
1 
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 Dusun Turgo merupakan dusun yang terletak di lereng Merapi, dimana masyarakatnya 

tidak mempunyai sawah, sehingga banyak yang menggantungkan kehidupannya pada lahan 

pekarangan dan kebun tegalnya.  Mengingat hasil pekarangan menjadi harapan hidup yang 

utama maka perlu dikelola seoptimal mungkin baik untuk menanam berbagai macam tanamann 

maupun untuk memelihara hewan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Melihat 

kenyataan demikian maka penelitian ini bertujuan untuk 1. mengkaji  keanekaragaman hayati 

yang ada di lahan pekarangan Dusun Turgo 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

masyarakat  dalam memilih keanekaragaman hayati yang diusahakan dan 3. Mengkaji manfaat 

keanekaragaman hayati bagi kehidupan masyarakat serta sumbangannya   dalam menunjang 

Ketahanan Pangan. 
Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif digunakan untuk  mengkaji 

keanekaragaman hayati baik tanaman maupun hewan dan kualitatif untuk mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi masyarakat dalam memilih keanekaragaman hayati yang diusahakan di lahan 

pekarangannya. Selanjutnya diambil 20 responden yang mencakup pengurus dusun dan  tokoh 

masyarakat serta  warga  masyarakat.  Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner,  

wawancara mendalam, dokumentasi dan identifikasi tanaman maupun hewan.. Variabel penelitian 

mencakup lingkungan abiotik, biotik, dan cultural (ABC). Analisis dilakukan secara deskriptif dan  

analisis kualitas keanekaragaman hayati menurut Fandeli (2006).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas keanekaragaman hayati menurut  Fandeli 

(2006) diketahui bahwa keragaman jenis flora digolongkan dalam kondisi baik sekali (skala 5) 

demikian juga untuk keragaman jenis flora bermanfaat  digolongkan dalam kondisi baik sekali 

(skala 5). Adapun untuk keragaman jenis fauna digolongkan dalam kategori baik sekali (skala 5) 

demikian juga untuk keragaman jenis fauna bermanfaat digolongkan dalam kategori baik sekali  

(skala 5). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan 

keanekaragaman hayati antara lain nilai pasar produk, kemajuan teknologi dan pengetahuan, 

kebutuhan sehari-hari baik  untuk mencukupi kebutuhan memasak, obat-obatan, kayu bakar dan 

bahan  bangunan. Keanekaragaman hayati yang diusahakan dapat bermanfaat sebagai tanaman  

pangan, pakan ternak, obat, hias, bahan bangunan dan kerajinan, kayu bakar,  tanaman ritual dan 

juga menyediakan protein, susu sehingga mampu menunjang ketahanan pangan yaitu dengan 

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga secara cukup baik jumlah maupun mutu, aman, merata 

dan terjangkau. .  
.  

 

Kata-kata kunci: keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, Turgo 
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A. Pendahuluan 

Pekarangan menurut Terra (Danoesastro, 1979)  adalah tanah di sekitar rumah, kebanyakan 

berpagar keliling, dan biasanya ditanami padat dengan beraneka macam tanaman semusim 

maupun tanaman tahunan untuk keperluan sendiri sehari-hari dan untuk diperdagangkan. 

Selanjutnya Sumarwoto (Danoesastro, 1979) melihat pekarangan sebagai suatu ekosistem dan 

memberikan pengertian yang lebih luas yaitu pekarangan adalah  sebidang tanah darat yang 

terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasannya, ditanami dengan berbagai 

jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan pemilikan dan/atau fungsional dengan rumah 

yang bersangkutan. Hubungan fungsional yang dimaksudkan di sini adalah meliputi hubungan 

sosial budaya, hubungan ekonomi, serta hubungan biofisika”.   

Ditinjau dari segi sosial budaya, dewasa ini nampak ada kecenderungan bahwa pekarangan 

terutama di perkotaan yang terbatas luasnya dipenuhi dengan tanaman hias dengan dikelilingi 

tembok atau pagar. Namun, bagi masyarakat pedesaan seperti di dusun Turgo masih banyak 

didapati pekarangan yang tidak berpagar. Seandainya berpagar maka selalu ada bagian yang 

masih terbuka atau diberi pintu yang mudah dibuka oleh siapapun dengan maksud untuk tetap 

memberi keleluasaan bagi masyarakat umum untuk keluar masuk pekarangannya. Selain fungsi 

hubungan sosial budaya, pekarangan juga memiliki fungsi hubungan ekonomi  yang sangat 

berati  bagi masyarakat yang hidup di pedesaan, karena dari pekarangan dapat dihasilkan sumber 

bahan makanan, tanaman perdagangan,  tanaman rempah-rempah atau obat-obatan, buah-

buahan, sayur-sayuran dan juga sumber berbagai macam kayu-kayuan (untuk kayu nakar, bahan 

bangunan, maupun bahan kerajinan). Melihat kenyataan demikian maka  bagi masyarakat di 

lereng Merapi pekarangan merupakan sumber hidup yang sewaktu-waktu dapat diambil 

manfaatnya untuk berbagai macam keperluan. Berkaitan dengan ketahanan pangan khususnya 

bagi masyarakat dusun Turgo, maka keanekaragaman hayati yang ada di dusun Turgo baik 

tanaman maupun hewan merupakan suatu upaya masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan Undang-

Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan dikatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Untuk itu pemerintah juga 

mengupayakan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
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Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

(Handewi Purwati Saliem, 2011). 

Dusun Turgo merupakan dusun yang terletak di lereng Merapi, dimana masyarakatnya 

tidak mempunyai sawah, sehingga banyak yang menggantungkan kehidupannya pada lahan 

pekarangan dan kebun atau tegalnya.  Mengingat hasil pekarangan menjadi harapan hidup yang 

utama maka perlu dikelola seoptimal mungkin baik untuk menanam berbagai macam tanamann 

maupun untuk memelihara hewan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Melihat kenyataan demikian maka penelitian ini bertujuan untuk 1. mengkaji  keanekaragaman 

hayati yang ada di lahan pekarangan Dusun Turgo 2. Mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi masyarakat  dalam memilih keanekaragaman hayati yang diusahakan dan 3. 

Mengkaji manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan masyarakat serta sumbangannya   

dalam menunjang Ketahanan Pangan. Melalui penelitian ini akan dapat diketahui upaya-upaya 

masyarakat dalam mempertahankan tanaman yang digunakan dalam kehidupannya, sebagai 

bentuk kearifan lingkungan masyarakat dalam mengkonservasi keanekaragaman hayati di lahan 

pekarangan dusun Turo. 

 

B.  Metode Penelitian 

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan di Dusun Turgo, 

Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman pada bulan April - Desember 2011. 

Penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif digunakan untuk  mengkaji 

keanekaragaman hayati baik tanaman maupun hewan dan kualitatif untuk mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih keanekaragaman hayati yang diusahakan di 

lahan pekarangannya. Selanjutnya diambil 20 responden yang mencakup pengurus dusun,  tokoh 

masyarakat dan warga  masyarakat.  Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner,  wawancara mendalam, dokumentasi dan identifikasi tanaman maupun hewan.. 

Variabel penelitian mencakup lingkungan abiotik, biotik, dan cultural (ABC). Analisis dilakukan 

secara deskriptif dan  analisis kualitas keanekaragaman hayati menurut Fandeli (2006).  

 

C. Kondisi wilayah Dusun Turgo 

Dusun Turgo merupakan salah satu dusun dari 16 dusun yang ada di Desa 

Purwobinangun, Kecamatan Pakem yang paling utara, dusun ini merupakan dusun  yang ada di 
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lereng merapi yang masih tersisa dari amukan Wedhus Gembel pada Tahun 1994. Sejak tahun 

itu Turgo terpecah menjadi 2, yaitu sebagian menghuni relokasi Sudimoro dan sebagian besar 

kembali mendiami tempat semula di Turgo. Dusun Turgo merupakan kawasan desa yang paling 

tinggi dan paling dekat dengan Gunung Merapi.  Jarak antara Turgo dengan Merapi sekitar 7 km. 

Desa yang secara geografis terletak 900 dpl ini mempunyai udara sejuk dan  dingin. Kondisi 

yang demikian ini menjadikan Dusun Turgo sebagai desa wisata alami di Kabupaten Sleman  

Beberapa potensi wisata yang ada diantaranya yaitu hutan pinus, kebun bambu, kebun anggrek 

dan tempat ziarah yang berupa makam Syech Jumadil Kubro. 

Dusun Turgo tampak hijau penuh dengan beranekaragam tanaman  mulai dari  tanaman 

pangan seperti (ketela rambat, ketela pohon,  garut, ganyong, kimpul, dll.),  tanaman buah-

buahan (Pepaya, durian, salak, mangga, jeruk, alpukat, jambu, rambutan, pakel,  dll.), tanaman 

sayuran (Mlinjo, daun ketela pohon, daun kates,  nangka, pete, dll.), tanaman perdagangan 

(Kelapa, cengkeh), tanaman rempah-rempah dan obat-obatan (.Jahe, laos, kunyit, kencur, 

dll.).kayu-kayuan (Damar, mahoni, lamtoro. jati, angsana, bambu,  dll., tanaman lainnya seperti 

berbagai tanaman hias, kenanga, kantil dll.  Keanekaragaman tanaman dan hewan yang 

diusahakan petani inilah yang dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mampu 

menunjang  ketahanan pangan. 

  

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas penduduk mempunyai mata 

pencaharian utama sebagai petani (85 %) dan PNS (15 %) dengan luas lahan yang dimiliki rata-

rata 2900 m
2
, pendidikan SD 40 %, SLTP 30 % dan SLTA 30 %.  

1. Keanekaragaman Hayati Di Lahan Pekarangan Dusun Turgo 

a. Keanekaragaman Flora 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis tanaman di dusun 

Turgo ditemukan sebanyak 254 jenis tanaman dengan 97 famili. Dilihat dari keragaman jenis 

flora menurut soerjani dalam Fandeli (2006) maka keragaman jenis flora yang ada di pekarangan 

dusun Turgo dapat digolongkan dalam kondisi baik sekali dengan skala 5 dimana terdapat lebih 

dari 30 jenis flora. Demikian juga dengan jenis flora bermanfaat (dimanfaatkan sebagai bahan 

kayu, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman buah) dapat digolongkan dalam kondisi baik 

sekali dengan skala 5 dimana terdapat lebih dari 15 jenis flora.  
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b. Keanekaragaman Fauna 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis hewan di dusun Turgo yang 

ditemukan sebanyak 22 jenis hewan dari 16 famili. Berdasarkan keragaman jenis fauna menurut 

soerjani dalam Fandeli (2006) maka keragaman jenis fauna yang ada di pekarangan dusun Turgo 

dapat digolongkan dalam kondisi baik sekali dengan skala 5 dimana terdapat lebih dari 15 jenis 

fauna. Demikian juga untuk  jenis fauna bermanfaat seperti sapi, sapi perah, ayam, itik, enthok, 

angsa, kelinci, kambing, anjing, kucing dan lebah dapat digolongkan dalam kondisi baik sekali 

dengan skala 5 dimana terdapat > 10 fauna bermanfaat. 

 

2. Manfaat Keanekaragaman Hayati Di Lahan Pekarangan Dusun Turgo Dalam Menunjang 

Ketahanan Pangan. 

 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengenai manfaat tanaman yang digunakan 

oleh masyarakat maka jenis-jenis tanaman yang ada di lahan pekarangan dusun Turgo dapat 

dikategorikan sebagai tanaman produksi yang meliputi tanaman pangan, buah-buahan,   sayuran, 

rempah-rempah dan pewarna alami, tanaman hias, tanaman obat, tanaman perkebunan, 

perdagangan dan industri, tanaman untuk bahan bangunan, fungsi ekologis, kayu bakar, pakan 

ternak, tali  dan kerajinan serta tanaman yang digunakan untuk acara adat atau keagamaan.   

a. Manfaat Flora 

1) Tanaman Produksi  

a) Pangan 

Tanaman produksi di dusun Turgo termasuk tanaman pangan, buah-buahan, sayur-

sayuran,  rempah-rempah dan pewarna alami. Tanaman-tanaman ini dapat dimanfaatkan sendiri 

maupun dapat djual oleh masyarakat sehingga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat. 

Potensi tanaman pangan yang ditemukan di lahan pekarangan dusun Turgo ada sebanyak 13 

jenis. Meskipun banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, namun sampai 

saat ini tanaman tersebut hanya berfungsi sebagai tanaman penghasil makanan tambahan atau 

makanan kesukaan, karena makanan pokok masyarakat dusun Turgo tetap nasi. Namun demikian 

tanaman-tanaman tersebut dapat menjadi alternatif tanaman pangan dalam diversifikasi makanan 

seperti halnya program pemerintah dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 (Kementerian Pertanian, 2012) 
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b) Buah-buahan dan Sayur-sayuran 

Dari hasil identifikasi tanaman buah-buahan ditemukan 38 jenis tanaman buah-buahan. dan 

34 jenis tanaman sayur-sayuran. Berkaitan dengan konsumsi pangan masyarakat Indonesia 

dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2010 skor PPH adalah 80,6, tetapi 

masih didominasi konsumsi energi kelompok padi-padian (Kementerian Pertanian, 2012). Hal ini 

terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, berimbang 

dan aman. Sementara itu konsumsi pangan yang lainnya masih belum memenuhi komposisi ideal 

yang dianjurkan, seperti pada kelompok umbi-umbian, panan hewani, sayur dan buah. Maka dari 

itu banyaknya aneka buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di lahan pekarangan Turgo ini 

jelas dapat menopang ketahanan pangan masyarakat di dusun Turgo.  

Disamping tanaman produksi seperti tersebut di atas maka di lahan pekarangan dusun 

Turgo banyak ditemukan tanaman hias 74 jenis, tanaman obat 57 jenis, tanaman perkebunan, 

perdaganan dan industri 9 jenis (cengkeh, kakao, damar, nilam, jarak, kopi, randu, mlinjo,  dan 

teh),  tanaman bahan bangunan, tanaman berfungsi ekologis, kayu bakar, pakan ternak, tali dan 

kerajinan ada 47 jenis. 

 

b. Fauna 

Disamping jenis tanaman, masyarakat dusun Turgo juga banyak mengusahakan ternak 

untuk menambah penghasilannya maupun untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga. Daging 

dan susu memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan makan menurut Pola Pangan 

Harapan  yang mencakup Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Kacang-kacangan, Sayur 

dan Buah, Biji BerminyakLemak,  dan Minyak Gula Lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan 22 

jenis fauna. Jenis ternak yang banyak diusahakan masyarakat dusun Turgo adalah sapi, sapi 

perah, ayam, itik, angsa, kambing, entok dan kelinci. 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Keanekaragaman Hayati 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam maka faktor-faktor yang 

mempenaruhi masyarakat dalam memilih keanekaraaman hayati yang diusahakan di lahan 

pekarangannya dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor utama yaitu ekonomi, teknologi dan 

informasi serta sosial dan budaya. 
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a. Ekonomi, faktor ekonomi berkaitan erat dengan harga jual produk tanaman yang diusahakan. 

Produk tanaman yang dimaksudkan masyarakat adalah produk tanaman semusim khususnya 

tanaman sayur-sayuran seperti lombok, kobis, sawi yang umur tanamannya relatif pendek. 

Petani belajar berdasarkan pengalaman dan senantiasa survei harga pasar saat tanaman sudah 

menjelang panen karena harga produk pertanian sangat cepat berubah khususnya lombok, 

sehingga suatu saat petani  harus memanen lomboknya meskipun masih hijau, daripada 

menunggu lombok tua nanti harga sudah jatuh atau turun drastis. Sementara untuk tanaman 

tahunan tidak banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi oleh kebutuhan keluarga seperti 

menanam tanaman yang daunnya dapat dipakai untuk pakan ternak, tanaman yang nantinya 

bisa untuk bahan bangunan, tanaman yang cepat tumbuh untuk dijual sebagai kayu bakar.  

b. Teknologi dan informasi, faktor teknologi dan informasi berkaitan erat dengan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dan informasi yang 

mempengaruhi masyarakat misalnya pada cara budidaya baik tanaman maupun hewan, 

misalnya dalam menanam lombok dan pemilihan bibit-bibit unggul untuk tanaman buah-

buahan, sayuran. Pada hewan misalnya pada penggemukan ternak, perkawinan ternak, 

pemilihan bibit unggul untuk ternak, pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas.  Semua 

informasi dan teknologi tersebut dapat diperoleh melalui media baik cetak maupun media 

elektronik, juga melalui penyuluhan oleh Petugas Lapangan 

c. Sosial dan Budaya, faktor sosial dan budaya berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari 

keluarga dan kebutuhan hidup untuk bermasyarakat. Mengingat dusun Turgo letaknya jauh 

dari pusat perdagangan seperti pasar, pertokoan, dan jauh dari pusat kesehatan maka 

masyarakat lebih suka menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk kebutuhan memasak, kecukupan gizi, maupun 

menanam tanaman yang bisa digunakan sebagai obat pada saat keluarganya sakit sebagai obat 

sementara seperti dadap serep, lidah buaya, binahong. Untuk tanaman yang  bersifat ekonomis 

seperti lombok, maka tanaman yang ditanam jika tetanga membutuhkan atau meminta, 

pemilik tanaman dengan senang hati mempersilahkan tetangganya untuk mengambil sehingga 

tanaman juga mempunyai fungsi sosial. 

Dalam hubungannya dengan budaya, sebagian masyarakat juga tetap menanam tanaman yang 

senantiasa dibutuhkan dalam acara-acara tertentu seperti acara pernikahan. Dalam pernikahan  

harus membuat kembar mayang yang membutuhkan tanaman seperti tebu hitam\wulung, 
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janur, puring, dan lain-lain. Demikian juga pada acara-acara kenduri membutuhkan janur dan 

ayam serta sayur-sayuran, acara 1 syuro dengan membawa hasil bumi ke bukit Turgo. Kondisi 

demikian ini yang membuat keanekaragaman hayati khususnya jenis tanaman tetap dapat 

dipertahankan oleh masyarakat di lahan pekarangan dusun Turgo 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a. Keanekaragaman hayati di lahan pekarangan dusun Turgo mencakup jenis tanaman dan 

jenis hewan. Jumlah tanaman yang ditemukan sebanyak 254 jenis tanaman dari 97 

famili, sedangkan jenis hewan yang ditemukan sebanyak 22 jenis dari 16 famili. 

b. Manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai 

jenis tanaman pangan 13 jenis, buah-buahan 38 jenis, sayur-sayuran 34 jenis, tanaman 

hias 74 jenis, tanaman obat 57 jenis, tanaman perkebunan, perdagangan dan industri 9 

jenis, tanaman untuk bahan bangunan, fungsi ekolois, kayu bakar, pakan ternak, tali dan 

kerajinan 47 jenis. Sedangkan untuk hewan penghasil susu 1 jenis dan penghasil daging 

dan telur ada 7 jenis. Keanekaragaman hayati yang ada sangat beragam baik dari nabati 

maupun hewani yang dapat untuk memenuhi kebutuhan Pola Pangan Harapan sehingga 

dapat menunjang ketahanan pangan 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengusahakan tanaman adalah: 

1) Ekonomi : nilai pasar dari hasil produk 

2) Teknologi dan informasi baik melalui media cetak, elektronik maupun penyuluhan 

3) Sosial dan budaya : jenis tanaman yang senantiasa dibutuhkan baik untuk 

kepentingan keluarga sendiri maupun kepentingan bersama dan adat.  

2. Saran  

Untuk meningkatkan nilai manfaat penggunaan keanekaragaman hayati maka perlu 

diberikan pengetahuan tentang pengolahan pasca panen terutama pada hasil tanaman 

pangan dan perlu adanya sosialisasi tentang Pola Pangan Harapan untuk menunjang 

ketahanan pangan 
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