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Latar  Belakang 
 Intensifikasi pertanian merupakan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam 
rangka memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia sejalan dengan laju pertambahan penduduk 
yang semakin meningkat. Komoditi pertanian memiliki peras strategis dalam mewujudkan 
kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan perolehan devisa. Ketangguhan peran tersebut di 
era globalisasi perdagangan didunia diperhadapkan pada persaingan mutu komoditi, baik dipasar 
domestik maupun manca negara.  
 Masalah kerusakan tanaman akibat serangan hama telah merupakan bagian budidaya 
pertanian sejak manusia mengusahakan pertanian ribuan tahun yang lalu. Manusia dengan 
sengaja menanam tanaman untuk dipungut hasilnya bagi pemenuhan keperluan sandang dan 
makanan. Kuantitas dan kualitas makanan terus meningkat sesuai dengan perkembangan 
kehidupan dan kebudayaan manusia. Namun pada setiap usaha pertanian manusia selalu 
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mengalami gangguan oleh pesaing-pesaing yang berupa binatang yang ikut memakan tanaman 
yang diusahakannya. Karena itu binatang-binatang pesaing dan pemakan tanaman tersebut 
kemudian dianggap sebagai musuh manusia atau hama. Oleh karena keberadaannya 
dipertanaman yang merugikan dan tidak diinginkan, sejak semula manusia selalu berusaha untuk 
membunuh dan memusnahkan hama dengan cara apapun yang diciptakannya oleh manusia. 
 Mula-mula manusia membunuh hama secara sederhana yaitu dengan cara fisik dan 
mekanik sebagai bentuk reaksi pertahanan alami manusia. Namun dengan semakin luasnya 
daerah pertanian dan pertambahannya penduduk dunia cara-cara sederhana tersebut tak 
mampu membendung peningkatan populasi dan keganasan hama. Dengan berkembangnya ilmu 
dan teknologi, kemudian dikembangkan cara-cara pengendalian hama yang lebih efektif 
dibandingkan dengan metode fisik mekanik. Pengendalian dengan cara baru dikembangkan dan 
digunakan seperti cara bercocok tanam penggunaan jenis tanaman yang tahan terhadap hama 
parasitoid dan predator, dan penggunaan bahan kimia organik.  Sampai pada era Perang Dunia II 
praktek pengendalian hama masih banyak dilandasi oleh bermacam-macam pengetahuan biologi 
dan ekologi sehingga cara-cara pengendalian hama kurang memberikan dampak negatif bagi 
lingkungan hidup dan keamanan kehidupan manusia. Tetapi metode pengendalian yang 
digunakan pada saat itu masih dianggap kurang efektif dan sering kurang praktis.  
 Praktek  pengendalian hama tersebut menjadi berubah draktis setelah ditemukan dan 
digunakannya secara luas insektisida organik sintetik sejak Perang Dunia II yang di mulai dengan 
DDT. Konsep pengendalian hama yang sejak semula banyak berdasar pada pengetahuan biologi 
dan ekologi semakin ditinggalkan dan diubah menjadi konsep pengendalian hama yang 
bertumpukan pada penggunaan pestisida. Hal ini disebabkan karena pada permulaannya  
pestisida menunjukkan hasil yang mengagumkan dalam efektifitas dan efisiensinya 
mengendalikan hama dibandingkan cara-cara pengendalian sebelumnya. Pestisida ternyata 
sangat efektif praktis dan mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar bagi petani. Tak heran 
setelah tahun 1950-an penggunaan pestisida pertanian diseluruh dunia semakin tinggi dan 
industri pestisida berkembang sangat cepat sehingga menjadi industri yang memiliki kekuatan 
ekonomi dan politik banyak negara di dunia. Sehingga timbul kesan dan pandangan seakan-akan 
bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak dapat  dilepaskan dari jasa pestisida. Semain 
banyak pestisida digunakan semakin baik karena produksi pertanian menjadi semakin tinggi. 
Inilah pandangan umum yang masih berlaku di dunia sampai saat ini termasuk juga Indonesia. 
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 Disamping segala keberhasilannya manusia semakin merasakan dampak negatif 
pestisida yang semakin memprihatinkan rasa kemanusiaan dan juga rasa tanggungjawabnya 
terhadap kelangsungan hidup manusia di biosfer ini. Bukti-bukti semakin berdatangan tentang 
banyak korban pestisida baik binatang berharga, ternak dan manusia sendiri. Residu pestisida 
pada makanan dan lingkungan semakin menakutkan manusia.  

Permasalahan 

 Sudah menjadi paradigma baru bagi para pengguna pestisida untuk keberhasilan usaha 
manusia, mengingat tingkat efektifitas dan efisensinya cara kerjanya dalam pengendalian hama 
maupun penyakit yang menjadikan pestisida sebagai dewa penyelamat produksi pertanian. Disisi 
lain dalam penggunaannya dilapangan telah menimbulkan berbagai macam permasalahan 
meliputi resistensi dan resurgensi hama, matinya musuh alami, kesehatan petani dan konsumen  
 
serta menimbulkan problematika ekologi ; pencemaran tanah, air, udara dan tanaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Diagram alir peran pestisida dalam penigkatan produksi dan dampak negatif yang ditimbulkan 
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Tujuan  Penulisan 
 
 Tulisan ini menyajikan betapa pentingnya peranan pestisida dalam sistem pertanian 
tanaman hortikultura di Indonesia dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi, 
serta memberikan informasi tentang bahaya yang ditimbulkan pada aspek hama/penyakit, 
kesehatan manusia dan lingkungan.  

 

Landasan Teori 
 

1. Pengertian pestisida 
Pasal 1  Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973, tentang “ Pengawasan atas 

Peredaran dan Penggunaan Pestisida” yang dimaksud dengan Pestisida adalah sebagai berikut ; 
“ Semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk memberantas 
atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, memberantas 
rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau 
merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk, 
memberantas atau mencegah hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang 
yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan 
penggunaan pada tanaman, tanah dan air”. 

 

2. Dinamika Pestisida di lingkungan 
Pestisida sebagai salah satu agen pencemar ke dalam lingkungan baik melalui udara, air 

maupun tanah dapat berakibat langsung terhadap komunitas hewan, tumbuhan terlebih manusia. 
Pestisida yang masuk ke dalam lingkungan melalui beberapa proses baik pada tataran 
permukaan tanah maupun bawah permukaan tanah. Masuk ke dalam tanah berjalan melalui pola 
biotransformasi  dan bioakumulasi oleh tanaman, proses reabsorbsi oleh akar serta masuk 
langsung pestisida melalui infiltrasi aliran tanah. Gejala ini akan mempengaruhi kandungan 
bahan pada sistem air tanah hingga proses pencucian zat pada tahap penguraian baik secara 
biologis maupun kimiawi di dalam tanah. 

Proses pencucian (leaching) bahan-bahan kimiawi tersebut pada akhirnya akan 
mempengaruhi kualitas air tanah baik setempat dan maupun secara region dengan 
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berkelanjutan. Apabila proses pemurnian unsur-unsur residu pestisida berjalan dengan baik dan 
tervalidasi hingga aman pada wadah-wadah penampungan air tanah, misal sumber mata air, 
sumur resapan dan sumur gali untuk kemudian dikonsumsi oleh penduduk, maka fenomena 
pestisida ke dalam lingkungan bisa dikatakan aman. Namun demikian jika proses tersebut kurang 
berhasil atau bahkan tidak berhasil secara alami, maka kondisi sebaliknya yang akan terjadi. 
Penurunan kualitas air tanah serta kemungkinan terjangkitnya penyakit akibat pencemaran air 
merupakan implikasi langsung dari masuknya pestisida ke dalam lingkungan.  

Aliran permukaan seperti sungai, danau dan waduk yang tercemar pestisida akan 
mengalami proses dekomposisi bahan pencemar. Dan pada tingkat tertentu, bahan pencemar 
tersebut mampu terakumulasi hingga dekomposit. 

 
Pestisida di udara terjadi melalui proses penguapan oleh foto-dekomposisi sinar matahari 

terhadap badan air dan tumbuhan. Selain pada itu masuknya pestisda diudara disebabkan oleh 
driff  yaitu proses penyebaran pestisida ke udara melalui penyemprotan oleh petani yang terbawa 
angin. Akumulasi pestisida  yang terlalu berat di udara pada akhirnya akan menambah parah 
pencemaran udara.  

Gangguan pestisda oleh residunya terhadap tanah biasanya terlihat pada tingkat 
kejenuhan karena tingginya kandungan pestisida persatuan volume tanah. Unsur-unsur hara 
alami  pada tanah makin terdesak dan sulit melakukan regenerasi hingga mengakibatkan tanah-
tanah masam dan tidak produktif. 

 

3. Batas Toleransi Pestisida EPA 
Setiap perusahaan pestisida yang akan mengedarkan produknya untuk diaplikasikan 

ketanaman diharuskan  mendaftarkan pada komisi pestisida (Pesticide Commission), di Amerika 
di tangani oleh Badan Perlindungan Lingkungan (EPA/Environmental Protection Association). 
Sedangkan di Indonesia ditangani oleh Komisi Pestisida dibawah Departemen Pertanian. 
Keputusan lembaga untuk mengijinkan pemakaian pestisida tergantung pada evaluasi dari resiko 
dan kegunaan kimia. Resiko meliputi kemampuan dalam menimbulkan pengaruh yang merugikan 
terhadap kesehatan seperti kanker, cacat lahir, kerusakan syaraf, atau mutasi genetik, seperti 
juga pengaruh yang merusak lingkungan seperti membahayakan kehidupan liar atau 
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pencemaran air tanah.  Adapun kegunaannya terutama dalam upaya mempertahankan hasil 
pertanian..  

Dibawah ketentuan Undang-undang Makanan, Minuman dan Kosmetik Federal 
(FFDCA), maka EPA menetapkan batas toleransi terhadap pestisida yang didaftarkan untuk 
dipakai pada makanan berdasarkan dua prinsip dasar: batas toleransi harus melindungi 
kesehatan masyarakat dan harus ditetapkan pada aras yang tidak lebih tinggi dari pengendalian 
hama yang diperlukan. Batas toleransi adalah jumlah maksimal dari residu pestisida (dalam part 

per million – ppm atau miligram per kilogram (mg/kg)  yang diijinkan terdapat pada makanan 
pada saat dijual. Dalam penentuan batas toleransi, EPA membandingkan potensi pemaparan 
terhadap pestisida dengan pemaparan maksimal diijinkan secara toksikologi terhadap substansi; 
potensi pemaparan harus tidak melebihi batas maksimal yang diijinkan, atau pemaparan yang 
“aman”.  EPA dapat pula memberikan pengecualian dari batas toleransi untuk pestisida yang 
digunakan pada makanan bila tidak ada aras pestisida yang mungkin muncul pada makanan, 
atau bila EPA memutuskan bahwa tidak ada resiko yang berhubungan dengan pemaparan 
manusia terhadap residu.  

EPA memperhitungkan pemaparan maskimal yang diijinkan bagi pestisida dari data 
toksikologi yang diberikan oleh perusahaan kimia. Dari data ini, didapatkan Aras Pengaruh yang 
Tidak Dapat Diteliti (No Observable Effect Level, NOEL) – atau jumlah yang diberikan kepada 
hewan percobaan yang tidak menyebabkan pengaruh yang merugikan (seperti tumor, cacat lahir 
atau kerusakan syaraf) yang diteliti pada aras  dosis tertinggi.  

 

 

Pembahasan 
 

1. Peranan pestisida dalam Sistem pertanian tanaman hortikultura 

a. Penciptaan budaya “pestisidaisme”  di kalangan petani  

Penggunaan pestisida yang tinggi dalam penanganan hama dan penyakit pada 
umumnya tidak lepas dari paradigma lama yang memandang keberhasilan pertanian atau 
peningkatan produksi sebagai wujud peran pestisida.  Dorongan kebijaksanaan pemerintah yang 
terlanjur memanjakan petani menggunakan pestisida melalui regulasi subsidi sebesar 80% dari 
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harga pestisida pada tahun 1987. Selain itu, kondisi ini tertunjang oleh terciptanya lingkaran 
peluang antara kesenjangan pengetahuan petani dalam pengendalian hama dan gencarnya 
promosi keandalan pestisida serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dan adanya 
iklim kebijaksanaan pencapaian target program produksi pertanian (Swasembada, dan 
sebagainya). 

Meskipun secara konseptual penggunaan pestisida diposisikan sebagai alternatif terakhir 
dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta dukungan dengan piranti 
peraturan yang mengikat, namun kenyataan di lapangan menunjukkan pestisida  sering 
merupakan pilihan utama dan paling umum dilakukan petani. Penggunaan pestisida dalam 
mengatasi organisme pengganggu tanaman telah membudaya dikalangan petani. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingginya trend  data sebelum tahun 1970 jumlah penggunaan pestisida untuk 
tanaman pangan masih dibawah 100 ton, maka pada tahun 1970 sudah mencapai 2000 ton yang 
kemudian terus meningkat cepat dan pada tahun 1987 jumlah pestisida yang disubsidi oleh 
pemerintah sebesar 80% dari harga pestisida  maka penggunaannya meningkat pesat mencapai 
18.700 ton (Bimas, 1988). Sehingga secara tidak sengaja pemerintah telah menciptakan iklim 
budaya yang mengagungkan pestisida (pestisidaisme) sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dalam sistem pertanian yang telah diusahakan oleh petani. Kondisi ini telah menjadi suatu tradisi 
dan bertahan hingga saat ini pada kalangan petani dalam menjalankan sistem usahataninya.  

 

b. “Cosmetic Appearance” sebagai indikator utama konsumen 

Hal yang sangat memprihatinkan menurut Pimentel dan Khan (1997) adalah penampilan 
produk  “Cosmetic Appearance” yang masih merupakab faktor utama bagi konsumen dalam 
menilai kualitas produk pertanian. Sementara itu konsumen tidak banyak diberikan penerangan 
tentang ukuran kualitas yang lebih mendasar seperti nilai gizi dan residu pestisida. Hingga saat 
ini konsumen menilai kualitas produk-produk hortikultura didasarkan pada penampakan akan 
kemolekkannya. Jika dikaji lebih lanjut,  keutuhan dan kesegaran produk hortikultura di pasar 
yang disediakan oleh produsen masih harus dipertanyakan, bagaimana hal itu didapatkan ?. 

Pengetahuan tentang residu pestisida di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan 
data hasil pemantauan PAN (Pesticide Action Network ) Indonesia-sebuah LSM pemerhati 
pestisida selama periode 1993-1994 dibeberapa tempat menunjukkan sebagian besar buruh tani 



 8

dan petani di Indonesia tidak memngetahui arti residu pestisida dan bahaya yang ditimbulkannya 
(Riza. T.V. 1996). 

Karena “cosmetic appearance”  masih menjadi penilaian utama para konsumen, telah 
menciptakan iklim lomba pada petani tanaman hortikultura untuk menjaga penampilan produk 
yang dihasilkan tetap menarik perhatian. Usaha yang dilakukan oleh petani adalah melakukan 
pemupukan dan melakukan perlindungan tanamannya dari serangan OPT.  Maka pestisida 
sebagai alternatif utama untuk mewujudkan impiannya ; produknya cepat terjual dengan harga 
yang dapat bersaing sehingga keuntungan maksimal dapat dicapai.  

 

c. Dewa penyelamat investation capital 

Penggunaan pestisida yang dilakukan oleh petani hortikultura pada umumnya tidak lagi 
mengindahkan aturan dosis/konsentrasi yang dianjurkan.  Sulistiyono (2002), ketepatan dosis 
penggunaan pestisida oleh petani bawang merah yang telah mengikuti SLPHT (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu) di Kabupaten Nganjuk; 4,17 % tepat dan 95,83 % tidak tepat, 
sedangkan pada petani Non SLPHT 1,04 % tepat dan 98,96% tidak tepat.  Demikian halnya 
aplikasi pestisida dilakukan secara terjadwal “sebagai upaya preventifí” tindakan ini dilakukan 
oleh petani terdorong oleh adanya anggapan bahwa serangan OPT dapat datang secara tiba-
tiba. 

Penggunaan pestisida yang demikian itu telah menimbulkan dampak ekologis yang 
sangat serius. Dampak ekologis yang ditimbulkan diantaranya adalah timbulnya resurgensi 
hama,  ledakan hama sekunder, matinya musuh alami hama primer dan resistensi hama utama.  
Sebagaimana diketahui pada tahun 1947, dua tahun setelah penggunaan DDT telah diketahui  
munculnya strain  seperti lalat rumah yang resisten terhadap DDT. Saat itu telah diketahui lebih 
dari  500 spesies  serangga terutama serangga hama yang telah resisten terhadap berbagai jenis 
atau kelompok insektisida (Untung, 1993). Sulistiyono (2002),   penggunaan insektisida yang 
tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada tanaman bawang merah telah 
meningkatkan tingkat resistensi hama Ulat (Spodoptera, sp) sebagai hama utama, dan ledakan 
Leromyza. Sp.  (hama sekunder), disisi lain telah memusnahkan berbagai hewan dan serangga 
predator seperti Laba-laba (Aranaeus inustus, Argiope sp, Lycosa pseudoannulata dan Oxyopes 

javanicus.  
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Kondisi kerusakan ekologis inilah mengakibatkan munculnya dorongan petani untuk 
meningkatkan penggunaan pestisida berlebihan, bahkan melakukan self inovation untuk 
memperoleh formulasi pestisida yang cocok untuk memberantas hama maupun penyakit pada 
tanamannya. Kekawatiran petani yang sangat tinggi terhadap usahanya apabila terjadi serangan 
OPT tak terkendalikan  dan berdampak pada investation capital.  

 

2. Bahaya Penggunaan Pestisida  

Pada umumnya kita membedakan makanan yang aman dan berbahaya atau beracun 
dengan cara mengamatinya atau membaui, atau bahkan mencicipinya secara langsung. 
Penilaian mendasarkan pada rasa, misalnya, asam, pahit, getir atau manis. Adapula rasa lain, 
gatal, umpamanya, dan bau yang aneh atau menyengat. Namun demikian cara pendeteksian 
sebagaimana  di atas perlu untuk dikaji ulang.  

Saat ini metode dan ukuran-ukuran di atas sudah tidak sanggup lagi untuk memastikan 
aman tidaknya makanan yang akan kita konsumsi. Perlu diketahui bahwa panca indra kita sudah 
tidak lagi mampu mendeteksi adanya zat kimia berbahaya yang ngendon  di dalam makanan 
yang akan kita santap. Zat kimia berbahaya inilah yang lazim disebut dengan residu pestisida. 
Munculnya fenomena residu pestisida sejak manusia mempercayai keampuhan pertanian 
modern (revolusi hijau), bertani dengan asupan kimia yang tinggi.  

Keracunan pestisida tidak hanya dapat terjadi karena paparan (exposure) langsung oleh 
pestisida (menghirup, terkena percikan  atau menyentuh sisa pestisida), yang umumnya sudah 
diketahui oleh banyak orang. Tetapi keracunan bisa terjadi pula, lantaran manusia 
mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung residu pestisida dalam jumlah yang 
cukup tinggi, melibihi suatu batas maksimal yang telah ditetapkan (MRL-maximum Residu Limit), 
atau batasan ADI (Acceptable Daily Intake) sebagai batasan-batasan baku yang telah ditetapkan 
oleh badan-badan dunia (WHO, FAO). 

 

 

a. Pestisida “ngendon”  dalam makanan kita 

Residu pestisida yang terdapat dalam hasil-hasil tanaman berasal dari pestisida yang 
langsung diaplikasikan pada tanaman (untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman). Namun, 
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residu dapat pula berasal dari kontaminasi melalui hembusan angin, debu yang terbawa hujan 
dari daerah lain, maupun membudidayakan tanaman pada tanah yang banyak mengandung 
pestisida. Beberapa contoh ; hampir separuh (45%) dari keseluruhan produksi buah dan sayuran 
di Selandia Baru pada periode 1990-1991, telah terkontaminasi pestisida. Bahkan, nyaris seluruh 
(95%) buah peach, dan seledri (96%) di negara itu mengandung residu pestisida.  

Di Indonesia kadar residu pestisida yang terkandung dalam bahan pangan cukup 
memprihatinkan. Wortel, kentang, kubis, bawang merah, tomat, dan kubis dari berbagai tempat 
budidaya sayuran di Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tahun 1987 diketahui memiliki residu 
yang melampai batas maksimal. 

 
Tabel  1 :  Residu Pestisida Pada Sayuran 

No. Pestisida Residu ppb Jenis Sayuran Asal sampel Batas 
Maksimal* 

1. DDT     4,422 Wortel Magelang 1,0 
2. Endosulfan 625 Wortel Kuncen, Jabar --- 
3. Lindana 265 Wortel Cipanas 3,0 
4. Diazinon 227 Sawi Salatiga 0,75 
5. Aldrin 170 Wortel Magelang 0,1 
6. Malation 136 Bawang Merah Brebes 3,0 
7. Dieldrin   70 Tomat Ambarawa 0,1 
8. MIPC   59 Kentang Sukamandi --- 
9. Fention   34 Kubis (kol) Magelang 1,0 
 *) Batas maksimal residu pestisida ditetapkan oleh Depkes 

Sumber  : F.G. Winarto (1987) 
 

Temuan lainnya, DDT yang sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 1991, ternyata 
masih mampu meninggalkan residu (tertinggi) pada buah tomat dengan kadar 0,5780 ppm 
(Kompas, Mei 1993). Hasil Penelitian YLKSS (yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan) 
atahun 1990 menunjukkan bahwa satu dari 16 sampel sayuran, yaitu tomat mengandung residu 
pestisida. Hasil analisis densitimeter menunjukkan bahwa kadar senyawa Sipermetrin mencapai 
2,167 ppm. Residu pestisida terdapat pula pada daging dan susu berasal dari ternak yang diberi 
makan rumput dan limbah pertanian yang telah tercemar pestisida. Di Pengalengan, Jawa Barat 
tahun 1987, susu sapi yang dipelihara petani mempunyai kandungan turunan DDT  sebanyak 
0,0162 ppm.  

 

b. Bahaya pestisida terhadap kesehatan manusia 
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Kita semua terpapar dengan pestisida pada dasarnya yang berketerusan. Makanan yang 
kita makan, terutama buah dan sayuran segar, mengandung residu pestisida. The National 

Academy of Sciences (NAS)  tahun 1987 mengeluarkan laporan tentang pestisida dalam 
makanan. Pada dasar data dalam penelitian,  resiko potensial yang diberikan oleh pestisida 
penyebab kanker dalam makanan kita lebih dari sejuta kasus kanker tambahan dalam 
masyarakat Amerika selama hidup. Karena sekitar 30 macam pestisida karsinogen terdapat 
dalam makanan kita, dan selama ini belum menyebutkan potensi pemaparan terhadap pestisida 
karsinogen dalam air minum.  

 

 

 

 
Tabel 2 :  Jenis Pestisida dan potensi bahaya bagi kesehatan manusia 

No. Jenis Pestisida Jenis Penggunaan Potensi Bahaya Pada Kesehatan Manusia 
1.  Asefat Insektisida Kanker, mutasi gen, kelainan alat reproduksi 
2.  Aldikard Insektisida Sangat beracun pada dosis rendah 
3.  BHC Insektisida Kanker, beracun pd alat reproduksi 
4.  Kaptan Insektisida Kanker, mutasi gen 
5.  Karbiral Insektisida Muatasi gen, kerusakan ginjal 
6.  Klorobensilat Insektisida Kanker, mutasi gen, keracunan alat reproduksi 
7.  Klorotalonis Fungisida Kanker, keracunan alat reproduksi 
8.  Klorprofam Herbisida Kanker, mutasi gen, pengaruh kronis 
9.  Siheksatin Insektisida Karsinogen 
10.  DDT Insektisida Cacat lahir,, pengaruh kronis. 
Sumber :  Pesticide Action Network (PAN) Indonesia 

 

Badan yang bekerja sebagai pemantau atas pestisida untuk melindungi konsumen (FDA 
/The foot and Drug Administration), menyatakan lebih dari 110 pestisida yang berbeda terdeteksi 
dalam semua makanan ini antara 1982-1985. Dari 25 pestisida yang terdeteksi lebih sering, 9 
telah diidentifikasi oleh FDA sebagai penyebab kanker, disamping potensi bahaya lainnya. 

Pada musim panas 1985, hampir 1000 orang dibebrapa negara bagianWilayah Barat dan 
Canada keracunan oleh residu pestisida Temik dalam semangka. Dalam 2-4 jam setelah 
memakan semangka yang tercemar, orang akan mengalami rasa mual, muntah, pandangan 
buram, otot lemah dan gejala lain. (Masih untung), tidak ada yang meninggal, biarpun 
kebanyakan korban dalam kondisi parah. Masih ditempat yang sama laporan juga menyebutkan 
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adanya serangan gangguan hebat, jantung tak teratur, sejumlah orang dirumah-sakitkan, dan 
paling kurang 2 bayi lahir mati. Tahun 1986, kira-kira 140 kandang sapi perah di Arkansas, 
Oklahoma dan Missouri dikarantina karena tercemar oleh pestisida terlarang heptaklor.  

WHO (World Health Organisation) memperkirakan bahwa setengah juta kasus 
keracunan pestisida muncul setiap tahunnya, 5000 orang diantaranya berakhir dengan kematian. 
Pada akhir tahun 1980 dilaporkan bahwa jumlah keracunan pestisida di dunia dapat mencapai 
satu juta kasus dengan 20.000 kematian per tahun.  

Dr. Nani Djuangsih dalam penelitiannya tahun 1987 di beberapa desa di Jawa Barat 
menemukan residu DDT dalam Asi sebanyak 11,1 ppd didaerah Lembang. Demikian pula 
penelitian muthahir yang dilakukan Dr. Theresia membuktikan masih detemukan turunan DDT 
sebanyak 0,2736 ppm dalam ASI di daerah Pengalengan.  

Dampak  secara tidak langsung dirasakan oleh manusia, oleh adanya penumpukan 
pestisida di dalam darah yang berbentuk gangguan metabolisme enzim asetilkolinesterase 

(AChE), bersifat karsinogenik yang dapat merangsang sistem syaraf menyebabkan parestesia 
peka terhadap perangsangan, iritabilitas, tremor, terganggunya keseimbangan dan kejang-kejang 
(Frank C. Lu, 1995). Hasil uji Cholinesterase  darah dengan Tintyometer Kit yang dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur terhadap tenaga pengguna pestisida pada tahun 1999 dari 
86 petani yang diperiksa 61,63 % keracunan dan 2000 sebanyak 34,38 % keracunan dari lokasi 
yang berbeda. Sulistiyono (2002), pada petani Bawang Merah di tiga kecamatan di Kabupaten 
Nganjuk Jawa Timur,  ditemukan petani yang terpapar pestisida kategori berat 5 orang dan 
ringan 83 kasus dari 192 responden.  

 

c. Pestisida dapat merusak keseimbangan ekologi 

Dinamika pestisida  dilingkungan yang membentuk suatu siklus, terutama jenis pestisida 
yang persisten. Penggunaan pestisida oleh petani dapat tersebar di lingkungan sekitarnya; air 
permukaan, air tanah, tanah dan tanaman. Sifat mobil yang dimiliki akan berpengaruh terhadap 
kehidupan organisme non sasaran, kualitas air, kualitas tanah dan udara.  

Kondisi tanah di Lembang dan Pengalengan Jawa Barat berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Dr. Theresia (1993) sudah tercemar pestisida. Di daerah Lembang, contoh tanah 
yang diambil dari sekitar ladang tomat, kubis, buncis dan wortel, mengandung residu organoklorin 
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yang cukup tinggi. Penggunaan pestisida dan tertinggalnya residu dapat sangat menurunkan 
populasi hewan tanah. 

Dibandingkan dengan besarnya kandungan residu pestisida dalam tanah, kandungan 
pestisida dalam air memang lebih rendah. Meskipun demikian hasil penelitian membuktikan 
bahwa telah terjadi pencemaran di lingkungan perairan akibat pestisida. Contohnya ialah 
kematian 13 orang di Aceh Utara akibat mengkonsumsi tiram (Ostrea culcullata) yang tercemar 
pestisida. Pencemaran itu menurut Kompas 10 Mei 1993 berasal dari tambak udang yang 
menggunakan Brestan  untuk membunuh siput dan hama yang memakan benur. 

Lingkungan perairan yang tercemar menyebabkan satwa yang hidup di dalam dan 
sekitarnya turut tercemar. Ini dapat dibuktikan dari penelitian Dr. Therestia tahun 1993, ia 
menemukan kandungan Organoklorin dalam tubuh ikan sebanyak 0,0792 ppm di Lembang dan 
0,020 ppm di Pengalengan. Selain itu terdapat residu organofosfat sebesar 0,0004-1,1450 ppm di 
wilayah tersebut. 

BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) tahun 1982 sudah melaporkan bahwa ikan, 
udang dan kepiting di Delta Cimanuk Jawa Barat tercemar oleh derivat  DDT. Air dan lumpur 
tanah liat pun tercemar dengan Diazinon dan Thiodan. Penelitian yang lebih intensif, dilakukan 
oleh Proyek Penelitian Pengembangan Sumberdaya Air  dan Pencemaran Perairan Air Tawar 
menemukan bahwa semua badan air tawar yang diteliti di Jawa Barat mengandung pestisida 
dengan jumlah berkisar 0,1-6,0 ppm dari 4 jenis Organofosfat dan 1 karbamat yang dianalisis, 
dan badan-badan air tawar di bagian Indonesia lainnya, seperti di Sumatera, Sulawesi dan Bali 
hampir tercemar seluruhnya.  

 

Penutup 
  

 Peranan pestisida dalam sistem pertanian sudah menjadi  dilema yang sangat menarik 
untuk dikaji. Berpihak pada upaya pemenuhan kebutuhan produksi pangan sejalan dengan 
peningkatan perumbuhan penduduk Indonesia, maka pada konteks pemenuhan kuantitas 
produksi pertanian khususnya produk hortikultura pestisida sudah tidak dapat lagi 
dikesampingkan dalam sistem budidaya pertaniannya. Mengingat penciptaan social culture yang 
telah tercipta sedemikian rupa oleh pemerintah tahun 1980-an dengan subsidi biaya penggunaan 
pestisida dan pendewaan pestisida sebagai penyelamat produksi dan investasi petani. Hingga 
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saat ini ketergantungan petani terhadap pestisida semakin tinggi untuk menghasilkan kuantitas 
dan cosmetic appearance  produk, hal ini disebabkan oleh kesimbangan ekologis yang sudah 
tidak sempurna (populasi hama tinggi musuh alami semakin punah).  
 Di pihak lain penggunaan pestisida membawa bencana yang sangat hebat terhadap 
kesehatan petani dan konsumen akibat mengkonsumsi produk hortikultura yang mengandung 
residu pestisida. Menurut WHO setiap setengah juta kasus pestisida terhadap manusia, 5000 
diakhiri dengan kematian. Dampak lain yang tidak kalah pentingnya adalah timbulkan 
pencemaran air, tanah dan udara yang dapat mengganggu sistem kehidupan organisme lainnya 
di biosfer ini.  
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