIY
mengapa justru seperti ini, jauh sekali
perbedaannya. Tentu tidak akan optimal
ketika sampah masuk mencapai 600 ton
sehari, tetapi alat beratnya hanya satu yang
jalan. Mestinya pemerintah DIY mendukung
sepenuhnya, jangan sampai persoalan sampah
TPST Piyungan ini disepelekan. Wildan dan
rombongan juga melihat limbah cair di TSPT
Piyungan yang belum diolah sebelum
dialirkan ke sungai. Ini tidak diolah langsung
ke sungai, mestinya diolah. Sekarang ini
Kabupaten Bantul baru giat giatnya
mengelola sampah sehingga tahun 2019
d i n g g a r k a n R p 3 6 m i l i a r. M e s t i n y a
pemerintah DIY harus mengimbangi supaya
persoalan di TPST bisa segera beres.”
Sedangkan staf TPST Piyungan
Sumarwan pada berita tersebut mengatakan,
bahwa:
“Ada tiga persoalan mendesak yang
mesti segera direalisasikan yakni
pembangunan talud bronjong untuk
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membentengi sampah, drainase serta
pembuatan dermaga pembuangan sampah.
Dermaga itu dibuat agar truk bisa masuk area
TPST ketika antre, selama ini truk itu antre di
jalanan. Sementara untuk drainase itu sangat
penting untuk mencegah sampah masuk
lahan pertanian warga. Selama ini jika hujan,
sampah ikut terbawa air lewat jaringan
manual. Tahun lalu sampah membanjiri lahan
pertanian warga. Pihaknya ingin pemerintah
serius menangani persoalan di TPST
Piyungan. Karena jika tidak dampaknya akan
ke mana-mana. Sebagai contoh, jika TPST
Piyungan tutup sehari saja, perlu tiga hari
depo sampah di Kota Yogya untuk kembali
normal. Mengelola TPST Piyungan sangat
berat karena banyaknya persoalan yang tidak
kunjung selesai.”

Gambar 4. Suasana di TPST Piyungan
Bantul terlihat para pekerja yang berkerumun
mengambil sampah yang diangku tribuan truk
dari berbagai depo sampah di Sleman, Kota
Jogja dan Bantul. Nampak juga ratusan ekor
sapi yang makan sampah-sampah.
(Sumber: Dokumen Penulis)
Selang setahun kemudian,
permasalahan pengelolaan sampah di TPST
Piyungan belum juga mendapatkan solusi
yang terpadu dan nyata dirasakan
perubahannya. Hal ini terlihat dari
pemberitaan di Krjogja.com, bahwa:

“Kondisi Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu (TPST) Piyungan yang terletak di
Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan,
Kabupaten Bantul banyak dikeluhkan warga.
Selain lingkungan kumuh, akses menuju
TPST yang menyatu dengan jalan warga,
menjadi persoalan tersendiri. Berulang kali
w a rg a m i n t a p e m e r i n t a h m e l a k u k a n
perbaikan jalan dan juga pemasangan lampu
penerangan jalan umum, namun hingga kini
belum terealisasikan. Lurah Sitimulyo H
Juweni SE mengatakan, penanganan TPST
Piyungan harus serius. Karena bau yang
ditimbulkan terasa hingga radius 7 km.
Kondisi itu menjadi persoalan serius bagi
masyarakat yang berada di sekitar TPST
Piyungan. Kalau bisa ada proses pengolahan,
jangan hanya ditimbun seperti sekarang.
Sebenarnya TPST Piyungan ini sudah tutup
tahun 2014. Tetapi mungkin karena kesulitan
mencari lokasi baru, sehingga sampai
sekarang terus digunakan untuk membuang
sampah. Mestinya ada alternatif lain lokasi
untuk digunakan membuang sampah. Jika
perlu Kabupaten Sleman punya lokasi
tersendiri, Kota Yogya juga punya lokasi
tersendiri.”
“Dimintai tanggapan soal penumpukan
sampah di TPST Piyungan, Gubernur DIY Sri
Sultan Hamengku Buwono X menyatakan,
kondisi TPST Piyungan saat ini memang
sudah tidak bisa diperluas lagi. Sementara di
sisi lain upaya pengendalian sampah tidak
sebanding dengan volume sampah yang
begitu besar. Dampaknya cepat atau lambat
pasti akan stagnan. Karena itu penumpukan
sampah di TPST Piyungan hanya bisa
diselesaikan melalui industri yang saat ini
sedang diupayaka nmelalui jalur Kerja Sama
Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Masalah
sampah di TPST Piyungan harus diselesaikan
melalui industri yang nantinya akan
m e l i b a t k a n i n v e s t o r. K a r e n a u n t u k
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memperluas lahan pembuangan sampah tidak
mungkin. Untuk itu harus jadi industri dan
diserahkan ke investor, karena sudah tidak
bisa. Kalau nggak industri, gimana?” Menurut
Sultan, upaya pengurangan sampah melalui
program bank sampah tidak akan bisa
dilakukan secara efektif. Karena program
bank sampah hanya sedikit mengurangi
volume sampah yang setiap harinya
jumlahnya mencapai ratusan ton masukke
TPST Piyungan. Memang salah satu upaya
pengurangan sampah bisa dilakukan dengan
menghidupkan bank sampah yang ada di
masyarakat. Tapi keberadaan bank sampah ini
tidak akan bisa mengurangi volume sampah
secara signifikan, karena volume sampah
yang masukke TPST Piyungan setiap harinya
sangat besar. Jadi pembuangan itu harus
berproses, jadi industri, sudah tidak ada
pilihan. Sejak 2017, Pemda DIY terus
mengupayakan sistem KBPU pengelolaan
TPST Piyungan. Namun hingga saat ini masih
dalam proses. Proses optimalisasi umur
pemanfaatan TPST Piyungan terus berjalan
sembari menunggu skema KPBU dapat
diwujudkan pada 2022 mendatang. TPST
Piyungan selain mengolah limbah domestic
rumah tangga juga akan mengolah limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).”
Kebijakan Pemerintah Daerah Bantul
Begitu banyak fakta sosial lingkungan,
bahwa pengelolaan sampah selama ini belum
sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan
sampah yang berwawasan lingkungan
sehingga menimbulkan dampak negative
terhadap kesehatan masyarakat dan
lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan
penduduk serta fungsi Kabupaten Bantul
sebagai daerah penyangga perkotaan
Yogyakarta, permasalahan pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul pada saat ini

harus menjadi prioritas utama dalam
pembangunan daerah.
Volume sampah dari hari ke hari
semakin besar. Daya tampung di TPS maupun
TPST tidak bertambah. Seringkali kita
temukan pengelolaan sampah yang tidak
efektif sehingga menjadi penyebab
kesalahpahaman dengan masyarakat
setempat. Peningkatan pertumbuhan dan
aktifitas serta konsumsi penduduk Kabupaten
Bantul mengakibatkan bertambahnya volume
sampah yang dihasilkan. Sampah yang
dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik
secara sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang melibatkan seluruh
lapisan masyarakat. Hal tersebut sebagai
upaya untuk mewujudkan lingkungan yang
bersih dan sehat di semua kawasan, dalam
rangka meningkatkan kualitas lingkungan
serta kesehatan masyarakat. Pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul sebelumnya
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah.
Peraturan Peraturan Daerah tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu
dilakukan penyesuaian yang didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah.
Penyesuaian tersebut antara lain:
1. P e r a n s e r t a d a n t a n g g u n g j a w a b
Pemerintah Desa dalam pengelolaan
sampah di wilayah desa dengan
penganggaran melalui APBDes masingmasing desa.
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2. Pengelolaan sampah yang terdiri dari
sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga. Pengelolaan
sampah tidak mengesampingkan adanya
sampah spesifik sebagai hasil kegiatan
rumah tangga karena hal tersebut tidak
bisa dilepaskan dari kehidupan
masyarakat dan pengaturannya tunduk
pada peraturan perundangundagan yang
mengatur mengenai sampah spesifik.
3. Pengelolaan sampah sebagai suatu
paradigma baru yang memandang sampah
sebagai sumber daya yang mempunyai
nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan
harus dikembangkan mulai dari hulu
sampai ke hilir yang dilakukan melalui
pengurangan dan penanganan.
Pengurangan sampah meliputi
pembatasan timbulan sampah, pendauran
ulang sampah, dan pemanfaatan kembali
sampah. Sedangkan kegiatan penanganan
sampah meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir. Pengelolaan
sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R
(reduce, reuse, dan recycle).
4. Pengelompokkan sampah menjadi 5
(lima) jenis sampah terlebih dahulu
dilakukan pemilahan pada sumbernya
berdasarkan jenis sampah organik,
anorganik, dan spesifik.
5. Pembentukan Lembaga pengelola sampah
yang ada di masyarakat untuk menunjang
keberhasilan pengelolaan sampah di
Kabupaten Bantul, yaitu:
a. Lembaga pengelola sampah mandiri;
b. Produsen;
c. Penyedia jasa pengelola sampah; dan
d. Pemerintah Daerah.

“Pasal 42 Pemerintah Daerah
bertanggung jawab dalam pengelolaan
sampah sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan pengelolaan sampah
kepada masyarakat sesuai dengan
kewenangannya;
b. memberikan pembinaan dan pengawasan
kepada masyarakat dalam hal pengelolaan
sampah;
c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan
sampah sesuai dengan kewenangannya;
d. menyediakan fasilitas pengelolaan
sampah secara memadai sesuai dengan
kewenangannya;
e. mendorong dan mendukung masyarakat
untuk melakukan kegiatan pengelolaan
sampah mandiri;
f. melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada masyarakat dan pelaku usaha
dalam pengelolaan sampah;
g. menyajikan sistem informasi pengelolaan
sampah;
h. melaksanakan ketentuan perizinan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
i. mengembangkan sistem pengelolaan
sampah; dan
j. menindaklanjuti pengaduan masyarakat
dan penyelesaian sengketa pengelolaan
sampah sesuai dengan kewenangannya.”
Untuk melengkapi data di lapangan,
maka penulis berkunjung dan wawancara
langsung dengan Narasumber di Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH).
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Gambar 5. Rumah pilah sampah sekaligus
produksi kompos yang terletak di bagian
belakang Pasar Niten – Jl. Bantul. (Sumber:
Dokumen Penulis)
Menurut DLH Kabupaten Bantul, saat
ini telah menggalakkan pembangunan
'Rumah Pilah Sampah' yang berlokasi di
pasar-pasar di Bantul. Hal sebagai upaya
untuk mengurangi jumlah sampah sebelum
diangkut menuju ke TPST Piyungan. Program
ini juga bertujuan untuk memilah untuk
mendaur ulang sampah, sehingga sampah
yang dihasilkan dari pasar-pasar di Kabupaten
Bantul setiap harinya dapat dikelola dan
diambil manfaatnya misalnya untuk
pengadaan pupuk kompos.
B E L A J A R D A R I B A N K S A M PA H
KALURAHAN PANGGUNGHARJO,
SEWON, BANTUL

Partisipasi dan kesadaran masyarakat
terhadap peraturan tentang sampah akan
sangat membantu upaya pengelolaan sampah.
Peran Masyarakat diatur dalam UU Nomor 18
Tahun 2008 yaitu: “Pasal 28 (1) Masyarakat
dapat berperan dalam pengelolaan sampah
yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah.(2) Peran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui: a. pemberian usul,
pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah; b. perumusan

kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c.
pemberian saran dan pendapat dalam
penyelesaian sengketa persampahan. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan
tata cara peran masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan pemerintah dan/atau
peraturan daerah.”

Pengelolaan sampah meliputi:
pengurangan sampah dan penanganan
sampah dapat dilakukan secara swakelola
dan/atau melalui lembaga pengelola sampah
yang dilakukan oleh setiap orang dan lembaga
pengelola sampah sesuai dengan
kewenangannya. Dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
disebutkan:
“Pasal 37 Pemerintah Desa bertanggung
jawab dalam melakukan pengelolaan sampah
di wilayah Desa. Pasal 38 (1) Pemerintah
Desa melakukan pengelolaan sampah dalam
bentuk pengumpulan, pengangkutan dan
pengolahan. (2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati. Pasal 39 Pemerintah Desa
melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk
pengangkutan sampah dari transferdepo
dan/atau transferstation, TPS/ TPS 3R/TPST
bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan sampah.”
 “Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban
Pemeritah Desa tertuang dalam Pasal 42
(1) Pemerintah Desa bertanggung jawab
dalam pengelolaan sampah sebagai
berikut:
a. melakukan pengelolaan sampah
dalam bentuk pengumpulan,
pengangkutan, dan pengolahan;
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b. melakukan pengelolaan sampah
berupa pengangkutan sampah dari
transferdepo dan/atau
transferstation, TPS/TPS 3R/TPST
bekerjasama dengan Perangkat
Daerah yang membidangi
pengelolaan sampah.
c. m e l a k u k a n p e m b i n a a n d a n
pengawasan terhadap pengelolaan
sampah tingkat desa;
d. m e n d o r o n g d a n m e n d u k u n g
masyarakat untuk melakukan
kegiatan pengelolaan sampah
mandiri;
e. melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada masyarakat dan pelaku
usaha dalam pengelolaan sampah;
dan
f. m e n i n d a k l a n j u t i p e n g a d u a n
masyarakat dan penyelesaian
sengketa pengelolaan sampah
sesuai dengan kewenangannya.
g. berperan serta dalam membiayai
pengelolaan sampah yang
dilakukan secara mandiri melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan sampah tingkat Desa diatur
dalam Peraturan Desa.”

Sebelum Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul memuat aturan tersebut, sebenarnya
telah ada bukti peran kongkret kehadiran
Negara (Pemerintah) dalam hal ini diwakili
oleh Pemerintah Desa khususnya Desa
Panggungharjo Sewon yang berhasil
mengelola sampah yang dihasilkan warganya.

Berikut gambaran data yang didapatkan
dengan cara menemui secara langsung Lurah
Desa Panggungharjo Sewon Bantul Bapak
Wahyudi Anggoro Hadi. Bertempat di Rumah

Makan Kampung Mataram yang dalam
wawancara menceritakan kisahnya tentang
membangun “Kemandirian Desa dari Setetes
Jlantah; Sepotong Cerita Pemanfaatan
Jelantah di Desa Panggungharjo.”

Gambar 6. Wawancara bersama Lurah Desa
Panggungharjo, Sewon, Bantul di Kampung
Mataram. (Sumber: Dokumen Penulis)
Dilatarbelakangi adanya fakta sosial
lingkungan bahwa perilaku sosial yang
mengarah kepada patologi sosial. Kemudian
membentuk Badan Usaha Desa yang berdiri
pada tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan
Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 dan
setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, dilakukan
beberapa penyesuaian melalui Peraturan Desa
Nomor 9 Tahun 2015.
Dengan unit usaha yang pertama,
bergerak di bidang Jasa Pengelolaan
Lingkungan dalam rangka untuk
menyelesaikan permasalahan sosial yang
melingkupi warga desa. Terobosan inovatif
ini sebagai realisasi semangat membangun
kemandirian desa sekaligus menghadirkan
layanan negara.
Mengacu pada regulasi pengelolaan
sampah tersebut di atas serta peristiwa real di
lapangan, tentu ada kaitan erat dengan
kewenangan masing-masing instansi baikbaik pusat maupun daerah, karena akan
menetukan arah kebijakan pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul.
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Adapun kebijakan Pemerintah Daerah
melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Bantul yang dilakukan Bersama
inisiasi Komisi C DPRD Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut diantaranya:
1. Program kampung hijau di setiap dusun di
Kabupaten Bantul yaitu dengan memberi
anggaran sekitar Rp. 200 juta untuk tiap
dusun yang direalisasikan dalam bentuk
pengadaan:
- Kendaraan motor roda tiga (Viar).
- Pembangunan Rumah Pilah Sampah.
- Gerobak sampah.
- Tong Pilah Sampah.
- Mesin pencacah sampah.
- Pelatihan pengolahan dan pemilahan
sampah.
2. Pembangunan bank sampah di depo
sampah (TPS). Tempat pengolahan
sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, dan pendauran ulang. Depo sampah
dibuat sebagai tempat pemilahan lanjutan,
perajangan, pengepakan, dan transit
sampah dari alat pengangkutan sampah
untuk diangkut ke tempat tempat
pemrosesan akhir
3. Mendorong pengelolaan sampah mandiri,
sebagai contoh ada di Potorono
Banguntapan, Bantul. Pengelola sampah
mandiri adalah lembaga, kelompok
masyarakat atau perseorangan yang peduli
untuk melakukan pengelolaan sampah
secara mandiri di lingkungannya.

Gambar 7. Peta Sebaran Sarana dan
Prasarana Persampahan (TPST/TPS 3R) di
Kabupaten Bantul
K E R J A S A M A D E N G A N K O TA
YOGYAKARTA DAN KABUPATEN
SLEMAN SERTA SWASTA

Pemerintah Daerah dapat melakukan
kerja sama dengan pemerintah
pusat/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/
kota lainnya atau bermitra dengan badan
usaha dalam pengelolaan sampah. “Pasal 55
(1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah dapat
melibatkan dua atau lebih daerah
kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi atau
antar provinsi. (2) Lingkup kerja sama bidang
pengelolaan sampah mencakup: a.
penyediaan/pembangunan TPA; b. sarana dan
prasarana TPA; c. pengangkutan sampah dari
TPS/TPS 3R/TPST ke TPA; d. pengelolaan
TPA; dan/atau e. pengolahan sampah menjadi
produk lainnya yang ramah lingkungan. Pasal
56 (1) Pemerintah daerah dapat bermitra
dengan badan usaha dalam pengelolaan
sampah. (2) Lingkup kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.
penarikan retribusi pelayanan sampah; b.
penyediaan/pembangunan TPS/TPS
3R/TPST, TPA, serta sarana dan prasarana
pendukungnya; c. pengangkutan sampah dari
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TPS/TPS 3R/TPST ke TPA; d. pengelolaan
TPA; dan/atau e. pengelolaan produk olahan
lainnya.”

Pemerintah daerah kabupaten/kota
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
dapat bermitra dengan badan usaha
pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah. “Penanganan Sampah
Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul
melibatkan peran serta aktif masyarakat
melalui kelompok Jejaring Pengelola Sampah
Mandiri (JPSM). JPSM di Kabupaten Bantul
tergabung dalam kelompok JPSM AMOR
(Anggayuh Mulyaning Warga). Bentuk
Pengelola Sampah Mandiri (PSM) di
Kabupaten Bantul antara lain: Bank Sampah,
Shodaqoh Sampah, TPS 3R, pengrajin
kerajinan dari sampah plastik. Sejak tahun
2013 melalui kegiatan pengembangan
teknologi pengelolaan persampahan juga
telah dilaksanakan pengomposan sampah
pasar di mana kompos yang dihasilkan
dibagikan secara gratis kepada kelompok tani
agar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk
organik. Lokasi pengomposan sampah pasar
untuk kedepannya diharapkan akan berlanjut
ke pasar-pasar tradisional yang lain terutama
untuk pasar yang berlokasi di ibukota
kecamatan.” Kerjasama pengelolaan sampah
antar daerah, yang dilaksanakan melalui
Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul
(Sekber Kartamantul) untuk mengatasi
masalah persampahan dalam bentuk sharing
pendanaan operasional pengelolaan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Piyungan. Pengelolaan TPST Piyungan
dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY
dengan teknik sanitary landfill.
Kabupaten/kota sebagai pemanfaat TPST
memberikan kontribusi pembiayaan berupa
sharing pendanaan.

STRATEGI RESOLUSI KONFLIK
LINGKUNGAN YANG SEBAIKNYA
DILAKUKAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTUL
DI MASA YANG AKAN DATANG.
Resolusi konflik adalah usaha yang
dilakukan untuk menyelesaikan konflik
dengan cara mencari kesepakatan antara
pihak-pihak yang berkonflik. Atas dasar
kepentingan dan masalah dalam pencapaian
resolusi konflik, dirumuskan strategi yang
dapat dilakukan untuk mencapai resolusi
konflik, yaitu strategi Mediasi. Strategi
Mediasi adalah strategi yang mengakomodir
kepentingan dari masing-masing pihak yang
terlibat konflik.
Upaya penyelesaian konflik
lingkungan dalam pengelolaan sampah di
Kabupaten Bantul belum ditemukan strategi
yang ideal dan berkelanjutan. Sebab,
penyelesaian konflik yang terjadi baru sebatas
meredam konflik. Ibarat Gunung Es, hal
tersebut bisa menjadi permasalahan
lingkungan yang besar di kemudian hari
dengan efek yang luas pada sosial kesehatan
maupun ekonomi warga masyarakat di Bantul
dan sekitarnya.
Konflik pengelolaan sampah dapat
terjadi disebabkan oleh adanya pembiaran,
peminggiran kelompok terdampakdalam
partisipasi pengelolaan maupun pihak umum
yang terdampak tanpa pernah diperhatikan
hak-hak sosial lingkungannya. Adanya
bentuk protes pekerja maupun pengelola di
TPST Piyungan Bantul hingga berhari-hari
menjadi bukti bahwa adanya regulasi dari
pemerintah belum dapat direalisasi dengan
baik. Untuk itu perlu terobosan yang lebih
progresif dari penentu kebijkan tentang
pengelolaan sampah yang tidak hanya ideal di
ruang stake holders, namun mustinya mudah
dipatuhi oleh segenap warga masyarakat
khususnya di Kabupaten Bantul.
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Aksi demo yang beberapa kali terjadi
pada dasarnya berupa penutupan jalur masuk
TPST Piyungan oleh warga penolakan yang
muncul pada mayoritas berawal dari
keresahan warga akan ketidakpastian masa
depannya dan kekhawatiran terhadap
berbagai kemungkinan. Kebijakan baru dari
pemerintah daerah sering tidak mudah
dikenali oleh lapisan masyarakat yang
bersentuhan langsung dalam pengelolaan
sampah, ini dikarenakan kurangnya
kedekatanantara pemerintah daerah dengan
warga masyarakatnya.
Sebaiknya selalu ada ruang dialog yang
lebih kongkret. Merespon potensi konflik
agar konflik agar tidak berkembang menjadi
konflik fisik, seperti sabotase atau penutupan
pada akses pengelolaan sampah yang ada.
Kemudian duduk satu meja secara bertahap
agar kesepakatan penyelesaian konflik yang
sudah dicapai tidak dilanggar.
Semangat Mediasi haruslah dilakukan
berdasarkan kepada tindakan-tindakan untuk
mengurangi dan atau mengeliminir penyebab
konflik. Penanganan konflik lingkungan
adalah masalah yang bersifat
multidimensional. Menyangkut masalah
budaya, struktur, proses secara sosiologis
yang berbeda. Hindari upaya penyelesaian
konflik yang sporadik dan tidak terdapat
program kegiatan yang ditujukan untuk
mencegah dan menyelesaikan konflik yang
muncul.
Dibandingkan dengan proses produksi
sampah, pengelolaan sampah memerlukan
waktu yang cukup lama untuk dilaksanakan.
Untuk itu perlu dilakukan tindakan preventif
untuk mencegah kerusakan lingkungan,
karena apapun mekanisme yang dibuat, dan
sehebat apapun mekanisme itu, jika hulu di
mana awal konflik itu bermula tidak
diperbaiki, maka sama saja membuang garam
di laut, dengan kata lain konflik akan
terus–menerus terjadi.

Suatu kegiatan pengelolaan sampah
yang dikelola dengan baik atau yang
berwawasan lingkungan akan menghasilkan
manfaat yang besar dan tidak akan merusak
lingkungan hidup, mengancam keselamatan
kerja dan mengganggu kesehatan.
Upaya penyelesaian atau Resolusi
konflik lingkungan yang disarankan oleh
Penulis dalam konflik lingkungan
pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul
adalah:
1) P e n c e g a h a n k o n f l i k l i n g k u n g a n
seharusnya dilakukan tanpa harus
menunggu terjadinya konflik itu terjadi,
yaitu dengan mengoptimalkan media
ruang komunikasi Musyawarah atau
Mediasi.
2) Menerapkan konsep kolaborasi dalam
pengelolaan sampah dengan melibatkan
partisipasi masyarakat lokal yang
menunjang kesejahteraan, meningkatkan
kemandirian ekonomi dan mengurangi
ketergantungan terhadap akses ke TPST
Piyungan.
3) Penerapan Kompensasi atau pemberian
imbalan kepada orang atau lingkungan
hidup yang terkena dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan penanganan
sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah. Pentingnya pemenuhan hak
warga masyarakat dan hak lingkungan
hidup mengenai kompensasi yang terkait
adanya aktifitas pengelolaan sampah. Baik
warga masyarakat yang lingkungannya
dilalui armada pengangkut sampah
maupun warga yang berdomisili di sekitar
TPST dengan pemberian kompensasi
kepada warga masyarakat sekitar yang
terdampak aktivitas pengelolaan TPST
Piyungan, dengan program prioritas:
- Perbaikan jalan yang dilalui armada
angkutan sampah.
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- Dana dan akses layanan kesehatan di
luar jaminan kesehatan yang sudah ada.
- Beasiswa bagi anak-anak usia sekolah
dari para pelaku atau warga masyarakat
pekerja (bukan pengusaha) di sektor
pengelolaan sampah.
4) Memperluas edukasi kepada warga
masyarakat untuk sadar lingkungan. Hal
ini karena penanganan sampah bukan
hanya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul,
namun juga menjadi tanggungjawab
seluruh warga masyarakat Bantul.
Semangat gotong royong digalakkan
dalam keseharian “Gerakan Wong
Bantul Sadar Sampah.”
5) Penguatan pengawasan pada pengelolaan
sampah yang sudah ada, karena potensi
konflik lingkungan di TPS Piyungan dan
tempat lain tidak sedikit disebabkan oleh
perilaku manipulatif aktor-aktor yang
meraup keuntungan dari pengelolaan
sampah.
6) Penerapan modernisasi teknologi dalam
pengelolaan sampah.
Wallohu'alam bi showab.
KESIMPULAN
Penyebab terjadinya konflik yaitu
penyelesaian konflik yang kurang maksimal
selama ini, yakni tidak dilakukannya langkah
pencegahan konflik yang terpadu dan cepat.
Kemudian adanya sikap pembiaran oleh
pemangku kebijakan publik. Tidak adanya
komunikasi yang baik antara pekerja
pengambil sampah dan warga masyarakat
dengan pengelola atau pengurus TPST
maupun dengan Pemerintah Daerah,
diantaranya buntunya komunikasi dan tidak
adanya respon tindak lanjut yang signifikan

atas keluhan dari lapisan bawah kepada stake
holder.
Kewenangan TPST Piyungan yang
langsung berada di bawah Pemerintah Daerah
DIY dinilai belum optimal dalam merespon
kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan
di TPST Piyungan. Terlihat langkah
antisipatif yang diambil masih sporadic
meskipun sudah ada kebijakan yang bisa
memayungi namun sering sulit diterapkan
karena minimnya pengawasan dan inovasi.
Perlu adanya instrumen kebijakan
detail untuk menata kembali pengelolaan
sampah agar konflik tidak berlangsung lama
dan meningkat, sehingga tidak terjadi konflik
terbuka dan terulang lagi. Pemilahan sampah
digencarkan di semua lapisan sebelum
diangkut ke TPST Piyungan, sehingga saat
sampai di Piyungan sampah sudah dalam
tahap akhir. Mendorong dan memfasilitasi
pengelolaan sampah di semua desa di Bantul.
Modernisasi alat pengolah sampah menjadi
pupuk maupun yang dapat bermanfaat untuk
persediaan kebutuhan listrik. Untuk
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
hidup, maka pembangunan sebagai upaya
peningkatan harkat dan martabat manusia
hendaklah mempunyai strategi yang benarbenar mempertimbangkan multifaktor dan
berkelanjutan.
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Abstrak
Sungai Bedog merupakan salah satu sungai yang melewati wilayah Kabupaten Bantul
dan memiliki sumber daya hayati, salah satunya adalah udang air tawar. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui jenis dan potensi udang air tawar yang ditemukan di Sungai Bedog
Kabupaten Bantul, serta mengetahui apakah parameter lingkungan yang ada di sungai Bedog
sesuai dengan kondisi ideal untuk pertumbuhan udang air tawar. Lokasi penelitian ditentukan
dengan metode purposive sampling di tiga stasiun (ST), masing-masing stasiun dibuat tiga titik
sampling. Sampel udang diambil menggunakan bubu, seser dan jala. Selain itu juga dilakukan
pengukuran parameter lingkungan meliputi suhu, pH, salinitas, kecepatan arus sungai, CO2
terlarut, dan DO. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan karakter
morfologi setiap jenis udang air tawar. Data yang didapatkan disajikan dalam bentuk tabel
maupun diagram. Hasil penelitian ditemukan empat jenis udang yaitu Macrobrachium
sintangense, Macrobrachium equidens, Caridina sp. dan Caridina elongapoda dengan jumlah
total 116 individu. Potensi masing-masing jenis udang air tawar yang ditemukan di Sungai
Bedog yaitu konsumsi dan hias. Macrobrachium equidens, M. sintangense, dan C. elongapoda
berpotensi untuk dikonsumsi, sedangkan Caridina sp. berpotensi sebagai udang hias. Parameter
lingkungan yang sesuai dengan kondisi ideal untuk pertumbuhan udang air tawar di Sungai
Bedog terdapat pada stasiun I dan III, sedangkan pada stasiun II kurang sesuai dengan kondisi
ideal untuk pertumbuhan udang karena sungai tercemar limbah industri sehingga kualitas air
menurun.
Kata Kunci: Kabupaten Bantul, Potensi, Sungai Bedog, Udang air tawar
Abstract
Bedog River is one of the rivers that passes through Bantul Regency and has biological
resources, one of which is freshwater shrimp. The purpose of this study was to determine the
types and potential of freshwater shrimp found in the Bedog River, Bantul Regency, and knowing
whether the environmental parameters in the Bedog river are in accordance with the ideal
conditions for the growth of freshwater shrimp. The research location was determined by
purposive sampling method at three stations (ST), each station made three sampling points. In
addition, environmental parameters were also measured including temperature, pH, salinity,
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river flow velocity, dissolved CO2, and DO. Data analysis was carried out descriptively by
comparing the morphological characters of each type of freshwater shrimp. The data obtained
are presented in tables and diagrams. The results of the study found four species of shrimp
Macrobrachium sintangense, Macrobrachium equidens, Caridina sp. and Caridina
elongapoda with a total of 116 individuals. The potential of each type of freshwater shrimp
found in the Bedog River is for consumption and ornamental pets. Macrobrachium equidens, M.
sintangense, and C. elongapoda have the potential to be consumed, while Caridina sp. potential
as ornamental shrimp. Environmental parameters that are in accordance with ideal conditions
for the growth of freshwater shrimp in the Bedog River are found at stations I and III, while at
station II are less suitable for ideal conditions for shrimp growth because the river is polluted by
industrial waste so that the water quality decreases.
Keywords: Bantul regency, potency, Bedog river, freshwater shrimp
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Udang air tawar adalah hewan akuatik
yang mempunyai peran penting bagi
ekosistem air tawar, yaitu sebagai pakan
hewan akuatik yang berukuran lebih besar
seperti ikan, serta sebagai pemakan detritus
dan bangkai di perairan (Taufik, 2011).
Beberapa jenis juga dikembangkan dalam
budidaya perairan karena mempunyai nilai
ekonomi tinggi, misalnya udang galah
(Macrobrachium rosenbergii) (Bentes dkk.,
2011). Udang air tawar termasuk salah satu
anggota dari subfilum Crustacea karena
memiliki kulit keras yang terbuat dari zat kitin
(Collins, 2011), termasuk dalam ordo
Decapoda karena mempunyai jumlah kaki
lima pasang (Rahmi dkk., 2016), termasuk
anggota filum Arthropoda karena memiliki
tungkai beruas-ruas (Murtidjo, 2010).
Menurut Yayuk dkk. (2012), udang air tawar
yang ditemukan di Indonesia umumnya
didominasi oleh famili Palaemonidae dan
Atyidae. Famili Palaemonidae didominasi
oleh genus Macrobrachium dengan jumlah
240 jenis, dan sekitar 100 jenis dari anggota
Macrobrachium tersebar di Asia Tenggara
dan Asia Timur (Pinastika dkk., 2014).

Sedangkan famili Atyidae terdiri dari genus
Caridina dan Atyopsis (Widianawati, 2012).
Berdasarkan pendapat De Grave dan Fransen
(2011), famili Atyidae terdiri atas 469 jenis
yang sebagian besar merupakan genus
Caridina yang memiliki 290 jenis di
Indonesia, khususnya pulau Sulawesi
diketahui jumlah jenis udang air tawar dari
genus Caridina sebanyak 54 jenis, 34 jenis di
antaranya merupakan jenis endemik. Famili
Atyidae memiliki karakter utama yaitu pada
karapas tidak terdapat duri hepatik, serta
pereiopoda pertama dan kedua dipenuhi
dengan rambut atau seta yang padat
(Setyawati dan Annawati, 2019). Sedangkan
famili Palaemonidae memiliki duri hepatik
pada bagian karapas, terdapat duri pada
permukaan kaki jalan kedua dominan, serta
terdapat dua pasang duri pada telson di bagian
ekor (uropoda) (Yeo dkk., 2016). Udang air
tawar memiliki habitat di seluruh perairan
seperti danau, rawa dan sungai (Wowor dkk.,
2009).
Sungai adalah bentuk ekosistem air tawar
yang banyak digunakan berbagai organisme
sebagai habitatnya (Nurasiah dkk., 2011).
Sungai mengalami perubahan aspek fisik dan
kimiawi secara berangsur-angsur dari bagian
hulu ke hilir (Vannote dkk., 2010). Salah satu
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sungai di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta yang mungkin ditempati udang
air tawar yaitu Sungai Bedog. Sungai Bedog
dapat mengaliri daerah seluas 18.88 km (Balai
Lingkungan Hidup Bantul, 2014). Sungai
Bedog mulai masuk Kabupaten Bantul di
daerah Brajan, Tamantirto, Kecamatan
Kasihan, Bantul (Suwondo dkk., 2014).
Sungai Bedog banyak dimanfaatkan oleh
untuk pertanian, perikanan, serta pembuangan
limbah industri, sehingga mengakibatkan
Sungai Bedog tercemar (Setyawati dkk.,
2019). Pemanfaatan Sungai Bedog dapat
mengubah kondisi fisik dan kimia perairan
baik secara langsung atau tidak langsung
(Silalahi, 2012). Hal ini dapat mempengaruhi
ekosistem perairan termasuk organisme yang
hidup di dalamnya seperti udang air tawar
(Balai Lingkungan Hidup Bantul, 2014).
Penelitian tentang keanekaragaman jenis
udang air tawar sebelumnya pernah dilakukan
di Sungai Opak Daerah Istimewa Yogyakarta
oleh Trijoko dkk. (2015). Hasil penelitiannya
menunjukkan enam jenis udang dari genus
Macrobrachium di antaranya Macrobrachium
pilimanus, Macrobrachium sintangense,
Macrobrachium lanchesteri, Macrobrachium
cowlesi, Macrobrachium latidactylus, dan
Macrobrachium equidens dengan jumlah
total 266 individu. Namun penelitian
mengenai jenis-jenis udang air tawar yang ada
di Sungai Bedog belum pernah dilakukan,
sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk
mengetahui jenis-jenis dan potensi udang air
tawar yang ditemukan di Sungai Bedog
Kabupaten Bantul, serta mengetahui apakah
parameter lingkungan yang ada di sungai
Bedog sesuai dengan kondisi ideal untuk
pertumbuhan udang air tawar.

RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Apa saja jenis udang air tawar yang
ditemukan di Sungai Bedog Kabupaten
Bantul?
2. Apa saja potensi masing-masing jenis
udang air tawar yang ditemukan di Sungai
Bedog Kabupaten Bantul?
3. Apakah parameter lingkungan yang diukur
sesuai dengan kondisi ideal untuk
pertumbuhan udang air tawar di Sungai
Bedog Kabupaten Bantul?
TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Mendata jenis udang air tawar yang
ditemukan di Sungai Bedog Kabupaten
Bantul.
2. Mendata potensi masing-masing jenis
udang air tawar di Sungai Bedog
Kabupaten Bantul.
3. Mengetahui parameter lingkungan yang
ideal untuk pertumbuhan udang air tawar
di Sungai Bedog Kabupaten Bantul.
MANFAAT
Manfaat dari penelitian ini yaitu:
1. Memberikan informasi tentang jenis
udang air tawar yang ditemukan di Sungai
Bedog Kabupaten Bantul.
2. Memberikan manfaat bagi kalangan
akademis sebagai data tambahan untuk
melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai udang air tawar di Sungai Bedog
Kabupaten Bantul.
3. Memberikan manfaat bagi kalangan
masyarakat dalam melestarikan udang air
tawar yang merupakan salah satu
kekayaan Indonesia.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan
September 2019 sampai Februari 2020
berlokasi di Sungai Bedog yang masuk di
wilayah Kabupaten Bantul. Identifikasi
dilakukan di Laboratorium Riset Ekologi dan
Sistematika Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta. Pengambilan sampel dibagi
menjadi tiga stasiun (ST) dan pada masingmasing stasiun dibuat tiga titik sampling
(Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi Penelitian
Keterangan :
ST I : Stasiun 1 (Brajan, Tamantirto,
Kecamatan Kasihan, Bantul),
ST II : S t a s i u n I I ( P e n d o w o h a r j o ,
Kecamatan Sewon, Bantul),
ST III : Stasiun III (Siyangan, Tiharjo,
Kecamatan Pandak, Bantul).
Penentuan lokasi penelitian menggunakan
metode purposive sampling. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara pemasangan
trap berupa bubu dan botol plastik di lakukan
di Sungai Bedog pada ST I, ST II, dan ST III
sore hari mulai pukul 16.00 WIB. Jarak antar
stasiun adalah 4-5 km, dan setiap stasiun
dibagi menjadi tiga titik sampling dengan
jarak 50-100 m. Satu stasiun kira-kira
2
memiliki luas 100-150 m . Pengambilan trap
dilakukan pagi hari mulai pukul 06.00 WIB,
dilanjutkan dengan penangkapan secara
langsung menggunakan seser besar dan seser
kecil yang dilakukan di tempat yang terdapat
banyak tanaman air serta di tepian sungai.

Udang air tawar yang telah diperoleh
kemudian dimasukkan ke dalam ember yang
telah diisi air dan diberi aerasi. Selain itu
dilakukan pengukuran parameter lingkungan
meliputi suhu sungai, pH sungai, salinitas
sungai, kecepatan arus sungai, CO2 terlarut,
dan DO2 terlarut. Udang air tawar yang telah
diperoleh dibawa ke Laboratorium Riset
Ekologi dan Sistematika Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta.
Identifikasi dilakukan dengan mengamati
dan membandingkan karakter morfologi
setiap jenis udang air tawar seperti mengukur
panjang total udang, panjang kepala,
menghitung jumlah gigi rostrum, bentuk
rostrum, panjang pereiopoda menggunakan
buku kunci determinasi oleh Wowor (2010).
Data dianalisis secara deskriptif dengan
disajikan dalam bentuk tabel maupun
diagram.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL IDENTIFIKASI UDANG AIR
T AWA R D I S U N G A I B E D O G
KABUPATEN BANTUL
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan di Sungai Bedog Kabupaten
Bantul pada tiga stasiun (ST) dengan total
sembilan titik sampling ditemukan empat
jenis udang air tawar yang termasuk dalam
dua famili, yaitu Palaemonidae dan
Atyidae. Familia Palaemonidae terdiri atas
Macrobrachium equidens dan
Macrobrachium sintangense, sedangkan
famili Atyidae terdiri dari Caridina sp. dan
Caridina elongapoda dengan jumlah total
116 individu (Tabel 1).
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Tabel 1. Udang air tawar yang ditemukan di Sungai Bedog Kabupaten Bantul
No.

Stasiun

1.

Stasiun 1

2.
3.

Stasiun 2
Stasiun 3

Famili

Jenis

Jumlah
Individu
16

Total
Individu
22

Atyidae

Caridina sp

Palaemonidae

M. equidens
M. sintangense

4
2

Palaemonidae

M. equidens
M. sintangense
C. elongapoda
M. equidens
M. sintangense

7
1
2
67
17

Atyidae
Palaemonidae

Hasil yang tertuang dalam Tabel 1
menunjukkan bahwa jenis udang air tawar di
Sungai Bedog Kabupaten Bantul pada ST I
sampai ST III jumlah yang paling banyak
ditemukan adalah udang dari genus
Macrobrachium. Macrobrachium equidens
dengan jumlah total 78 individu dan M.
sintangense 20 individu. Menurut Murtidjo
(1998), udang Macrobrachium adalah
golongan udang air tawar yang hidup dewasa
di air tawar, tetapi pada fase larva banyak
ditemukan hidup di muara sungai atau air
payau.
Udang air tawar yang paling sedikit
ditemukan adalah C. elongapoda yaitu hanya
dua induvidu dan hanya ditemukan pada
stasiun III dikarenakan jenis ini menyukai
tempat yang berpasir dan berlumpur (Cai
dkk., 2009), sedangkan karakteristik Sungai
Bedog umumnya bebatuan dan pasir, sedikit
berarus, di sepanjang tepi sungai berkerikil,
dan banyak terdapat tumbuhan air.
1. Kelimpahan Jenis Udang Berdasarkan
Stasiun
Kelimpahan adalah tinggi rendahnya
jumlah individu suatu jenis, hal ini
menunjukkan besar kecilnya ukuran
populasi atau tingkat kelimpahan populasi.
Kelimpahan jenis udang air tawar di
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8
86

Sungai Bedog Kabupaten Bantul
berdasarkan stasiun tempat ditemukan
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kelimpahan Jenis Udang
Berdasarkan
Stasiun
Berdasarkan Gambar 2, bahwa
kelimpahan tertinggi terdapat pada ST I
dan ST III yang sama-sama ditemukan tiga
jenis udang. Hanya saja pada ST III
ditemukan yaitu paling banyak M.
equidens. Karakter habitat tempat
ditemukannya M. equidens yaitu pada
perairan dengan substrat bebatuan, air
jernih, dan memiliki arus sungai lambat.
Menurut Johnson (1991), jenis ini
ditemukan di bagian yang dekat dengan
muara sungai. Stasiun III merupakan
bagian yang dekat dengan muara sehingga
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cocok untuk pertumbuhan udang jenis M.
equidens.
Kelimpahan terendah terdapat pada ST
II dengan hanya ditemukan dua jenis
udang dan total delapan individu.
Rendahnya kelimpahan jenis ini mungkin
disebabkan oleh pencemaran. Kondisi
sungai pada ST II yaitu terdapat cemaran
limbah industri dan limbah rumah tangga
yang dibuang begitu saja ke sungai,
sehingga mengakibatkan sungai sangat
keruh dan tercemar.

dengan jumlah 98 individu dibandingkan
dengan famili Atyidae yang memiliki
jumlah 18 individu. Hal ini dikarenakan
famili Palaemonidae umumnya hidup
dewasa di air tawar (Merquet, 2002).
3. K e l i m p a h a n I n d i v i d u U d a n g
Berdasarkan Jenis
Kelimpahan individu udang air tawar
di Sungai Bedog Kabupaten Bantul
berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada
Gambar 4.

2. Kelimpahan Jenis Udang Berdasarkan
Famili
Kelimpahan jenis udang air tawar di
Sungai Bedog Kabupaten Bantul
berdasarkan Familinya dapat dilihat pada
Gambar 3.

Gambar 3. Kelimpahan Jenis Udang
Berdasarkan Stasiun
Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat
bahwa famili Palaemonidae dan Atyidae
masing-masing ditemukan dua jenis.
Famili Palaemonidae terdiri dari M.
equidens dan M. sintangens, sedangkan
famili Atyidae terdiri dari Caridina sp. dan
C. elongapoda. Namun yang lebih banyak
ditemukan adalah famili Palaemonidae
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Gambar 4. Kelimpahan Individu Udang
Berdasarkan Jenis
Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat
bahwa jenis udang yang memiliki
kelimpahan paling tinggi yaitu M.
equidens dengan jumlah total 78 individu,
sedangkan jenis udang yang memiliki
kelimpahan terendah adalah C.
elongapoda yaitu dua individu.
Macrobrachium equidens memiliki
kelimpahan tertinggi dan persebaran
paling luas. Menurut Johnson (1991), jenis
ini hidup dan ditemukan pada habitat
sungai yang berarus lambat dan ditemukan
pada bagian yang dekat dengan muara
sungai. Selain itu, Said dkk. (2012) juga
menyatakan bahwa habitat M. equidens
cenderung pada perairan dengan substrat
bebatuan, juga pada wilayah yang terdapat
tumbuhan air. Hal ini sesuai kondisi sungai
Bedog Kabupaten Bantul. Jenis udang ini
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dijumpai dari ST I sampai ST III, terutama
di ST III.
Udang air tawar jenis C. elongapoda
merupakan jenis yang memiliki
kelimpahan terendah yaitu hanya
ditemukan dua individu dan hanya
ditemukan di ST III. Hal ini mungkin
disebabkan jenis ini menyukai sungai
dengan subsrat berpasir dan berlumpur.
Menurut Cai dkk. (2009), C. elongapoda
ditemukan pada sungai dengan substrat
berpasir dan berlumpur. Kondisi Sungai
Bedog umumnya memiliki substrat dasar
bebatuan dan pasir, sedikit berarus, di
sepanjang tepi sungai berkerikil, dan
banyak terdapat tumbuhan air sehingga
hanya sedikit C. elongapoda yang
ditemukan Menurut Annawaty dkk. (2016)
substrat merupakan salah satu faktor yang
sangat mempengaruhi distribusi udang air
tawar di suatu perairan.
4. Karakteristik Udang Air Tawar di
Sungai Bedog

Berdasarkan pengamatan diperoleh
karakter M. equidens yang ditemukan di
Sungai Bedog Kabupaten Bantul yaitu
terdapat duri hepatik, rostrum sedikit
melengkung ke atas atau seperti pisau dan
mencapai ujung distal scaphocerite
(Gambar 5b) dengan 9-12 gigi dorsal dan
5-7 gigi ventral (Gambar 5a). Hal ini
sesuai dengan karakter M. equidens asal
Brunei Darussalam dan Filipina yaitu
rostrum melengkung ke atas yang
memiliki 2-4 + 7-9 gigi dorsal dan 4-7 gigi
rostrum bagian ventral (Eguia dkk., 2009).
Margin carapas memliki bentuk tegak
lurus (Gambar 5c). Pereiopoda kedua
memiliki chela yang lebih panjang dari
carpus, dan carpus lebih panjang dari
merus (Gambar 5d). telson dan uropod
spinulate (Gambar 5e). Jenis ini memiliki
distribusi luas di Indo-Pasifik Barat, dari
India ke Cina Selatan, Asia Tenggara, New
Britan, New Guinea, Kepulauan Solomon,
dan Kaledonia Baru ke Fiji (Wowor,
2001).
b. Macrobrachium sintangense

a. Macrobrachium equidens

Macrobrachium equidens (Gambar
5): (a) Duri hepatik dan Rostrum; (b)
Scaphocerite; (c) Margin carapas; (d)
Pereiopod (chela, carpus, dan merus);
(e) Uropod dan Telson; (f)
Macrobrachium equidens.
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Macrobrachium sintangense
(Gambar 6). (a) Duri hepatik dan
Rostrum; (b) Pereiopod (chela, carpus,
dan merus); (c) Scaphocerite; (d) Finger
pereiopod (Dua gigi tepi pemotong capit
dan pubescene); (e) Macrobrachium
sintangense.
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Berdasarkan pengamatan diperoleh
karakter M. sintangense yang ditemukan
di Sungai Bedog Kabupaten Bantul yaitu
terdapat duri hepatik, rostrum berbentuk
lurus atau membentuk kurva dengan
jumlah gigi rostrum bagian dorsal berkisar
antara 7-13, sedangkan pada bagian
ventral berkisar antara 3-4 (Gambar 6a).
Pasangan kaki pereiopoda kedua memiliki
panjang serta bentuk sama. Carpus lebih
pendek dari chela tetapi lebih panjang dari
merus (Gambar 6b). Scaphocerite
memiliki bentuk asimetris (Gambar 6c).
Terdapat dua gigi kecil pada sepertiga atau
seperempat proksimal dari tepi pemotong
capit (Gambar 6d). Individu jantan
dewasa memiliki pubescene sepanjang
setengah proksimal sampai dua pertiga
finger (Widianawati, 2014). Menurut
Wowor (2001),
M. sintangense
terdistribusi secara luas di Thailand,
Sumatra Utara, Jawa, dan Kalimantan.

Berdasarkan pengamatan diperoleh
karakter Caridina sp. yang ditemukan di
Sungai Bedog Kabupaten Bantul yaitu
tidak memiliki duri hepatik Rostrum
pendek, sedikit melengkung ke depan dan
sedikit melampaui batas scaphocerite
(Gambar 7a), sesuai dengan pendapat
Wowor (2010) (Gambar 8a). Rostrum
terdapat gigi-gigi di bagian dorsal berkisar
antara 5-10, sedangkan bagian ventral
berkisar antara 0-3 gigi (Gambar 7a)
sesuai dengan pendapat Johnson (1991).
Pereiopoda kedua dengan merus lebih
pendek dari carpus, tetapi carpus lebih
panjang dari chela seperti pendapat
Mulyati dkk. (2016) (Gambar 8b).
Caridina sp. terdistribusi secara luas di
Sulawesi, Semenanjung Malaysia,
Singapura, Sarawak, dan Brunei
Darussalam (Wowor, 2004).
d. Caridina elongapoda

c. Caridina sp.

Caridina elongapoda (Gambar 9).
(a) Pereiopod (chela, carpus, dan merus);
(b) Preanal carina; (c) Caridina
elongapoda

Caridina sp. (Gambar 7). (a) Rostrum;
(b) Caridina sp.

Sketsa Caridina sp. (Gambar 8). (a)
Scaphocerite; (b) Pereiopod (chela,
carpus, dan merus) (Wowor, 2010).
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Berdasarkan pengamatan diperoleh
karakter C. elongapoda yang ditemukan di
Sungai Bedog Kabupaten Bantul yaitu
tidak memiliki duri hepatik di karapas.
Rostrum jelas melampaui batas
scaphocerite dengan 5-6 gigi dorsal dan 34 gigi ventral. Hal ini sesuai dengan
pendapat Cai dkk. (2009), yang
menyatakan C. elongapoda memiliki
rostrum yang panjang dan ramping, sedikit
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Macrobrachium equidens dan M.
sintangense memiliki potensi untuk
dikonsumsi, karena kedua udang ini
memiliki kandungan protein tinggi.
Menurut Said dkk. (2012), M. equidens
dan M. sintangense adalah salah satu
sumber protein bagi masyarakat apabila
dikonsumsi. Selain memiliki kandungan
protein tinggi, udang ini juga memiliki
kandungan lemak yang rendah sekitar 712% dan rendah karbohidrat dengan
jumlah kurang dari 10% sehingga
masyarakat yang mengkonsumsi M.
equidens dan M. sintangense kebutuhan
protein tercukupi tetapi tidak kelebihan
lemak maupun karbohidrat.
Caridina elongapoda juga berpotensi
sebagai udang konsumsi dikarenakan
tidak jauh berbeda dengan M. equidens
dan M. sintangense yaitu mengandung
protein cukup tinggi. Menurut De Grave
dkk. (2009), kadar protein C.elongapoda
berkisar antara 57,79-66,1%. Selain itu
menurut Merquet (2002), C. elongapoda
memiliki potensi dan prospek ekonomi
karena dimanfaatkan oleh masyarakat baik
dalam keadaan hidup maupun mati.
Bentuk pemanfaatannya yaitu sebagai
sumber protein manusia dan juga sebagai
pakan bagi ikan hias berukuran besar,
karena dengan mengkonsumsi udang C.
elongapoda penampilan warna ikan hias
menjadi lebih bagus dan menarik.

meluas atau sedikit mencapai batas
scaphocerite. Pereiopoda pertama dengan
merus lebih panjang dari carpus,
sedangkan pereiopoda kedua dengan
carpus tidak cekung dibagian anterior, dan
carpus pada pereopoda kedua lebih
panjang dari merus (Gambar 9a). Preanal
carina triangular tanpa duri (Gambar 9b).
Distribusi C. elongapoda yaitu diketahui
di Selatan China, Semenanjung Malaysia,
Sabah, dan Filiphina (Cai dan Shokita,
2006).
B. POTENSI UDANG YANG ADA DI
S U N G A I B E D O G K A B U PAT E N
BANTUL
1. Potensi Udang
Potensi udang air tawar di Sungai Bedog
Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel
2.
Tabel 2. Potensi Udang di Sungai Bedog
Kabupaten Bantul
No.
1.
2.
3.
4.

Jenis
Caridina sp.
M. equidens
M. sintangense
C. elongapoda

Jumlah
16
78
20
2

Potensi
Hias
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa
Caridina sp. berpotensi sebagai udang hias
karena memiliki tubuh kecil dan warna
yang menarik, yaitu berwarna putih
bening, dan terdapat bintik-bintik coklat di
tubuhnya. Menurut Hadiaty dan
Wirjoatmodjo (2002), Caridina sp.
umumnya berukuran kecil dan merupakan
udang hias yang sering dijadikan penghuni
akuarium oleh masyarakat dikarenakan
memiliki warna yang menarik dan
memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

2. Status Konservasi
Berdasarkan status konsevasinya,
keempat jenis udang air tawar yang
ditemukan di Sungai Bedog Kabupaten
Bantul adalah least concern (berisiko
rendah) (Tabel 3).
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Tabel 3. Status Konservasi Udang di
Sungai Bedog
No.
1.
2.
3.
4.

Jenis
Caridina sp.
M. equidens
M. sintangense
C. elongapoda

Status konservasi
Least concern
Least concern
Least concern
Least concern

Berdasarkan International Union for
Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN), kategori least concern
(LC) artinya jenis yang telah dievaluasi
tetapi tidak masuk dalam kategori
manapun. Keempat jenis tersebut tidak
termasuk ke dalam jenis terancam atau
mendekati terancam punah. Empat jenis
ini masih banyak ditemukan dan melimpah
di alam karena termasuk jenis yang
tersebar luas dan bersifat amphidromy.
Menurut McDowall (2007), sifat
amphidromy dijumpai pada beberapa jenis
Crustacea, termasuk udang air tawar. New
(2002) menyatakan sifat amphidromy
ditandai dengan pelepasan telur oleh induk
betina yang akan menetas di air tawar,
selanjutnya larva udang akan terbawa arus
sungai menuju ke laut atau air payau untuk
selanjutnya tumbuh menjadi juvenil dan
akan bermigrasi ke air tawar untuk
melanjutkan perkembangan dan
pertumbuhan menjadi udang dewasa.

C. Parameter Lingkungan di Sungai
Bedog
P engukuran parameter lingkungan
Sungai Bedog Kabupaten Bantul di tiga
stasiun meliputi suhu, pH, DO (Dissolved
Oxygen), CO terlarut, salinitas, dan
kecepatan arus sungai (Tabel 4).
Berdasarkan Tabel 6 diketahui suhu
o
sungai berkisar antara 25-29 C. Stasiun III
o
memiliki suhu tertinggi yaitu 29 C dan
o
disusul stasiun I yaitu 28 C yang tergolong
optimal bagi kehidupan udang air tawar.
Menurut New (2002), kisaran suhu yang
baik untuk pertumbuhan udang air tawar
berkisar antara 28-31oC. Hal ini sesuai
dengan keadaan yang ada pada stasiun II,
udang yang ditemukan sangat sedikit
dikarenakan memiliki suhu paling rendah
o
yaitu 25 C. Menurut Dwiyanto dkk. (2017)
genus Macrobrachium hidup di sungai air
tawar dengan kisaran suhu 25-35 0 C,
sedangkan caridina sp. hidup di sungai air
tawar dengan suhu antara 22-28,50C.
Nilai pH dipengaruhi oleh suhu, ionion, kandungan oksigen dan aktivitas
biologi (Silalahi, 2012). Nilai pH pada
stasiun I dan III yaitu 7 dan 6. Stasiun II
memiliki pH paling rendah yaitu 5
dikarenakan terdapat cemaran limbah
industri yang dibuang begitu saja ke sungai
sehingga menyebabkan air sangat keruh
dan mempengaruhi kehidupan udang air

Tabel 4. Pengukuran parameter lingkungan sungai Bedog Kabupaten Bantul
No.

Stasiun

Suhu
(oC)

pH

Salinitas

CO2 terlarut
(mg/L)

DO2 terlarut
(mg/L)

1.

I

28 oC

7

0

38

5,2

Kecepatan
Arus
(m/det)
9,63

2.

II

25 oC

5

0

42,5

3,3

39,01

3.

III

29 oC

6

0

35

5

30,11
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Substrat

Bebatuan dan
pasir
Tanah
berlumpur dan
pasir
Bebatuan dan
pasir
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tawar. Oleh karena itu, di stasiun ini
ditemukan paling sedikit jenis udang. New
(2002) juga menyatakan pH optimal untuk
kehidupan udang air tawar berkisar antara
6,5-8,5. Hal ini menunjukkan bahwa nilai
pH pada stasiun I dan III masih sesuai
dengan kondisi ideal pertumbuhan udang
air tawar sedangkan pH pada stasiun II
terlalu rendah. Menurut Rahmi dkk.
(2016), udang genus Macrobrachium
mampu hidup diperairan asam dengan pH
3,3. Udang genus Caridina banyak
ditemukan di sungai dengan pH antara 6-8
(Silalahi, 2009).
Salinitas yang didapat di Sungai Bedog
pada stasiun I sampai III adalah 0 ppt.
Menurut New (2002), salinitas yang
optimal untuk perkembangan dan
pertumbuhan udang air tawar adalah
kurang dari 10 ppt. Hal ini menunjukkan
bahwa pada stasiun I sampai III, salinitas
masih tergolong ideal untuk pertumbuhan
udang air tawar.
Nilai CO2 terlarut pada stasiun I dan III
mendekati ambang batas toleransi yaitu 38
mg/l dan 35 mg/l. Hal ini dapat terjadi
karena pada stasiun tersebut tidak begitu
tercemar oleh limbah industri atau bahan
organik, sehingga masih mendukung
untuk kelangsungan hidup udang air tawar.
Stasiun II memiliki nilai yang melebihi
ambang batas toleransi yaitu 42,5 mg/l.
Hal ini sesuai dengan kondisi ketika
penelitian yaitu pada stasiun II sungai
sangat keruh dan tercemar limbah industri
yang dibuang begitu saja ke sungai
sehingga udang yang ditemukan sangat
sedikit. Menurut Peraturan Pemerintah
nomor 82 Tahun 2001, kandungan CO2
yang mendukung kehidupan udang air
tawar adalah kurang dari 40 mg/l.
Kadar oksigen terlarut (DO) ketiga
stasiun diperoleh antara 3,3-5,2 mg/l.

Kadar DO tertinggi didapat pada stasiun I
yaitu 5,2 mg/l disusul stasiun III yaitu 5
mg/l. Sedangkan DO terendah terdapat
pada stasiun II yaitu 3,3 mg/l. Tingginya
kadar DO pada stasiun tersebut
dikarenakan banyak terdapat tumbuhan air
yang berada di tepi sungai, sehingga
banyak terjadi proses fotosintesis pada
tumbuhan tersebut. Menurut New (2002),
kandungan DO yang mendukung
kelangsungan hidup udang air tawar yaitu
berkisar antara 3-7 mg/l.
Kecepatan arus memiliki peran dalam
penyebaran organisme didalam air.
Kecepatan arus Sungai Bedog pada stasiun
I sampai III berkisar antara 9,63-39,01
m/det. Nilai kecepatan arus yang didapat
termasuk sedang hingga lambat. Menurut
Firdaus (2016), arus dapat dikatakan
sedang hingga lambat apabila berkisar
antara 5,00-40,00 m/det dan ditatakan
cepat apabila 50-100 cm/det. Kecepatan
arus juga mempengaruhi kelangsungan
hidup udang air tawar, karena beberapa
jenis udang menyukai arus sungai sedang
hingga lambat seperti M. sintangense dan
M. equidens.
KESIMPULAN DAN SARAN
 Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa ditemukan empat jenis
udang air tawar di Sungai Bedog Kabupaten
Bantul yaitu Caridina spp., Macrobrachium
equidens, Macrobrachium sintangense, dan
Caridina elongapoda. Potensi masingmasing jenis udang air tawar yang ditemukan
di Sungai Bedog Kabupaten Bantul yaitu
konsumsi dan hias di mana M. equidens, M.
sintangense dan C. elongapoda memiliki
potensi untuk dikonsumsi, sedangkan
Caridina spp. memiliki potensi sebagai udang
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hias. Parameter lingkungan yang sesuai
dengan kondisi ideal untuk pertumbuhan
udang air tawar di Sungai Bedog Kabupaten
Bantul terdapat pada stasiun I dan III,
sedangkan pada stasiun II tidak sesuai dengan
kondisi ideal untuk pertumbuhan udang
dikarenakan kondisi sungai yang tercemar
limbah industri sehingga kualitas air
menurun.
 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
dengan menganalisis karakter molekular
udang air tawar yang ditemukan, serta
mengkaji lebih lanjut udang air tawar yang
berpotensi untuk dibudidayakan.
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Abstrak
Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) adalah kampus baru yang terletak di
Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kawasan Kampus 4 UAD merupakan salah satu bagian dari
kantong habitat penting bagi jenis-jenis burung yang ada di Kabupaten Bantul. Alih fungsi lahan
karena adanya pembangunan permukiman urban di kawasan ini dapat memengaruhi jenis-jenis
burung yang ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendata jenis-jenis burung yang ada di
kawasan Kampus 4 UAD. Penelitian dilaksanakan pada tiga bulan yang berbeda, yaitu bulan
September 2019, Januari 2020, dan September 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu pengamatan metode jelajah dikombinasikan dengan Visual Encounter Survey (VES).
Pengamatan dilaksanakan pada tiga waktu berbeda, dari pagi hingga sore hari. Burung yang
teramati diidentifikasi menggunakan buku panduan lapangan Burung-Burung di Sumatera,
Jawa, Bali dan Kalimantan. Data spesies burung yang tercatat kemudian divalidasi dan
dicocokkan menggunakan buku Daftar Burung Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada
kawasan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jenis-jenis burung
yang teramati di kawasan Kampus 4 UAD terdiri dari 21 spesies yang berasal dari 12 suku.
Jumlah spesies yang ditemukan mengalami peningkatan dari 7 spesies pada bulan September
2019 menjadi 19 spesies pada bulan September 2020.
Kata Kunci: burung, urban, kampus, UAD
Abstract
Campus 4 of Ahmad Dahlan University (UAD) is a new campus located in Bantul Regency,
Yogyakarta. Campus 4 of UAD area is one of an important habitat pocket for bird species in
Bantul Regency. Land use change due to development of urban settlement in this area can affect
the existing bird species. The objectiveof this research is to collect data on bird species in the
Campus 4 of UAD area. The research was conducted in three different months, namely
September 2019, January 2020, and September 2020. The method used in this study was the
observation of the roaming method combined with the Visual Encounter Survey (VES).
Observations were carried out at three different times, from morning to evening. The birds that
observed were identified using a field guide book entitled Burung-Burung diSumatera, Jawa,
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Bali dan Kalimantan. Recorded bird species data then validated and matched using a book
entitled Daftar Burung Daerah Istimewa Yogyakarta especially on Bantul regency area.Based
on the results of research conducted, the species of birds observed in the Campus 4 of UAD area
consist of 21 species from 12 families. The number of species has increased from 7 species in
September 2019 to 19 species in September 2020.
Keywords: bird, urban, campus, UAD

PENDAHULUAN
Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan
(UAD) merupakan kampus utama dan salah
satu dari enam gedung kampus milik
Universitas Ahmad Dahlan yang tersebar di
berbagai daerah di Yogyakarta. Kampus 4
UAD berdiri di atas lahan seluas 7 hektar
dengan luas bangunan keseluruhan mencapai
33.406 m2. Kampus ini mulai dibangun sejak
tahun 2010 dan resmi difungsikan pada tahun
2018 sebagai pusat aktivitas akademik dan
wisata edukasi bagi masyarakat (Universitas
Ahmad Dahlan, 2018).Secara geografis,
Kampus 4 UAD berada pada koordinat
Degree-Minute-Second (DMS) antara
7°49'59,91'' LS dan 110°22'99,25''. Sementara
secara administrasi pemerintahan, Kampus 4
UAD terletak di Pedukuhan Kragilan, bagian
dari Desa Tamanan yang termasuk dalam
wilayah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2020).
Beragam jenis burung tersebar di dunia,
dengan estimasi jumlahnya lebih dari 8.000
jenis. Proses evolusi burung diyakini berasal
dari reptile sekitar 135 juta tahun lalu. Fosil
burung pertamadiyakini oleh para ahli berasal
dari suatu genus Achaeopteryx
(Firmansyahdkk, 2016). Peran burung sangat
vital sebagai polinator, pemencar biji
(Rumanasari dkk, 2017), biokontrol
(Nuruliawati dkk, 2016), dan indikator
perubahan lingkungan (Venkitachalam &
Vijayan, 2020).

Kabupaten Bantul menjadi salah satu
kantung habitat yang penting bagi 157 dari
total 340 jenis burung yang tercatat di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Hal ini tak lepas dari
bentuk topografi kawasan ini yang sebagian
besar landai dan didominasi oleh area
persawahan serta perkebunan
(Taufiqurrahman dkk, 2015). Berbagai tempat
dan habitat yang ada di Kabupaten Bantul
dapat menjadi sarang bagi berbagai jenis
burung, tidak terkecuali di kawasan Kampus 4
UAD.
Kampus 4 UAD yang masih merupakan
bangunan baru di sisi selatan Yogyakarta
membuat kawasan di sekitarnya turut
mengalami pembangunan besar-besaran.
Berbagai jenis pembangunan dapat
ditemukan di kawasan ini, antara lain koskosan, warung makan, minimarket, penyedia
jasa fotokopi dan lain-lain. Pembangunan
secara terus menerus telah membuat
perubahan fungsi lahan yang dulunya
merupakan area persawahan menjadi suatu
kawasan urban yang padat (gambar 1).
Menurut Firmansyah dkk (2016), penggunaan
salah satu sumber daya alam, yakni lahan
dengan mengubah fungsi lahan dari
persawahan menjadi bangunan dapat
menurunkan jumlah habitat bagi burung yang
ada. Penurunan jumlah habitat karena alih
fungsi lahan dapat memicu berkurangnya
jenis-jenis burung yang ada. Oleh karena itu,
penelitian ini penting dilakukan untuk
mengetahui jenis-jenis burung yang masih
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ada di kawasan Kampus 4 UAD. Hasil dari
penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk
memperbaharui serta menambahkan data
jenis-jenis burung yang ada di Daerah
I s t i m e w a Yo g y a k a r t a , k h u s u s n y a d i
Kabupaten Bantul.

Gambar 1. Perubahan lahan di kawasan
Kampus 4 UAD: a) tahun 2009 dan b) tahun
2020 (Google Earth, 2020)
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kawasan
Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan,
Kabupaten Bantul, pada tiga waktu yang
berbeda yaitu pada bulan September 2019,
Januari 2020, dan September 2020. Metode
pengambilan data yang digunakan yaitu
metode jelajah yang dikombinasikan dengan
metode Visual Encounter Survey (VES).
Alat dan bahan yang digunakan antara lain
binokuler Nikon Aculon A211 8x42 mm dan
Celestron G2 21x40 mm; kamera prosumer
Nikon Coolpix B700 dan Canon PowerShot
SX430 IS; buku panduan lapangan Burungburung di Sumatera, Jawa, Bali dan
Kalimantan MacKinnon dkk (2010);
tallysheet; dan alat tulis.

Cara kerja dari penelitian ini yaitu dengan
mengamati burung-burung yang ada di
kawasan Kampus 4 UAD pada bulan
September 2019, Januari 2020, dan
September 2020. Wakktu pengamatan dibagi
menjadi 3 sesi, yaitu pagi hari (06.00-08.00),
siang hari (11.00-13.00), dan sore hari (15.3017.30). Pengamatan dilakukan dengan
menyusuri jalur-jalur yang ada di kawasan
Kampus 4 UAD, kemudian berhenti ketika
menemukan jenis burung tertentu lalu dicatat
dalam tallysheet. Untuk membantu proses
pengamatan menggunakan alat bantu
binokuler dan kamera yang sekaligus
berfungsi untuk mendokumentasikan jenis
burung yang dijumpai. Proses identifikasi
jenis burung menggunakan buku panduan
lapangan Burung-burung di Sumatera, Jawa,
Bali dan Kalimantan (MacKinnon dkk, 2010).
Data spesies burung yang tercatat kemudian
divalidasi dan dicocokkan menggunakan
buku Daftar Burung Daerah Istimewa
Yogyakarta (Taufiqurrahman dkk, 2015).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan mengenai jenis-jenis burung yang
ada di kawasan Kampus 4 UAD, terdapat 21
jenis burung yang berasal dari 12 suku yang
berbeda pada kawasan tersebut. Berikut ini
adalah hasil yang diperoleh seperti yang
tertera pada tabel 1.
SUKU ALCEDINIDAE
Suku Alcedinidae merupakan kelompok
burung raja-udang yang tersebar di seluruh
dunia. Memiliki ciri morfologi berupa kepala
yang besar, paruh yang panjang dan kuat serta
memiliki warna bulu yang terang. Burung
dalam kelompok ini memiliki kaki dan ekor
yang pendek. Kelompok burung ini
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Tabel . Jenis-jenis burung yang teramati di kawasan Kampus 4 UAD

merupakan pemakan serangga dan vertebrata
berukuran kecil serta beberapa jenis
merupakan pemangsa udang dan ikan.
Sarangnyadapat dijumpai pada lubang tanah,
batang pohon, tebing sungai, atau sarang
rayap (MacKinnon dkk, 2010). Jenis burung
dalam suku ini yang teramati di kawasan
Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan adalah
Cekakak jawa (Halcyon cyanoventris) dan
Cekakak australia (Todirhamphussanctus).
Cekakak jawa (Halcyon cyanoventris)
merupakan jenis burung berukuran sedang
(25 cm) yang teramati di kawasanKampus 4
UAD pada bulan September 2020. Memiliki
warna bulu yang dominan gelap. Kepala
berwarna coklat tua dan warna bulu sekitar
leher coklat yang lebih terang. Bagian tubuh

dorsal dan ventral dominan biru keunguan,
sayap berwarna biru terang dengan bulu
penutup sayap hitam serta memiliki bercak
putih yang nampak jelas ketika terbang. Iris
berwarna coklat tua dan paruh serta kakinya
berwarna merah (MacKinnon dkk, 2010).
Burung ini teramati melintas di kawasan
kampus tepatnya di atas area persawahan.
Menurut MacKinnon dkk (2010) kebiasaan
terbang burung ini yaitu di lahan rumput yang
terbuka karena jarang berburu di atas air.
Burung ini memiliki suara dengan nada yang
khas “cii-rii-rii-rii” atau “crii-crii-crii” yang
sering terdengar ketika terbang. Jenis cekakak
ini merupakan endemik di Jawa dan Bali
hingga ketinggian 1000 meter. Status
konservasi burung ini menurut IUCN Red List
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yaitu Least Concern, sedangkan menurut
CITES, burung ini tidak terdapat dalam
lampiran apendiks. Status burung ini tidak
dilindungi di Indonesia menurut Permen LHK
RI No. 106 Tahun 2018. Meski demikian,
burung yang endemik di Jawa dan Bali ini
terancam punah akibat habitat alaminya yang
semakin sedikit.

Gambar 2. Burung Cekakak jawa
(dokumen pribadi, 2019)
Cekakak Australia (Todirhamphussanctus) merupakan jenis burung dari suku
Alcedinidae yang teramati di kawasan
Kampus 4 UAD pada bulan September 2020.
Ciri morfologi yang teramati dari burung ini
yaitu memiliki warna tubuh biru kehijauan
metalik dan mirip dengan jenis Cekakak
sungai (Todirhamphuschloris), perbedaannya
terletak pada warna tubuh Cekakak australia
yang agak kotor dan paruh yang berwarna
hitam serta ukuran tubuhnya sedikit lebih
kecil. Suara khas dari burung ini melengking
tinggi dengan nada “kii-kii-kiikii, kii-kii-kiikii” (MacKinnon dkk, 2010). Cekakak
australia yang teramati di kawasan kampus
sering memakan belalang, hal ini sesuai
dengan teori MacKinnon dkk (2010) yang
menyebutkan bahwa burung ini merupakan

pemakan serangga, kepiting dan udangudangan. Burung ini merupakan jenis migran
yang berasal dari Australia, bermigrasi ke
Indonesia terutama ke Papua, Jawa dan Bali
pada saat musim migrasi. Keberadaan
Cekakak australia di kawasan kampus ini
diduga hanya sementara karena habitat asli
burung ini di kawasan pesisir dan hutan
mangrove (MacKinnon dkk, 2010). Menurut
Anugrah dkk (2017), burung ini juga
menyukai daerah yang dialiri sungai. Adanya
habitat demikian di kawasan kampus berupa
lahan basah persawahan serta terdapat aliran
sungai Gajah Wong dan Kali Code membuat
burung ini kemungkinan beristirahat sebentar
sebelum melanjutkan migrasi ke daerah
pesisir. Cekakak australia yang dijumpai di
area kampus biasanya bertengger di area yang
tinggi seperti tiang atau kabel-kabel listrik, hal
ini sesuai dengan MacKinnon dkk (2010)
yang menyebutkan bahwa kebiasaan burung
ini yaitu bertengger di tiang atau di pepohonan
mangrove. Status konservasi Cekakak
australia yaitu tidak termasuk hewan yang
dilindungi menurut Permen LHK RI No. 106
tahun 2018, sedangkan menurut IUCN
RedList masuk dalam kategori Least Concern
dan tidak terdapat dalam lampiran apendiks
CITES.
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SUKU APODIDAE
Suku Apodidae merupakan suku burung
pemakan serangga, memiliki kemampuan
terbang cepat dan tersebar luas di dunia. Jenisjenis dalam suku ini terdiri dari walet dan
kapinis. Ciri khas dari suku Apopidae ini
adalah memiliki sayap yang panjang dan
meruncing ke belakang saat terbang, ekor
pendek persegi atau panjang menajam, kaki
sangat kecil (MacKinnon dkk, 2010). Jenis
burung dalam suku ini yang terdapat di
kawasan Kampus 4 Universitas Ahmad
Dahlan adalah Walet linci (Collocalialinchi).
Walet linci memiliki ciri berukuran kecil
(10 cm), memiliki warna hitam kehijauan
buram di bagian atas tubuhnya, berwarna abuabu jelaga di bagian bawah tubuh, perut
keputih-putihan, iris coklat, paruh dan kaki
hitam (MacKinnon dkk,2010). Burung ini
seringkali teramati secara jelas di kawasan
kampus, terbang cepat dengan arah yang tidak
menentu dan sesekali mengeluarkan suara
khasnya. Menurut MacKinnondkk (2010),
Walet linci memiliki suara yang bernada
tinggi. Persebaran burung ini cukup luas,yaitu
terdapat di beberapa tempat di Sumatera
(kemungkinan di sepanjang Bukit Barisan,
tetapi spesimen museum berasal dari
Pegunungan Leuser dan Lampung) dan
Kalimantan (Gunung Kinabalu). Di Jawa
(termasuk pulau-pulau di Laut Jawa) dan Bali,
walet ini merupkan jenis yang paling umum
terdapat di semua ketinggian. Burung ini tidak
dilindungi berdasarkan Permen LHK RI No.
106 Tahun 2018. Menurut CITES, burung ini
tidak masuk dalam daftar lampiran apendiks
serta berstatus Least Concern menurut IUCN
RedList.

Gambar 4. Burung Walet linci
(Mas Kiir, 2019)
SUKU ARDEIDAE
Suku Ardeidae merupakan kelompok
burung yang tersebar luas di dunia. Memiliki
ciri morfologi yaitu kaki panjang, leher
panjang dan paruh panjang serta lurus yang
digunakan untuk menusuk ikan, vertebrata
kecil ataupun invertebrata. Saat musim
berbiak, beberapa jenis akan memperlihatkan
bulu-bulu halus panjang yang bisa
ditegakkan. Burung dalam kelompok ini
biasanya membuat sarang di atas pohon yang
terbuat dari tumpukkan ranting (MacKinnon
dkk, 2010). Jenis burung dalam suku ini yang
terdapat di kawasan Kampus 4 Universitas
Ahmad Dahlan adalah Blekok sawah
(Ardeolaspeciosa).
Blekok sawah (Ardeolaspeciosa) sering
dijumpai dalam kelompok yang tersebar di
kawasan Kampus 4 UAD, tepatnya di area
persawahan mulai dari pagi hingga sore hari.
Hal ini sesuai dengan MacKinnon dkk (2010)
yang menyebutkan bahwa burung ini biasa
hidup di sawah atau di daerah yang berair
dalam kelompok yang tersebar ataupun
sendirian. Burung ini teramati memiliki
warna bulu coklat dengan coretan kelabu atau
hitam dengan iris mata berwarna kuning dan
pada sore hari biasanya burung ini akan
terbang bersama koloninya. Deskripsi burung
berukuran 45 cm yang teramati di kawasan
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Kampus 4 UAD ini sesuai menurut
MacKinnon dkk (2010), yaitu memiliki sayap
berwarna putih, dan bulu berwana coklat
bercoret-coret serta akan terbang bersama
koloninya menuju tempat istirahat saat mulai
hari mulai gelap. Burung ini tersebar di
Semenanjung Malaysia, dan Indonesia
(Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan
Sulawesi). Suara khas dari burung ini
memiliki nada "krak" yang terdengar ketika
merasa terganggu (MacKinnon dkk, 2010).
Menurut Permen LHK RI No. 106 tahun 2018
burung ini tidak dilindungi, sedangkan
menurut IUCN Red List burung ini masuk
dalam kategori Least Concern dan tidak
terdapat dalam daftar lampiran apendiks
CITES.

Gambar 5. Burung Blekok sawah
(dokumen pribadi, 2020)
SUKU ARTAMIDAE
Suku Artamidae merupakan kelompok
burung kekep yang sebagian besar tersebar di
Australia. Burung dalam suku ini memiliki
ciri paruh yang kuat, sayap berbentuk segitiga
panjang, ekor pendek dan biasanya berukuran
sedang. Burung ini tampilannya mirip dengan
layang-layang sejati, namun tidak memliki
hubungan kekerabatan. Burung dalam suku
ini cenderung hidup berkelompok dan
berkerumun pada daerah yang tinggi dan

terbuka. Burung ini merupakan pemakan
serangga. Sarang biasanya berada di cabang
pohon dengan bentuk menyerupai mangkuk
sederhana (MacKinnon dkk, 2010). Jenis
burung yang dalam suku ini yang teramati di
kawasan Kampus 4 Universitas Ahmad
Dahlan adalah Kekep babi
(Artamusleucoryn).
Kekep babi (Artamusleucoryn) teramati di
kawasan Kampus 4 UAD pada bulan
September 2020 dengan jumlah 4 ekor.
Burung ini memiliki ciri tubuh berukuran
sedang (±18 cm) berwarna abu-abu dan putih
mirip dengan burung layang-layang. Burung
ini memiliki paruh yang besar dan kuat
dengan warna abu-abu kebiruan. Bagian
kepala, dagu, punggung, sayap dan ekor
berwarna abu-abu gosong sedangkan bagian
tunggir dan tubuh bagian bawah berwarna
putih bersih (MacKinnon dkk, 2010). Ketika
diamati di kawasan kampus, burung ini
mengeluarkan suaranya yang khas, yang
menurut MacKinnon dkk (2010) memiliki
nada “ti-ti, ciuwciuwciuw” tanpairama dan
“cek”. Burung ini juga terlihat sangat agresif
di udara, terbang melingkar ke atas lalu
menukik ke bawah secara tajam untuk
menyambar mangsanya di atas persawahan.
MacKinnon dkk (2010) mendeskripsikan
burung ini terkenal sangat berani menyerang
burung lain di udara, termasuk alap-alap dan
gagak. Kekep babi biasanyadapat dijumpai di
daerah hutan dan lahan terbuka, bertengger di
pohon mati, kabel telepon ataupun di tiangtiang lainnya. Burung ini terdistribusi di
Filipina, Australlia dan Indonesia
(Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali)
(MacKinnon dkk, 2010; Yassir & Tri,2014).
Status konservasi Kekep babi berdasarkan
Permen LHK RI No. 106 tahun 2018 tidak
termasuk dilindungi, sedangkan menurut
IUCN RedList burung ini masuk dalam
kategori Least Concern serta tidak terdapat
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dalam lampiran apendiks CITES.

Gambar 6. Burung Kekep babi
(dokumen pribadi, 2020)
SUKU CISTICOLIDAE
Suku Cisticolidae merupakan suku berisi
burung-burung pengicau berukuran kecil.
Sebagian jenis dari suku ini merupakan
burung yang tinggal di tepi dan di dalam
hutan, sedangkan jenis lainnya dapat dijumpai
di padang rumput terbuka dan taman kota.
Burung dalam suku ini sangat aktif mencari
makan di tumbuhan pendek. Kebanyakan
jenis dalam suku ini merupakan penetap lokal,
beberapa diantaranya merupakan jenis yang
aktif dan mencolok, sedangkan jenis lain
bersifat pemalu (Eaton dkk, 2016). Jenis
burung dalam suku ini yang dijumpai di
kawasan Kampus 4 Universitas Ahmad
Dahlan adalah Cici padi (Cisticola juncidis).
Cici padi memiliki ukuran yang kecil (10
cm), memliki warna bulu dominan kuning
kecoklatan dengan motif coretan coklat.
Tu n g g i r n y a b e r w a r n a m e r a h k a r a t
kekuningan, ekornya memiliki ujung
berwarna putih mencolok. Memiliki alis mata
putih, sisi leher dan tengkuk terlihat lebih
pucat. Iris mata coklat, paruh coklat, kaki
putih sampai kemerahan (MacKinnon dkk,
2010). Burung ini sering teramati di kawasan
belakang kampus, tepatnya di area

persawahan, bertengger di batang vegetasi
rendah. Hal ini sesuai menurut MacKinnon
dkk (2010) yang menyebut burung ini hidup
di padang rumput terbuka, sawah, dan kebun
tebu, umumnya di daerah yang lebih basah.
Burung ini termasuk pemakan aneka jenis
serangga. Burung ini akan bersembunyi dan
tidak mencolok saat tidak dalam masa
berbiak, sedangkan pada saat berbiak, jantan
akan mengelilingi dan melayang tinggi di atas
pasangannya sambil berkicau. Suara yang
dikeluarkan burung ini seperti suara klik “zit”
yang diulang-ulang sewaktu terbang tinggi
(MacKinnon dkk, 2010). Status konservasi
burung ini yaitu Least Concern menurut
IUCN RedList, tidak terdapat dalam lampiran
apendiks CITES serta tidak termasuk burung
dilindungi menurut Permen LHK RI No. 106
Tahun 2018.

Gambar 7. Burung Cici padi (dokumen
pribadi, 2020)
SUKU COLUMBIDAE
Suku Columbidae merupakan jenis burung
yang persebarannya sangat luas di dunia.
Makanan utama dari suku ini adalah buahbuahan dan biji-bijian. Hampir semua jenis
burung pada suku ini memiliki tubuh yang
padat gemuk dengan paruh yang pendek, dan
kuat. Terdapat 30 jenis dalam suku ini yang
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tersebar di Sunda Besar, terbagi menjadi tiga
kelompok yaitu punai atau walik, pergam, dan
merpati tanah (MacKinnon dkk, 2010). Jenis
burung dalam suku ini yang terdapat di
kawasan Kampus 4 Universitas Ahmad
Dahlan adalah Perkutut jawa (Geopelia
striata) dan Tekukur biasa (Spilopelia
chinensis).
Perkutut jawa (Geopelia striata)
merupakan burung yang memiliki ukuran
tubuh yang kecil dan ramping serta ekor yang
panjang. Burung ini memiliki bulu yang
berwarna coklat pada bagian punggung
dengan tepian berwarna hitam sampai bagian
ekor, kemudian pada bagian perut memiliki
bulu yang berwarnaputih. Iris dan paruh
berwarna abu-abu kebiruan dan kaki
berwarna merah jambu tua (MacKinnon dkk,
2010). Habitat dari burung perkutut adalah
tempat terbuka seperti pekarangan atau lahan
kosong yang masih ditumbuhi pohon seperti
beringin (Ficusbenjamina), salam
(Syzygiumpolyanthum) dan jenis pohon
lainnya. Burung ini cukup sering terlihat
secara berpasangan atau berkelompok di
kawasan kampus, mencari makan di atas
permukaan tanah. Rahmadina (2018)
menyebut bahwa burung ini merupakan
pemakan biji-bijian dan mempunyai suara
yang merdu. Ciri khas nada suaranya yaitu
"per-ku-tu-tut" dengan nada yang tergesagesa sebanyak 6-8 kali dengan irama yang
merdu dan halus. Persebaran dari burung ini
sangat luas, mulai dari Filipina, Malaysia dan
Asia Tenggara. Secara lokal, Perkutut jawa
dapat dijumpai di Jawa, Bali, Sumatera bagian
timur dan selatan (MacKinnon dkk, 2010).
Status konservasi Perkutut jawa menurut
IUCN RedList termasuk kategori Least
Concern, sedangkan menurut CITES, burung
ini tidak terdapat dalam lampiran apendiks.
Menurut Permen LHK RI No. 106 Tahun
2018, burung ini tidak termasuk jenis yang

dilindungi. Meski tidak dilindungi, burung ini
menghadapi ancaman kepunahan di alam
akibat terus menerus diburu untuk dipelihara.

Gambar 8. Burung Perkutut jawa
(dokumen pribadi, 2020)
Tekukur biasa (Spilopelia chinensis)
merupakan burung dengan ukuran tubuh
sekitar 30 cm dengan warna bulu coklat
kemerahjambuan serta ekor yang panjang
dengan warna coklat dan tepian luar berwarna
putih. Sayapnya berwarna lebih gelap dan
mempunyai ciri khas pada bagian leher
berupa bulu bermotif bintik-bintik putih. Iris
berwarna jingga, paruh berwarna hitam dan
kaki berwarna merah (MacKinnon dkk,
2010). Putra dkk (2014) menyebut aktivitas
dominan dari burung ini yaitu bertengger.
Burung ini beberapa kali teramati melintas di
kawasan kampus, terkadang mendarat di
pepohonan atau di rerumputan sekitar
persawahan kemudian mengeluarkan suara
khasnya. Menurut MacKinnon dkk (2010),
suara burung ini memiliki nada “te-ku-kurr”
yang berulang. Burung ini terdistribusi di
seluruh Sunda Besar dan Nusa Tenggar,

3753

Vol. XX, No.3. Desember 2020

Jurnal Riset Daerah

terutama daerah terbuka dan perkampungan.
Status konservasi dari Tekukur biasa yaitu
Least Concern menurut IUCN Red List, tidak
terdaftar dalam lampiran apendiks CITES
serta tidak dilindungi menurut Permen LHK
RI No. 106 Tahun 2018. Meski begitu,
perburuan dan berkurangnya habitat burung
ini membuatnya terancam punah.

Gambar 9. Burung Tekukur biasa
(dokumen pribadi, 2019)
SUKU ESTRILDIDAE
Suku Estrildidae merupakan burung
dengan ukuran kecil, pemakan biji-bijian dan
tersebar luas di daerah tropis (Roslinawati
dkk, 2017). Jenis-jenis dari suku ini juga
sering mendatangi sawah dan rawa-rawa
untuk mencari biji-bijian seperti biji padi
(Robson dan Richard 2005). Jenis burung dari
suku Estrildidae yang terdapat di kawasan
Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan yaitu
Bondol haji (Lonchuramaja), Bondol jawa
(Lonchuraleucogastroides), dan Bondol
peking (Lonchurapunctulata).
Bondol haji (Lonchuramaja) memiliki ciri
kepala yang berwarna putih dengan tubuh
berwarna coklat tanpa corak (Roslinawati
dkk, 2017). Spesies ini memiliki ukuran
panjang total sekitar 11 cm. Bondol haji yang
belum dewasa memiliki warna coklat pada

tubuh bagian atas, berwarna kuning tua pada
bagian bawah dan muka, iris berwarna coklat,
paruh kelabu kebiruan dan kaki yang
berwarna biru pucat. Perilaku bersarang
Bondol haji dilakukan selama masa bertelur,
pengeraman, penetasan, sampai pengasuhan.
Spesies ini normalnya memasuki masa
reproduksi pada saat musim hujan dan
memiliki kecenderungan untuk mengambil
alih sarang spesies burung lain (Restall,
1997). Bondol haji yang teramati di kawasan
Kampus 4 UAD membentuk kelompok besar
selama musim panen padi dan ketika
berkelompok akan mengeluarkan suara
dengan nada tinggi seperti seruling “puit”
(MacKinnon dkk, 2010). Terlihat juga sering
bergabung dalam kelompok jenis bondol lain
seperti Bondol jawa dan bersama-sama
mencaribiji-bijian seperti biji padi (Robson
dan Richard, 2005). Spesies ini tersebar di
Sumatera, Jawa, Bali dan dapat dijumpai
sampai ketinggian 1.500m (MacKinnon dkk,
2010). Status konservasi Bondol haji menurut
IUCN Red List yaitu Least Concern, tidak
terdapat dalam lampiran apendiks CITES
serta bukan termasuk spesies dilindungi
menurut Permen LHK RI No.106 Tahun 2018
karena populasinya di alam masih banyak.
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Bondol jawa dikenal juga dengan nama
pipit jawa atau emprit jawa. Spesies ini
memiliki ciri tubuh dominan berwarna coklat,
tidak ada coretan kotor, bagian muka dan dada
atas berwarna hitam, perut dan bagian rusuk
berwarna putih dengan ekor berwarna coklat
gelap. Jenis bondol ini memiliki paruh yang
berwarna coklat dan kaki berwarna abu-abu
(MacKinnon dkk, 2010). Morfologi antara
bondol jawa jantan dengan betina tidak dapat
dibedakan secara jelas (Roslinawati dkk,
2017). Burung Bondol jawa yang teramati
memiliki kebiasaan mengunjungi persawahan
dan semak-semak di belakang gedung
kampus. Sering teramati secara berpasangan,
dalam kelompok kecil dan kelompok besar,
terutama selama musim panen padi serta
teramati sering mengeluarkan suara seperti
siulan dengan nada “cii-ii-ii” dan “pi-i” yang
melengking dalam kelompok. Burung ini
terbiasa membersihkan bulunya di pohon
besar dan makan di atas permukaan tanah juga
mengambil biji padi dari bulirnya sebagai
makanan utama (MacKinnon dkk, 2010).
Penyebaran burung ini sangat luas dan dapat
ditemukan di area-area terbuka serta umum
hingga ketinggian 1500 mdpl. Terdistribusi di
berbagai daerah seperti di Sumatra Selatan,
Jawa, Bali, dan Lombok (MacKinnon dkk,
2010). Status konservasi Bondol jawa
menurut IUCN Red List yaitu Least Concern,
tidak terdapat dalam lampiran apendiks
CITES serta bukan termasuk spesies
dilindungi menurut Permen LHK RI No.106
Tahun 2018 karena populasinya sangat
melimpah bahkan dianggap hama oleh petani
lokal.

Gambar 11. Burung Bondol jawa
(dokumen pribadi, 2020)
Bondol peking (Lonchurapunctulata)
dikenal juga dengan beberapa nama seperti
bondol dada sisik, emprit, dan pipit pinang.
Spesies ini memiliki ciri berwarna coklat pada
bagian ekor, berwarna putih di bagian perut
dengan corak yang khas (Roslinawati dkk,
2017). Selain itu, tubuh bagian atas spesies ini
berwarna coklat dengan tenggorokan
berwarna coklat kemerahan kemudian tubuh
bagian bawah berwarna putih dan dengan sisi
coklat pada dada juga sisi tubuh (Firdaus dkk,
2014). Memiliki iris mata berwarna coklat,
paruh kelabu kebiruan, dan kaki yang hitam
kelabu. Bondol peking ini sering teramati
bergerombol dengan jenis bondol lain di
kawasan kampus, terkadang memperlihatkan
goyangan ekornya yang khas, dan lincah.
Spesies ini akan bersiul “ki-dii, ki-dii” dan
ketika dalam bahaya akan mengeluarkan
bunyi “tret-tret”(MacKinnon dkk, 2010).
Makanan utama Bondol peking berupa padi
dan biji rumput dengan berat rata-rata pakan 5
gram dalam sehari (Salsabila, 1991;
MacKinnon dkk, 2010). Bondol peking
terdistribusi di daerah Sumatera, Jawa, dan
Bali yang tersebar luas sampai ketinggian
1.800 mdpl, kemudian diperkirakan terdapat
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populasi di Kalimantan selatan (MacKinnon
dkk, 2010). Status konservasi Bondol peking
sama dengan dua jenis bondol lainnya, yaitu
menurut IUCN Red List berstatus Least
Concern, tidak terdapat dalam lampiran
apendiks CITES serta bukan termasuk spesies
dilindungi menurut Permen LHK RI No.106
Tahun 2018. Populasi jenis ini masih
melimpah masih bahkan dianggap hama oleh
petani lokal.

Gambar 12. Burung Bondol peking
(dokumen pribadi, 2019)
SUKU HIRUNDINIDAE
Suku Hirundinidae merupakan salah satu
suku dalam kelas Aves yang penyebarannya
luas secara global. Semua jenis dalam suku ini
dikenal sebagai burung layang-layang. Ciri
morfologi umum dari suku ini yaitu memiliki
badan yang ramping dan sayap yang panjang
meruncing. Semua jenis dalam suku ini
diketahui hidup dalam kelompok besar dan
sering memburu seranngga kecil di udara.
Sekilas suku Hirundinidae mirip jenis walet
dari suku Apodidae, namun pergerakannya

lebih lambat. Burung layang-layang lebih
sering bertengger di kabel listrik, pohon, tiang
atau atap rumah dibandingkan burung walet
yang cenderung menghabiskan sebagian
besar waktunya di udara (MacKinnon dkk,
2010). Menurut Taufiqurrahman dkk (2015),
terdapat tiga jenis burung layang-layang yang
berada di area Kabupaten Bantul dan
semuanya juga ditemukan di kawasan
Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, yaitu
Layang-layang asia (Hirundorustica),
Layang-layang batu (Hirundojavanica), dan
Layang-layang loreng (Cecropisdaurica).
Burung Layang-layang asia
(Hirundorustica) yang teramati di kawasan
Kampus 4 UAD saat musim migrasinya ini
merupakan bagian dari kelompok besar yang
bermigrasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Burung ini teramati berada di antara jenis
burung Layang-layang batu dan Layanglayang loreng dan sempat hinggap pada kabel
listrik. Layang-layang asia yang teramati
memiliki ukuran tubuh sedang (18-20 cm).
Layang-layang asia memiliki warna bulu
tubuh atas biru gelap metalik dan bulu tubuh
bawah putih. Bagian tenggorokan berwarna
kemerahan dengan garis biru di bagian dada.
Memiliki ekor pita yang sangat panjang
(MacKinnon dkk, 2010). Sekilas mirip
dengan Layang-layang batu, namun
perbedaannya terletak pada ekor pitanya yang
lebih panjang dan warna bulu bagian perut
putih bersih (Pratt dan Beehler, 2015).
Memiliki suara dengan nada tinggi “twit” saat
terbang di atas persawahan di belakang
gedung kampus untuk memburu serangga
kecil. Burung ini tersebar di seluruh dunia dan
merupakan burung migran, dimana musim
berbiaknya dilakukan di belahan bumi Utara
dan akan bermigrasi ke arah Selatan saat
musim dingin (MacKinnon dkk, 2010).
Menurut IUCN RedList burung ini berstatus
Least Concern dan tidak terdapat dalam daftar
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lampiran apendiks CITES. Menurut Permen
LHK RI No. 106 Tahun 2018, status burung
ini tidak dilindungi.

lampiran apendiks CITES. Menurut Permen
LHK RI No. 106 Tahun 2018, status burung
ini juga tidak dilindungi.

Gambar 13. Burung Layang-layang asia
(dokumen pribadi, 2020)

Gambar 14. Burung Layang-layang batu
(dokumen pribadi, 2019)

Burung Layang-layang batu
(Hirundojavanica) merupakan burung yang
umum ditemukan di kawasan Kampus 4
UAD. Burung ini teramati sering terbang dan
bergabung dengan kelompok burung Layanglayang loreng untuk mencari makan di atas
persawahan. Warna bulu burung yang
teramati di kawasan kampus ini mirip dengan
Layang-layang asia namun memiliki ukuran
tubuh yang lebih kecil (14-16 cm) dan ukuran
kelompoknya saat bergerombol tidak sebesar
Layang-layang asia (MacKinnon dkk, 2010).
Perbedaan lainnya dengan Layang-layang
asia yaitu warna bulu perut yang putih kotor,
ekor pita yang pendek dan tanpa garis biru di
dada (Pratt dan Beehler, 2015). Layanglayang batu bukan burung migran seperti
Layang-layang asia dan keberadaannya di
kawasan kampus berstatus sebagai penetap.
Burung ini juga tersebar di India Selatan,
Filipina, Semenanjung Malaysia, Papua dan
Tahiti. Sama seperti Layang-layang asia,
status IUCN RedList burung ini yaitu Least
Concern dan tidak terdapat dalam daftar

Burung Layang-layang loreng
(Cecropisstriolata) merupakan jenis burung
layang-layang lain selain Layang-layang batu
yang merupakan penetap di kawasan Kampus
4 UAD. Burung ini sering teramati bertengger
di gedung perkuliahan dan laboratorium
kampus dalam kelompok kecil terutama saat
siang hari. Burung ini merupakan jenis yang
terbesar diantara jenis layang-layang yang ada
di kawasan Kampus 4 UAD, yaitu memiliki
ukuran tubuh antara 20-22 cm. Ciri khas lain
yang membedakannya dengan jenis layanglayang lain yaitu terdapat motif seperti
coretan-coretan hitam pada bulu bagian
ventral. Secara keseluruhan burung ini
memiliki warna tubuh dorsal biru kehitaman,
bagian ventral putih kotor dan tunggir merah
serta ekor yang terbelah dalam (MacKinnon
dkk, 2010). Berdasarkan pengamatan
langsung, terlihat juga bahwa burung ini
memiliki warna merah pucat dan sedikit
kuning pada area pelipis dan sekitar mata.
Burung ini teramati sering berburu serangga
di area persawahan dan sekitar gedung
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kampus secara berkelompok. Suara burung
ini terdengar sangat keras dengan nada “ciuwciuw” dan “sywirr” yang berulang. Burung ini
terdistribusi di India Timur Laut, kawasan
Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara (MacKinnon dkk,
2010). Status IUCN RedList burung ini yaitu
Least Concern, tidak terdapat dalam lampiran
apendiks CITES dan di Indonesia termasuk
jenis yang tidak dilindungi menurut Permen
LHK RI No. 106 Tahun 2018.

Gambar 15. Burung Layang-layang loreng
(dokumen pribadi, 2020)

Universitas Ahmad Dahlan adalah Burunggereja erasia (Passer montanus).
Burung-gereja erasia yang sering teramati
di kawasan kampus memiliki ciri-ciri
berukuran kecil (10-12 cm), dengan bulu
dominan berwarna coklat. Mahkota, dagu,
dan tenggorokan berwarna coklat terang.
Memilik bercak putih pada pipi dan alis mata
hitam. Tubuh bagian bawah berwarna kuning
tua keabuan, sedangkan tubuh bagian atas
berbintik-bintik coklat dengan tanda hitam
dan putih (MacKinnon dkk, 2010). Saat
diamati di sekitar kampus, burung ini mudah
dikenali karena sering bergerombol dalam
jumlah banyak dan mengeluarkan kicauan
yang berisik. MacKinnon dkk (2010)
menyebut suara dari burung Gereja Erasia
memiliki cicitan ramai dan nada-nada ocehan
cepat. Burung ini sangat umum ditemukan di
kota-kota dan desa-desa di daerah Sumatera,
Jawa, Bali dan Kalimantan. Status burung ini
menurut Permen LHK RI No. 106 Tahun 2018
yaitu tidak dilindungi, sedangkan menurut
CITES burung ini tidak termasuk dalam daftar
lampiran apendiks. Menurut IUCN RedList,
populasi burung ini cenderung stabil dengan
status Least Concern.

SUKU PASSERIDAE
Suku Passeridae berisi burung-burung
berukuran kecil, berekor pendek dan memiliki
paruh tebal pendek yang digunakan untuk
memakan biji-bijian. Burung ini termasuk
burung yang dekat dengan manusia dan
senang hidup berkelompok. Kelompok jenis
burung ini sering dianggap hama oleh para
petani karena suka mencuri padi dan bijibijian lainnya sebelum waktu panen
(MacKinnon dkk, 2010). Jenis burung dalam
suku ini yang terdapat di kawasan Kampus 4

Gambar 16. Burung-gereja erasia (dokumen
pribadi, 2020)
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SUKU PYCNONOTIDAE
Suku Pycnonotidae merupakan burung
cucak-cucakan yang memakan buah-buahan
dan serangga. Jenis-jenis burung dalam suku
ini terdistribusi luas di Asia dan Afrika,
sementara di Sunda Besar sendiri terdapat 29
jenis yang terdiri dari cucak, merbah, dan
berinji. Burung dari suku ini memiliki leher
dan sayap yang pendek, ekor agak panjang,
dan paruh ramping. Burung cucak-cucakan
mempunyai bulu yang halus dan lembut dan
beberapa jenis dari suku ini memiliki jambul
tegak. Burung dari suku ini merupakan
pengicau yang aktif dan pada beberapa
spesies memiliki nada kicau yang enak di
dengar. (MacKinnon dkk, 2010). Jenis burung
dalam suku ini yang terdapat di kawasan
Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan adalah
Merbah cerukcuk (Pycnonotusgoiavier).
Merbah cerukcuk (Pycnonotusgoiavier)
merupakan burung berukuran sekitar 20 cm
dengan ciri khas pada bagian tunggir memiliki
corak berwarna kuning. Merbah cerukcuk
memiliki bulu berwarna putih pada bagian
dada dan perut, sedangkan bagian sayap dan
ekor berwarna coklat. Iris berwarna coklat,
paruh berwarna hitam dan kaki berwarna abuabu merah muda (MacKinnon dkk 2010).
Burung ini sering teramati makan, bertengger,
dan bermain di pohon Muntingia calabura di
sekitar Kampus 4 UAD secara berpasangan
atau dalam kelompok kecil. Hal ini sesuai
menurut MacKinnon dkk(2010) yang
menyebut bahwa burung biasanya
berkelompok dan bertengger di habitat
terbuka seperti tepi jalan dan hutan. Saat pagi
hari, burung ini akan mengeluarkan suara
kicauan yang ribut, yang menurut MacKinnon
dkk (2010) memiliki nada "jok-jok-jok".
Merbah cerukcuk dapat dijumpai di Jawa,
Bali, Sumatera dan Kalimantan (MacKinnon
dkk,2010). Status konservasi burung ini

menurut IUCN RedList termasuk kategori
Least Concern, sedangkan menurut CITES,
burung ini tidak terdapat dalam lampiran
apendiks. Menurut Permen LHK RI No. 106
Tahun 2018, burung ini tidak termasuk jenis
yang dilindungi.

Gambar 17. Burung Merbah cerukcuk
(dokumen pribadi, 2019)
SUKU RALLIDAE
Suku Rallidae adalah burung darat, rawa,
dan air. Mereka sering berada di tepi perairan
rawa dan danau air tawar. Burung-burung ini
sering terlihat berjalan di area berlumpur yang
terbuka, atau memanjat di antara vegetasi
yang muncul. Rallidae memiliki sayap yang
pendek, lebar, dan bulat, tetapi seringkali
tidak dapat terbang. Burung-burung ini lebih
suka lari untuk menghindari predator,
daripada terbang. Tetapi beberapa spesies
bermigrasi dan mampu terbang (Bouglouan,
2020). Menurut MacKinnon dkk (2010),
terdapat 14 jenis burung dari suku ini di
wilayah Sunda Besar, dengan empat jenis
diantaranya teramati di kawasan Kampus 4
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Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Kareo padi
(Amaurornisphoenixucrus), Mandar batu
(Gallinula chloropus), Mandar besar
(Porphyrio porphyrio), dan Tikusan merah
(Zapornia fusca).
Kareo padi (Amaurornisphoenixucrus)
memiliki ukuran tubuh besar (30 cm).
Deskripsi burung yang teramati di kawasan
kampus sesuai menurut MacKinnon dkk
(2010), yaitu memiliki warna hitam keabuan
dari atas kepala hingga punggung serta warna
putih bagian wajah hingga perut. Memiliki
ekor yang pendek, tunggir berwarna
kecoklatan, iris mata merah, paruh pendek
berwarna kuning kehijauan dan kaki berwarna
kuning. Kareo padi yang teramati biasanya
soliter, namun pernah teramati secara
berpasangan dengan satu ekor anakannya.
Burung ini akan keluar dari sarangnya yang
berada di dekat sungai, pinggir danau, hutan
mangrove, dan sawah untuk mencari
makanan yang terdiri dari serangga, cacing,
siput air, moluska, ikan kecil, benih rumput
dan tumbuhan air (Taylor, 1998; MacKinnon
dkk, 2010). Kareo padi memiliki suara dengan
nada yang khas "uwok-uwok" dan ketukan
“turr-kruwak, per-per-a-wak-wak-wak”.
Burung ini tersebar di India, Cina bagian
selatan, dan Asia Tenggara termasuk di Sunda
Besar, Sulawesi, Nusa Tenggara, dari dataran
rendah hingga ketinggian 1600 meter
(MacKinnon dkk, 2010). Status konservasi
Kareo padi menurut IUCN Red List adalah
Least Concern, sementara menurut CITES
burung ini tidak terdapat dalam daftar
lampiran apendiks. Burung ini berstatus tidak
dilindungi berdasarkan Permen LHK RI No.
106 Tahun 2018.

Gambar 18. Burung Kareo padi
(dokumen pribadi, 2020)
Mandar batu (Gallinulachloropus)
merupakan burung berukuran sedang (31 cm),
memiliki tubuh berwarna hitam suram dan
terdapat bercak berwarna putih pada bagian
sisi tubuh serta bawah ekor. Iris mata
berwarna merah, paruh pendek dan kaki
berwarna kuning kehijauan. Ciri khas dari
burung ini yaitu memiliki sebuah perisai
berwarna merah pada pangkal paruh atas
(MacKinnon dkk, 2010). Deskripsi tersebut
sesuai dengan burung yang ditemukan di area
persawahan pada kawasan Kampus 4 UAD.
Menurut MacKinnon dkk (2010), burung ini
sering bersembunyi dalam sarang di dalam
semak-semak dan hanya akan keluar ketika
mencari makan dan berjemur. Burung ini
sering teramati secara soliter, berdua atau
dalam kelompok kecil yang terdiri dari
burung muda dan dewasa mencari makan di
sawah berupa serangga dan vegetasi bawah,
berjalan dengan menjetikkan ekornya. Suara
burung ini memiliki nada parau "prurukpruuk-pruuk". Burung ini terdistribusi di
seluruh dunia kecuali di Australia. Sebaran
lokalnya meliputi Sumatera, Jawa dan Bali
pada lahan basah hingga ketinggian 1200
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meter (MacKinnon dkk, 2010). Status
konservasi Mandar batu di Indonesia menurut
Permen LHK RI No. 106 Tahun 2018 yaitu
tidak dilindungi, sementara IUCN Red List
mengkategorikan burung ini dalam status
Least Concern. Burung ini tidak terdapat
dalam daftar lampiran apendiks menurut
CITES.

pinggirnya, berkelompok kecil, kadangkadang keluar kepadang rumput terbuka yang
tergenang dan persawahan. Taylor (1998)
menyebut bahwa burung ini merupakan
omnivora,memakan serangga, ikan,
arthropoda, siput, tumbuh-tumbuhan seperti
rumput dan umbi-umbian. Mandar besar
memiliki suara seperti dengkuran dengan
nada "wak". Burung ini terdistribusi di lahan
basah di Sunda Besar (Sumatera, Jawa, Bali),
Kalimantan bagian selatan, Indonesia bagian
timur termasuk Pulau Papua dan Australia
(MacKinnon dkk, 2010). Status konservasi
Mandar besar menurut IUCN Red List adalah
Least Concern, sementara menurut CITES
burung ini tidak terdapat dalam daftar
lampiran apendiks. Burung ini berstatus tidak
dilindungi berdasarkan Permen LHK RI No.
106 Tahun 2018.

Gambar 19. Burung Mandar batu
(dokumen pribadi, 2020)
Mandar besar (Porphyrioprophyrio)
merupakan burung berukuran besar (42 cm)
dan gemuk dengan warna tubuh biru gelap
keunguan dengan sedikit hijau mengkilat
serta berwarna putih bagian bawah ekor.
Paruh pendek dan memiliki perisai pada
pangkal paruh atas yang semua berwarna
merah. Iris mata serta kaki juga berwarna
kemerahan (MacKinnon dkk, 2010).
Deskripsi demikian sesuai dengan Mandar
besar yang pernah teramati dalam kelompok
yang terdiri dari 5 ekor di area persawahan
kawasan Kampus 4 UAD pada September
2019. Menurut MacKinnon dkk (2010),
burung ini merupakan penghuni rawa-rawa
dan danau dengan rumpun buluh di

Gambar 20. Burung Mandar besar
(Sitta Yusti Azizah, 2009)
Ti k u s a n m e r a h ( Z a p o r n i a f u s c a )
merupakan burung kecil (sekitar 20 cm)
dengan warna bulu tubuh dominan merah
kecoklatan. Paruhnya berwarna coklat dan
pendek. Bulu kepala dan dada berwarna
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coklat tua dengan sedikit corak putih pada
bagian dagu. Bagian perut dan ekor berwarna
hitam dengan garis putih. Iris mata dan
kakinya berwarna merah (MacKinnon dkk,
2010). Ciri-ciri morfologi tersebut sesuai
dengan jenis yang teramati di area persawahan di belakang gedung kampus. Saat
teramati, burung ini terdiri dari 5 ekor, namun
mereka mencari makan secara terpisah.
Perilaku yang sering teramati antara lain
berjalan, berlari, terbang, mencari makan di
dalam sawah dan mengeluarkan suara
khasnya. Menurut MacKinnon dkk (2010),
nada suara burung ini yaitu “tiiwk” atau “kiik”
yang diikuti dengan gumaman. Keberadaannya di area persawahan belakang kampus
dikarenakan habitat yang ada di area tersebut
masih sesuai untuknya. Burung ini
terdistribusi di India, Cina dan Asia Tenggara.
Keberadaan burung ini di Indonesia terdapat
di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan
Sulawesi (MacKinnon dkk, 2010). Status
konservasi Tikusan merah menurut IUCN
Red List adalah Least Concern, tidak
termasuk dilindungi di Indonesia berdasarkan
menurut Permen LHK RI No. 106 Tahun 2018
serta tidak terdapat dalam lampiran apendiks
CITES.

Gambar 21. Burung Tikusan merah
(dokumen pribadi, 2020)

SUKU STURNIDAE
Suku Sturnidae merupakan burung
berukuran sedang dengan paruh tajam dan
lurus serta memiliki tungkai kaki yang
panjang. Sebagian besar jenis dalam suku ini
suka mencari makan di tanah secara
berkelompok dengan gaya yang khas. Suku
ini merupakan pemakan buah-buahan dan
hewan invertebrata. Terdapat 13 jenis burung
dalam suku ini di Sunda Besar (MacKinnon
dkk, 2010). Jenis burung dalam suku ini yang
teramati di kawasan Kampus 4 Universitas
Ahmad Dahlan adalah Kerak kerbau
(Acridotheres javanicus).
Kerak kerbau (Acridotheres javanicus)
merupakan burung dengan ukuran 25 cm.
Burung ini teramati di kawasan kampus
memiliki warna bulu abu-abu tua dengan
paruh serta kaki yang berwarna kuning.
Menurut MacKinnon dkk (2010) warna
bulunya hampir hitam mirip Kerak jambul
(Acridotheres cristatellus) dengan bercak
putih pada sayap yang terlihat saat terbang.
Jambulnya pendek, tunggir dan ujung ekor
putih serta irisnya berwarna jingga. Saat
teramati di kawasan kampus, burung ini
terlihat berpasangan, mendarat di persawahan
dan mencari makan di sana dengan gaya
melompat-lompat saat berpindah tempat.
Burung ini memiliki suara dengan nada khas
“criuk, criuk” sewaktu terbang. Burung ini
tersebar di Asia Timur dan Asia Tenggara
(kecuali Semenanjung Malaysia), Sumatera,
Jawa, Bali dan Sulawesi dan dapat ditemukan
di lahan pertanian serta perkotaan sampai
ketinggian 1500 meter (MacKinnon dkk,
2010). Status burung ini menurut IUCN Red
List adalah Vulnerable (rentan terhadap
kepunahan), sementara menurut CITES jenis
ini tidak termasuk dalam daftar lampiran
apendiks. Menurut Permen LHK RI No. 106
Tahun 2018, burung ini tidak termasuk
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dilindungi namun berpotensi besar untuk
punah di alam karena sering diburu untuk
dipelihara.

Gambar 22. Burung Kerak kerbau
(dokumen pribadi, 2020)
KESIMPULAN DAN SARAN
Jenis-jenis burung yang teramati di
kawasan Kampus 4 Universitas Ahmad
Dahlan terdiri dari 21 jenis yang berasal dari
12 suku. Jumlah spesies yang ditemukan
mengalami peningkatan dari 7 spesies pada
bulan September 2019 menjadi 19 spesies
pada bulan September 2020.Jenis-jenis
tersebut antara lain Halcyon cyanoventris,
Todiramphus sanctus, Collocalialinchi,
Ardeola speciosa, Artamus leucoryn,
Cisticola juncidis, Geopelia striata,
Spilopelia chinensis, Lonchura maja,
Lonchura leucogastroides, Lonchura
punctulata, Hirundo rustica, Hirundo
j a v a n i c a , C e c ro p i s d a u r i c a , P a s s e r
montanus, Pycnonotus goiavier, Amaurornis
p h o e n i x u c r u s , G a l l i n u l a c h l o ro p u s ,
Porphyrio porphyrio, Zapornia fusca, dan
A c r i d o t h e re s j a v a n i c u s . B e b e r a p a
jenisdiantarnya merupakan catatan baru bagi

kawasan Kampus 4 UAD. Jenis-jenis tersebut
antara lain Cekakak australia, Cekakak jawa,
Kekep babi, Tekukur biasa, Merbah cerukcuk,
Tikusan merah dan Kerak kerbau.Khusus
burung Cekakak australia merupakan temuan
yang menarik karena jenis ini diketahui
meupakan burung migran yang melakukan
migrasi dari Australia ke wilayah pesisir dan
hutan mangrove di Indonesia. Adanya alih
fungsi lahan di kawasan Kampus 4 UAD
berpotensi menurunkan jumlah jenis burung
yang ada bahkan menuju kepunahan,
terutama karena terdapat jenis burung yang
berstatus rentan terhadap kepunahan
( Vu l n e r a b l e ) , y a i t u K e r a k k e r b a u
(Acridotheres javanicus). Kawasan Kampus 4
UAD banyak menampung berbagai jenis
burung, sehingga perlu dilanjutkan penelitian
mengenai keanekaragaman jenis burung dan
pengaruh dari kualitas lingkungan. Perlu juga
dilakukan pengamatan saat malam hari
sehingga bisa mendapatkan jenis burung
nokturnal.
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