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ABSTRACT 

Counseling on organic vegetable production with verticulture system been 

done in Perumahan Sejahtera, Hajimena, South Lampung. The aim of this 

counseling is to enhance knowledge and skills of citizens about the organic 

vegetables cultivation with verticulture system and also contribute to incrase 

income. The method used is consultationand demonstration, while the evaluation 

is the initial evaluation, process evaluation, and final evaluation. Based on the 

questionnaires is known that the knowledge and skills of citizens in the organic 

vegetables cultivation increased from 35.5% to 84.4%, the skills of citizens in 

organic vegetable production with verticulture system increased from 23.3% to 

93.3%, and skills of citizens in making planting containers verticulture increased 

from 6.6% to 93.3%.  Consuming organic vegetables are good for our health and 

also contribute to increased income to Rp 60.000, - for a growing media (1.5 m). 

Key words : Verticulture, Organic, Vegetables, income 
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Pendahuluan 
 

Mengkonsumsi sayuran setiap hari terbukti bermanfaat bagi tubuh. Hal ini 

karena sayuran banyak mengandung serat, vitamin A, vitamin C, dan mineral 

yang dibutuhkan tubuh  (Vincent, Rubatzky, dan Yamaguchi, 1998). Namun 

demikian, konsumsi sayuran di Indonesia saat ini masih dibawah standar yang 

direkomendasikan FAO, yaitu sebesar 40,90 kg/kapita/tahun pada tahun 2007. 

Standar konsumsi sayur yang direkomendasikan FAO sebesar 73 

kg/kapita/tahun, sedangkan standar kecukupan untuk sehat sebesar 91,25 

kg/kapita/tahun(Anonymous, 2012). Dari jumlah tersebut tidak semua sayuran 

yang dikonsumsi masyarakat aman bagi tubuh, hal ini disebabkan adanya residu 

pestisida yang terkandung dalam sayuran 

Bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia, pestisida sintesis serta  hormon  

pertumbuhan  dalam  produksi  pertanian, dapat menimbulkan efek negatif   

terhadap   kesehatan   manusia   dan   lingkungan. Bagi manusia, senyawa kimia 

tersebut berpotensi menurunkan kecerdasan, menggangu kerja saraf, 

menganggu metabolisme tubuh, menimbulkan radikal bebas, menyebabkan 

kanker, meningkatkan risiko keguguran pada ibu hamil dan dalam dosis tinggi 

menyebabkan kematian (Sutanto, 2002). 

Tingginya resiko yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia tersebut 

mendorong masyarakat untuk beralih pada produk-produk sayuran 

organik.Namun saat ini sayuran organik masih merupakan komoditas yang sulit 

didapatkan di pasaran, kalaupun tersedia biasanya harga sayuran organik relatif 

mahal sehingga tidak terjangkau semua kalangan masyarakat.Upaya aplikatif 

yang murah dan efektif untuk meningkatkan konsumsi sayuran organik yang 

aman bagi tubuh adalah dengan melakukan budidaya sayuran organik di 

pekarangan rumah. Saat ini, luas pekarangan rumah pada perumahan-

perumahan rakyat sangat terbatas. Strategi yang digunakan untuk tetap bisa 

melakukan kegiatan budidaya sayuran organik di pekarangan rumah adalah 

dengan menggunakan sistem vertikultur. 

Vertikultur merupakan cara budidaya tanaman secara vertikal atau bertingkat 

ke atas. Penggunaan sistem vertikultur memungkinkan untuk melakukan 

kegiatan budidaya sayuran dengan memanfaatkan tempat secara efesien. Dalam 

budidaya ini, sayuran ditanam dengan memanfaatkan ruang tumbuh ke atas, 



Rizka Novi Sesanti, Sismanto, Hilman Hidayat,  
Ni Siluh Putu Nuryanti, Sri Handayani 

Budidaya Sayuran Organik Dengan Sistem Vertikultur Upaya Peningkatan 
Pendapatan Warga Di Perumahan Sejahtera Hajimena Lampung Selatan 

JEP-Vol. 2, No.4, November  2013    | 371 

luasan lahan yang digunakan tidak besar, sehingga cocok untuk diterapkan pada 

komplek perumahan yang memiliki pekarangan terbatas. 

Perumahan Sejahtera merupakan salah satu perumahan yang terletak pada 

Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.Secara 

umum pekarangan rumah di Perumahan Sejahtera sangat terbatas hanya ± 12 

m2 setiap rumahnya. Saat ini, pemanfaatan pekarangan rumah pada Perumahan 

Sejahtera adalah dengan menanam tanaman hias dan rumput taman. 

Pekarangan rumah ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk budidaya sayuran 

organik dengan sistem vertikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan sayuran 

keluarga setiap hari dan meningkatkan pendapatan warga. 

Budidaya sayuran organik dengan sistem vertikultur tidak berbeda dengan 

budidaya di lapangan, yang membedakannya hanyalah wadah tanam yang 

digunakan. Pada sistem vertikultur wadah tanam yang digunakan berupa barang 

bekas yang tidak dimanfaatkan lagi seperti kaleng bekas cat, ember bocor, sisa 

pipa, sisa talang air dan sebagainya. 

Secara manfaat, budidaya sayuran organik dengan sistem vertikultur di 

pekarangan rumah mampu menghemat pengeluaran biaya untuk belanja 

sayuran, dapat sebagai sumber gizi keluarga, dan membantu mengurangi 

konsumsi sayuran yang mengandung residu pestisida.  Secara estetika, 

budidaya sayuran dengan sistem vertikultur menyuguhkan pemandangan yang 

indah dan asri.  Secara ekonomi, budidaya tanaman ini diharapkan memberikan 

kontribusi yang cukup membantu rumah tangga dalam peningkatan pendapatan 

dan menghemat biaya/pengeluaran konsumsi, sehingga dapat dialokasikan 

untuk keperluan rumah tangga lainnya. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan penyuluhan 

dan demonstrasi kepada warga Perumahan Sejahtera mengenai pemanfaatan 

pekarangan rumah untuk budidaya sayuran organik dengan sistem vertikultur. 

Tujuan dari kegiatan  ini adalah : 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (teknis dan ekonomis) warga 

tentang budidaya sayuran dengan sistem vertikultur yang meliputi pembuatan 

wadah tanam vertikultur, teknik budidaya sayuran organik dan analisis 

pendapatan usaha. 
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Metode 

Kegiatan ini dilakukan di Perumahan Sejahtera, Kelurahan Hajimena, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.  Pelaksanaan kegiatan dimulai 

dari bulan November sampai dengan  bulan Desember 2012. 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah warga Perumahan Sejahtera, 

Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sejumlah 

14 orang warga.  Selanjutnya, warga tersebut diharapkan dapat 

menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya setelah 

mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 2 metode, yaitu : 

1. Metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi di salah satu rumah warga 

Perumahan Sejahtera. 

2. Metode demonstrasi langsung dalam bentuk demonstrasi cara 

(demcara) untuk keterampilan membuat wadah tanam vertikultur yang 

dilanjutkan dengan penanaman bibit sayuran pada wadah tanam 

vertikultur. Bibit sayuran dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara 

disemai satu minggu sebelum kegiatan demonstrasi cara. 

Keberhasilan kegiatan ini akan diamati dengan cara melakukan evaluasi. 

Evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi awal, evaluasi proses, dan 

evaluasi akhir. Evaluasi awal dilakukan sebelum penyuluhan/demonstrasi, 

dengan cara menyebarkan quisioner kepada warga sasaran tentang budidaya 

sayuran organik dengan sistem vertikultur. Evaluasi proses dilakukan saat 

kegiatan penyuluhan/demonstrasi dilakukan, yaitu dengan cara melihat respon 

yang diberikan peserta baik berupa pertanyaan, diskusi dan antusiasme dalam 

melakukan demonstrasi. Evaluasi akhir dilakukan setelah kegiatan penyuluhan 

dan demonstrasi selesai menggunakan quisioner yang sama saat dilakukan 

evaluasi awal.  Tujuan dari evaluasi akhir adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan yang diberikan dalam penyuluhan dan demonstrasi tersebut 

dipahami atau diserap oleh warga peserta. Sebagai tolak ukur keberhasilan 

dalam kegiatan ini apabila  dari segi pengetahuan 70 % peserta menjawab 

dengan benar (membandingkan hasil quisioner awal dan akhir) dan melihat 

keberhasilan pembuatan wadah tanam dan budidaya sawi organik dengan 

system vertikultur. 
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Pembahasan 

Tinjauan Umum Budidaya Sawi Organik Secara Vertikutur 

Sawi atau caisin (Brassica sinensis) L.) termasuk famili  Brassicaceae, 

daunnya panjang, halus, tidak berbulu, dan tidak berkrop.  Tumbuh baik di 

tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat 

diusahakan dari dataran rendah sampai dataran tinggi, tapi lebih baik di dataran 

tinggi.  Biasanya dibudidayakan di daerah ketinggian 100—500 m dpl, dengan 

kondisi tanah gembur, banyak mengandung humus, subur dan drainase baik. 

Tanaman sawi terdiri dari dua jenis yaitu sawi putih dan sawi hijau. 

Sebelum benih disebar, direndam dengan larutan Previcur N dengan 

konsentrasi 0,1 % selama + 2 jam. Selanjutnya benih disebar merata pada 

bedengan persemaian, dengan media semai setebal + 7 cm dan disiram. Media 

semai dibuat dari pupuk kandang dan tanah yang telah dihaluskan dengan 

perbandingan 1 : 1. Benih yang telah disebar ditutup dengan media semai, 

selanjutnya ditutup dengan daun pisang atau karung goni selama 2 – 3 hari.  

Bedengan persemaian tersebut sebaiknya diberi naungan. 

 Lahan terlebih dahulu diolah dengan cangkul sedalam 20 - 30 cm supaya 

gembur, setelah itu dibuat bedengan dengan arah membujur dari Barat ke Timur 

agar mendapatkan cahaya penuh. Lebar bedengan sebaiknya adalah 100 cm, 

tinggi 30 cm dan panjang sesuai kondisi lahan. Jarak antar bedengan  + 30 cm. 

Lahan yang asam (pH rendah) lakukan pengapuran dengan kapur kalsit atau 

dolomit.  Pupuk dasar diberikan 3 hari sebelum tanam, berupa pupuk kotoran 

ayam dengan dosis 20.000 kg/ha atau pupuk kompos organik hasil fermentasi 

(kotoran ayam yang telah difermentasi) dengan dosis 4 kg/m 2 . Pada umur 2 

minggu setelah tanam lakukan pemupukan susulan Urea 150 kg/ha (15 gr/m 2 ). 

Agar pemberian pupuk lebih merata, pupuk Urea diaduk dengan pupuk organik  

kemudian diberikan secara larikan di samping barisan tanaman, jika perlu 

tambahkan pupuk cair 3 liter/ha (0,3 ml/m 2) pada umur 10 dan 20 hari setelah 

tanam (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2012) 

Penanaman dilakukan saat bibit umur 2—3 minggu setelah semai Bibit umur 2 

- 3 minggu setelah semai, ditanam dalam lubang yang telah disediakan dengan 

jarak tanam 20 x 20 cm.  Jika ada yang tidak tumbuh atau mati perlu 

penyulaman, yaitu penggantian tanaman  dengan tanaman baru.  
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Pada musim kemarau atau di lahan kurang air perlu penyiraman tanaman. 

Penyiraman ini dilakukan dari awal sampai panen. Penyiangan dilakukan 2  kali 

atau disesuaikan dengan kondisi gulma. Bila perlu dilakukan penggemburan dan 

pengguludan  bersamaan dengan penyiangan. 

Untuk mencegah hama dan penyakit yang perlu diperhatikan adalah sanitasi 

dan drainase lahan. OPT utama adalah ulat daun kubis (Plutella xylostella). 

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan  Diadegma 

semiclausuma sebagai parasitoid hama Plutella xylostella. Jika menggunakan 

pestisida, gunakan pestisida yang aman dan mudah terurai seperti pestisida 

biologi, dan pestisida nabati  

Cara panen ada 2 macam yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya 

dan dengan memotong bagian pangkal batang yang berada di atas tanah.  Umur 

panen sawi + 40  hari setelah tanam, sebaiknya terlebih dahulu dilihat fisik 

tanaman seperti warna, bentuk dan ukuran daun.  Tanaman yang baru dipanen, 

ditempatkan di tempat yang teduh agar tidak cepat layu dengan cara diperciki air.  

Selanjutnya lakukan sortasi untuk memisahkan bagian tanaman  yang tua, busuk 

atau sakit. Penyimpanan bisa menggunakan wadah berupa keranjang bambu, 

wadah plastik atau karton yang berlubang-lubang untuk menjaga sirkulasi udara. 

Vertikultur adalah pola bercocok tanam yang menggunakan wadah tanam 

vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan. Lahan yang sempit memang 

membuat kegiatan berkebun jadi kurang leluasa, namun dengan memanfaatkan 

ruang secara vertikal, berkebun menjadi lebih menyenangkan dengan kuantitas 

yang dapat ditingkatkan. Tidak semua jenis tanaman bisa atau cocok untuk 

vertikultur. Tetapi hampir semua jenis sayuran daun bisa dibudidayakan dengan 

sistem vertikultur (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, 2006) 

Sistem vertikultur merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk 

lingkungan perkotaan atau lahan pekarangan terbatas.  Teknik ini dapat 

diterapkan di lingkungan padat penduduk, karena tidak membutuhkan ruang 

horizontal yang luas dengan memanfaatkan berbagai barang dan peralatan 

rumah tangga bekas maupun mengoptimalkan bagian-bagian rumah seperti 

pagar, tembok, tiang rumah teras dan bagian lain yang memungkinkan (Safira, 

2011). 
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Ada banyak cara membuat wadah tanam vertikultur, berikut adalah cara 

membuat wadah tanam vertikultur dengan bahan talang air dan pipa air. 

Cara membuat wadah tanam vertikultur menggunakan talang air 

Alat yang diperlukan adalah sebagai berikut :  

a. gergaji besi,  

b. palu,  

c. paku,  

d. tang,  

e. gunting 

Bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut :  

a. talang air,  

b. tutup talang air,  

c. pengait, kompos,   

d. tanah gembur,  

e. sekam,  

f. serutan, atau gergaji kayu 

Cara membuat wadah vertikultur adalah sebagai berikut : 

1. Ukur talang air sepanjang 1 m kemudian dipotong. 

2. Tutup bagian ujung talang air yang telah dipotong dengan menggunakan. 

penutup yang terlebih dahulu sudah dilubangi .  Lubang tersebut berguna 

sebagai tempat air keluar. 

3. Pasang pengait pada tembok kemudian letakan talang air yang telah 

dipotong pada tembok. 

4. Wadah tanam media vertikultur siap diisi media tanam untuk budidaya 

sayuran daun. 

Cara membuat wadah tanam vertikultur dengan menggunakan pipa air 

Alat yang diperlukan adalah sebagai berikut :  

a. gergaji besi,  

b. kayu,  

c. lampu spritus,  

d. spidol 

Bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut :  

a. pipa air,  

b. pot ukuran sedang, 
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c.  tanah, kompos,  

d. sekam,  

e. serutan, atau gergaji kayu 

Cara membuat wadah vertikutur adalah sebagai berikut : 

1. Ukur pipa air sepanjang 1 m kemudian dipotong. 

2. Bagi pipa air menjadi empat bagian secara vertikal lalu buat garis dengan 

 menggunakan spidol. 

3. Ukur 10 cm pada garis yang sudah dibuat pada pipa secara spiral lalu 

tandai dengan menggunakan spidol. 

4. Gergaji pipa air pada tanda yang sudah dibuat, usahakan berkas gergaji 

tidak lebih dari 5 cm. 

5. panaskan bagian bawah hasil gergaji, kemudian ungkit lubang bekas 

gergaji ke arah luar dengan menggunakan kayu sehingga terbentuk 

lubang. 

6. Wadah tanam media vertikultur siap diisi media tanam untuk budidaya 

sayuran daun. 

 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan penyuluhan dan demonstrasi pemanfatan pekarangan rumah untuk 

budidaya sayuran organik dengan sistem vertikultur yang dilakukan di Kelurahan 

Hajimena Lampung Selatan dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu warga komplek 

Perumahan Sejahtera. Berdasarkan pengamatan sebelum pelaksanaan 

penyuluhan dan demonstrasi terlihat bahwa hampir tidak ada pekarangan rumah  

yang ditanamai sayuran. Tanaman dominan yang ada pada Perumahan 

Sejahtera adalah tanaman hias dan rumput taman. 

Hasil quisioner awal yang diberikan kepada peserta penyuluhan sebelum 

dilakukan penyuluhan dan demonstrasi disajikan pada Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1., diketahui bahwa sebanyak 35 % warga sudah 

mengetahui bahwa budidaya sayuran organik adalah cara bercocok tanam 

sayuran tanpa menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk dan pestisida 

kimia. Menurut PPPTAL (2009), pertanian oganik adalah  suatu sistem produksi 

yang mengabaikan atau tidak menggunakan pupuk sintetis, pestisida, bahan-

bahan yang mempercepat pertumbuhan dan bahan aditif lainnya untuk 

memaksimumkan tingkat kemungkinan produksi. Sistem pertanian organik 
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mempercayakan pada rotasi  pemanenan, hasil  residu, pupuk kandang, pupuk 

hijau, sampah dari pertanian organik dengan memperhatikan aspek-aspek 

biologi pengontrolan hama untuk mempertahankan produktivitas tanah dan 

limbah serta mendukung nutrisi tumbuhan dalam  mengontrol serangga, 

tumbuhan liar dan hama lainnya. 

Namun demikian, pengetahuan mengenai budidaya sayuran dengan sistem 

vertikultur hanya 23.3% dan pengetahuan mengenai pembuatan wadah tanam 

vertikultur dengan menggunakan pipa air dan talang air hanya 6.6%.  Rendahnya 

pengetahuan peserta mengenai hal tersebut karena secara umum warga 

Perumahan Sejahtera belum mengetahui bahwa sayuran dapat ditanam secara 

vertikal ke atas dan menggunakan wadah tanam dari bahan-bahan bekas seperti 

talang air dan pipa bekas. Warga lebih terbiasa menanam bunga di pekarangan 

rumahnya dengan menggunakan pot. Warga Perumahan Sejahtera berpendapat 

bahwa untuk budidaya sayuran organik diperlukan lahan yang luas dan tidak 

mungkin dilakukan di pekarangan rumah yang terbatas, warga khawatir jika 

pekarangan rumah ditanami sayuran maka pekarangan rumah yang berfungsi 

sebagai taman akan tampak tidak indah dan asri. Padahal menurut Safira (2011) 

sistem vertikultur merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk lingkungan 

perkotaan atau lahan pekarangan terbatas. Teknik ini dapat diterapkan di 

lingkungan padat penduduk, karena tidak membutuhkan ruang horizontal yang 

luas dengan memanfaatkan berbagai barang dan peralatan rumah tangga bekas 

maupun mengoptimalkan bagian-bagian rumah seperti pagar, tembok, tiang 

rumah teras dan bagian lain yang memungkinkan. 

Setelah dilakukan evaluasi awal, selanjutnya dilakukan evaluasi proses. 

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilakukan dengan melihat partisipasi 

aktif warga peserta penyuluhan saat mengikuti kegiatan penyuluhan dan 

demonstrasi serta saat hasil pelaksanaan demonstrasi. Partisipasi aktif dalam 

kegiatan penyuluhan dapat dilihat dari persentasi kehadiran peserta, suasana 

saat diskusi dan partisipasi aktif warga peserta penyuluhan saat dilakukan 

demonstrasi. Persentasi kehadiran dilihat berdasarkan jumlah peserta yang hadir 

dibandingkan dengan jumlah peserta yang diundang.Berdasarkan daftar hadir, 

diketahui bahwa seluruh peserta yang diundang hadir dalam pertemuan tersebut. 

Tanggapan positif ditunjukan peserta penyuluhan saat dilakukan kegiatan 

penyuluhan dan demonstrasi.Tanggapan positif ini terlihat dari suasana diskusi 
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yang hidup dan keterlibatan peserta saat melakukan demonstrasi.Sebagian 

besar peserta ikut berpartisipasi dalam pembuatan wadah tanam 

vertikultur.(Gambar 1). 

Tanggapan positif yang ditunjukan peserta penyuluhan merupakan tolak ukur 

tingginya keinginan peserta penyuluhan untuk memahami dan melakukan 

budidaya tanaman sayuran secara organik dengan sistem vertikultur. 

 
 

Gambar 1. Partisipasi aktif peserta penyuluhan  
 

Pelaksanaan pembuatan wadah tanam vertikultur ini akan dicobakan pada 

dua jenis bahan yaitu talang air dan pipa air. Komoditas yang akan ditanam 

adalah sawi. Demplot budidaya sayuran daun ini akan dicobakan  pada 

komoditas sawi. Tanaman sawi ini ditanam oleh 2 kelompok warga peserta 

penyuluhan, dengan masing-masing anggota kelompok berjumlah 7 orang, 

sehingga jumlah seluruh peserta 14 orang. 

Pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan pembuatan wadah tanam vertikultur 

dengan bahan talang air dan pipa air berukuran panjang 1 m masing sebanyak 2 

buah. Setiap kelompok mendapat 2 buah wadah tanam vertikultur, kelompok 

pertama akan melakukan budidaya sawi pada wadah tanam vertikultur talang air 

dan kelompok kedua akan melakukan budidaya sawi pada wadah tanam 

vertikultur pipa air.  

 Evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat 

pengetahuan dan sikap warga RT 08 Perumahan Sejahtera mengenai 

pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran secara organik dengan 

sistem vertikultur. Evaluasi akhir dilakukan setelah kegiatan penyuluhan dan 

demonstrasi berakhir dengan memberikan kuisioner kepada para peserta 
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penyuluhan. Kuisioner yang diberikan adalah kuisioner yang sama saat 

dilakukan evaluasi awal.Hasil evaluasi akhir dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan sikap 

warga RT 08 Perumahan Sejahtera mengenai pemanfaatan pekarangan rumah 

untuk budidaya sayuran daun secara organik dengan sistem vertikultur 

meningkat jika dibandingkan dengan hasil evaluasi awal. Berdasarkan evaluasi 

akhir, pengetahuan warga mengenai budidaya sayuran organik (pembibitan, 

pemeliharaan, panen) 84.4 %, pengetahuan dan keterampilan warga mengenai 

budidaya sayuran organik  dengan sistem vertikultur 93.3 % serta  pengetahuan  

dan keterampilan warga mengenai teknik membutan wadah tanam vertikultur 

dengan bahan pipa dan talang 93.3 %. Warga memahami bahwa pekarangan 

rumah yang terbatas dapat dimanfaatkan untuk melakukan budidaya sayuran 

organik dengan sistem vertikultur. 

 

Tabel 1. Tingkat pengetahuan warga Perumahan Sejahtera mengenai budidaya 
sayuran organik dengan sistem vertikultur sebelum diberikan 
penyuluhan dan demontrasi 

NO. Pengetahuan 

Tingkat 
Pengetahuan 

(%) 

Tingkat 
Pengetahuan 

(%) 

Awal Akhir 

1. Budidaya sayuran organik 
(pembibitan, pemeliharaan, panen) 

35.5 % 84.4 % 

2. Budidaya sayuran organik  dengan 
sistem vertikultur 

23.3 % 93.3 % 

3. Pembutan wadah tanam vertikultur 
dengan bahan pipa dan talang 

6.6 % 93.3 % 

 
Selanjutnya, pada tiga minggu setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan 

monitoring, dari hasil pengamatan terlihat bahwa tanaman sawi yang ditanam 

saat demonstrasi memiliki tinggi rata-rata 21.62 cm dengan jumlah daun rata-rata 

5.06 helai. Menurut Setiawan (2009),  tanaman sawi yang ditanam secara 

organik dengan memanfaatkan pupuk kandang dan abaca menghasilkan tinggi 

tanaman 20.00 cm dan jumlah daun 5.17 helai helai pada 20 hari setelah tanam 

(± 3 minggu setelah tanam). Secara teknis, budidaya sawi secara organik 

dengan sistem vertikultur dianggap berhasil karena memiliki pertumbuhan yang 

relatif sama dengan budidaya sayuran organik dilahan.  Secara ekonomis, hasil 

panen tanaman sawi yang dibudidayakan dengan sistem vertikultur mampu 

memberikan kontribusi pendapatan warga dengan menjual sebagian hasil panen 
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kepada pedagang sayur keliling dengan kisaran harga Rp 2.000,- per ikat, dan 

secara akumulatif mampu memberikan tambahan pendapatan rata-rata Rp 

60.000,- per satu media tanam (Gambar 1).  Hal ini berarti budidaya tanaman 

secara vertikultur memiliki banyak manfaat untuk warga yaitu penerapan Ipteks 

melalui teknik budidaya vertikultur, budidaya tanaman yang indah dan asri, 

minimisasi kandungan zat kimiawi pada tubuh melalui konsumsi sayur organik, 

serta pada aspek ekonomi mampu berkontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan warga di Perumahan Sejahtera. 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan 

demonstrsai pemanfatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran organik 

dengan sistem vertikultur di Perumahan Sejahtera Kelurahan Hajimena, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi warga untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya 

syuran dengan sistem vertikultur meningkat yang ditandai dengan 

meningkatnya pengetahuan baik secara teknis dan ekonomis, serta 

keterampilan warga dalam budidaya sayuran organik dengan sistem 

vertikultur.  

2. Pengetahuan warga mengenai budidaya sayuran organik meningkat dari 

35.5 % menjadi 84.4 % 

3. Pengetahuan dan keterampilan warga mengenai budidaya sayuran 

organik  dengan sistem vertikultur meningkat dari 23.3 % menjadi 93.3 % 

serta  pengetahuan  dan keterampilan warga mengenai teknik membutan 

wadah tanam vertikultur dengan bahan pipa dan talang meningkat dari 

6.6. % menjadi 93.3 %. 

4. Budidaya sayuran organik bermanfaat pada peningkatan konsumsi 

pangan organik dan  pendapatan warga Perumahan Sejahtera. 
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