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1.   Pendahuluan 

1.1. Tujuan 

 Meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait 

perbedaan pertanian berlanjut dan pertanian organik, 

 Mahasiswa paham dan sadar bahwa dibalik potensi 

pengembangan pertanian berlanjut terdapat tantangan 

sehingga dapat memikirkan solusinya. 

1.2. Bentuk Pembelajaran 

Pada praktikum ini akan diisi dengan quiz dan pemberian 

tugas terstruktur terkait topik pendahuluan pertanian 

berlanjut. 

 

2. Materi 

Bahan bacaan leaflet dari ATTRA dengan judul : 

 Sustainable Agriculture: An introduction. 2005. by 

Richard Earles (www.attra.ncat.org) 

 Organic Production Overview dari ATTRA 

(www.attra.ncat.org ) 

Bahan bacaan dapat didownload di website E-learning Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya pada dengan link berikut:  

elearning.fp.ub.ac.id. 

 

3. Deskripsi Tugas Praktikum 

Dari dua bahan bacaan leaflet ATTRA diatas, buat ringkasan 

perbedaan antara pertanian berlanjut dengan pertanian organik. 

Ringkasan maksimal 10 lembar dan ditulis tangan, apabila ada 

indikasi plagiarisme maka akan dianggap tidak mengerjakan tugas 

PRAKTIKUM PERTANIAN BERLANJUT 

Materi 1. Pendahuluan – Pertanian Berlanjut 

http://www.attra.ncat.org/
http://www.attra.ncat.org/
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dan diberi nilai nol. Tugas ini dikerjakan secara individu. 

Pengumpulan tugas dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah tugas 

diberikan dan dikumpulkan kepada asisten masing-masing kelas 

(pengumpulan tugas dikoordinasi oleh ketua kelas, pengumpulan 

tugas tanpa melalui ketua kelas tidak akan diterima).
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1. Pendahuluan 

1.1. Tujuan 

 Mahasiswa mampu melakukan identifikasi penggunaan 

lahan dan jenis tutupan lahan pada skala lansekap  

 Mahasiswa mampu memahami karakteristik lansekap  

 Mahasiswa mampu menentukan macam-macam 

lansekap berdasarkan proporsi tutupan lahannya 

1.2. Bentuk Pembelajaran 

Praktikum ini akan diisi dengan: 

 Pengenalan lansekap melalui media gambar (google 

earth) 

 Identifikasi macam penggunaan dan tutupan lahan 

 

2. Materi 

Lansekap adalah sebidang lahan yang bisa kita lihat secara 

komprehensif di sekitar kita TANPA melihat secara dekat/secara 

tertutup pada komponen tunggal dan yang terlihat familiar dengan 

kita. Pengertian lain lansekap adalah konfigurasi khusus dari 

topografi, tutupan lahan, tata guna lahan, dan pola pemukiman yang 

membatasi beberapa aktivitas dan proses alam serta budaya.  

Kondisi lansekap di lapangan dapat dipelajari dengan 

mengetahui empat kunci dasar karakteristik lansekap, yaitu: 

1. Komposisi lanskap, misalnya tipe habitat/land use 

2. Struktur lanskap, misalnya susunan berbagai macam land use 

pada suatu lanskap 

3. Manajemen lanskap 

PRAKTIKUM PERTANIAN BERLANJUT 

Materi 4. Pemahaman Karakteristik Lansekap 
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4. Konteks regional  

Adanya karakteristik lansekap tersebut di atas menghasilkan 

adanya fragmentasi kondisi lansekap di lapangan. Pengaruh 

manajemen lansekap dalam tingkat lokal maupun regional akan 

berdampak pada pengelompokkan suatu kondisi lansekap sesuai 

karakteristik yang ada. Alih guna lahan saat ini menjadi salah satu 

sorotan masyarakat banyak dan menjadi penyebab adanya 

perubahan fungsi lansekap berupa isu-isu perubahan iklim, 

perubahan biodiversitas (Victorian Environmental Assessment 

Council, 2010).   

Tabel 1. Klasifikasi lansekap Pertanian berdasarkan tingkat kerusakan 
habitat dan fragmentasi 

 

Pemahaman karakteristik lansekap berguna untuk penentuan 

tipe lansekap yang terbentuk. Setiap tipe memilki perlakukan atau 

tindakan yang berbeda-beda dalam hal konservasi, perbaikan, 

rekontruksi,dan pengelolaan. 

 

 

Tipe lanskap Intact (90% 
intact)

Variegated 
(60-90% 
habitat asli
tersisa)

Fragemented
(10-60% habitat
asli tersisa)

Relictual
(<10% habitat
asli tersisa)

Konservasi Habitat asli
(=matrix)

Habitat asli
(=matrix)

Habitat alami
terpecah
(fragmen) dalam
kondisi baik

NA  (not 
applicable)

Perbaikan NA Daerah
penyangga

Kualitas Habitat 
alami yang telah
terpecah

NA

Rekonstruksi
(dibangun)

NA NA Daerah
penyangga

Kelola NA NA Matrix pertanian Matrix 
pertanian
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Alat dan bahan 

a. Seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 

internet 

b. Program Google earth dan Microsoft Office 

 

Prosedur kerja 

 Install program google earth di seperangkat komputer 

 Hubungkan seperangkat komputer dengan jaringan internet 

 Buka program google earth dan tunggu program terbuka 

 Tentukan suatu area dalam google earth dengan menggeser 
gambar menggunakan mouse  

 Perbesar ukuran gambar menggunakan alat pembesar sampai 
pada ketinggian 5 km 

 

 Simpan gambar File  Save  save image, lalu simpan ke dalam 
direktori 

 Lakukan delineasi komposisi lansekap yang ada dari kenampakan 
tutupan lahan dalam gambar menggunakan tool shapes dalam 
Microsoft word: Insert  Shapes  Freeform. Contoh: 
Gambar yang berwarna hijau : deliniasi vegetasi alami (hutan) 
Gambar yang berwarna merah : deliniasi lahan sawa 
dsb 

Alat pembesar 
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Gambar yang berwarna hijau : deliniasi kawasan hutan 
Gambar yang berwarna merah : deliniasi lahan sawah dsb 

 Hitung luas tutupan lahan pada masing-masing lansekap dengan 
membuat grid berskala. Contoh: 

 
Luas area yang secara keseluruhan dihitung berdasarkan grid 
yang ditampalkan pada gambar diatas. Setiap kotak (grid) 
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memiliki luasan 1 cm2. Berdasarkan gambar diatas maka luas 
area keseluruhan adalah 10 x 6 = 60 kotak atau 60 cm2. 
Lanjutkan dengan menghitung luasan daerah yang telah 

dideliniasi, contoh: 

 
Berdasarkan gambar diatas, hitung berapa luas setiap kotak 

yang berwarna merah. Total luasan sawah (daerah yang 

dideliniasi dengan warna merah) adalah 6 kotak dengan luas 1 

cm2, 4 kotak dengan luas ½ cm2, 3 kotak dengan luas ¾ cm2, 3 

kotak dengan luas ¼ cm2 dan 1 kotak dengan luas 1/6 cm2. 

Sehingga luas area warna merah adalah: 

Luas= (6x1 cm2)+(4x1/2 cm2)+(3x3/4 cm2)+(3x1/4 cm2)+(1x1/6 

cm2. 

Luas = 6 + 2 + 2.25 + 0.75 + 0.17 cm2 

Luas = 11.17 cm2 

Berikutnya, hitunglah luas lahan bervegetasi alami dan seluruh 

tutupan lahan yang nampak dari gambar diatas dengan cara 

yang sama.  

Luas vegetasi alami (deliniasi warna hijau) = (1x3/4 cm2) + (1x1/2 

cm2) + (1x1/4 cm2) = 1.5 cm2. 
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Sehingga, proporsi tiap tutupan lahan adalah 

Proporsi tutupan = luas lahan yang dideliniasi (cm2) x 100% 

 Luas total lansekap (cm2) 

Maka, 

Proporsi tutupan hutan = 1.5 cm2 x 100% 

  60 cm2 

= 2.5 % 

Lakukan perhitungan yang sama untuk setiap tutupan lahan 

yang telah dideliniasi 

 

 Isikan informasi komposisi lansekap tiap polygon dalam tabel di 

bawah ini: 

No 
Simbol 
Warna 

Tutupan 
Lahan 

Vegetasi 
Proporsi 

Penutupan 
Lahan 

Macam 
Lansekap 

1  Sawah Tanaman 
semusim 

18.61% Relictual 

2  Hutan Tanaman 
tahunan : 
pinus 

2.5 % 

      

 

3. Deskripsi Tugas Praktikum 

Berdasarkan contoh latihan diatas, bentuk kelompok 
kerja yang terdiri atas maksimal 4 orang. Setiap kelompok wajib 
mencari foto citra melalui google earth yang menunjukkan 4 
tipe lansekap yakni intact, varigated, fragmented dan relictual. 
Lampirkan screen schoot citra yang dipilih dan deliniasinya 
serta tabel perhitungan luasan lahan (komposisi lansekap). 
Tugas dikerjakan dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan 
secara koleketif melalui koordinator kelas masing-masing. 
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Tugas dikumpulkan pada hari yang sama saat pelaksanaan 
praktikum paling lambat pukul 15.00 di asisten masing-masing. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Victorian Environmental Assessment Council. 2010. Landscape 

Patterns, Impacts And Threats To Biodiversity. 

http://www.veac.vic.gov.au/reports/Chapter%206%20-

%20Landscape%20Patterns,%20Impacts%20and%20Threats%

20to%20Biodiversity.pdf.Diakses pada 13 Agustus 2012.  
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1. Pendahuluan  

1.1. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa mampu 

membuat perencanaan tata-ruang suatu wilayah/lansekap 

secara sistematis dan berkelanjutan melalui pendekatan 

agroekologi (agroecology approach). 

1.2. Bentuk Pembelajaran 

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa ditugaskan untuk 

membentuk beberapa kelompok diskusi. Dalam kelompok 

tersebut mahasiswa akan bermain peran (roleplay) sebagai para 

stakeholder yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah 

lansekap. Secara umum, kegiatan praktikum ini terdiri dari 2 

kegiatan utama, yaitu: 

 Penyusunan rencana tata ruang wilayah/lansekap secara 

terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai 

pihak/stakeholder melalui kegiatan diskusi kelompok; 

 Mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok 

pada kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk 

kemudian mendapatkan timbal balik dari peserta 

praktikum. 

2. Materi  

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat terbatas sehingga 

harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk 

memenuhi kebutuhan populasi manusia yang semakin meningkat 

PRAKTIKUM PERTANIAN BERLANJUT 

Materi 5. Konfigurasi dan Interaksi antar 
Penggunaan Lahan dalam Lansekap Pertanian 
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(Hamdan et al., 2015). Dalam pelaksanaannya, dimungkinkan terjadi 

persaingan dalam pemanfaatan lahan yang ada baik untuk kegiatan 

pertanian, permukiman, bisnis, perikanan, konservasi dan 

perkebunan. Adanya persaingan pemanfaatan sumberdaya ini, 

apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan baik maka 

berpotensi menimbulkan bencana sosial maupun bencana 

lingkungan. 

Dalam perencanaan tata ruang wilayah, tidak semua lahan 

dapat dengan optimal digunakan untuk tujuan pertanian (Hamdan, 

et al., 2015), terutama apabila ingin mencapai pertanian yang 

berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan dapat dicapai apabila 

masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk 

keperluannya saat ini dan juga dapat memastikan bahwa generasi 

mendatang juga mendapatkan manfaat yang sama. Perencana 

wilayah tidak hanya dituntut untuk mampu mendistribusikan lahan 

yang ada sesuai dengan potensinya, namun juga harus mampu 

menyusun konfigurasi penggunaan lahan yang dapat memberikan 

manfaat konservasi sumberdaya dan perlindungan lingkungan. Salah 

satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memudahkan 

perencana wilayah dalam menentukan zonasi pemanfaatan lahan, 

khususnya untuk areal pertanian adalah dengan pendekatan zona 

agroekologi. Pendekatan agroekologi didasarkan atas kesamaan 

kondisi biofisik (iklim dan tanah) dalam menentukan kesesuaian dan 

kapabilitas lahan secara sistematis, sehingga harapannya tanaman 

yang dibudidayakan dapat berproduksi secara optimal (Altieri, 1992; 

Bhermana and Massinai, 2003). 

Dalam kegiatan bermain peran (roleplay) ini, terdapat 4 

pihak/stakeholder yang terkait dalam penyusunan tata ruang 

wilayah/lansekap (Gambar 1). Empat stakeholder tersebut adalah 

dari Kelompok tani, Perum Perhutani, Pengembang perumahan 

(developer) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). 
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Masing-masing pihak memiliki tujuan dan target yang berbeda dalam 

memanfaatkan wilayah ini. Kondisi demikian apabila tidak dikelola 

dengan baik maka akan berpotensi terjadi konflik didalamnya. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka para pihak terkait harus berdiskusi 

bersama sehingga kedepan tidak terjadi bencana sosial ataupun 

bencana lingkungan akibat dari ketidaktepatan dalam pengaturan 

tata ruang wilayah lansekap. Adapun deskripsi singkat dari masing-

masing pihak yang terlibat dalam pengaturan tata ruang wilayah ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok tani 

Kelompok tani yang dimaksud disini adalah kumpulan petani 

dengan komoditas utama Kentang dan Padi. Kentang dapat tumbuh 

dengan baik di daerah dataran tinggi berkisar antara 800 hingga 1500 

mdpl. Apabila ditanam pada dataran rendah, tanaman kentang sulit 

untuk membentuk umbi. Selain itu, tanaman kentang juga 

menghendaki suhu udara yang rendah berkisar antara 15o hingga 

22oC. Berbeda dengan kentang, tanaman padi dapat tumbuh di 

dataran rendah ataupun dataran tinggi (0-1500 mdpl), dengan suhu 

optimal 23oC dan intensitas cahaya matahari penuh sepanjang hari 

tanpa ada naungan. Dengan perbedaan syarat tumbuh masing-

masing komoditas ini, maka kebutuhan lahan untuk kelompok tani ini 

dapat berbeda. 

2. Perum Perhutani 

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di 

Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan 

perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum 

Perhutani diharapkan dapat menghasilkan keuntungan berdasarkan 

prinsip pengelolaan perusahaan. Dalam kasus ini, perhutani 
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diharapkan dapat bekerjasama dengan petani setempat untuk 

mengembangkan sistem agroforestri yang terpadu. Adapun lahan 

pada zona 2 dan 3 pada dasarnya merupakan lahan milik perhutani, 

namun demikian dibanyak tempat telah digunakan oleh petani 

setempat untuk bercocok tanam, terutama untuk komoditas 

perkebunan seperti kopi, coklat, pisang, dsb. 

3. Pengembang perumahan (developer) 

Guna mencukupi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, 

maka pemerintah telah memberikan ijin kepada pengusaha untuk 

mengembangkan perumahan rakyat. Pengembang perumahan 

diberikan wewenang terbatas untuk memilih lokasi yang akan 

digunakan untuk pembangungan perumahan baru. Pemerintah 

mewajibkan pihak pengusaha untuk berdiskusi dengan pihak lain 

yang terkait dengan rencana tersebut. Syarat ideal untuk 

pengembangan perumahan dalam kasus ini yang utama adalah akses 

jalan bagus dan suplai air yang memadai.  

4. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah balai 

dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 

Alam Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi 

pemerintah ini bertugas untuk mengelola kawsan-kawasan 

konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, 

cagar alam) dan taman wisata alam. Dalam kasus ini, pihak BKSDA 

bertugas untuk mengelola lawasan taman wisata alam yang terdapat 

pada beberapa titik di Zona 1 dan Zona 4. Taman wisata yang 

berlokasi bagian kanan Zona 1 merupakan taman wisata air terjun, 

sementara itu di bagian kiri zona 4 merupakan kawasan penangkaran 

burung. 
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Gambar 1. Pembagian zona (zonasi) dilokasi studi kasus 

Wilayah yang digunakan pada studi kasus ini secara kondisi 

biofisik dibagi menjadi 7 zona. Masing-masing zona memiliki 

karakteristik lahan yang berbeda sehingga memiliki peruntukkan 

yang berbeda pula. Adapun karakteristik lahan pada zona-zona 

tersebut disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Karakteristik lahan pada berbagai zona  

Area Suhu 
Udara (oC) 

Ketinggian 
Tempat 
(mdpl) 

Kemiringan 
(%) 

Kesuburan 
Tanah; 
Ketersediaan 
Air 

Aksesibilitas 
Jalan 

Penggunaan Lahan 
Aktual 

Zona 1 15 - 23 766 - 1000 >40 Rendah-
sedang; 
kurang 

Jalan tanah 
setapak, 
kondisi jelek 

Lahan pertanian 
monokultur, 
agroforestri, semak 
belukar, gallery forest, 
taman wisata alam 

Zona 2 18 - 27 701 - 765 15 - 40 Sedang; 
kurang 

Jalan tanah 
dan makadam, 
kondisi jelek 

Lahan pertanian 
monokultur, 
agroforestri, semak 
belukar 

Zona 3 20 - 30 651 – 700 8 - 15 Sedang; 
cukup 

Jalan aspal + 
makadam, 
kondisi sedang 
- jelek 

Lahan pertanian 
monokultur, 
agroforestri, 
permukiman, semak 
belukar 

Zona 4 23 - 33 600 – 650 3 - 8 Sedang- 
tinggi; baik 

Jalan tanah, 
makadam, 
aspal, kondisi 
sedang 

Lahan pertanian 
monokultur, 
agroforestri, semak 
belukar, hutan 
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terganggu, taman 
penangkaran burung 

Zona 5 23 - 33 625 - 675 3 - 8 Sedang – 
tinggi; baik 

Jalan aspal, 
kondisi bagus 

Permukiman, semak 
belukar 

Zona 6 23 - 33 620 - 650 < 3 Sedang – 
tinggi; baik 

Jalan aspal, 
makadam, 
kondisi bagus 

Sawah, gallery forest 

Zona 7 22- 33 620 - 660 3 - 8 Sedang; baik Jalan aspal, 
makadam, 
kondisi sedang 
- bagus 

Permukiman, semak 
belukar, tegalan 
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3. Deskripsi tugas praktikum  

Buat kelompok diskusi dengan beranggotakan maksimal 8 

orang yang akan memainkan peran beberapa stakeholder diatas. 

Sebelum mulai memainkan peran masing-masing, setiap kelompok 

wajib mengidentifikasi macam lansekap pada Gambar 1 (telah 

dipraktekkan pada kegiatan praktikum Materi 4). Ikuti langkah 

selanjutnya: 

1) Setiap stakeholder diwakili oleh 2 orang mahasiswa sehingga 

terdapat 8 orang yang memainkan peran 4 stakeholder diatas. 

Baca deskripsi tiap stakeholder dengan seksama, 

2) Pelajari peta kerja yang telah terbagi menjadi beberapa zona 

berikut dengan detail penjelasannya, 

3) Setiap stakeholder diberikan kesempatan untuk menentukan 

secara bebas lokasi strategis sesuai dengan tujuan dan 

kepentingan masing-masing (boleh lebih dari satu zona) selama 

10 menit. Pertimbangkan pula keuntungan dan kerugiannya 

dengan mengisi tabel sebagai berikut: 

Stakeholder: ....................... 

No Zona Alasan (Keuntungan) Dampak 

    

    

    

4) Setelah setiap stakeholder menentukan zona yang dipilih, 

diskusikan dalam kelompok dan tuangkan rencana tersebut 

dalam peta kerja (Gambar 1), 

5) Diskusikan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan 

keuntungan dan kerugiannya dari sisi ekologi dan ekonomi 

sehingga dapat mengakomodir semua rencana setiap 

stakeholder dengan mengisi Tabel berikut dan buat transeknya: 
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Zona Stakeholder 
Komposisi 
lansekap 

Ancaman 
Upaya 

Perbaikan 

1 ................... 
................... 
................... 
................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

2     

dst     

6) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya didepan 

kelas selama maksimal 15 menit untuk setiap kelompok. 

DAFTAR PUSTAKA 

Hamdan, J., Bhermana, A., Isa, I. M. 2015. The Application of 
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ISSN 2225-093x 
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Pendekatan Zona Agroekologi. P 100-106 dalam I. Ar-Riza, 
Masganti, dan Bambang, N. U. (Eds). Prosiding Seminar 
Hasil-hasil Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian 
di Lahan Pasang Surut. 31 Juli – 1 Agustus 2003
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1. Pendahuluan 

1.1. Tujuan 

 Mahasiswa mampu melakukan pendugaan kualitas air 

secara langsung di lapangan melalui pendekatan sifat 

fisik dan biologi air.  

1.2. Bentuk Pembelajaran 

Praktikum ini akan diisi dengan 2 kegiatan: 

 Pengenalan alat (sechi disc) yang digunakan untuk 

menduga tingkat sedimentasi air sungai, langkah kerja, 

serta contoh perhitungannya; 

 Pengenalan alat (driftnet) yang digunakan untuk 

menduga kualitas air secara biologi, langkah kerja, serta 

contoh pendugaan kualitas air secara biologi dengan 

metode Famili Biotik Indeks (FBI). 

 

2. Materi 

Dewasa ini penurunan kualitas air tidak hanya terjadi di daerah 

hilir, tetapi juga didaerah hulu. Kejernihan air merupakan salah satu 

tanda dari kualitas air yang baik, karena cahaya matahari dapat 

masuk dengan sempurna ke dalam air. Sama halnya dengan 

tumbuhan lainnya di daratan, tumbuhan air juga butuh banyak sinar. 

Berkurangnya tumbuhan air akan menyebabkan berkurangnya kadar 

O2 sehingga menghambat kehidupan fauna air seperti ikan, kepiting, 

dsb. Bila kehidupan fauna air terbatas, maka kehidupan hewan 

pemangsanya juga menjadi terganggu.  

PRAKTIKUM PERTANIAN BERLANJUT 

Materi 7. Kualitas Air Sebagai Indikator Keberhasilan 
Pertanian Berlanjut 
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Gambar 2. Air sungai yang jernih di daerah hulu. 

Adanya alih guna lahan hutan menjadi pertanian dan 

permukiman, serta adanya praktik managemen lahan yang tidak 

benar merupakan akar permasalahan dari menurunnya kualitas air 

sungai, aktivitas tersebut dapat meningkatkan limpasan permukaan 

dan erosi serta longsor tebing sungai sehingga menambah kadar 

sedimen dalam air. Setelah turun hujan, air sungai berwarna coklat 

gelap menandakan tingginya kadar sedimen dalam air yang berasal 

dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas (Gambar 3). 

Aktivitas pertanian yang intensif menyebabkan pencemaran air 

karena hara yang berlebihan dan substansi kimia lainnya dari 

penggunaan pestisida atau herbisida (Gambar 4). Kondisi tersebut 

merugikan kesehatan manusia dan aktivitas lainnya baik di bidang 

pertanian, peternakan dan perikanan, maupun  energi dan industri.  
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Gambar 3. Kualitas air buruk di sungai Konto setelah turun hujan, 
berwarna coklat  gelap, sangat keruh dan berlumpur. 

 

Gambar 4. Enceng gondok berkembang pesat di DAM Selorejo, 
indikasi air terpolusi hara N dan P dalam konsentrasi tinggi. 

 

Guna mengantisipasi kondisi tersebut maka perlu adanya 

pengenalan dan pendugaan kualitas air sungai yang bermasalah.  

Terdapat tiga  jenis pendugaan kualitas air sungai yaitu pendugaan 

fisik, kimia dan biologi. Namun, pada praktikum ini lebih ditekankan 
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pada bagaimana proses pendugaan kualitas air secara fisik dan 

biologi dilakukan di lapangan, mulai dari pengenalan alat, langkah 

kerja di lapangan hingga proses perhitungan dan intepretasi hasil 

pengukuran. 

2.1. Pendugaan kualitas air secara fisik 

Tinggi rendahnya kualitas air sungai secara fisik dapat diketahui 

secara langsung dari tingkat kekeruhan airnya (turbidity). Tingkat 

kekeruhan air digunakan untuk memperkirakan konsentrasi 

sedimen yang terlarut dalam air. 

Alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan air di lapangan 

adalah “Secchi disc”. Secchi disc merupakan piringan berwarna hitam 

putih yang digunakan sebagai tanda batas penglihatan pengamat ke 

dalam air (Gambar 5). Semakin dangkal batas penglihatan mata 

pengamat menunjukkan semakin tingginya tingkat kekeruhan air. 

 



Panduan Praktikum MK. Pertanian Berlanjut, 2017 - 25 
 

 
Gambar 5. Alat pengukur kekeruhan air (Secchi disc). 

Alat dan bahan 

a. Secchi disc 

b. Botol plastik bekas tempat air mineral (ukuran 600 ml 

sebanyak 6 buah), potong di bagian leher botol dan satukan 

menjadi satu tabung panjang (panjang kurang lebih 45 cm) 

c. Air kran sebanyak 20 liter 

d. Contoh tanah berpasir, berklei dan berlom masing-masing 

500 gram 
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Prosedur kerja 

 Siapkan tabung plastik kosong, isi dengan air kran sampai 

volume 1 liter; 

 Timbang contoh tanah sesuai dengan perlakuan kekeruhan 

seperti yang tercantum pada Tabel 3.  

Tabel 3. Perlakuan pemberian sampel tanah 

  

 Masukkan contoh tanah ke dalam air dan aduk-aduk hingga 

homogen; 

 Masukan ‘Secchi disc’ ke dalam tabung, amati secara tegak 

lurus sampai warna hitam-putih pada ‘Secchi disc’ tidak 

dapat dibedakan (tidak terlihat); 

 Baca berapa centimeter kedalaman ‘Secchi disc’ tersebut, 

kemudian isikan pada kolom kedalaman secchi disc pada 

Tabel 3; 

 Ulangi kegiatan untuk semua perlakuan, kemudian 

diskusikan dengan kelompok. 

Berklei Berloam Berpasir

1 0

2 0,5

3 1

4 2

5 4

6 8

Kedalaman secchi disc (cm)
Perlakuan Sampel tanah (g)
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Gambar 6. Prosedur kerja praktikum 

2.2. Pendugaan kualitas air secara biologi (biomonitoring) 

Monitoring kualitas air secara biologi dilakukan dengan melihat 

keberadaan kelompok organisme indikator yang hidup di dalam air. 

Kelompok organisme petunjuk yang umum digunakan dalam 

pendugaan air adalah: Plankton, Periphyton, Mikrobentos, 

Makrobentos, Makrophyton dan Nekton. Kelompok ini digunakan 

dalam pendugaan kualitas air karena dapat mencerminkan 

pengaruh perubahan kondisi fisik dan kimia yang terjadi di perairan 

dalam selang waktu tertentu.  

Makroinvertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang yang 

dapat dilihat secara kasat mata. Organisme ini dapat memberikan 

gambaran mengenai kondisi fisik, kimia dan biologi suatu perairan 

yang baik sehingga dapat digunakan sebagai indikator dalam 

biomonitoring kualitas air. Mengapa demikian? 

Hal tersebut dikarenakan: 

 Sangat peka terhadap perubahan kualitas air sungai; 

 Ditemukan hampir di semua habitat perairan; 
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 Jenisnya cukup banyak dan memberikan respon yang 
berbeda akibat  gangguan yang berbeda; 

 Pergerakannya terbatas, sehingga dapat menjadi penunjuk 
keadaan lingkungan setempat; 

 Tubuhnya dapat mengakumulasi racun, sehingga dapat 
digunakan sebagai indikator pencemaran; 

 Mudah dikumpulkan dan diidentifikasi;  

 Pengambilan contoh mudah dilakukan, hanya menggunakan 
alat yang sederhana dan murah, dan tidak berpengaruh 
terhadap makhluk hidup lainnya. Tidak semua jenis 
makroinvertebrata digunakan dalam biomonitoring kualitas 
air. Kelompok makroinvertebrata yang umum digunakan 
tercantum dalam Tabel 4. 
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um Tabel 4.  Kelompok makroinvertebrata yang umum digunakan dalam biomonitoring kualitas ai
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Monitoring kualitas air dapat dilakukan dengan melihat nilai Famili 

Biotik Indeks (FBI). FBI adalah penghitungan indeks kualitas air yang 

dikembangkan oleh Hilsenhoff (1988), dengan rumus:  

FBI =  [∑ (xi * ti)]/n, 

dimana xi = jumlah individu yang ditemukan pada tiap family, ti = nilai 

toleransi dari family (lampiran 1), n = jumlah total organisme dalam 

satu plot. 

Berdasarkan nilai FBI, kualitas air dibedakan menjadi 7 kelas seperti 

yang tercantum pada Tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Klasifikasi kualitas air berdasarkan FBI 

Nilai FBI Kualitas air Tingkat pencemaran 

0 .00– 3.75 Sangat baik Tidak terpolusi  bahan organik 

3.75 – 4.25 Baik Sedikit terpolusi bahan organik 

4.26 – 5.00 Agak Baik Terpolusi beberapa bahan organik 

5.01 – 5.75 Cukup Terpolusi agak banyak bahan 
organik 

5.76 – 6.50 Agak buruk Terpolusi banyak bahan organik 

6.51 – 7.25 Buruk Terpolusi sangat banyak bahan 
organik 

7.26 – 10.0 Buruk sekali Terpolusi berat bahan organik 
 

   Untuk memperlancar kegiatan selama praktikum 

berlangsung, sebelum praktikum dimulai mahasiswa harus 

sudah menyiapkan bahan praktikum. Setiap kelompok 

menyiapkan 2 botol air mineral 1.5 L, selotip dan cutter.  
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3. Deskripsi Tugas Praktikum 

a. Pendugaan kualitas air secara fisik 

Bentuk 8 kelompok kerja yang terdiri atas 4-5 orang per 

kelompok. Praktekkan prosedur kerja yang telah dijelaskan secara 

terperinci diatas dengan menggunakan bahan dan alat yang telah 

disediakan. Isilah Tabel 5 diatas, diskusikan dalam kelompok dan 

jawablah pertanyaan berikut ini: 

1. Apakah hasil pembacaan kedalaman secchi disc pada 

masing-masing perlakuan antara tanah berklei, berloam dan 

berpasir berbeda? 

2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya! 

 

b. Pendugaan kualitas air secara biologi 

Berdasarkan materi diatas, berikut adalah data hasil 

pengumpulan sampel makroinvertenrata di 4 (empat) titik 

pengamatan sungai didapatkan hasil sebagai berikut: 

a. Titik pengamatan pertama 

Ordo Famili 
Jumlah 

individu (xi) 

Nilai 
toleransi 

(ti) 
xi *ti 

Coleoptera Dryopidae 2   

 Haliplidae 5   

Diptera Caenidae 6   

 Dixidae 2   

 Empididae 1   

Gastropoda Bithyniidae 3   

Trichoptera Lepidostomatidae 4   
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b. Titik pengamatan kedua 

Ordo Famili 
Jumlah 

individu (xi) 

Nilai 
toleransi 

(ti) 
xi *ti 

Gastropoda Anclydae 2   

Trichoptera Glossosomatidae 5   

Diptera Blephariceridae 6   

 Dixidae 2   

 Atheceridae 1   

Coleoptera Ptilodctylidae 3   

 Haliplidae 4   

c. Titik pengamatan ketiga 

Ordo Famili 
Jumlah 

individu (xi) 

Nilai 
toleransi 

(ti) 
xi *ti 

Acariformes Arrenuridae 2   

 Tyrellidae 5   

 Limnocharidae 6   

Gastropoda Bithyniidae 2   

 Valvatidae 1   

 Phsydae 3   

 Planorbidae 4   

d. Titik pengamatan keempat 

Ordo Famili 
Jumlah 

individu (xi) 

Nilai 
toleransi 

(ti) 
xi *ti 

Ephemeropt
era 

Ephemerilidae 2   

Megaloptera Corydalidae 5   

Plecoptera Leuctridae 6   

 Pteronarcydae 2   

 Peltoperlidae 1   

Tricoptera Glossosomatidae 3   

 Odontoceridae 4   
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Pertanyaan: 

Dari keempat tabel rekapitulasi hasil identifikasi makroinvertebrata 

di atas, tentukan nilai FBI dengan menentukan nilai toleransi (ti) pada 

lampiran 2. Jelaskan makna nilai tersebut dan hubungannya dengan 

kualitas air.  

 

Seluruh hasil diskusi dan perhitungan dikumpulkan secara kolektif 

melalui koordinator kelas kepada asisten masing-masing paling 

lambat jam 17.00 pada hari yang sama dengan pelaksanaan 

praktikum ini. 
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Lampiran 1. Makroinvertebrata  
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Panduan Praktikum MK. Pertanian Berlanjut, 2017 - 40 
 

Lampiran 2. Nilai toleransi beberapa famili makroinvertebrata 
menurut Hilsenhoff (1988) dalam Bounchard (2004). 
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1. Pendahuluan 

1.1. Tujuan 

 Mahasiswa memahami cara perhitungan perubahan 

penggunaan lahan dan kuantifikasi emisi karbon dalam 

skala lansekap. 

 Mahasiswa mampu menyusun suatu strategi dan 

perencanaan dalam melakukan suatu aktifitas yang 

rendah emisi dan berkelanjutan secara ekonomi. 

1.2. Bentuk Pembelajaran 

Pada praktikum ini akan diisi dengan 2 kegiatan: 

2. Permainan perubahan penggunaan lahan dan 

kuantifikasi emisi dengan menggunakan kartu yang 

berisi matriks sederhana perubahan penggunaan lahan. 

3. Permainan strategi pengurangan emisi. Pada permainan 

kedua ini, mahasiswa akan diposisikan sebagai para 

pengambil kebijakan yang harus merencanakan, 

menata, dan menjalankan aktivitas dengan 

mempertimbangkan emisi yang dihasilkan dan aspek 

ekonominya. 

 

2.    Materi 

Permainan ini merupakan suatu simulasi untuk membantu 

memahami perhitungan faktor emisi karbon skala lansekap. 

Pemahaman dasar meliputi komponen penghitungan dinamika 

cadangan karbon, efek perubahan penggunaan lahan terhadap 

PRAKTIKUM PERTANIAN BERLANJUT 

Materi 11. Pengelolaan Biodiversitas Tanaman Untuk 

Memitigasi Emisi Karbon 
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dinamika cadangan karbon, efek perencanaan pembangunan wilayah 

terhadap tingkat emisi, dan strategi penurunan emisi  akan diperoleh 

mahasiswa sambil bermain, berlatih, dan berhitung sederhana 

menggunakan contoh data aktifitas dan faktor emisi. 

 

2.1. Permainan 1 : Perubahan penggunaan lahan dan kuantifikasi 

emisi 

Permainan 1 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

mahasiswa mengenai prinsip penghitungan perubahan lahan di suatu 

kawasan serta memahami perhitungan emisi di suatu kawasan. 

Terdapat beberapa langkah dalam permainan tersebut, sebagai 

berikut : 

 Langkah 1:  Menghitung perubahan lahan dari peta 

tutupan/penggunaan lahan dalam kurun waktu yang berbeda 

(Contoh: Peta tahun 2000 dan tahun 2010). Untuk membantu 

memberikan gambaran kepada mahasiswa didalam 

penghitungan dibuat suatu matriks tutupan lahan. 

 
Gambar 7. Contoh matriks penggunaan lahan tahun 2000 dan 2010 
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 Langkah 2 : Menghitung faktor emisi  karbon melalui data 

cadangan karbon yang telah disiapkan. 

 Langkah 3: Estimasi total emisi/sequestrasi di tingkat bentang 

lahan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari 

pengerjaan pada langkah 1 dan 2. 

2.2. Permainan 2 : Perencanaan perubahan tutupan lahan dan 

dampaknya terhadap dinamika karbon 

Permainan 2 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

mahasiswa didalam perencanaan perubahan penggunaan lahan 

dalam kawasan  dan memahami pembuatan skenario perencanaan 

perubahan lahan yang tepat untuk mengurangi emisi karbon 

berdasarkan manfaat ekonomi. Terdapat beberapa langkah dalam 

permainan tersebut, sebagai berikut : 

 Langkah 1: Merencanakan aktifitas perubahan penggunaan 

lahan. 

 Langkah 2: Menghitung estimasi total emisi/sequestrasi di 

tingkat bentang lahan. 

 Langkah 3: Menghitung manfaat ekonomi akibat rencana 

aktivitas telah dilakukan. 

 Langkah 4: Strategi penurunan emisi di tingkat bentang lahan. 

 Langkah 5: Penurunan emisi atau sequestrasi di tingkat bentang 

lahan. 

 

 

 

 

 

 Langkah detail kedua permainan perhitungan emisi karbon 

akan dijelaskan secara langsung di kelas dan dapat dibaca 

dan dipelajari di Buku Pengukuran cadangan karbon : dari 

tingkat lahan ke bentang lahan (Hairiah et al., 2011), dan 

dapat didownload di website berikut: elearning.fp.ub.ac.id 
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3. Deskripsi Tugas Praktikum 

Praktekkan permainan 2.1 dan 2.2 pada lembar kerja yang telah 

disiapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab dan ditulis pada lembar kerja setelah mahasiswa 

selesai didalam melakukan permainan diatas : 

1. Sebutkan data yang dibutuhkan untuk menghitung dinamika 

karbon dan bagaimana cara memperoleh data tersebut? 

2. Sebutkan faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 

didalam menentukan strategi pengembangan wilayah 

konservasi karbon!  

3. Strategi apakah yang dapat digunakan untuk memperkecil 

trade-off antara besarnya faktor emisi dan manfaat ekonomi? 

4. Buat 2-4 kalimat kesimpulan akhir terkait pentingnya 

pengelolaan biodiversitas tanaman dalam memitigasi emisi 

karbon! 

Hasil diskusi tugas diatas maksimal dikumpulkan pukul 17.00 kepada 

asisten masing-masing pada hari yang sama dengan saat pelaksanaan 

praktikum. 

Setelah melakukan permainan diatas terdapat tugas lanjutan 

untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Tujuan dari tugas ini 

adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara 

 Untuk memperlancar kegiatan selama praktikum 

berlangsung, sebelum praktikum dimulai mahasiswa harus 

sudah menyiapkan bahan praktikum dengan mencetak/print 

2 modul yang berisi permainan 1 dan 2. File dapat di 

download di website berikut: 

https://fp.ub.ac.id/materipb2017/ 

https://fp.ub.ac.id/materipb2017/
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perhitungan rerata laju emisi tahunan dengan menggunakan data riil. 

Didalam tugas ini, mahasiswa akan diberi worksheet yang berisi 

contoh data perubahan lahan dan contoh data cadangan karbon 

berikut dengan matriks kosong yang harus dihitung mahasiswa 

dengan prinsip perhitungan yang sama dengan permainan 

sebelumnya. Terdapat 4 macam tipe soal (worksheet) yang berbeda 

yang akan diberikan kepada setiap mahasiswa sebagai tugas mandiri. 

Pengumpulan tugas ini (worksheet) dikumpulkan maksimal 1 minggu 

setelah tugas diberikan dan dikumpulkan kepada asisten masing-

masing kelas. 

 


