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Pendahuluan 

Petani biasanya menggunakan pestisida untuk mengatasi serangan 

Organisme Penggangu Tanaman (OPT).  Namun penggunaan pestisida yang 

kurang bijaksana dapat menimbulkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan, 

dan gangguan keseimbangan ekologis. Selain itu, harga pestisida yang tinggi 

sehingga sulit dijangkau oleh petani. 

OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu 

kehidupan atau mengakibatkan kematian tanaman (UU RI No 22 Tahun 2019). OPT 

merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produksi pertanian. 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara kimiawi dilakukan 

dengan menggunakan zat kimia (insektisida, herbisida, fungisida dll). Penggunaan 

pestisida yang kurang bijaksana dapat menimbulkan masalah kesehatan, 

pencemaran lingkungan, dan gangguan keseimbangan ekologis. Selain itu, harga 

yang tinggi sehingga sulit dijangkau oleh petani. 

 

Aspek lingkungan terkait penggunaan pestisida nabati 

Aspek utama pertanian ramah lingkungan yaitu aspek biofisik, aspek biotik 

dan aspek  sosial-ekonomi. Sedangkan paradigma pertanian ramah lingkungan 

meliputi: terjaganya keragaman hayati dan keseimbangan ekologis biota; 

terpeliharanya kualitas sumberdaya alam secara fisik, kimiawi, hayati;  terhindarnya 

lingkungan pertanian dari pencemaran; produktivitas lahan semakin meningkat; 

terkendalinya  OPT serta dihasilkannya  produk pertanian (pangan dan pakan) yang 

aman. 

Penggunaan Pestisida Nabati ataupun Biopestisida yang memenuhi prinsip-

prinsip pertanian ramah lingkungan merupakan salah satu penerapan pertanian 

cerdas iklim (CSA).  Pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan dasarnya 

adalah tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan bahan dan teknologi 



yang sederhana. Bahan baku alami/nabati membuat pestisida ini mudah terurai 

(biodegradable) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan. Pestisida ini juga 

relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang. 

 

Pengendalian dengan pestisida nabati sesuai dengan prinsip PHT 

Perlindungan tanaman sebagai suatu sistem, sesuai Undang-undang No 12 

tahun 1996 tentang Sistem Budidaya Tanaman, mengemban amanah 

melaksanakan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Penerapan PHT telah 

mengalami perkembangan yang pesat bahkan sampai kepada penerapannya 

sebagai teknologi terobosan untuk memecahkan berbagai permasalahan 

penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Penerapan PHT untuk 

penanganan OPT dilandasi oleh 7 prinsip dasar, yaitu (1) sifat dinamis ekosistem 

pertanian, (2) adanya analisa biaya-manfaat, (3) adanya toleransi tanaman 

terhadap kerusakan, (4) pengelolaan populasi OPT sesedikit mungkin berada di 

tanaman, (5) budidaya tanaman sehat, (6) pemantauan lahan, dan (7) 

pemasyarakatan konsepsinya (Kasumbogo Untung, 1993 ). Penerapan prinsip 

dasar ini menuntut kemampuan sumberdaya manusia yang terlibat, adanya 

kelembagaan yang baik, tersedianya standar dan mekanisme operasional yang 

dinamis. Sarana dan teknologi yang ada di bidang perlindungan tanaman pun terus 

berkembang sedemikian rupa sehingga diharapkan petugas pertanian dan 

masyarakat petani mengetahui dan mengikuti perkembangan tersebut. 

Pengendalian OPT yang ramah lingkungan akhir-akhir ini sering menjadi 

wacana dalam usaha tani. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam UU 

No. 12/1992 dan PP No. 6/1995 yang mengisyaratkan bahwa perlindungan 

tanaman dilakukan sesuai sistem PHT. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 

merupakan salah satu cara pengamanan produksi dari masalah OPT dengan 

pengendalian yang memadukan beberapa cara pengendalian yang lebih diarahkan 

pada cara pendekatan-pendekatan yang mengandalkan peran agroekosistem. 

Pengendalian secara biologi dengan memanfaatkan agens hayati merupakan salah 

satu komponen PHT yang didasarkan pada pendekatan tersebut (Direktorat 

Perlindungan Tanaman Pangan, 2013). Pengendalian hama dengan 

memanfaatkan alam dan tidak menentangnya merupakan salah satu strategi untuk 

mengelola pertumbuhan tanaman dan lingkungannya, sehingga memberikan 

keuntungan yang maksimal. 



Kebijakan pembangunan yang mempertahankan kelestarian lingkungan dan 

kekhawatiran tentang efek yang tidak diinginkan akibat penggunaan pestisida kimia 

perlu didukung dengan pengendalian OPT yang didasarkan pada pertimbangan 

ekologi/epidemilogi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan 

lingkungan. Pengendalian dengan pertimbangan kelestarian lingkungan ini 

mempunyai arti bahwa pengendalian yang dilakukan memiliki resiko yang kecil, 

tidak mengakibatkan kekebalan (resurgensi), serta tidak membahayakan kesehatan 

manusia maupun lingkungan. 

Upaya pengendalian OPT ramah lingkungan dengan menurunkan 

penggunaan pestisida kimia dapat meningkatkan ketersediaan agens hayati yang 

ada di alam. Penggunaan pestisida selain berdampak positif juga dapat 

menimbulkan dampak negatif bila penggunaannya kurang bijaksana, karena dapat 

menyebabkan resurgensi, resistensi, matinya musuh alami, dan pencemaran 

lingkungan melalui residu yang ditinggalkan serta dapat menyebabkan keracunan 

pada manusia yang dampaknya untuk jangka panjang lebih merugikan 

dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, dewasa ini 

perhatian pada pengendalian yang lebih ramah lingkungan semakin besar untuk 

menurunkan penggunaan pestisida sintetis. 

Pengendalian OPT ramah lingkungan dengan cara pengendalian hayati 

merupakan upaya pengendalian yang lebih aman dibandingkan dengan 

pengendalian menggunakan pestisida. Pengendalian OPT secara hayati 

merupakan salah satu komponen dalam pengendalian hama secara terpadu (PHT) 

dimana dengan cara hayati diharapkan terjadi keseimbangan dalam ekosistem, 

sehingga keberadaan OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis. Dengan 

pengelolaan ekosistem yang baik, peran musuh alami dapat dimaksimalkan untuk 

mencegah timbulnya eksplosi OPT. 

 

Manfaat penggunaan pestisida nabati 

Beberapa manfaat dan keunggulan pestisida nabati antara lain: 

1. Mudah terurai (biodegradable) di alam, sehingga tidak mencemarkan 

lingkungan (ramah lingkungan). 

2. Relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. 

3. Dapat membunuh hama/penyakit seperti ekstrak dari daun pepaya, 

tembakau, biji mahoni, dsb. 



4. Dapat sebagai pengumpul atau perangkap hama tanaman: tanaman orok-

orok, kotoran ayam. 

5. Bahan yang digunakan nilainya murah serta tidak sulit dijumpai dari 

sumberdaya yang ada di sekitar dan bisa dibuat sendiri. 

6. Mengatasi kesulitan ketersediaan dan mahalnya harga obat-obatan 

pertanian khususnya pestisida sintetis/kimiawi. 

7. Dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan beresiko dibandingkan 

dengan penggunaan pestisida sintesis. Penggunaan dalam dosis tinggi 

sekalipun, tanaman sangat jarang ditemukan tanaman mati. 

8. Tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. 

9. Pestisida nabati bersifat “pukul dan lari” (hit and run), 

10. membunuh hama saat itu juga dan setelah hamanya mati, residunya akan 

hilang di alam sehingga aman bagi manusia. 

 

Sifat Dan Fungsi Pestisida Nabati  

Pestisida nabati atau disingkat dengan mempunyai sifat dan fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai penghambat nafsu makan (anti feedant) bagi OPT 

2. Sebagai penolak (repellent) 

3. Sebagai penarik (atractant) 

4. Sebagai penghambat perkembangan 

5. Pengaruh langsung sebagai racun 

6. Mencegah OPT untuk meletakan telur. 

 

Cara Pembuatan Pestisida Nabati 

Prinsip : 

 Beberapa tanaman ada yang mengandung bahan aktif yang berfungsi 

sebagai pengendali, penolak, pembunuh, mandul dan mengurangi nafsu makan 

pada serangga hama. 

Alat : Drum plastik besar tertutup, jurigen, saringan, kayu pengaduk. 

Bahan  : Kapasitas 100 liter  

1. Daun mimba 6 kg 

2. Patah tulang / dliso 6 kg 

3. Jrengau 3 kg 

4. Laos 2 kg 



5. Widuri / bliga  3 kg 

6. Bawang putih  1 kg 

7. Kecubung  2 kg 

8. Lorkung  2 kg 

9. Air  100 liter 

Cara pembuatan :  

 Semua bahan ditumbuk kemudian masukkan semua bahan ke dalam drum 

kemudian campur hingga rata dengan cara di aduk. Tutup rapat dan fermentasikan 

selama 1-2 hari. Untuk aplikasi, gunakan pestina sebanyak 500 cc per tangki 

diaplikasikan pada tanaman terutama pada bagian tanaman yang disukai oleh 

serangga hama.. Waktu aplikasi pagi/sore hari. Sasaran OPT seperti : kutu, 

belalang, ullat dan sebagainya. 

Pestisida nabati merupakan pemecahan jangka pendek untuk mengatasi 

masalah hama dengan cepat, dan harus menjadi bagian dari sistem pengendalian 

hama terpadu, serta hanya digunakan bila diperlukan (tidak digunakan jika tidak 

terdapat hama yang merusak tanaman). 

 
Gb. Praktek pembuatan pestisida nabati di tingkat kelompok tani 

 

 

 



Penutup 

Pengendalian OPT secara hayati berupaya untuk meningkatkan 

sumberdaya alam serta memanfaatkan proses-proses alami yang terjadi di alam. 

Pengendalian OPT yang ramah lingkungan ini tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan produksi pertanian dalam jangka pendek, namun juga untuk 

mencapai tingkat produksi yang stabil dan memadai dalam jangka panjang. Dalam 

penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan di lapangan, diperlukan 

kepedulian unsur-unsur terkait. Keterpaduan unsur-unsur pengambil keputusan ini 

sangat mendukung keberhasilan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan di 

tingkat lapang. Peluang dan prospek pengendalian OPT yang ramah lingkungan ini 

cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia terutama dalam mengahadapi pasar 

global karena teknologinya mudah dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan 

pestisida kimia. 
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