
Katalog
Praktik
Cerdas
PfR 
Indonesia

2019



Katalog Praktik Cerdas
PfR Indonesia

2019



Partners for Resilience (PfR) adalah satu aliansi 
yang terdiri dari 5 (lima) organisasi yang berbasis di 
Belanda, yaitu Palang Merah Belanda, Cordaid, CARE 
Netherland, Red Cross/Red Crescent Climate Centre 
(RCCC), dan Wetlands International. PfR bekerja di 
10 negara yaitu di Ethiopia, Guatemala, Haiti, India, 
Indonesia, Kenya, Mali, Philippines, Sudan Selatan, 
dan Uganda. 

Penyunting: Phoebe Pandyopranoto
Desain tata letak: Arfiana Khairunnisa

Copyright©2019 Partners for Resilience Indonesia

“A disaster only happens when specific 
individuals and communities are unable 
to cope with their own resources during 

a hazard event.”
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Kata Pengantar

Jebakan air yang dimanfaatkan petani untuk menyiram kebun mereka di Desa 
Cendana, Soe, Nusa Tenggara Timur. Foto: Purwono Yunianto

Buku Katalog Praktik Cerdas PfR Indonesia ini berisi praktik-praktik 
cerdas yang telah dilakukan oleh Partners for Resilience-Strategic 
Partnership Indonesia bersama dengan masyarakat yang didampinginya, 
organisasi kemasyarakatan, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga 
swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mengintegrasikan 
kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem.

Praktik-praktik cerdas yang disampaikan dalam buku ini mendukung 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan agenda 
pembangunan global untuk kemaslahatan umat manusia dan bumi 
yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia 
adalah salah satu negara yang menandatanganinya. Indonesia telah 
memastikan pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan TPB 
melalui agenda pembangunan nasional dimana peta jalan, indikator-
indikator serta rencana aksi TPB telah disiapkan. Dengan demikian 
katalog praktik-praktik cerdas ini pasti akan berguna untuk mendukung 
kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan 
berkelanjutan ke depan untuk mencapai TPB. 

Praktik-praktik cerdas ini telah terbukti mampu membangun 
ketangguhan masyarakat dan mengurangi risiko bencana, perubahan 
iklim, dan dampak negatif pembangunan yang mereka hadapi. Semua 
praktik cerdas dalam buku ini diharapkan dapat direplikasi di tempat-
tempat lain untuk memperkuat ketangguhan Bangsa Indonesia. Replikasi 
di beberapa tempat tertentu, mungkin perlu disesuaikan dengan konteks 
lokalitas dan kearifan lokal yang ada. Jika pembaca ingin mendapatkan 
informasi lebih lanjut atau ingin mereplikasi praktik-praktik cerdas 
tersebut, Partners for Resilience-Strategic Partnership Indonesia terbuka 
untuk memberikan informasi lebih lanjut bilamana dibutuhkan. 

Partners for Resilience-Strategic Partnership Indonesia

Oktober 2019
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terjadinya bencana. Berikut penjelasan mengenai hubungan antara PRB, API, 
dan MRE.

• Risiko bencana seperti banjir dan kekeringan terjadi karena gabungan 
berbagai faktor dan salah satunya adalah perubahan iklim. Dengan 
memperhatikan perubahan iklim maka penanganan risiko bencana tidak 
hanya memperhatikan masa sekarang tetapi juga bagaimana menangani 
risiko di masa mendatang dimana strateginya mungkin berbeda. Dengan 
demikian masyarakat akan mempunyai kegiatan-kegiatan pengelolaan 
risiko yang tepat dan berkelanjutan. 

• Ekosistem mempunyai peran sebagai ‘penahan’ untuk bencana seperti 
kekeringan, banjir dan longsor. Sebagai contoh, di kawasan daerah aliran 
sungai atau DAS, ekosistem DAS yang baik akan menjadi penahan luapan 
air dari hulu ke hilir yang mengakibatkan banjir. Di wilayah-wilayah yang 
mengalami kekeringan berkepanjangan, ekosistem yang baik akan berperan 
menyimpan air tanah maupun menahan limpasan air permukaan. 

• Ekosistem juga mempunyai fungsi sebagai sumber penghidupan 
masyarakat. Lebih dari 90% penghidupan masyarakat di desa-desa 
dampingan PfR di Indonesia bergantung pada ekosistem yang baik. Risiko-
risiko bencana terhadap ekosistem akan berdampak pada penghidupan 
masyarakat.    

Program PfR 1 diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2011-2015. 
Dalam Program PfR 1, program bekerja sama dengan masyarakat, organisasi 
masyarakat sipil, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, serta 
pemerintah dan sektor swasta. Implementasi Program PfR 1 di Indonesia 
telah banyak menghasilkan praktik-praktik terbaik dalam hal PRT yang 
bermanfaat untuk mengurangi risiko bencana yang dihadapi oleh masyarakat. 
Praktik-praktik tersebut disampaikan dalam buku ini agar dapat direplikasi 
di tempat-tempat lain dan membantu masyarakat untuk mengurangi risiko 
bencana yang mereka hadapi. 

Sedangkan dalam Program PfR 2 pada tahun 2016-2020, program 
menggandeng organisasi-organisasi lain, pemerintah, dan pihak swasta untuk 
memfasilitasi ‘dialog-dialog kebijakan terkait PRT’. Dialog-dialog ini bertujuan 
untuk memperbaiki kebijakan, mendorong keberlanjutan investasi dan praktik 
yang berhubungan dengan PRB, API, dan MRE. Hasil dari dialog-dialog 
kebijakan tersebut diteruskan ke tingkat global dan berkontribusi terhadap 
proses-proses di tingkat global dalam bidang PRB, ekosistem, dan iklim. 

Sekilas Mengenai Partners for Resilience
Partners for Resilience (PfR) adalah satu aliansi yang terdiri dari 5 (lima) 

organisasi yang berbasis di Belanda, yaitu Palang Merah Belanda, Cordaid, 
CARE Netherland, Red Cross/Red Crescent Climate Centre (RCCC), dan 
Wetlands International. PfR bekerja di 10 negara yaitu di Ethiopia, Guatemala, 
Haiti, India, Indonesia, Kenya, Mali, Philippines, Sudan Selatan, dan Uganda. Di 
setiap negara dimana PfR bekerja, program diimplementasikan oleh organisasi-
organisasi mitra kerja aliansi. Dukungan dana program PfR ini sebagian besar 
diperoleh dari Kementerian Luar Negeri Belanda. 

Aliansi PfR mempunyai tujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat 
rentan agar mereka mampu mengurangi risiko bencana yang mereka hadapi. 
Untuk mencapai tujuan ini, sejak tahun 2011 PfR telah mengimplementasikan 
program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan menerapkan pendekatan 
Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT) dimana anggota aliansi menggabungkan 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Adaptasi Perubahan Iklim (API), dan 
Manajemen serta Restorasi Ekosistem (MRE)*.

API dan MRE perlu untuk diintegrasikan ke dalam upaya PRB karena risiko 
bencana terus meningkat. Beberapa bencana menjadi lebih sering terjadi dan 
sulit untuk diprediksi karena perubahan iklim. Selain itu kerusakan lingkungan 
sebagai dampak negatif dari pembangunan juga berkontribusi terhadap 

Gambar 1. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim dan Manajemen serta Restorasi Ekosistem

*Salah satu anggota aliansi yang bekerja di Indonesia, Wetlands International, 
menggunakan istilah Pemulihan dan Pengelolaan Ekosistem/PPE untuk MRE.
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Elemen-elemen Kunci PfR dalam 
Pengelolaan Risiko Terpadu

Dalam mengimplementasikan programnya, PfR mempunyai beberapa elemen 
kunci yang diterapkan dalam setiap programnya agar program bisa mencapai 
tujuan dan membawa dampak lebih luas. Berikut adalah elemen-elemen kunci 
tersebut. 

Masyarakat Sebagai Pusat

Mendorong pengelolaan 
oleh masyarakat sendiri, 

membangun pemberdayaan, 
dan menciptakan kepemilikan 

oleh masyarakat. 

Ekosistem

Memperhatikan peran 
ekosistem dalam keselamatan 
dan ketangguhan masyarakat. 

Fokus Pada Penghidupan

Fokus untuk melindungi dan 
memperkuat penghidupan baik 

dari perspektif kebencanaan 
maupun pembangunan. 

Kemitraan

Pendekatan yang diambil 
akan efektif ketika melibatkan 

berbagai pemangku 
kepentingan.

“ “

“ “

Dengan Perspektif Kawasan

Memperhatikan skala 
geografis yang lebih luas 
dimana penyebab risiko 

bencana berasal. 

Memperhatikan Rentang 
Waktu

Mencakup rentang waktu yang 
berbeda dalam manajemen 

risiko. Manajemen risiko harus 
beradaptasi terhadap situasi 

risiko yang berubah. 

Global dan Lokal

Kerangka kebijakan dan 
kesepakatan global dan 

regional harus berdasarkan 
kenyataan risiko yang terjadi di 

daerah. 

Integrasi

Menerapkan pendekatan 
holistik.  

“ “

“ “
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Buce Ga

Sumur Injeksi Solusi untuk Ketahanan Air di 
Tengah Ancaman Kekeringan

Mendukung:
• UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan 

Air

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dengan Adaptasi 
Perubahan Iklim

Gambar 1. Sumur injeksi. Foto: CIS Timor

I. Pendahuluan
Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan rumah 

tangga di negara-negara maju, setiap orang membutuhkan 250 liter air setiap 
hari, sedangkan di negara berkembang atau miskin, setiap orang membutuhkan 
150 liter per hari. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, air juga 
dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat seperti dalam usaha-usaha 
pertanian, peternakan, industri rumah tangga, dll. Air merupakan sesuatu yang 
penting dalam kehidupan manusia dan hal ini mengisyaratkan pentingnya 
upaya-upaya untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber air 
yang harus dilakukan oleh manusia sebagai individu, komunal, maupun sebagai 
organisasi, termasuk di dalamnya pemerintah. 

Di banyak tempat di Indonesia, kekeringan merupakan bencana yang harus 
dihadapi masyarakat setiap tahun dan hal ini tentu saja mengganggu kehidupan 
masyarakat. Salah satu contoh tempat yang kerap kali menghadapi masalah 
kekurangan air adalah Pulau Timor di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Musim penghujan di provinsi ini hanya dari Desember-Maret tiap tahunnya 
dengan curah hujan 600-4800 mm³ dan mempunyai suhu rata-rata yang 
cenderung panas yaitu 27°C-28°C. Kondisi ini diperburuk dengan perubahan 
iklim yang terjadi secara global, sebagai contoh, fenomena El Nino yang 
mengakibatkan semakin pendeknya musim penghujan dan penurunan curah 
hujan secara signifikan. Kekeringan berkepanjangan pun terjadi di banyak lokasi 
di pulau ini dan masyarakat harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli 
air bersih. Mereka yang bekerja di sektor pertanian tidak bisa berproduksi dan 
harus mengakses pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk untuk 
pendidikan anak. 

Salah satu kegiatan yang bisa menjawab permasalahan tersebut adalah 
pembuatan sumur injeksi. Saat ini konstruksi sumur injeksi yang sederhana 
telah dipromosikan baik oleh organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah 
di berbagai tempat dan terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan 
air. 

II. Tujuan Pembangunan Sumur Injeksi

Sumur injeksi adalah sumur gali biasa namun mempunyai tujuan untuk 
menampung air hujan dan menginjeksi air tersebut ke dalam tanah untuk 
mendukung ketersediaan air tanah dan membantu meningkatkan debit sumber 
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air yang ada termasuk air di sumur-sumur milik masyarakat. Pembangunan 
sumur injeksi dapat dilakukan bersamaan dengan pembuatan lubang-lubang 
jebakan air yang disebut juga “lubang tanam air” agar lebih banyak air tanah 
yang tersedia. 

Pembangunan sumur injeksi di beberapa tempat menunjukkan hasil positif 
sehingga pendekatan ini kemudian menghadirkan kampanye “Gerakan Tanam 
dan Panen Air” yang dimotori oleh CARE Internasional Indonesia (CII) dan 
Perkumpulan Circle of Imagine Society (CIS Timor) dengan dukungan dari 
akademisi Fakultas Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.  
Melalui proses peningkatan kesadaran dan advokasi yang intensif, gerakan ini 
kemudian menjadi masif di berbagai kabupaten di Pulau Timor. Gerakan ini 
dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan gereja. Kegiatan 
ini juga menjadi pendekatan program yang dikembangkan beberapa Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) lain. Proses pembangunan sumur injeksi ini tidak 
sulit dan biayanya relatif terjangkau sehingga kegiatan ini bisa direplikasi baik 
oleh individu, masyarakat atau menjadi program pemerintah di daerah manapun 
yang menghadapi masalah kekeringan.  

Kemitraan
Pendekatan yang diambil akan efektif ketika melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan.“

III. Tahapan-tahapan Kunci Pembangunan Sumur Injeksi

Kajian risiko bencana dilakukan untuk melihat ancaman bencana yang ada di 
desa. Untuk kasus di kebanyakan desa-desa di Pulau Timor, kekeringan adalah 
ancaman bencana utama. Pemetaan dilakukan untuk memetakan daerah-
daerah yang membutuhkan air dan menentukan lokasi pembangunan sumur 
injeksi.

1. Kajian Risiko Bencana dan Pemetaan Skala Desa

• Membuat anggaran untuk pembangunan sumur injeksi

• Menentukan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan

• Menyusun rencana belanja

• Membuat jadwal kerja

2. Membuat Rencana Aksi Masyarakat

Pengalaman dari Pulau Timor, setelah sumur injeksi menunjukkan hasil positif 
maka kegiatan ini direplikasi oleh pemerintah desa. Untuk replikasi di tingkat 
desa, maka pembangunan sumur injeksi bisa masuk dalam musyawarah 
pembangunan di tingkat dusun dan desa, lalu masuk ke dalam rencana kerja 
pemerintah desa. 

3. Replikasi

Masyarakat Sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“

Untuk pemerintah desa di lokasi-lokasi lain yang mengalami kekeringan 
bisa mencoba untuk membangun satu contoh sumur injeksi di tingkat desa 
agar masyarakat bisa melihat manfaatnya dan sekaligus belajar. Usaha ini 
bisa dibarengi dengan melakukan kampanye manfaat sumur injeksi agar bisa 
direplikasi di tingkat rumah tangga.

Pembangunan sumur injeksi sama dengan sumur biasa. Gambar di bawah 
bisa menjelaskan prinsip kerja sumur injeksi yang dipadukan dengan pompa 
tenaga surya.

4. Pembangunan Sumur Injeksi
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Gambar 2. Sumur injeksi dengan tenaga surya dan pemanfaatannya. 
Grafis: CIS Timor

Untuk membangun sumur injeksi dengan kedalaman 10 meter membutuhkan 
biaya sekitar Rp6.000.000,00 - Rp7.000.000,00. Semakin dalam sumur, biaya 
yang dibutuhkan akan bertambah. Tabel di bawah adalah Rencana Anggaran 
Belanja (RAB) untuk sumur dengan kedalaman 10 meter berdasarkan 
pengalaman di Pulau Timor pada tahun 2016. Harga di tempat lain bisa 
berbeda. 

IV. Gambaran Biaya

No Kebutuhan Kuantitas Satuan Harga Satuan Total

1 Semen 6 sak 70.000 420.000
2 Pasir 0,5 rit 750.000 375.000
3 Batu Karang 0,25 rit 650.000 162.500
4 Talang 8” 10 batang 80.000 800.000
5 Sambungan talang 8” 8 buah 15.000 120.000
6 Corong talang 8” 2 buah 90.000 180.000
7 Pipa PVC 3” 10 batang 110.000 1.100.000
8 Shok PVC 3” 8 buah 10.000 80.000
9 Knee 90o PVC 3” 4 buah 15.000 60.000
10 Shok T 3” 2 buah 15.000 30.000
11 Isolasi pipa 1 rol 15.000 15.000
12 Lem pipa 2 buah 35.000 70.000
13 Gorong-gorong 20 buah 25.000 500.000
14 Biaya gali 10 meter 200.000 2.000.000
15 Kawat ikat 1 gulung 20.000 20.000
16 Biaya sambung pipa 1 paket 1.000.000 1.000.000

Total 6.932.500

Tabel 1. Rencana anggaran belanja untuk sumur injeksi dengan kedalaman 10 meter.

Melalui Program PfR 1, CII bersama mitra kerjanya Perkumpulan Relawan CIS 
Timor menggunakan pendekatan Small Scale Mitigation Plan (SSMP) dalam 
mempromosikan sumur injeksi di beberapa desa di Pulau Timor yang setiap 
tahunnya mengalami kekeringan. Sumur injeksi ini menarik perhatian banyak 
anggota masyarakat dan mereka membangun sumur ini dengan dukungan CII, 
CIS Timor, dan pemerintah. 

Masyarakat di desa-desa dampingan program PfR tersebut sudah merasakan 
manfaat dari sumur injeksi. Dulu sebelum ada sumur injeksi, air sumur biasanya 
hanya bertahan sampai bulan Agustus atau September setiap tahunnya, 
namun saat ini sumur mereka bisa bertahan sampai bulan Desember ketika 

V. Pengalaman Implementasi Sumur Injeksi di Provinsi NTT
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musim penghujan datang kembali.  Masyarakat di dataran tinggi yang 
sudah membangun sumur namun sulit mendapatkan air di sumur karena 
letak geografis wilayahnya, juga menerapkan sumur injeksi dan menerima 
manfaatnya. 

Dengan Perspektif Kawasan
Memperhatikan skala geografis yang lebih luas dimana 
penyebab risiko bencana berasal.“

Dalam konteks di Pulau Timor, ketika musim kering maka Ibu-ibu dan remaja 
putri adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengambil air dari tempat 
yang cukup jauh. Sebagian dari mereka harus mengambil air di lokasi yang 
berjarak lebih dari 1 km dengan berjalan kaki melalui medan yang sulit. Tentu 
dengan keberhasilan sumur injeksi ini mereka sangat senang dan waktu yang 
biasa digunakan untuk mengambil air, bisa digunakan untuk kegiatan produktif 
lainnya seperti menenun dan bekerja di kebun.

Saat ini sudah ada 50 sumur injeksi yang dibangun dengan menggunakan 
dana desa di beberapa desa dampingan CII dan CIS Timor. Salah satu dari 
desa-desa tersebut adalah Desa Oekiu, di Kabupaten Timor Tengah Selatan 
(TTS) yang masuk kategori desa sangat kering. Upaya mengkampanyekan 
manfaat sumur injeksi ini juga didukung oleh Sinode Gereja Masehi di Timor, 
gereja protestan terbesar di NTT. Mereka mencanangkan Gerakan Tanam Air 
bagi umat gereja sehingga semakin banyak warga yang mereplikasi kegiatan 
ini. 

CIS Timor juga mereplikasi kegiatan ini di Desa Tagawiti, Kabupaten 
Lembata, Kepulauan Solor. Setelah melihat bukti manfaat sumur injeksi, maka 
pemerintah Desa Tagawiti mengesahkan Peraturan Desa tentang Tanam dan 
Panen Air.  

Dalam 2 tahun terakhir, pengalaman-pengalaman baik pemanfaatan sumur 
injeksi selalu dibagikan oleh CIS Timor dalam acara Bursa Inovasi Desa yang 

rutin diselenggarakan di beberapa kabupaten di NTT. Para pengunjung acara 
tersebut menyampaikan bahwa sumur injeksi adalah salah satu inovasi favorit 
yang mudah dan relatif terjangkau untuk direplikasi di skala rumah tangga.

Gambar 3. Sumur injeksi dan jebakan air. Foto: CARE International Indonesia

Kontak

Agustinus Paju
CARE International
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1 Selvister Ndaparoka
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Buce Ga
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4 Wilson Atalo
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082235424566
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085333106662
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Agustinus Paju

Kemandirian Energi Rumah Tangga Melalui 
Biogas

Mendukung:
• UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi 
• PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi 

Nasional

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen Restorasi Ekosistem

I. Pendahuluan
Pemenuhan sumber energi pada tingkat rumah tangga adalah isu yang sangat 

krusial karena energI merupakan salah satu faktor penting bagi terwujudnya 
masyarakat sejahtera. Saat ini masih ada praktek-praktek pemenuhan sumber 
energi di tingkat rumah tangga yang memberikan dampak negatif bagi 
kelestarian lingkungan. Salah satu contoh adalah penggunaan kayu bakar untuk 
keperluan rumah tangga dimana masyarakat melakukan penebangan pohon 
tanpa disertai upaya penanaman kembali. Melihat kenyataan ini, maka perlu 
dipikirkan bagaimana masyarakat dapat menikmati sumber energi yang dapat 
diperbaharui dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di tingkat 
masyarakat itu sendiri.

Di berbagai tempat di Indonesia, beternak sapi merupakan salah satu sumber 
penghasilan warga yang tinggal di pedesaan. Salah satu contoh adalah di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di wilayah Timor Barat, ternak 
sapi adalah salah satu sumber mata pencaharian utama andalan warga. 
Meski menjadi andalan, namun ternak sapi ini kerap kali membawa persoalan 
tersendiri bagi masyarakat. Sapi yang biasa dilepas dan berjalan bebas 
merumput di hutan menyebabkan tumbuhan-tumbuhan di permukaan tanah 

II. Tujuan Pemanfaatan Biogas sebagai Sumber Energi 
Rumah Tangga

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik (kondisi ketiadaan 
oksigen) atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia 
dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau 
setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan 
utama dalam biogas adalah metana dan karbondioksida. Biogas dapat 
digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik.2  
Biogas ini juga cocok untuk kebutuhan energi rumah tangga seperti untuk 
memasak dan penerangan sehingga mengurangi ketergantungan pada minyak 
tanah (fosil fuel) dan kayu bakar. Untuk keperluan tingkat rumah tangga maka 
bahan organik untuk biogas bisa diperoleh dari kotoran ternak atau sampah 
organik. 

Menurut Hawdon dalam The Ecologist3, teknologi biogas ini dapat 

bekas injakan sapi menjadi mati dan tanahnya menjadi padat. Hal ini memicu 
longsor dan banjir pada saat musim hujan. Selain itu kotoran sapi berpotensi 
membentuk gas rumah kaca (greenhouse gas)1. Salah satu penyumbang emisi 
rumah kaca terbesar pada level gobal adalah gas metana yang dihasilkan dari 
kotoran hewan ternak seperti sapi. India, contohnya, adalah penghasil gas 
metana terbanyak akibat besarnya populasi sapi negara tersebut.   

Untuk menjawab kebutuhan energi yang dapat diperbaharui bagi masyarakat 
dengan memanfaatkan sumber daya lokal, maka saat ini di beberapa 
tempat di Indonesia, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan 
memperkenalkan teknologi biogas kepada masyarakat. Teknologi ini 
diperkenalkan khususnya pada masyarakat yang mengandalkan peternakan 
sebagai mata pencahariannya. Walaupun masih dalam skala kecil, tentunya 
inisiatif ini juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. 

1Gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab meningkatnya suhu bumi yang pada 
akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim. GRK yang dihasilkan dari sektor pertanian 
khususnya peternakan adalah gas metana (CH4) dan gas Nitrous Oxide (N2O). Chadwick et al. 
(2011) menyatakan bahwa limbah peternakan berupa feses yang diolah, feses yang ditumpuk 
dan feses yang disebarkan di lahan menghasilkan gas rumah kaca. Hal ini berkontribusi terhadap 
emisi gas rumah kaca secara nasional yang berdampak terhadap pemanasan global. (Sumber: 
http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/semnas-tpv/article/download/1740/1476)

2https://id.wikipedia.org/wiki/Biogas 
3https://theecologist.org/2014/may/08/biogas-global-green-solution-health-energy-environment 
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menghancurkan parasit yang dapat menular pada jutaan umat manusia, 
mengurangi aktivitas penebangan pohon dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan energi rumah tangga, serta mengurangi emisi oleh zat metana, 
dan tentu menyediakan energi vital bagi masyarakat. Selain itu proses 
pembentukan biogas dari kotoran sapi juga menghasilkan produk sampingan 
berupa pupuk organik cair dan padat (bio-slurry) sebagai hasil penerapan tata 
kelola limbah (waste management) yang baik. 

Gambar 1. Paronisasi terintegrasi dengan biogas dan pertanian sayur-sayuran. 
(Foto: CARE International Indonesia)

Untuk biogas skala rumah tangga yang memanfaatkan kotoran sapi maka 
biogas akan memberikan manfaat tidak langsung ketika model paronisasi 
ternak sapi diimplementasikan untuk mempermudah proses pengumpulan 
bahan organik untuk biogas. Paronisasi adalah model beternak, khususnya 
ternak sapi, dengan cara diikat atau dikandangkan. Hal ini bertujuan agar 
kotoran sapi bisa terkumpul di satu lokasi dan digunakan sebagai bahan 
utama penghasil biogas. Sistem paronisasi ini juga mengharuskan pemilik 
ternak untuk menghasilkan pakan ternak mereka. Mereka harus menanam 
pakan ternak hijau seperti lamtoro di kebun mereka. Praktek ini bermanfaat 
untuk mengurangi beban hutan dalam menyediakan makanan ternak. 
Pemerintah sendiri sudah memperkenalkan metode paronisasi ini kepada 
masyarakat walaupun belum semua peternak Indonesia mendapatkan 
informasi ini.

Integrasi
Menerapkan pendekatan holistik.“

Ekosistem
Memperhatikan peran ekosistem dalam keselamatan 
dan ketangguhan masyarakat.“

Di sisi lain, teknologi ini merupakan upaya mitigasi warga mengatasi 
bencana banjir dan longsor akibat penebangan pohon yang digunakan sebagai 
kayu bakar dan matinya tumbuh-tumbuhan serta memadatnya permukaan 
tanah akibat jejak langkah sapi yang berkeliaran bebas.

III. Tahapan-tahapan Kunci4 Pembuatan Instalasi Biogas

4Detail tahapan pembuatan biogas ada dalam lampiran

Jika kegiatan pembangunan biogas adalah program yang diimplementasikan 
oleh organisasi, biasanya organisasi sudah menjadwalkan tahapan ini. Tahapan 
ini dilakukan setelah masyarakat mengidentifikasi permasalahan yang ada di 
desa dan ingin melakukan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Jika kegiatan pembangunan biogas bukanlah bagian dari kegiatan suatu 
organisasi, tahapan ini bisa dilakukan pada saat musyawarah pembangunan 
dusun untuk kemudian dibawa ke musyawarah pembangunan desa. 

1. Membuat Rencana Aksi Masyarakat 

Sosialisasi merupakan tahap penting untuk menyampaikan maksud 
dan tujuan dari pembuatan instalasi biogas secara teknis sekaligus 
menggarisbawahi bahwa teknologi ini tidak berdiri sendiri tetapi juga 
menyentuh aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya di sini misalnya 
kesiapan masyarakat mengubah kebiasaan memelihara sapi dari yang 
tadinya hanya dilepas begitu saja menjadi dikandangkan.  Selain itu, teknologi 
ini mendorong sikap solidaritas dan keguyuban warga terutama jika yang 
dibangun adalah instalasi biogas komunal yang digunakan oleh beberapa 
rumah tangga sekaligus. Beberapa rumah tangga ini harus memastikan 
kecukupan persediaan kotoran ternak untuk menghasilkan biogas bagi semua 
rumah tangga yang dilayani oleh instalasi biogas komunal tersebut. 

2. Tahap Sosialisasi
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Pelatihan dilakukan untuk masyarakat pengguna biogas, masyarakat lainnya, 
dan tukang lokal. Teknologi biogas ini membutuhkan keahlian khusus sehingga 
berbeda dengan pembangunan fasilitas lain yang umum bisa dibangun sendiri 
oleh masyarakat. Untuk itu pelatihan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. 

3. Pelatihan

Digester biogas berukuran 4m³ dibangun di lokasi yang sudah disepakati 
oleh masyarakat. (Uraian ringkas masing-masing tahapan kunci pembangunan 
instalasi dan gambar instalasi bisa dilihat pada lampiran tulisan ini).

4. Pembuatan Digester5 Biogas

IV. Beberapa Catatan dan Gambaran Biaya

Tantangan utama kegiatan ini adalah bagaimana teknologi biogas dapat 
diakses dengan mudah oleh sebagian besar warga. Walaupun banyak keluarga 
yang tertarik namun biaya pembuatan yang cukup tinggi untuk level rumah 
tangga, membuat keluarga mengurungkan niatnya untuk membangun biogas. 
Biogas komunal, pembiayaan dengan skema arisan, dan dukungan dana desa 
merupakan pilihan solusi yang bisa diambil oleh masyarakat. 

Pemerintah bisa memberikan dukungan untuk kegiatan pembangunan 
biogas dengan menggunakan baik dana desa atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Program pembangunan biogas oleh pemerintah 
bisa diintegrasikan dengan program pengadaan ternak sapi atau di daerah-
daerah dimana masyarakat belum mengandangkan ternak maka kegiatan perlu 
diintegrasikan dengan model paronisasi.

5Design biogas digester ukuran 4³ terlampir

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“

Anggota masyarakat yang memanfaatkan biogas harus mendapatkan 
pelatihan agar dapat merawat instalasi dan melakukan perbaikan sederhana 
bilamana dibutuhkan. Ketersediaan pakan ternak juga merupakan hal penting 
untuk menjaga keberlangsungan penggunaan biogas ini. Pemanfaat biogas 
bisa menanam pakan ternak seperti lamtoro atau king grass dimana hal ini 
juga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap hutan sebagai produsen 
makanan ternak.

Biaya pembuatan biogas skala rumah tangga berukuran 4m³ sekitar 
Rp7.500.000 – 8.000.000 (berdasarkan harga di Pulau Timor, Provinsi NTT 
pada tahun 2016). Biaya sudah termasuk jasa tukang biogas lokal yang terlatih. 
Di bawah adalah detil material yang dibutuhkan. Detil harga tidak dicantumkan 
karena akan berbeda untuk setiap wilayah di Indonesia.

Gambaran Biaya

No Kebutuhan Satuan Jumlah

1 Pasir meter kubik 4
2 Batako buah 200
3 Batu/kerikil pecah 2 x 3 meter kubik 0,5
4 Semen 40 kg sak 18
5 Saringan pasir/plester halus meter 1
6 Paku 4 cm kg 0,5
7 Bambu batang 10
8 Besi beton 8 mm batang 3
9 Kawat bendrat kg 0,5
10 Pipa PVC 4 inci Tipe D batang 1
11 Cat tembok exterior warna putih kg 1
12 Pipa PVC AW (Maspion/Wavin) I/2 inci  batang 6
13 Pipa PVC 1" AW (Maspion warna abu-abu) unit 1
14 Tee PVC 1" x 1/2" buah 1
15 Shok drat luar PVC  1" buah 1
16 Dof PVC 1/2" buah 1

Tabel 1. Material yang digunakan untuk konstruksi biogas 
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No Kebutuhan Satuan Jumlah
17 Mixer buah 1
18 V. Shok 1" x 1/2" besi buah 1
19 Dobel nepel besi 1/2" buah 2
20 Knee besi 1/2" buah 2
21 Shok drat luar 1/2 PVC" buah 4
22 Knee  PVC 1/2" buah 7
23 Tee drat 1/2" PVC buah 2
24 Ball valve (Stop Kran) 1/2" buah 2
25 Kran air BC 1/2" buah 1
26 Knee drat 1/2 PVC buah 2
27 Paku beton 2,5" dos 1
28 Lem PVC buah 2
29 Isolasi buah 2
30 Klem pipa ½ buah 10
31 Selang bening 1/4" tebal meter 2
32 Selang bening 3/8" tebal meter 2
33 Nepel selang 1/2" x 1/4" buah 1
34 Nepel selang 1/2" x  3/8" buah 1
35 Manometer unit 1
36 Kompor biogas buah 1

ALAT BANTU KERJA
37 Sekam padi/tongkol jagung/sabut kelapa karung 20
38 Benang bangunan rol 2
39 Terpal untuk naungan kerja 4 m x 6 m buah 1
40 Drum air buah 1
41 Kuas 4" buah 1
42 Lampu emergency buah 1
43 Gergaji besi buah 1
44 Selang timbang meter 10
45 Ember cor buah 4
46 Cangkul, sekop, linggis, patok sesuai kebutuhan

V. Pengalaman dari Desa Oelbiteno dan Desa Nunsaen, 
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Salah satu sumber penghasilan warga Desa Oelbiteno dan Desa Nunsaen 
adalah dari ternak sapi. Rata-rata per ekor sapi dijual dengan harga 
Rp5.000.000 – Rp8.000.000. Sebelum mengenal model paronisasi, masyarakat 
biasa melepas ternak sehingga ternak berkeliaran bebas untuk mencari makan. 
Ternak yang dilepas seringkali menimbulkan masalah seperti rusaknya daerah 
konservasi dan rusaknya kebun milik warga lain. Tidak jarang warga bertengkar 
akibat ulah sapi yang tidak dikandangkan. 

Sementara itu untuk kebutuhan energi rumah tangga, masyarakat kedua desa 
masih menggunakan kayu bakar dan sebagian kecil menggunakan baik kayu 
bakar maupun minyak tanah. Hal ini mendorong praktek penebangan pohon 
di hutan sehingga masyarakat menghadapi risiko banjir dan longsor. Selain 
itu memasak menggunakan kayu bakar membutuhkan waktu yang lama dan 
akibatnya perempuan menghabiskan banyak waktu untuk urusan dapur dan 
tidak bisa melakukan kegiatan produktif lainnya.

Program PfR Indonesia memperkenalkan penggunaan biogas untuk energi 
rumah tangga. Pembangunan biogas di dua desa ini diintegrasikan dengan 
metode paronisasi. Dengan metode ini kotoran sapi terkumpul di satu lokasi 
sehingga lebih mudah untuk memindahkannya ke instalasi biogas. Selain itu 
metode ini juga mengharuskan masyarakat untuk menanam tanaman pakan 
ternak. Hal ini juga mendukung usaha pelestarian hutan, karena masyarakat 
tidak mengambil tumbuhan hutan untuk pakan ternak mereka. 

Masyarakat menikmati energi yang dihasilkan oleh biogas ini terutama 
perempuan karena kegiatan memasak di dapur bisa lebih cepat diselesaikan. 
Mereka bisa memanfaatkan waktu lebihnya untuk kegiatan produktif seperti 
menenun, bekerja di kebun, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di 
desa. Secara tidak langsung inisiatif ini juga berdampak pada berkurangnya 
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebelumnya banyak kasus KDRT 
terjadi karena perempuan dianggap terlalu lama dalam menyiapkan makanan 
untuk keluarga.   

Meskipun instalasi dibuat pada level keluarga, masyarakat lain seperti 
kelompok tani bisa mendapatkan pupuk yang dihasilkan instalasi biogas. Di 
Desa Nunsaen, masyarakat menyepakati satu mekanisme untuk mendapatkan 
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pupuk ini. Mereka yang ingin mengambil pupuk slurry harus menukarnya 
dengan hijauan makanan ternak.

Melihat hasil baik dari kegiatan yang dilakukan, pemerintah Desa Oelbiteno 
dan Nunsaen mereplikasi kegiatan ini sebagai kegiatan pembangunan desa 
agar lebih banyak masyarakat menikmati biogas. Melalui kegiatan ini desa 
juga mendapatkan manfaat tidak langsung seperti masyarakat secara rutin 
melakukan penanaman pakan sapi yang sekaligus juga mendukung kegiatan 
koservasi. Di tingkat Kabupaten Kupang, melalui acara Bursa Inovasi Desa, 
biogas menjadi infrastruktur prioritas di tingkat rumah tangga. Berbagai 
pemangku kepentingan termasuk pemerintah mengharapkan desa-desa 
lain bisa mengadopsi biogas menjadi kegiatan pembangunan desa dan 
menganggarkan dana desa untuk pembangunannya. 

Lampiran 1: Tahapan Pembangunan Biogas

Lampiran 2: Disain Biogas

Kontak

Agustinus Paju
CARE International
082113070727
Kupang

1 Selvister Ndaparoka
CARE International
081353922061
Kupang

2 Haris Oematan
CIS Timor
082147569796
Kupang

3

Buce Ga
CIS Timor
082183595719
Kupang

4 Bargo
CIS Timor
082147374300
Kupang

5

V. Lampiran 1: Tahapan Pembangunan Biogas

Berikut ini adalah kebutuhan tenaga kerja dan tahapan pembangunan instalasi 
biogas: 

Untuk menekan biaya, tenaga kerja sebaiknya dihitung 
secara kolektif, tetapi mereka tetap didampingi tenaga 
ahli.“

Kebutuhan Tenaga Kerja 

• Tukang ahli biogas 1 orang yang bekerja selama 5 hari  

• Pembantu tukang 3 orang yang bekerja selama 5 hari 

• Tenaga galian 3 orang yang bekerja selama 4 hari 

Tahapan Pengerjaan  

1. Menentukan lokasi/survei pra-konstruksi

• Posisi instalasi biogas harus lebih rendah dari kandang 

• Letak instalasi juga harus cukup jauh dari gangguan akar pohon 

• Letak instalasi minimal 10 meter dari sumber air/sumur 

• Jarak instalasi cukup dekat dengan kandang yaitu 2 m 

• Letak instalasi cukup dekat dengan dapur - maksimum 30 meter 

• Bila lokasi instalasi dekat dengan tebing, maka jarak minimum adalah 2 
meter dari bibir tebing 

• Lokasi instalasi bukan merupakan tanah yang rawan longsor

2. Mengukur 

• Siapkan gambar rencana kerja 

• Melakukan pengukuran untuk menandai letak digester 
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• Tentukan terlebih dahulu titik as sebagai pusat pengukuran, tempatkan 
patok sebagai tanda. Ikatlah tali pada patok dan gunakan sebagai 
jari-jari digester. Biodigester berukuran 4 meter kubik membutuhkan 
jari-jari 140 cm.

3. Menggali 

Galilah tanah sesuai ukuran yang telah ditentukan. Lihat gambar di bawah 
sebagai panduan.

Gambar 2. Rancangan biodigester dan ukurannya

Gambar 3. Contoh hasil galian biodigester.
Foto: CARE International Indonesia

4. Pemasangan atau pengecoran lantai biodigester

• Sebelum melakukan pengecoran lantai, terlebih dahulu pasanglah as 
berupa bambu/kayu setinggi 2 meter dan bagian atasnya diikat pada 
bambu/kayu sepanjang 3 meter yang diletakkan melintang. Untuk 
kontrol ketebalan tandai/pasang benang water pas. Jari-jari berukuran 
110cm.

• Dasar galian dilapisi dengan pasir dan kerikil setebal 5cm. Ketebalan 
cor lantai kerja adalah 7cm dengan perbandingan adukan 1 semen : 3 
pasir: 4 kerikil. 

Gambar 4. Disain pasangan digester

Gambar 5. Contoh proses pemasangan cor lantai. 
Foto: CARE International Indonesia

Dasar galian dilapisi pasir dan 
kerikil setebal 5 cm. Ketebalan 
cor lantai kerja 7 cm dengan 
perbandingan adukan 1 semen : 3 
pasir : 4 kerikil 



26 27Katalog Praktik Cerdas PfR Indonesia

5. Pembesian dan pengecoran tutup toilet

Siapkan potongan besi beton 8 mm 

- Panjang 55 cm  (30 batang)

- Panjang 135 cm (15 batang)

Gambar 6. Pembesian dan pengecoran tutup toilet

- Carilah bagian permukaan tanah yang rata lalu lapisi dengan 
kertas semen.

- Susun seperti gambar di samping.
- Masukkan dalam bingkai kayu berukuran 60 cm x 140 cm 
- Cor dengan perbandingan adukan 1 semen : 2 pasir : 4 kerikil

6. Memasang dinding digester (bata merah, pipa inlet, plester, acian)

• Siapkan adukan semen dan pasir dengan perbandingan 1: 4

• Rendam bata merah/batako

• Pasang bata/batako melingkar dengan jari-jari 1,12 cm.Tinggi dinding 
pasangan 80 cm dari lantai kerja.

• Plester secara merata dengan tebal 2 cm dan diteruskan dengan 
acian. Gunakan kuas basah untuk meratakannya.

Gambar 7. Proses pemasangan digester. Foto: CARE International Indonesia

7. Menyiapkan begesting/cetakan kubah

• Potong bambu untuk tiang dengan ukuran 60 cm sebanyak 26 batang.

• Potong bambu untuk batang balai sebanyak 27 buah, panjang bambu 
disesuaikan dengan lebar digester. Ikat/sambungkan dengan tiang, 
gunakan paku dan tali seperti pada gambar.

• Letakkan karung-karung sekam membentuk gudukan kubah. Bagian 
paling atas dilapisi tanah yang dibentuk kubah, selanjutnya taburi 
pasir.

Gambar 8. proses pengecoran kubah digester. Foto: CARE International Indonesia
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8. Pengecoran kubah dan pemasangan pipa utama

Siapkan patok yang digunakan sebagai pengukur ketebalan dan tancapkan. 
Setelah rata, cabut patok lalu tutup dengan cor. Diperlukan 9 patok pengukur 
ketebalan dengan ukuran:

- 3 buah patok pengukur tebal 8 cm 

- 3 buah patok pengukur tebal 10 cm 

- 3 buah patok pengukur tebal 15 cm 

9. Memasang Turet 

Turet dibuat untuk memperkuat dudukan pipa utama di atas kubah. Ukuran 
turet adalah 35 cm x 35 cm dengan tinggi 50 cm.

Gambar 9. Proses pengecoran kubah digester. Foto: CARE International Indonesia

10. Pengecoran lantai kerja outlet. Lantai kerja outlet pada bagian bawah 
dicor dengan campuran semen, pasir, dan kerikil dengan perbandingan 1 : 3 : 4

11. Pemasangan bata dinding outlet, pemlesteran, dan pengacian. Dinding 
outlet dibuat dari bata merah/batako yang diplester dengan perbandingan 
adukan 1 bagian semen : 4 bagian pasir.

12. Pengecoran lantai kerja dan pemasangan bak inlet lengkap dengan 
mixer. Bak inlet berupa silinder berukuran diameter 60 cm x tinggi 60 cm 
terbuat dari pasangan bata merah yang diplester dan diaci luar dalam.

13. Instalasi pipa gas. Instalasi pipa gas ini berfungsi untuk mengalirkan 
biogas dari kubah digester menuju dapur. Pipa penghantar menggunakan PVC 
tipe AW 1/2 Inci.

14. Pembongkaran begesting kubah. Setelah beton berumur 3 hari, 
begesting bisa dilepas dengan cara menggergaji tiang penyangga, sehingga 
beban tanah dan karung sekam akan lepas/jatuh. Pembongkaran begesting 
dilakukan melalui lobang mainhole.
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VI. Lampiran 2: Disain Biogas
Dandun Sutaryo

Potensi Aplikasi Struktur Permeabel Dalam 
Pengelolaan Risiko Bencana Terpadu di 

Kawasan Pesisir 

Mendukung:
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan perubahannya 
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014)

• Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

• Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang 
Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem (Pemulihan 

dan Pengelolaan Ekosistem)

I. Pendahuluan
Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007, bencana pesisir adalah kejadian akibat 

peristiwa alam atau perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat 
fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau 
kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  

Setyawan (2007) menjelaskan setidaknya terdapat 7 potensi bencana di 
wilayah pesisir di Indonesia yakni tsunami, badai, banjir luapan sungai, banjir 
pasang surut, erosi pantai, sedimentasi dan subsiden (penurunan muka tanah). 
Ketujuh bencana tersebut dapat dipicu oleh proses geologi dan atau proses 
klimatologi/hidrometeorologi. Kecuali bencana tsunami, enam potensi bencana 
lainnya dapat diprediksi. Bab ini hanya akan membahas risiko dan kegiatan 
untuk mengatasi erosi pantai. 
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Erosi pantai merupakan salah satu persoalan di kawasan pesisir yang saat 
ini sangat mengkhawatirkan. Data menyebutkan bahwa laju erosi mencapai 
1.950 ha per tahun, dengan rata-rata garis pantai yang tererosi sepanjang 
420 km tiap tahunnya (Dirjen PRL, 2017). Persoalan erosi pantai disebabkan 
banyak faktor yaitu alih fungsi ekosistem mangrove secara masif, peningkatan 
permukaan air laut, pengembangan infrastrukur pantai yang tidak tepat, 
eksploitasi air tanah yang tidak terkontrol. Erosi pantai ini membawa risiko 
berkurangnya daratan, rusaknya ekosistem pantai, rusaknya lingkungan yang 
mendukung mata pencaharian masyarakat. 

II. Tujuan Aplikasi Struktur Permeabel 
Dalam kondisi yang seimbang, dataran pada pantai berlumpur umumnya 

berbentuk cembung. Perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan 
perubahan pasokan sedimen di area pantai dan perubahan tinggi gelombang 
secara lokal. Hal ini mengakibatkan daya erosi gelombang tidak bisa 
mengimbangi daya pemindahan sedimen ke dalam sistem pantai, sehingga 
garis pantai mulai bergeser mundur. Akhirnya, dataran lumpur yang semula 
cembung akan menjadi cekung (Winterwerp, 2013). 

Perubahan profil dataran lumpur dari cembung menjadi cekung ini menjadi 
penyebab mengapa usaha-usaha rehabilitasi mangrove mengalami kegagalan. 
Perubahan profil akan mengubah kedalaman atau lamanya genangan air 
sehingga regenerasi alami mangrove tidak bisa terjadi.  Biasanya bibit-bibit 
akan mati atau terhempas gelombang. Oleh karena itu diperlukan upaya 
pengembalian garis pantai terlebih dahulu sehingga dapat menunjang 
pertumbuhan mangrove (Winterwerp, 2013).

Untuk mengembalikan garis pantai, struktur permeabel menjadi salah satu 
alternatif solusi yang dikembangkan oleh Wetlands International Indonesia 
(WII). Struktur ini juga dikembangkan bersama Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) dan Konsorsium Ecoshape melalui program Building with 
Nature (BwN) dimana WII tergabung di dalamnya. Struktur ini dipilih karena 
pembangunan hard structure seperti pembuatan tanggul laut, bila tidak didisain 
dengan baik, dalam jangka panjang justru dapat memperburuk erosi pantai 
(coastalcare.org). Konsep membangun bersama alam, yaitu pembangunan soft 
structure (struktur permeabel) menjanjikan hasil lebih baik, biaya relatif lebih 
murah, dan lebih ramah lingkungan. 

III. Aplikasi Struktur Permeabel

Struktur permeabel adalah suatu struktur seperti bendung yang mempunyai 
sifat dapat meloloskan air (permeabel). Struktur ini mempunyai satu bagian 
yang terdiri atas bahan-bahan yang dapat dilalui air dan memerangkap 
sedimen atau lumpur yang terbawa bersama air. Bahan permeabel disusun 
atau ditumpuk dan ditahan dengan serangkaian tiang dan palang sehingga 
menyerupai bendung. Bahan permeabel yang dipakai dapat berupa ranting 
kayu, rumput atau bahan lainnya. Dengan struktur permeabel ini, energi 
gelombang akan diredam dan tidak dipantulkan.

Apa itu struktur permeabel?

Fungsi konstruksi permeabel pada skala lanskap adalah untuk memperkecil 
erosi dan mendapatkan kembali lahan yang hilang dengan cara merestorasi 
keseimbangan sedimen. Hal ini akan memberi peluang mangrove untuk tumbuh 
dengan baik sehingga dapat mencegah erosi dan dapat memberikan jasa 
lingkungan. 

Struktur permeabel dibangun untuk sementara dan struktur ini berperan 
seperti akar mangrove dalam mengurangi energi gelombang dan memerangkap 
sedimen. Walau bersifat sementara tetapi struktur ini harus kuat sampai saat 
ketika sedimen stabil dan pertumbuhan alami mangrove dapat berlangsung. 

Fungsi struktur permeabel

Gambar 1. Salah satu contoh struktur permeabel di pesisir Kabupaten Demak. 
Isi struktur adalah ranting-ranting pohon. (Foto: Eko Budi Priyanto)
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Sedimen yang terperangkap akan membentuk daratan baru sehingga 
peluang untuk rehabilitasi dan restorasi pesisir akan semakin besar. Bibit-bibit 
mangrove yang terbawa arus ombak dan tertancap di hamparan sedimen yang 
terperangkap bisa tumbuh secara alami. Lapisan lumpur baru dan mangrove 
yang tumbuh di atasnya membentuk kekuatan alam untuk meredam energi 
gelombang laut.

IV. Tahapan-tahapan Kunci Pembangunan Struktur Permeabel

Suatu kajian menyeluruh terhadap kelayakan rencana pembangunan struktur 
permeabel di suatu lokasi harus dilakukan. Kajian ini harus dilakukan oleh orang 
yang mempunyai keahlian dalam hal pola arus dan analisis sedimentasi. Kajian 
tidak harus diakhiri dengan hasil bahwa struktur permeabel perlu dibangun 
karena ada kemungkinan suatu lokasi tidak membutuhkan intervensi ini.

1. Kajian Kelayakan 

2. Persiapan dan Perencanaan Konstruksi

Kemitraan
Pendekatan yang diambil akan efektif ketika 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan.“

Sosialisasi

Idealnya, proyek pembangunan struktur permeabel adalah proyek yang 
dirancang dan dikerjakan bersama untuk mengatasi permasalahan dan 
hasilnya kelak dinikmati bersama. Sosialiasi harus dilakukan dan mencakup 
seluruh pemangku kepentingan terutama di tingkat lokal. 

Aspek tenurial dan rencana pengelolaan 

Dalam beberapa kasus, erosi pantai telah mencapai lahan-lahan yang semula 
adalah lahan budidaya milik masyarakat. Dalam kasus yang lain, kepemilikan 
yang semula dipegang oleh warga setempat telah beralih ke pihak lain di 
luar warga setempat. Jika kondisi ini terjadi, kesepakatan antara pemrakarsa 

pembangunan dengan pemilik harus dibangun. Kesepakatan ini dapat 
difasilitasi oleh pihak desa atau aparatur lain di tingkat yang lebih tinggi.

Dukungan

Meskipun gagasan proyek struktur permeabel dapat berasal dari masyarakat 
setempat (desa), namun pemrakarsa sebaiknya meminta dukungan dari 
pemerintah daerah. Dukungan pemerintah ini dapat berupa bantuan teknis dan 
administrasi sebagai contoh dukungan berupa kebijakan yang menjadi payung 
kegiatan atau berupa integrasi kegiatan pembangunan struktur permeabel ke 
dalam perencanaan daerah.

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“

Tata waktu kegiatan

Proyek ini dikerjakan dalam kondisi yang cukup sulit dan sangat dipengaruhi 
oleh faktor lingkungan seperti cuaca dan pasang surut. Konstruksi sebaiknya 
dilaksanakan pada periode angin tenang. Pemilihan waktu pelaksanaan dapat 
mengacu pada kalender musim yang dipakai masyarakat setempat. 

Survei lokasi

Survei dilakukan untuk mengamati dan mengukur pasang surut air laut, 
kondisi dan kedalaman lumpur, sumber sedimen, tata air/hidrologi, arus, dan 
keberadaan/kondisi ekosistem mangrove. Lokasi pembangunan struktur 
harus memperhatikan alur sungai yang memungkinkan adanya penambahan 
sedimen dan juga bisa mengangkut bibit-bibit mangrove secara alami. 
Struktur permeabel tidak boleh menghalangi aliran sungai.
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Komponen utama terdiri dari tiang dan palang, bahan pengisi, dan bahan 
pendukung. 

Tiang dan palang

Tiang berfungsi sebagai kerangka struktur 
permeabel yang ditancapkan ke dalam lapisan 
lumpur padat di bawah air. Diameter tiang 
yang disarankan adalah 12-15 cm. Tiang yang 
lebih besar tidak selalu lebih kuat karena 
kekuatan dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk 
menghemat biaya tiang bisa menggunakan 
bambu.

3. Konstruksi Struktur Permeabel

Gambar 2. Bambu, salah satu bahan 
tiang dan palang yang mudah 
didapatkan. Foto: WII

Bahan pengisi

Bahan pengisi haruslah bahan yang bisa 
ditembus air dan mampu memerangkap 
sedimen di belakang struktur. Pilihlah bahan 
pengisi yang tidak mudah lapuk, misalnya 
ranting-ranting kayu. Tidak ada anjuran 
khusus tentang jenis kayu yang dipakai, tetapi 
gunakanlah ranting yang cukup keras sehingga 
tidak cepat lapuk.

Bahan Pendukung

Bahan pendukung diperlukan untuk memastikan agar bahan pengisi tidak 
hanyut. Material yang digunakan adalah jaring nilon, tali nilon, dan karung pasir. 
Tali nilon bisa diganti dengan material lokal yang bisa berfungsi sebagai tali.

Gambar 3. Ranting pohon, sebagai 
bahan pengisi sekat struktur 
permeabel. Foto: WII

Perhatikan bahwa dimensi bangunan mengacu pada tinggi air saat pasang 
purnama. Informasi penting terkait ukuran tinggi tiang adalah sebagai berikut: 

• Tiang ditancapkan sedalam (0.3 + x + y) meter ke dalam lapisan lumpur 
padat; x adalah kedalaman air saat pasang purnama dan y adalah ketebalan 
lumpur lunak. Jika panjang (0.3 + x + y) ini melebihi 2 meter, maka tiang 
ditancapkan sekurang-kurangnya 2 meter diukur dari lapisan lumpur padat.

• Bahan pengisi harus melebihi tinggi permukaan air pada saat pasang 
tertinggi. Bahan pengisi juga harus terikat dan terlindung jaring agar tidak 
hanyut dan berkurang. Pastikan jaring dan pemberatnya terpasang baik 
agar berfungsi optimal.

• Sebagian dari bagian bawah bahan pengisi terkubur di bawah lapisan 
lumpur lunak.

• Bahan pemberat (karung pasir) untuk menahan jaring ditempatkan di atas 
lapisan lumpur padat (terkubur oleh lapisan lumpur lunak).

 

4. Tatacara Pemasangan Struktur
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V. Monitoring dan Pemeliharaan

• Monitoring dilakukan seminggu sekali pada tahap awal hingga 2 bulan 
setelah konstruksi selesai untuk memastikan struktur berfungsi dengan 
baik dan tidak ada kerusakan atau kesalahan. 

• Setelah 2 bulan, monitoring dilakukan menjelang musim badai untuk 
memastikan bahwa struktur cukup kuat. 

• Setelah musim badai, monitoring kembali dilakukan untuk melihat 
kerusakan dan kebutuhan perbaikan. 

Hal yang Dilakukan dalam Proses Monitoring

• Pengamatan visual terhadap kekuatan, kekencangan, dan gangguan pada 
semua bagian konstruksi. 

• Uji kekuatan pada tiang dan palang yang dilakukan dengan memukul tiang 
dan palang menggunakan palu besar. 

• Uji kekuatan tali dan jaring dapat dilakukan dengan menariknya. 

• Mengamati apakah ada gangguan alami seperti teritip. 

• Secara berkala mengamati fungsi struktur permeabel dengan 
menempatkan tiang pengukur sedimentasi di belakang struktur dan 
mengukur penambahan tinggi lumpur.

• Perhatikan apakah sudah ada pertumbuhan mangrove secara alami.

Pemeliharaan

• Pemeliharaan palang memanjang dilakukan dengan mengganti palang yang 
rusak.

• Perbaikan jaring dilakukan dengan penambahan ikatan. Perbaikan jaring ini 
sulit dilakukan karena posisinya terjepit di antara tiang dan bahan pengisi. 

• Perbaikan tali pengikat dilakukan dengan mengencangkan tali pengikat 
atau menggantinya jika lapuk atau putus. 

Jadwal Monitoring

• Pemeliharan bahan pengisi dilakukan dengan menambahkan bahan 
pengisi baru jika ketinggian bahan pengisi sudah di bawah palang 
memanjang. Bahan pengisi perlu ditambahkan secara teratur kira-kira 
setengah dari volume awal per tahun. Penambahan bahan pengisi 
dilakukan bersamaan dengan pengencangan tali. 

VI. Beberapa Catatan dan Gambaran Biaya
Dari hasil pengamatan lapangan pada proyek yang sudah berjalan, ketahanan 

rata-rata konstruksi yang terbuat dari bambu berkisar 2-3 tahun. Kebanyakan 
bambu terpotong pada batas air karena termakan oleh sejenis hewan lunak. 
Penggunaan bahan pelapis plastik tidak banyak menolong karena terlalu tipis 
dan mudah rusak. Saat ini sedang diuji coba untuk melapisi tiang bambu 
dengan karpet masjid dan karpet talang. 

Pengamatan lapangan juga menunjukkan bahwa bahan pengisi atau lapisan 
permeabel dapat menyusut dengan cepat. Untuk itu ketika dalam proses 
pembangunan, harus dipastikan ranting kayu sebagai lapisan permeabel 
tersusun cukup padat. 

Gambaran Biaya

• Biaya konstruksi kurang lebih Rp. 1.000.000 per meter persegi. Harga ini 
jika konstruksi menggunakan material bambu. Harga ini berdasarkan harga 
pada tahun 2016 di Banten dan Demak. 

• Biaya pemeliharaan Rp. 500.000 per meter per tahun. Harga ini berdasarkan 
harga pada tahun 2016 di Banten dan Demak. 

Jika pembangunan konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok 
masyarakat secara bergotong royong dimana masyarakat akan menikmati 
manfaat tertentu sesuai disain proyek yang dibuat, maka ada pengurangan 
biaya tenaga kerja. Namun demikian, mungkin ada biaya yang akan dikeluarkan 
untuk program pendamping yang mendorong masyarakat atau kelompok 
masyarakat agar tetap aktif memonitor dan memperbaiki konstruksi. Ada 
kemungkinan komponen biaya untuk program pendamping ini justru lebih besar 
dari pada biaya konstruksi itu sendiri.
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No Kebutuhan Spesifikasi Kuantitas Satuan Harga per 
satuan (Rp)

Harga untuk 
100m (Rp)

1 Tiang Bambu 
betung ber-
diameter 
12-15 cm, 
panjang 
6-7 m

450 batang 40.000 18.000.000

2 Jaring nilon Mata jaring 
1 inci

450 meter 
persegi

8.000 3.600.000

3 Bahan pengisi Ranting 
kayu

70 meter 
kubik

250.000 17.500.000

4 Tali, palang 
horisontal dan 
karung pasir

*Tali: nilon 
diameter 6 
mm atau 
lebih

1 lumpsum 1.500.000 1.500.000

*Palang 
horisontal: 
bambu

5 Upah pekerja 1 lumpsum 30.000.000 30.000.000
6 Transpor 

material dari 
penimbunan ke 
lokasi kerja

1 lumpsum 15.000.000 15.000.000

Total 85.600.000

Tabel 1. Gambaran biaya pembangunan 100m2 struktur permeabel, tinggi 2 meter, dengan acuan 
harga tahun 2015/2016 berdasarkan pengalaman di Banten dan Demak.

Kalkulasi ini belum memperhitungkan keuntungan dari kontraktor pelaksana 
dan pajak yang harus dibayarkan. Kalkulasi juga belum mencakup biaya 
pemeliharaan.

Berkaca pada pengalaman bahwa daya tahan konstruksi bambu hanya 
berkisar 2-3 tahun, maka untuk pemeliharaan tidak cukup hanya dengan 
mengalikan kebutuhan biaya per tahun dengan lamanya proyek. Misal, satu 
tahapan proyek akan berjalan 8-10 tahun, maka dalam proses pemeliharaan 
sebenarnya kita akan membangun 3-4 kali struktur permeabel ini dan 
memelihara masing-masing struktur selama 2-3 tahun.

VII. PENGALAMAN PEMBANGUNAN STRUKTUR PERMEABEL  
       OLEH KONSORSIUM BUILDING WITH NATURE

Salah satu daerah yang mengalami erosi pantai cukup parah adalah pantai di 
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di Kecamatan Sayung, 
ada 528,8 hektar kawasan pesisir yang tergenang dan hilang. Di beberapa 
lokasi, air laut telah masuk setidaknya 3 km ke darat. Ribuan penduduk 
kehilangan tambak, rumah dan sumber penghidupannya. Selain itu infrastruktur 
yang telah dibangun pun berpotensi tenggelam. Kondisi ini diperparah dengan 
adanya penurunan muka tanah, sehingga upaya-upaya untuk rehabilitasi 
ekosistem pesisir pun mustahil dilakukan karena air laut terus menggenangi 
daratan.

Salah satu lokasi pembangunan struktur permeabel di Kabupaten Demak yang 
dimulai pada tahun 2015 adalah di Dukuh Bedono, Desa Bedono, Kecamatan 
Sayung. Pembangunan struktur permeabel di lokasi ini dilakukan menjelang 
akhir tahun 2015 guna menyongsong datangnya musim gelombang besar yang 
diperkirakan akan membawa sedimen dalam jumlah besar. Pembangunan 
selesai pada bulan September 2015 dan tiga bulan kemudian yaitu di bulan 
Desember 2015, struktur permeabel berhasil menunjukkan fungsinya sebagai 
pemerangkap sedimen. Sedimen yang terperangkap di belakang struktur 
mencapai ketinggian sekitar 70 cm. Satu tahun kemudian pada bulan Desember 
2016, di hamparan sedimentasi tersebut, bibit-bibit mangrove jenis api-api 
dari hutan mangrove yang berada di belakang lokasi struktur permeabel mulai 
tertancap dan tumbuh berkembang secara alami.

September 2015
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Desember 2015

Desember 2016

Desember 2018

Gambar 6. Struktur permeabel di Dukuh Bedono yang berhasil memerangkap 
sedimen dan mangrove tumbuh secara alami di hamparan sedimen yang 
terbentuk. Foto: WII

Dari hasil pembelajaran yang diperoleh di lapangan, kondisi kestabilan 
sedimen dan pertumbuhan mangrove di atasnya sangat dipengaruhi oleh 
proses pemeliharaan, kondisi gelombang, dan laju penurunan muka tanah. 
Pengalaman berharga didapat di Dukuh Bedono dimana terjadi keterlambatan 
teknis dalam pemeliharaan struktur yang terjadi bersamaan dengan munculnya 
gelombang dan tingginya laju penurunan tanah. Hal ini mengakibatkan 
gangguan proses rehabilitasi yang terjadi hingga saat ini.  Namun di lokasi 
lain, dimana tidak terjadi proses keterlambatan pemeliharaan struktur, proses 
rehabilitasi menunjukkan keberhasilan, contohnya di kawasan penyangga 
Cagar Alam Pulau Dua, Serang, Banten. Struktur permeabel di lokasi ini 
dibangun sejak tahun 2011-2012 dan saat ini bisa dilihat terbentuknya tegakan 
mangrove baru secara alami di luasan kurang lebih 1 hektar. Struktur permeabel 
berikutnya yang dibangun pada tahun 2016 juga telah menghasilkan tambahan 
sedimen seluas 1 hektar dan mangrove juga sudah mulai tumbuh di atasnya.
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Gambar 7.Cagar Alam Pulau Dua - tambahan sedimen baru seluas 1 hektar 
sebagai hasil dari pembangunan struktur permeabel pada tahun 2016. Foto: WII

Iwan Tri Cahyo Wibisono dan Anyta Tamrin 

Menjaga Lahan Gambut dengan 
Paludikultur Sagu

Mendukung:
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
dan perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2016)

• Undang-Undang 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem (Pemulihan dan 

Pengelolaan Ekosistem)

I. Pendahuluan

telah mendorong penambahan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan 
kelapa sawit dalam skala yang luas. Karena luasan tanah mineral yang 
memungkinkan untuk diubah peruntukannya jumlahnya terbatas, maka lahan 
gambut pun menjadi target utama pengembangan HTI dan perkebunan kelapa 
sawit. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 
dokumen Status Hutan dan Kehutanan Indonesia tahun 2018, pemerintah telah 
memberikan izin konsesi kepada 99 perusahaan HTI di areal seluas 5.646.405 
Ha. Dari luasan tersebut, areal seluas 2.100.190 Ha (atau 37,2%) berada di 
dalam Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Berdasarkan analisis sejarah tutupan 
lahan, sebelum mengalami konversi sebagian dari areal yang mendapatkan ijin 
tersebut, merupakan tutupan lahan berupa hutan. 

Tanaman kelapa sawit dan jenis akasia, bukanlah tanaman asli lahan gambut. 
Oleh karena itu, dalam pengembangan kelapa sawit dan tanaman jenis akasia 
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membutuhkan pembangunan jaringan kanal (drainase) agar tanaman dapat 
tumbuh dengan baik. Pembuatan kanal (kanalisasi) di HTI dan perkebunan 
sawit yang berada di areal lahan gambut memicu kebakaran, penurunan muka 
tanah (subsidens), kekeringan, banjir, hilangnya sumber daya keanekaragaman 
hayati, hilangnya cadangan air, terlepasnya emisi rumah kaca, dan hilangnya 
sumber mata pencaharian masyarakat.  Hooijer (2012) dalam kajiannya 
menyimpulkan bahwa lahan gambut yang ditanami akasia akan mengalami 
subsidens sekitar 5,2 cm/th pada kedalaman air tanah (drainase) rata-rata 70 
cm.  

Isu kebakaran lahan dan hutan yang terjadi mulai tahun 1997 hingga 
puncaknya pada tahun 2015, telah mendorong pemerintah mengeluarkan 
regulasi terkait pengelolaan lahan gambut melalui PP Nomor 71 Tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Ekosistem Gambut yang kemudian 
diubah melalui PP Nomor 57 Tahun 2016.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah asap yang mempengaruhi kesehatan 
dan aktivitas manusia yang menyebar hingga ke negara tetangga seperti 
Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadi perhatian negara-negara tetangga 
sehingga dibuat kesepakatan dalam ASEAN Agreement on Transboundary 
Haze Pollution (AATHP) yang menyebutkan kebakaran hutan dan lahan yang 
terjadi di Indonesia dapat menimbulkan konsekuensi tuntutan hukum oleh 
pihak negara-negara anggota ASEAN. 

Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan konversi lahan gambut, 
maka diperlukan adanya alternatif pemulihan yang tidak hanya memberikan 
keuntungan konservasi tapi juga mampu meningkatkan perekonomian 
masyarakat agar masyarakat terlibat dalam upaya konservasi ini. Paludikultur 
merupakan istilah yang baru muncul di Indonesia di awal tahun 2000-
an. Istilah ini pada dasarnya mengacu pada suatu sistem budidaya atau 
pengelolaan lahan basah yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus 
menjamin kelestarian lingkungan. 

Semakin kuatnya isu gambut dan perubahan iklim membuat istilah ini 
semakin berkembang di kalangan pemerintah dan para pihak terkait. Setelah 
kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang diikuti oleh pembentukan 
Badan Restorasi Gambut (BRG), istilah paludikultur menjadi lebih dikenal 
dan dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dalam usaha-usaha restorasi 
gambut.     

II. Tujuan Paludikultur

Paludikultur bertujuan untuk mencegah kerusakan pada lahan gambut yang 
masih belum terganggu dari kerusakan (karena konversi, drainase, dll). Dengan 
penerapan paludikultur, lahan gambut akan memiliki kemampuan yang tinggi 
sebagai pengatur hidrologi, yaitu menyerap kelebihan air saat musim penghujan 
dan menyediakan air bagi tumbuhan di atasnya saat musim kemarau. Dengan 
demikian potensi banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau 
dapat dicegah. Selain itu ketika lahan gambut tetap basah atau lembab, maka 
keterpaparan (exposure) lahan terhadap risiko kebakaran akan berkurang 
sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah atau risikonya dapat 
ditekan. 

Karena fungsinya sebagai pengatur hidrologi dan pencegah kebakaran hutan 
serta lahan, maka paludikultur dipandang mempunyai kaitan erat dengan upaya 
pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem di lahan gambut (Ecosystem – 
based Disaster Risk Reduction atau dikenal sebagai Eco-DRR). 

Ekosistem
Memperhatikan peran ekosistem dalam keselamatan 
dan ketangguhan masyarakat. “

III. Aplikasi Paludikultur

Hingga saat ini belum ada terminologi paludikultur yang disepakati oleh 
berbagai pihak. Oleh karena itu, direkomendasikan definisi paludikultur sesuai 
dengan prinsip dasarnya yang dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan 
gambut, mengakomodir kepentingan para pihak, dan sesuai dengan kondisi 
lahan gambut Indonesia sebagaimana di bawah ini:

“Paludikutur adalah sistem budidaya atau pengelolaan yang dilakukan 
di lahan gambut basah (alami) atau yang dibasahi kembali, dengan 

menggunakan jenis-jenis tanaman asli gambut yang tidak membutuhkan 

Apa itu Paludikultur
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drainase untuk peningkatan produktivitas lahan, pemulihan lingkungan, dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat”

Mengingat konsep paludikultur masih baru, maka banyak pihak di Indonesia 
masih belum mengenal paludikultur dengan baik. Bahkan di beberapa kasus, 
telah terjadi beberapa kesalahpahaman mengenai paludikultur. Sebagai 
contoh orang menganggap penanamaan jenis tanaman apapun di lahan 
gambut adalah bagian dari paludikultur. Tentu saja tanaman-tanaman yang 
membutuhkan saluran drainase yang dapat menyebabkan permukaan tanah 
turun agar tanaman dapat tumbuh, bukanlah upaya paludikultur. Demikian 
juga tanaman non-asli gambut yang membutuhkan modifikasi lingkungan agar 
mampu beradaptasi di lahan gambut bukanlah termasuk upaya paludikultur 
karena modifikasi lingkungan dapat menyebabkan rusaknya sistem hidrologi. 

Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun 
pembangunan 

“

Pada dasarnya, jenis tanaman untuk paludikultur sebaiknya merupakan 
jenis lokal gambut (native species) yang telah terbukti memiliki daya adaptasi 
terhadap lingkungan di lahan gambut terutama terhadap kondisi tanah 
dan hidrologis. Pemilihan jenis tanaman juga perlu mempertimbangkan 
potensi ekonomi dan manfaat lain agar dapat memberikan nilai tambah bagi 
pelaksana paludikultur.

Kesesuaian Jenis Tanaman untuk Kegiatan Penanaman di Lahan 
Gambut

Setiap jenis tanaman memiliki karakter dan daya adaptasi yang berbeda-
beda terhadap lingkungan terutama terhadap kondisi tutupan lahan dan 
kondisi hidrologis. Ketika memilih jenis tanaman, perlu diperhatikan adalah 
bagaimana karakter daya tahan atau adaptasi tanaman terhadap tutupan 
tajuk. Di bawah ini adalah arahan penentuan jenis tanaman berdasarkan 
tutupan tajuk: (Sedangkan jenis-jenis tanaman dapat dilihat pada Lampiran 1). 

Keterangan:

Gambar 1. Ilustrasi sederhana pemilihan karakter jenis tanaman untuk kegiatan 
penanaman. Ilustrasi: WII
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IV. Praktik Cerdas Menjaga Gambut dengan Paludikultur Sagu

Praktik cerdas ini berdasarkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dalam prakteknya, 
masyarakat mengelola tanaman sagu secara tradisional tanpa melakukan 
pemupukan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang membudidayakan 
sagu dimana mereka melakukan pemupukan secara intensif. Masyarakat 
menilai pemupukan tidak mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman sagu 
secara signifikan. Bahkan masyarakat mensinyalir bahwa pemupukan dapat 
menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengurangi kualitas sari pati sagu.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana, budidaya sagu secara tradisional 
yang dilakukan tanpa drainase menyebabkan lahan gambut lembab atau basah 
dan sulit terbakar. Dengan kata lain, sistem tradisional ini berpotensi menjaga 
tingkat “exposure” terhadap risiko kebakaran di level yang terendah. Meskipun 
pembakaran dilakukan secara sengaja, maka lahan gambut tidak akan terbakar 
karena kondisinya yang selalu basah. 

Gambar 2. Perbandingan budidaya sagu secara tradisional dan intensif dalam 
konteks pengurangan risiko bencana. Ilustrasi: WII

Budidaya sagu tradisional meliputi kegiatan pembibitan, persiapan lahan, 
penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan seperti bisa dilihat pada diagram 
dibawah.

Gambar 3. Tahapan Budidaya Sagu Tradisional di Desa Sungai Tohor 

1. Persiapan Anakan dan Pembibitan

Pembibitan dilakukan secara vegetatif dengan cara mengambil tunas-tunas 
yang tumbuh pada pangkal batang sagu. Namun demikian, ada juga petani 
yang melakukan pembibitan secara generatif dengan cara menyemaikan biji 
sagu. 

Tunas yang dipilih sebagai bibit adalah tunas anakan yang tidak menempel 
langsung pada induk sagu. Umumnya petani mengambil anakan ketika 
sagu telah dipanen atau siap panen. Pemilihan bibit dilakukan berdasarkan 
bentuknya. Ada 3 bentuk bibit: berbentuk L,  tapal kuda, dan keladi (Gambar 
5).  Tunas anakan berbentuk L yang bonggolnya keras  dengan berat 2 - 3 
kg dan berwarna merah muda jika disayat, merupakan bibit dengan kualitas 
terbaik (wawancara, 2017; Dewi, 2009; Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Perkebunan, 2013).
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Gambar 4. Bentuk-bentuk anakan:  bonggol/banir berbentuk L (kiri), berbentuk 
tapal kuda (tengah), dan berbentuk keladi (kanan). Sumber: Bintoro, 2009

Stek anakan sagu dipindahkan ke parit-parit kecil yang terletak di dekat 
jalan atau depan rumah, atau ke lokasi lain yang berjarak tidak terlalu jauh 
dari lokasi penanaman.  Stek anakan sagu tersebut disusun secara berderet 
dan dibiarkan selama 2 hingga 3 bulan. Ketika disusun di dalam parit, bagian 
bonggol/banir sagu yang telah diiris diusahakan dalam keadaan terendam. 
Dalam kurun waktu 2-3 bulan, bibit sagu umumnya telah memiliki 2 hingga 3 
helai pelepah daun dan siap untuk ditanam di lapangan. 

2. Pengangkutan bibit

Pengangkutan bibit sagu menuju ke lokasi penanaman dilakukan dengan 
menggunakan motor gerobak. Dengan cara ini, sekali jalan petani mampu 
mengangkut 80 – 100 bibit dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman. Untuk 
masuk hingga ke lokasi penanaman yang tidak dapat diakses dengan motor 
gerobak, bibit diangkut menggunakan keranjang atau dalam bahasa lokal 
disebut “ambung”.  

3. Persiapan lahan 

Persiapan lahan dilakukan dua hingga empat minggu sebelum waktu 
penanaman yang meliputi pembersihan lahan dan penyiapan lubang tanam. 
Ukuran lubang tanam 30 cm (p) x 30 cm (l) x 30 cm (t). Titik tanam ini dibuat 
secara teratur dengan jarak tanam 8 m x 8 m. Jarak tanam yang cukup 
renggang ini bertujuan untuk menjamin kecukupan sinar matahari saat pohon 
sudah besar. 

4. Penanaman

Penanaman sagu dianjurkan pada pagi hari di saat musim penghujan. Sambil 
menunggu tanaman tumbuh besar, di antara tanaman sagu dapat ditanami 
jenis tanaman kayu-kayuan. 

5. Pemeliharaan 

• Perawatan tanaman dilakukan dengan cara membersihkan gulma secara 
teratur setiap 6 bulan sekali hingga usia tanaman 2 tahun. Gulma yang 
disiangi kemudian tidak dibakar, tetapi dikumpulkan di sela-sela tanaman 
hingga membusuk dan menjadi pupuk. Memasuki tahun ke-3 dan ke-
4, pembersihan gulma dilakukan setahun sekali.  Setelah tahun ke-4, 
pembersihan gulma dihentikan.  

• Penyulaman bertujuan untuk mengganti tanaman sagu yang mati dengan 
tanaman baru yang sehat agar tingkat keberhasilan tanaman tinggi dan 
populasi per hektar optimal. Umumnya penyulaman dilakukan pada 
musim penghujan hingga tanaman sagu berumur 2 tahun. Sebelum 
penyulaman dilakukan, petani akan memantau tanaman secara berkala 
untuk mengetahui jumlah tanaman yang mati. 

• Penjarangan bertujuan untuk mengontrol populasi anakan sehingga 
tidak terjadi persaingan unsur hara di antara tanaman sagu. Penjarangan 
dilakukan dengan cara memangkas anakan sehingga hanya menyisakan 
dua hingga tiga anakan per pohon. Pada saat ini, petani bisa 
mengidentifikasi anakan yang memiliki kualitas baik untuk dijadikan bibit. 
Anakan yang kurang baik pertumbuhannya akan dibuang bersamaan 
dengan gulma. 

6. Pemanenan

Pemanenan dilakukan setelah tanaman berumur 10 tahun, dan panen 
selanjutnya dapat dilakukan terus menerus setiap 1-2 tahun. Tanda-tanda 
sagu yang siap panen diantaranya adalah kuncup bunga sagu mulai muncul, 
daun-daun yang keluar terlihat lebih tegak dan kecil dari yang sebelumnya 
dan ujung batang sagu mulai mengecil. Dalam kondisi demikian, batang 
mempunyai kandungan sari pati (aci) yang tinggi (Gambar 5). 

Panen harus dilakukan secepatnya ketika tanda-tanda tersebut mulai terlihat. 
Apabila pemanenan terlambat maka kandungan pati sagu yang terdapat di 
dalam batang akan berkurang. Bila dibiarkan lebih lama, maka ujung batang 
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sagu akan semakin mengecil, daunnya menjadi 
rontok dan lama-kelamaan sagu akan mati 
dengan sendirinya.  

Idealnya, satu batang sagu siap panen 
memiliki panjang 6-15 meter dengan diameter 
sekitar 45 cm. Jika dipotong-potong dengan 
ukuran 1-2 meter, maka akan dihasilkan sekitar 
3-15 tual sagu. 

7. Pengangkutan Hasil Panen 

Jika pengangkutan tual sagu memanfaatkan aliran sungai maka setiap ujung 
tual sagu yang telah dipotong, dilubangi dan mata tongkat (penggolek tual) 
ditancapkan pada lubang tersebut. Dengan mata tongkat ini, tual sagu dapat 
dengan mudah digelindingkan menuju sungai. Di sungai, 20 – 30 tual diikat 
menggunakan tambang hingga menyerupai rakit (Gambar 13). Setelah panen, 
pengangkutan tual sagu harus dilakukan segera untuk menghindari risiko 
serangan jamur dan kekeringan.

Gambar 5. Pohon sagu siap panen. 
Foto: WII

Gambar 6. Tual sagu digelindingkan ke sungai dengan penggolek tual (kiri) dan 
transportasi sagu melalui jalur sungai (kanan). Sumber: Dewi, 2009 dan  WII,  
2017

8. Penanganan Pascapanen (Pengolahan)

Pengolahan Sagu Menjadi Sagu Basah 

Kilang sagu pada umumnya memiliki enam (6) orang pekerja. Empat (4) 
orang pekerja bertugas untuk mengupas, mengambil empulur sagu dan 
memprosesnya hingga menjadi sagu basah. Sementara dua (2) orang lainnya 
bertugas untuk memasukkan sagu basah yang telah diproses ke dalam 
karung. Kegiatan ini biasanya dilakukan 2 kali dalam sebulan. Sagu basah 
kemudian dijual ke pengusaha besar yang akan memprosesnya menjadi sagu 
kering.

Pengolahan Lanjutan Menjadi Produk Makanan 

Bagi masyarakat umum, sagu basah digunakan untuk membuat berbagai 
macam kue. Sementara bagi pelaku usaha rumahan, sagu basah diolah 
menjadi mie sagu, sagu telur, dan sagu lemak. Dalam satu bulan, setiap home 
industry mampu memproduksi sekitar 1.200 kg mie sagu dan 2.000 bungkus 
sagu telor dan sagu lemak. Produk hasil olahan sagu cukup enak dan lebih 
sehat karena tidak mengandung bahan kimia. 

Gambar 7. Hasil olahan sagu; sagu telur (kiri) dan mie sagu (kanan). 
Foto: WII
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V. Gambaran Analisis Ekonomi Paludikultur Sagu

Kegiatan diasumsikan dimulai dari awal sehingga biaya yang diperlukan 
mencakup biaya pengadaan lahan (atau sewa lahan), persiapan lahan, 
penanaman, dan pemeliharaan. Sagu baru bisa dipanen setelah tahun ke 10, 
sehingga untuk simplifikasi, perhitungan dilakukan dalam skala per hektar 
dengan rentang waktu 30 tahun. Dengan asumsi harga jual sagu Rp. 66.780 
per tual (pada tahun 2019), maka pendapatan total yang berpotensi diperoleh 
dari tahun ke-10 hingga ke-30 adalah sebesar Rp4.093.930.420/Ha. Dengan 
demikian keuntungan total yang diperoleh petani sebesar Rp2.888.732.228/
Ha/30 tahun.    

No Uraian Total (Rp)

A Biaya operasional

1 Sewa lahan selama 30 tahun 385.684.629
2 Persiapan lahan               2.500.000 
3 Persiapan bibit            12.687.500 
4 Transportasi bibit dan Penanaman               3.000.000 
5 Pemeliharaan (tahun ke-1 hingga 4)               4.365.537 
6 Biaya pemanenan (tahun ke-10 hingga 30)          796.960.526 

Total biaya 1.205.198.192
B Pendapatan

Penjualan tual dari tahun ke-10 hingga 30 4.093.930.420
Keuntungan dalam 30 tahun 2.888.732.228 

Tabel 1. Perhitungan Ekonomi Budidaya Sagu

Catatan: Biaya operasional dan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas telah mempertimbangkan 
nilai inflasi tahunan sebesar 5,83%

Dengan mengacu hasil perhitungan keuntungan selama tiga puluh tahun pada 
tabel di atas, maka petani sagu berpotensi memperoleh keuntungan sebesar 
Rp96.291.074/ha setiap tahun atau Rp8.024.256/Ha per bulan.

Keuntungan petani sagu masih bisa bertambah jika mereka mengolah 
sagu basah menjadi produk makanan. Pengalaman WII dalam mendampingi 
kelompok industri makanan, mereka bisa menghasilkan laba sekitar 

Rp6.000.000 per bulan dari penjualan mie sagu; Rp1.400.000 per bulan dari 
penjulan sagu lemak; Rp1.100.000 per bulan untuk sagu telur. 

Selain pari sagu, limbah sagu juga berpotensi menjadi sumber penghasilan 
jika diolah menjadi produk pupuk dan pakan ternak ruminansia dan non-
ruminansia (unggas). Sayangnya, hingga kini belum ada upaya untuk 
mengembangkan usaha ini. Padahal jika dicermati, jenis usaha dapat 
dijalankan dan dibiayai oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai paludikultur sagu, silakan 
menghubungi nama-nama dalam informasi kontak.

VI. Pengalaman Masyarakat dalam Implementasi 
Paludikultur Sagu

Masyarakat sebagai Pusat

Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat.

“

Desa yang telah mengimplementasikan paludikultur sagu adalah Desa 
Sungai Tohor yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. 
Berdasarkan SK MenLHK No. 129 Tahun 2017, Desa Sungai Tohor termasuk 
dalam Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Pulau Tebing Tinggi. Masyarakat 
di sana masih melakukan praktek paludikultur sagu secara tradisional dan 
juga dengan alat-alat tradisional sehingga hasil belum maksimum. Walaupun 
demikian praktek paludikultur di desa ini telah menjadi bahan pembelajaran 
bagi masyarakat setempat bahwa dengan menjaga muka air tanah dan 
penanaman tanaman jenis asli gambut ternyata dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat setempat.

Kegiatan paludikultur sagu masyarakat Desa Sungai Tohor patut diapresiasi 
karena beberapa capaian yang telah diperoleh: 

• Berhasil mempengaruhi Badan Restorasi Gambut dengan menjadikan 
Desa Sungai Tohor sebagai Pelopor Aksi Program Restorasi Gambut
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• Ditetapkannya kawasan kebun sagu di desa Sungai Tohor sebagai 
Laboratorium Gambut International – Restorasi Gambut Tropis oleh BRG.

• Ada upaya pemerintah di tingkat kabupaten untuk meningkatkan kualitas 
bibit sagu yang melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT)

• Berhasil menjadi desa percontohan dalam mengelola sagu sebagai 
praktek paludikultur. Hingga kini Desa Sungai Tohor telah banyak 
dikunjungi oleh beberapa peneliti dan petani dari luar daerah termasuk dari 
Papua. Tujuan utama mereka adalah mempelajari cara budidaya sagu dan 
potensi replikasi di daerah asalnya.

• Berhasil mengundang Presiden Joko Widodo ke Desa Sungai Tohor pada 
tahun 2014 dimana dalam kunjungannya Beliau menutup kanal secara 
simbolis dan mencabut izin operasi satu perusahaan di sana. Penutupan 
ijin operasi satu perusahaan ini menjadi momentum meningkatnya 
kesadaran masyarakat pentingnya untuk menjaga keberlangsungan 
ekosistem gambut. 

Sejak kedatangan Presiden ke desa tersebut, Desa Sungai Tohor pun 
memperoleh beberapa pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan petani 
sagu. Berikut adalah pendanaan yang diterima: 

• Tahun 2014 menerima dana dari Presiden Joko Widodo untuk membuat 
13 canal blocking.

• Tahun 2018 menerima bantuan Rp20,8 milyar dari Kementerian 
Perindustrian yang akan digunakan oleh pelaku usaha kecil sagu untuk 
membangun Sentra Indutri Kecil dan Menengah (SIKIM). 

Walaupun praktek paludikultur sagu di Desa Sungai Tohor telah meraih 
capaian-capaian tersebut, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang 
masih akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kegiatan paludikultur. Hal-
hal yang akan digarap kemudian adalah:

• Mempelajari pengetahuan mengenai jenis tanaman yang dapat 
ditumpangsarikan dengan sagu dan memiliki potensi nilai ekonomi.

• Mendorong peran kelembagaan di desa seperti Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) untuk mengelola pengembangan usaha sagu di desa. 

• Mendorong peran kelompok dalam budidaya dan pengembangan usaha 
sagu untuk mendapatkan ide, inovasi baru dan solusi terhadap persoalan 
yang dihadapi.  

• Mempelajari pengemasan produk hasil olahan sagu untuk meningkatkan 
nilai jual dan juga mempelajari strategi pemasaran produk. 

• Melanjutkan proses pembangunan SIKIM. 

• Inovasi pembuatan pupuk dan pakan organik dari limbah sagu. Selain itu 
juga perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak pupuk terhadap 
tanaman sagu dan pakan terhadap ternak di desa.

Kontak

Anyta Tamrin 
Wetlands International Indonesia
0818-0751-8402
architectureitha@gmail.com  
anytatamrin@wetlands.or.id
Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

1 Iwan Tri Cahyo Wibisono 
Wetlands International Indonesia
0813-1466-6879
wibisono_itc@yahoo.com
wibisono_yoyok@wetlands.or.id
 Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

2

Susan Lusiana Lesmana
Wetlands International Indonesia
0812-8660-4246
susan.lusiana@gmail.com 
 Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 
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VI. Lampiran

Alternatif Jenis Tanaman Asli Gambut yang Berpotensi untuk 
Paludikultur 

Tabel 2. Jenis-jenis tanaman asli gambut potensial untuk paludikultur 

Family/Jenis Manfaat dan Potensi 
Ekonomi

Lokasi yang 
sesuai

Anacardiaceae
Campnosperma coriaceum 
(Terentang rawa)

Kayu, pakan satwa Areal terbuka

Apocynaceae
Dyera polyphylla (Jelutung rawa) Bahan permen karet, 

bahan pembuatan 
kondom,  kerajinan 
tangan, bahan 
kosmetik

Areal terbuka

Alstonia pneumatophora (Pulai 
rawa)

Kayu Areal terbuka*

Arecaceae
Metroxylon sagu (Sagu) Sari pati, aneka produk 

seperti mie, kue dll
Areal terbuka*^

Pandanus helicopus (Rasau/
pandan sungai)

Aneka anyaman/
kerajinan tangan

Areal terbuka*

Bombacaceae
Durio carinatus (Durian hutan) Kayu, pakan satwa Tutupan tajuk 

sedang
Neesia malayana Kayu, pakan satwa Tutupan tajuk 

sedang
Celastraceae

Lophopetalum multinervium 
(Perupuk)

Kayu, pelampung, 
bahan kok bulutangkis

Areal terbuka

Clusiaceae/Guttiferae
Cratoxylum arborescens 
(Gerunggang)

Kayu Areal terbuka

Cratoxylum glaucum
(Gerunggang)

Kayu

Callophyllum hosei  (Bintangur ) Kayu Tutupan tajuk 
sedang

Garcinia spp. (Manggis hutan) Kayu, pakan satwa
Cypreaceae

Eleocharis dulcis (Purun tikus) Anyaman, kerajinan 
lain

Tutupan tajuk 
sedang

Lepironia articulate (Purun danau) Anyaman, kerajinan 
lain

Tutupan tajuk 
sedang

Dipterocarpaceae
Shorea balangeran (Belangiran, 
Kahui)

Kayu Areal terbuka

Shorea pauciflora Kayu Tutupan tajuk 
sedang

Vatica sp. (Rasak rawa) Kayu Tutupan tajuk 
sedang

Ebenaceae
Diospyros areolota (Malam-malam) Kayu, pakan satwa Tutupan tajuk 

sedang
Fabaceae

Koompassia malaccensis 
(Kempas)

Kayu, inang lebah 
hutan

Tutupan tajuk 
sedang

Meliaceae
Aglaia rubiginosa (Kajalaki) Kayu, pakan satwa Tutupan tajuk 

sedang
Myrtaceae

Melaleuca cajuput (Gelam) Kayu, minyak kayu 
putih

Areal terbuka

Rhizophoraceae
Combretocarpus rotundatus
(Tumih, tanah-tanah, perepat darat)

Kayu Areal terbuka

Rubiaceae
Jabon Kayu Areal terbuka

Sapotaceae
Madhuca motleyana (Katiau) Kayu Tutupan tajuk 

sedang
Palaquium cochleariifolium 
(Nyatoh rawa)

Kayu, getah Tutupan tajuk 
sedang
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Palaquium leicarpum (Nyatoh 
rawa)

Kayu, getah Tutupan tajuk 
sedang

Theaceae
Tetramerista glabra (Punak) Kayu Tutupan tajuk 

sedang

*tahan terhadap genangan
^Dilaporkan tumbuh dengan baik di lahan gambut dangkal hingga sedang

Iwan Tri Cahyo Wibisono dan Anyta Tamrin

Menjaga Lahan Gambut dengan Paludikultur 
Purun

Mendukung:
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
dan perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2016)

• Undang-Undang 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem (Pemulihan 

dan Pengelolaan Ekosistem)
I. Pendahuluan

Seperti telah disampaikan dalam tulisan mengenai Paludikultur Sagu, saat 
ini beberapa kegiatan yang sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi, 
namun ternyata mengakibatkan lahan gambut di Indonesia terpapar ancaman 
yang berpotensi menyebabkan penurunan permukaan gambut atau subsidence 
dan banjir. Sebagai contoh pembangunan kanal agar tanaman ekonomi yang 
bukan merupakan tanaman asli gambut bisa tumbuh di lahan gambut, telah 
menyebabkan air terbuang dan terjadilah penurunan permukaan gambut. 
Di samping itu, lahan gambut yang kering tersebut menjadi rawan terbakar. 
Lahan gambut yang terbakar memberikan risiko tambahan yaitu asap yang 
mempengaruhi kesehatan dan aktivitas manusia. Kebakaran hutan dan lahan 
di Indonesia pada tahun 2015 yang mengakibatkan kerugian besar telah 
mendorong terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG). 

Saat ini usaha-usaha pemulihan lahan gambut telah dilakukan. Salah satu 
yang digiatkan adalah upaya pemulihan yang tidak hanya memberikan 
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keuntungan konservasi tapi juga mampu meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat sekitar lahan gambut ikut 
berpartisipasi dalam upaya pemulihan. Pemulihan lahan gambut yang 
sekaligus meningkatkan perekonomian ini dikenal dengan nama Paludikultur. 

II. Tujuan Paludikultur
Paludikultur bertujuan untuk mencegah kerusakan pada lahan gambut yang 

masih belum terganggu dari kerusakan (karena konversi, drainase, dll). Dengan 
penerapan paludikultur, lahan gambut akan memiliki kemampuan yang tinggi 
sebagai pengatur hidrologi, yaitu menyerap kelebihan air saat musim penghujan 
dan menyediakan air bagi tumbuhan di lahan tersebut saat musim kemarau. 
Dengan demikian potensi banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim 
kemarau dapat dicegah. Selain itu ketika kondisi lahan gambut basah atau 
lembab, maka keterpaparan (exposure) lahan terhadap risiko kebakaran akan 
berkurang sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah atau risikonya 
dapat ditekan.  

Karena fungsinya sebagai pengatur hidrologi dan mencegah kebakaran hutan 
dan lahan seperti dijelaskan di atas, maka sebenarnya paludikultur mempunyai 
kaitan erat dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem 
di lahan gambut (Ecosystem – based Disaster Risk Reduction atau dikenal 
sebagai Eco-DRR). 

Ekosistem
Memperhatikan peran ekosistem dalam keselamatan 
dan ketangguhan masyarakat. “

III. Aplikasi Paludikultur

Hingga saat ini belum ada terminologi paludikultur yang disepakati oleh 
berbagai pihak. Oleh karena itu, direkomendasikan definisi paludikultur sesuai 
dengan prinsip dasarnya yang dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan 
gambut, mengakomodir kepentingan para pihak, dan sesuai dengan kondisi 
lahan gambut Indonesia sebagaimana di halaman berikut: 

Apa itu Paludikultur

Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun 
pembangunan 

“

Paludikultur mencakup penanaman jenis-jenis tanaman asli gambut yang 
dilakukan pada:

• Lahan gambut yang basah (kondisi hidrologi tidak terganggu dan tidak ada 
kanal)

• Lahan gambut berkanal yang dibasahi kembali (rewetted). Kegiatan 
pembasahan kembali dapat dilakukan sebelum atau bersamaan dengan 
kegiatan penanaman. Pembasahan kembali harus mampu menaikkan 
Tinggi Muka Air (TMA) secara signifikan sehingga gambut menjadi basah 
atau lembab. 

Kegiatan penanaman dikatakan tidak termasuk paludikultur apabila 
penanaman dilakukan di lahan gambut yang telah dibuat kanal drainase dan 
tidak dilakukan kegiatan pembasahan kembali (rewetting). 

Pada dasarnya, jenis tanaman untuk paludikultur sebaiknya merupakan 
jenis lokal gambut (native species) yang telah terbukti memiliki daya adaptasi 
terhadap lingkungan di lahan gambut terutama terhadap kondisi tanah dan 
hidrologis. Pemilihan jenis tanaman juga perlu mempertimbangkan potensi 
ekonomi dan manfaat lain agar dapat memberikan nilai tambah bagi pelaksana 
paludikultur. 

Upaya paludikultur tidak selalu berarti menanam seperti paludikultur sagu 
yang telah diuraikan di bagian sebelumnya dalam buku ini. Sebagai contoh 
paludikultur tanpa menanam adalah praktek paludikultur purun (Lepironia 
articulata, Eleocharis dulcis). Paludikultur purun mempunyai kegiatan utama 

“Paludikutur adalah sistem budidaya atau pengelolaan yang dilakukan 
di lahan gambut basah (alami) atau yang dibasahi kembali, dengan 

menggunakan jenis-jenis tanaman asli gambut yang tidak membutuhkan 
drainase untuk meningkatkan produktivitas lahan, pemulihan lingkungan, dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat”
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pemanenan. Purun merupakan jenis tumbuhan rumput teki-tekian (family 
Cyperaceae) yang tumbuh liar di tepi sungai, gambut dangkal dan tanah 
masam. Purun memiliki bentuk batang lurus, berongga dan tidak berdaun. Di 
Indonesia, terdapat 3 jenis purun yaitu: purun tikus  (Eleocharis dulcis), purun 
danau  (Lepironia articulata Retz.), dan purun bajang.   

Manajemen pemanenan purun (rotasi panen) akan memicu tumbuhnya 
tunas-tunas baru yang lebih banyak di kemudian hari. Sementara dari bekas 
tumbuhan yang dipanen, akan mengakumulasi biomassa yang tentunya 
memiliki potensi sebagai input substrat gambut. Jika pemanenan tidak 
dilakukan, maka beberapa jenis tumbuhan lain akan tumbuh, berkembang, 
dan menekan populasi tanaman purun. Dengan karakteristik purun yang 
membutuhkan genangan, maka pengelolaan yang dilakukan tentunya akan 
memastikan bahwa gambut tetap basah sehingga badan gambut akan 
tetap terjaga. Selain bermanfaat untuk menjaga fungsi hidrologis gambut 
dan kelestarian keanekaragaman hayati, purun juga dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat karena dapat dibuat menjadi kerajinan. Selain itu, 
akar purun bisa diolah menjadi makanan dan obat tradisional.

IV. Tahapan-tahapan Kunci Pelaksanaan Paludikultur Purun

Di Desa Menang Raya dampingan WII, masyarakat mempunyai pekerjaan 
sampingan membuat kerajinan anyaman dari purun. Hampir lebih dari 80% 
pengrajin anyaman purun di desa ini, bahkan di di tingkat kecamatan adalah 
perempuan, baik ibu-ibu maupun remaja putri. Mereka menganyam purun di 
waktu luang mereka atau ketika mengasuh anak-anak. 

1. Panen Purun

Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok oleh  masyarakat yang berasal 
dari berbagai desa yang terdapat di Kecamatan Pedamaran  yang berprofesi 
sebagai pengambil purun. Setiap harinya diperkirakan terdapat sekitar 400 
orang yang terdiri dari 300 orang laki-laki dan 100 orang perempuan berada di 
lokasi lebah untuk mengambil purun (Yayasan Purun Institute, 2017 & 2018).  
Setiap kelompok pengambil purun biasanya terdiri dari 5 orang yang pada 
umumnya mempunyai keterikatan keluarga (suami, istri, anak, atau kerabat).

Kelompok biasanya melakukan pemanenan purun selama 6 hari dalam 

semingu, umumnya mereka 
menerapkan sistem pulang hari.  
Mereka menuju tempat panen 
purun (lebak purun) dengan 
menggunakan getek selama 4 
jam perjalanan pulang dan pergi. 
Bagi yang memiliki getek sendiri, 
pencari purun tidak memerlukan 
biaya sewa getek.  Namun bagi 
yang tidak memiliki, mereka 
harus menyewa getek dengan 
biaya sewa Rp100.000 per hari. Selain biaya sewa getek, kelompok juga harus 
menyiapkan anggaran untuk makan-minum dan bahan bakar. 

Di lokasi lebak purun, kelompok pencari purun biasanya membangun 
tenda sebagai tempat istirahat sekaligus tempat pengumpulan hasil panen. 
Dalam keadaan tertentu, tenda ini bisa digunakan untuk menginap. Apabila 
pengambilan bergeser ke lokasi lain, maka tenda juga akan dipindahkan 
sesuai dengan kebutuhan. 

Purun yang bisa dipanen memiliki warna hijau mengkilap dengan tinggi 1,50-
1,80 meter. Metode panen yang digunakan tergantung dengan musim saat 
panen. Ketika musim hujan, panen dilakukan dengan cara mencabut purun, 
sedangkan di musim kemarau, purun dipanen dengan menggunakan arit. Cara 
panen juga menentukan periode panen. Dengan metode cabut purun, panen 
di tempat yang sama dapat dilakukan 2-3 bulan berikutnya. Sementara jika 
menggunakan arit, panen baru dapat dilakukan 3-4  bulan kemudian.

2. Pengangkutan Purun

Proses pengangkutan purun dilakukan dengan menggunakan getek dari titik 
pengumpul menuju ke desa. Purun diikat dan kadang juga ditutup terpal agar 
lebih aman.

Gambar 1. Tenda pencari purun. Sumber: Survei, 2017

Gambar 2. Penjemputan 
purun oleh pembeli. 
Foto: WII
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3. Penanganan Paska Panen

Proses Pengolahan Bahan Baku Kerajinan 
Purun 

Sebelum diolah menjadi bahan kerajinan, 
purun dipukul-pukul dengan menggunakan 
tongkat kayu supaya lemas lalu dikeringkan di 
bawah sinar matahari hingga mencapai tingkat 
kekeringan yang diinginkan.  

Agar hasil kerajinan lebih menarik, purun 
yang telah lemas, direbus selama ± 1 jam 
menggunakan panci besar yang telah dibubuhi 
pewarna. Setelah direbus, purun dijemur hingga 
kering dengan cara digantung di atas sebatang 
kayu agar tidak terkena kotoran. Biasanya proses 
pengeringan membutuhkan waktu ± 14 hari, 
tergantung panas matahari.  Setelah kering, purun dipukul-pukul kembali 
menggunakan tumbukan panjang, lalu purun siap dianyam.

Gambar 3. Menganyam purun sambil 
mengasuh anak. Foto: WII

Gambar 4. Proses pengeringan dan pewarnaan purun. FOto: WII

4. Pembuatan Produk Purun 

Selanjutnya purun yang telah diproses, dibuat menjadi berbagai macam 
produk kerajinan seperti tikar. Pengalaman di Desa Menang Raya, tikar yang 
paling laris adalah tikar tanpa motif dan warna (natural), baik yang berukuran 
besar maupun kecil karena harganya yang relatif murah. Sementara tikar 
berwarna peminatnya lebih sedikit karena harganya yang relatif mahal. 
Terdapat empat (4) macam produk tikar, yaitu: tikar besar tanpa motif, tikar 
kecil tanpa motif, tikar besar dengan motif salak, dan tikar besar lulup warna. 
Selain tikar, purun juga dapat dibuat berbagai kerajinan seperti tas, topi dan 
dompet. 

Gambar 5. Produk purun. Foto: WII

V. Analisis Usaha Purun 

Analisis Manfaat Ekonomi Pengambil Purun 

Analisa manfaat ekonomi pengambil purun dilakukan terhadap kelompok 
yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-
laki. Dengan menjalankan kegiatan sehari penuh, hasil panen rata-rata yang 
diperoleh adalah 53 bidas purun. Dengan harga jual Rp. 8.000 per bidas purun, 
maka pendapatan yang diperoleh kelompok adalah Rp. 424.000/hari. 

Setiap beraktivitas, kelompok mengeluarkan biaya sebesar Rp. 177.000 
dengan rincian Rp. 100.000 untuk sewa getek, Rp. 45.000 untuk makan, dan Rp. 
32.000 untuk bahan bakar.

Dengan demikian maka keuntungan kelompok dalam melakukan pemanenan 
adalah Rp. 247.000/hari. Dengan asumsi bahwa kelompok melakukan 
pemananen 24 hari setiap bulannya, maka keuntungan yang diperoleh 
kelompok sebesar Rp. 5.928.000/bulan. Dengan jumlah anggota kelompok 5 
orang, maka pendapatan yang diperoleh setiap anggota pencari purun adalah 
Rp. 1.185.600/bulan. 

No Komponen Total (Rp)

A Biaya operasional

1 Sewa getek 100.000
2 Bahan bakar per hari 32.000

Tabel 1. Perhitungan nilai manfaat ekonomi pengambil purun
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3 Ransum per hari 45.000
Total biaya 177.000

B Pendapatan
Penjualan bidas purun per hari 424.000
Keuntungan Per hari 247.000

Analisis Manfaat Ekonomi Pengrajin Purun  

Analisis manfaat ekonomi penganyam purun dilakukan dengan 
mempertimbangkan biaya operasional seperti bahan baku purun, bahan 
pewarna, peralatan kerajinan, dan kayu bakar. Tabel berikut menyajikan 
perhitungan nilai manfaat ekonomi satu orang penganyam purun dengan 
mempertimbangkan asumsi nilai inflasi tahunan sebesar 5,83%. Berdasarkan 
hasil perhitungan pada tabel di bawah, diketahui keuntungan yang dapat 
diperoleh masing-masing pengrajin adalah Rp 9.493.800/tahun atau Rp 
791.150/bulan. 

No Komponen Total (Rp) Keterangan

A Biaya operasional  
1 Pembelian bahan baku purun     2.827.200 

2 Pembelian bahan warna     1.440.000 

3 Kayu bakar        600.000 

4 Peralatan        105.000 
 Total biaya     4.972.200 

B Pendapatan 247.000

1 Penjualan Tikar besar tanpa motif     4.800.000 240 tikar/tahun 
2 Penjualan tikar kecil tanpa motif     2.016.000 288 tikar dalam/

tahun 
3 Penjualan tikar besar dengan  motif 

salak
    7.200.000 288 tikar/tahun 

4 Penjualan tikar besar lulup warna        450.000 6 tikar/tahun

Tabel 2. Perhitungan nilai manfaat ekonomi pengrajin purun

 Total pendapatan   14.466.000  
 Keuntungan dalam 1 tahun     9.493.800  
 Keuntungan setiap bulan        791.150  

VI. Pengalaman Implementasi Paludikultur Purun oleh WII

Secara geografis, Desa Menang Raya terletak di Kecamatan Pedamaran, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Praktek 
paludikultur purun di desa ini merupakan salah satu upaya pemanenan 
berkelanjutan untuk melindungi lahan gambut agar bisa mempertahankan 
kondisi basahnya. Kondisi lahan gambut yang basah ini akan mengurangi risiko 
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selama masyarakat terus melakukan 
pengelolaan lahan gambut secara arif dan bijaksana, maka diyakini lebak purun 
akan terhindar dari kebakaran serta dampak yang dapat ditimbulkan kebakaran 
bagi masyarakat. 

Gambar 6. Konteks paludikultur purun dalam 
pengurangan risiko bencana kebakaran lahan. 
Ilustrasi: WII
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Sebenarnya kegiatan ekonomi berbasis purun telah berlangsung lama di Desa 
Menang Raya, namun kegiatan ini belum memberikan manfaat ekonomi secara 
maksimal bagi masyarakat. Salah satu alasan belum tercapainya manfaat 
ekonomi ini adalah karena pengelolaan kegiatan masih di skala individu atau 
rumah tangga, belum berkelompok. Baru beberapa saat yang lalu Institut Purun 
menginisiasi pembentukan kelompok pengrajin perempuan untuk mengurus 
kegiatan ekonomi purun.

Alasan lain kegiatan paludikultur purun belum maksimal adalah masyarakat 
pengrajin belum mengetahui strategi pemasaran produk. Hal ini menyebabkan 
panjangnya rantai pemasaran sehingga keuntungan yang diperoleh pengrajin 
sangat minim. Saat ini, pengrajin purun memasarkan tikarnya kepada pengecer. 
Dari pengecer, tikar kemudian dijual kepada pengepul untuk diteruskan ke pasar 
yang lebih luas, seperti ke Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka dan 
Belitung.

Walaupun kegiatan paludikultur di desa ini belum maksimal, namun kegiatan 
paludikultur purun yang dilakukan masyarakat Desa Menang Raya dan desa-
desa lain di sekitarnya, telah berhasil mendorong Pemerintah Kabupaten 
OKI untuk merumuskan kebijakan tentang perlindungan dan pemanfaatan 
ekosistem tumbuhan purun untuk kearifan masyarakat Kabupaten OKI. Sampai 
tulisan ini dibuat, rumusan kebijakan masih dalam proses.

Selain itu capaian lain adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat Desa 
Menang Raya untuk menjaga ekosistem lebak purun basah. Ketika masyarakat 
menjaga ekosistem purun maka keberlangsungan purun yang menjadi salah 
satu sumber mata penghidupan masyarakat desa akan tetap terjaga.

Kegiatan paludikultur purun ini juga telah berhasil mendapatkan beberapa 
pendanaan, yaitu: 

1) Purun institute melalui program Dana Mitra Gambut (DMG) Wetlands 
memberikan bantuan peralatan mesin jahit dan perahu (getek) untuk 
mengambil purun. 

2) Hutan Kita Institute (HAKI) dan Jaringan Masyarakat Gambut (JMG) 
Sumatera Selatan melalui program Indonesia Climate Change Trust Fund 
(ICCTF) berupa pembaruan bantuan fasilitas alat pemadam kebakaran 
hutan dan lahan untuk Masyarakat Peduli Api (MPA)

3) Demplot Desa Peduli Gambut (DPG) dari United Nations Development 
Programs (UNDP)

Beberapa pekerjaan rumah yang masih digarap masyarakat pengrajin purun 
untuk meningkatkan nilai ekonomi purun adalah sebagai berikut: 

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“

• Pembentukan kelompok akan diikuti legalisasi kelompok agar dapat 
mengikuti kegiatan yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta. 

• Pembuatan Struktur Organisasi Usaha. Struktur organisasi menjelaskan 
tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok.

• Kelompok akan mengikuti beberapa pelatihan yaitu: manajemen dan 
keuangan kelompok, pembuatan proposal, dan pengembangan produk.

• Sebagai strategi pemasaran, kelompok akan mulai untuk memasarkan 
secara online dan mengikuti pameran-pameran.

• Kelompok juga akan melakukan kunjungan ke pengrajin-pengrajin lain 
untuk berjejaring dan melakukan diskusi yang bertujuan meningkatkan 
manfaat ekonomi kegiatan paludikultur purun ini.

Kontak

Anyta Tamrin 
Wetlands International Indonesia
0818-0751-8402
architectureitha@gmail.com  
anytatamrin@wetlands.or.id
Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

1 Iwan Tri Cahyo Wibisono 
Wetlands International Indonesia
0813-1466-6879
wibisono_itc@yahoo.com
wibisono_yoyok@wetlands.or.id
 Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

2

Susan Lusiana Lesmana
Wetlands International Indonesia
0812-8660-4246
susan.lusiana@gmail.com 
 Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

3



76 77Katalog Praktik Cerdas PfR Indonesia

Iwan Tri Cahyo Wibisono dan Anyta Tamrin

Praktik Tambak Model Silvofishery

Mendukung:

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem (Pemulihan dan 

Pengelolaan Ekosistem)

I. Pendahuluan
Laporan Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) 

mengungkapkan bahwa jika terjadi kenaikan permukaan air laut hingga 60 cm 
di Indonesia, hal ini akan menyebabkan Indonesia kehilangan wilayah seluas 
34.000 km2 dan sekaligus mengancam kehidupan sekitar 60% penduduk 
dari total seluruh penduduk yang bermukim di radius 50 km dari garis pantai 
(Sualia, 2011 dan Sihombing, et al, 2012). Hilangnya garis pantai ini juga dapat 
disebabkan oleh bencana erosi pantai, banjir rob, dan tsunami. Hal ini tentunya 
memerlukan perhatian yang serius karena akan berdampak pada sektor 
ekonomi nasional. 

Menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID, 2014), 
Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km2 dengan ekosistem 
mangrove seluas 3.489.140,68 hektar yang setara dengan 23% ekosistem 

mangrove yang terdapat di dunia. Dari total luasan mangrove tersebut, 
diperkirakan 1.671.140,75 hektar masih berada dalam kondisi baik, sedangkan 
sisanya seluas 1.817.999,93 hektar rusak. Bahkan Onrizal (2018) dalam 
tulisannya mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 14 tahun (2000-
2014) diperkirakan laju kerusakan mangrove di Indonesia setara dengan 
120 lapangan sepakbola per hari atau sama dengan 6 kali luas negara 
Singapura atau sama dengan 6,5 kali luas Jakarta. Kehilangan mangrove 
yang sedemikian siginifikan tentunya tidak hanya berdampak terhadap 
keberlangsungan mangrove, tapi juga meningkatkan risiko bencana erosi 
pantai, banjir rob, dan tsunami. 

Karuniastuti (2017) dan Onrizal (2012), habitat mangrove memiliki manfaat 
sebagai penyedia makanan bagi biota laut, penahan erosi pantai dan tsunami, 
penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan sumber mata pencaharian 
masyarakat. Berbagai penelitian mengungkapkan, bahwa hutan mangrove 
dapat mengurangi tinggi gelombang hingga 13%-73% (Praktiko et al., 2002 
dan Mclvor et al., 2012). Hal ini disebabkan karena mangrove memiliki 
sistem akar berbentuk akar nafas, akar tunjang, akar lutut dan akar gantung, 
yang mampu meredam energi gelombang (Mazda et al., 2006, Ostling et al., 
2009, Tanaka, 2009, McIvor et al., 2012). Berkaca dari pengalaman di Aceh, 
satu desa selamat dari terjangan tsunami pada tahun 2004 karena adanya 
perlindungan mangrove setebal 300 meter yang terletak antara pemukiman 
dan pantai (Onrizal, 2012).

Peran ekosistem mangrove dalam menyediakan jasa ekosistem ini semakin 
terancam karena konversi lahan secara besar-besaran menjadi permukiman, 
tambak, dan lahan pertanian. Perubahan iklim yang menyebabkan naiknya 
permukaan air laut, dan erosi pantai juga berdampak terhadap pengurangan 
garis pantai, tenggelamnya pulau-pulau kecil, rusaknya ekosistem pantai, 
dan hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir. Hal ini semakin 
diperparah dengan perilaku masyarakat yang memiliki pandangan bahwa 
ekosistem mangrove harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mempedulikan dampak lingkungan yang 
ditimbulkan (Zen et al, 2012).

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 
dan perubahannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014)

• Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

• Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang 
Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

Ekosistem
Memperhatikan peran ekosistem dalam keselamatan 
dan ketangguhan masyarakat. “
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Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun 
pembangunan 

“
III. Pola Penerapan Silvofishery

Silvofishery dapat juga dikatakan sebagai penerapan tambak ramah 
lingkungan. Proyek Green Coast yang dilaksanakan oleh Wetlands International 
Indonesia menggambarkan implementasi tambak dengan model konvensional 
dan model silvofishery yang ramah lingkungan.

II. Tujuan Kegiatan Silvofishery
Praktik silvofishery adalah pemanfaatan tambak ramah lingkungan yang 

memadukan budidaya perikanan dan penanaman mangrove. Silvofishery 
bertujuan untuk melindungi dan melestarikan mangrove secara berkelanjutan 
dengan tidak hanya memperhatikan manfaat fisik, namun juga mampu 
memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ekosistem 
mangrove di sini berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground), 
daerah pemeliharaan (nursery ground) dan daerah pencarian makan (feeding 
ground) (Supriharyono, 2009). Menurut Sualia at al (2010), penerapan tambak 
dengan sistem ini dapat bermanfaat untuk: (1) Menekan biaya dan risiko; 
(2) Meningkatkan produksi sampingan seperti hasil tangkapan alam berupa 
udang alam, kepiting, dan ikan-ikan liar; (3) Mempercepat proses pemulihan 
lingkungan (melalui penanaman mangrove); (4) Meningkatkan kualitas dan 
harga hasil tangkapan karena tidak mengandung bahan kimia. 

Kajian yang dilakukan oleh Suryaperdana (2011), Sadi (2006) menemukan 
bahwa luasan mangrove berbanding lurus dengan produksi tambak dan 
tangkapan harian. Artinya, semakin luas mangrove, semakin tinggi produktivitas 
budidaya dan non-budidaya. Pelestarian mangrove dapat diupayakan dengan 
melibatkan masyarakat setempat karena merekalah yang tinggal dekat dengan 
ekosistem mangrove. Upaya pelestarian mangrove harus juga memberikan 
manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, sehingga akan timbul rasa memiliki 
dan motivasi untuk menjaga habitat mangrove dari kerusakan. Di beberapa 
lokasi di Indonesia, silvofishery yang dikelola masyarakat pesisir sudah terbukti 
dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan perekonomian 
masyarakat. 

Gambar 1. Ilustrasi perbandingan penerapan tambak konvensional dan silvofishery. Sumber: 
Wetlands International Indonesia (WII)

Pola penerapan silvofishery ini dijelaskan di dalam Peraturan Menteri 
Kehutanan No. P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan pola penerapan 
silvofishery yang terdiri dari: empang parit, empang komplangan, empang parit 
terbuka dan kao-kao. 

a. Empang parit tradisional b. Empang parit disempurnakan
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c. Empang parit terbuka d. Empang komplangan

d. Empang kao-kao

Gambar 2. Model tambah silvofishery. Ilustrasi: WII

Jenis Tambak Keuntungan Kekurangan

Empang Parit 
Tradisional

- Model dan konstruksinya 
sederhana.

- Biaya investasinya juga 
kecil sehingga tergolong 
mudah untuk dibangun oleh 
masyarakat.

- Lahan peruntukan ekosistem 
mangrove masih berada dalam 
satu hamparan dengan area 
budidaya udang dan ikan serta 
organisme air lainnya. 

- Dekomposisi serasah mangrove 
yang berada dalam satu 
areal budidaya menyebabkan 
penurunan kualitas tanah dan 
air pada areal tambak.

Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian masing-masing model tambak 
sylvofishery: 

- Kawasan mangrove yang 
berada dalam satu hamparan 
dengan areal budidaya dapat 
mengundang hama yang 
berpotensi mengganggu 
spesies yang dibudidayakan. 

Empang Parit 
Disempurnakan

- Kualitas air dan tanah lebih 
baik karena kawasan mangrove 
terpisah dengan area budidaya.

- Terpisahnya kawasan 
mangrove tidak berpotensi 
menimbulkan ancaman 
hama terahdap spesies yang 
dibudidayakan.

Lebar parit yang kecil sehingga 
cahaya yang masuk ke dalam 
kolam ikan kurang maksimal. 
Konstruksi lebih rumit dan relatif 
mahal. 

Empang Parit 
Terbuka

- Proses pembuatan tambak 
tidak rumit.

- Tidak membutuhkan lahan 
yang luas. 

- Tidak membutuhkan mangrove 
yang banyak.

- Biaya lebih murah.

- Suasana tambak tidak terlalu 
rindang.

- Hasil panen kurang maksimal. 

Empang 
Komplangan

- Ramah lingkungan 
- Terpisahnya lahan mangrove 

dan budidaya dapat menjadikan 
kualitas air dan tanah menjadi 
lebih baik. 

- Terpisahnya lahan mangrove 
dan areal budidaya tambak 
tidak berpotensi menimbulkan 
hama. 

Konstruksinya lebih rumit

Empang Kao-
kao

- Suasana pada tambak Kao-Kao 
lebih sejuk. 

- Mempunyai parit keliling 
sehingga bisa menampung air. 

- Produktivitas hasil panen lebih 
terjamin.

- Jumlah petak tambak lebih 
banyak

- Proses pembuatan tambak Kao-
Kao lebih rumit.

- Membutuhkan lebih banyak 
pohon mangrove dan lahan yang 
lebih luas.

- Membutuhkan biaya tambahan 
untuk pembuatan parit keliling.
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IV. Tahapan-tahapan Kunci Kegiatan Silvofishery
Uraian tahapan kunci kegiatan silvofishery didasari atas praktik yang dilakukan 

oleh Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua (KPAPPD) pada tambak yang 
diberi nama Si Kisik yang memiliki luas 3,4 hektar.  Si Kisik mempunyai sekitar 
20 kolam/tambak yang diberi sekat guludan yang berfungsi sebagai media 
tanam mangrove. Kolam Si Kisik dibuat berbentuk kao-kao yang dimodifikasi 
sesuai dengan kearifan lokal.

1. Pembentukan Kelompok Masyarakat 

Kelompok masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam 
menjamin kesuksesan kegiatan silvofishery. Kelompok bisa menggunakan 
kelompok masyarakat yang sudah ada atau membentuk kelompok baru. Sejak 
awal kelompok harus mempunyai komitmen untuk melakukan kegiatan ini. 
Akan lebih baik jika kelompok mempunyai akta pendirian yang disahkan notaris 
agar mudah untuk mengakses bantuan yang tersedia baik dari pemerintah 
maupun pihak swasta.

Kemudian kelompok mendiskusikan dan menyepakati pembagian kerja antar 
anggota. Kegiatan yang akan dilakukan adalah manajemen tambak termasuk 
di dalamnya konservasi mangrove, pembibitan bandeng, pengangkatan lumpur, 
budidaya bandeng, monitoring tambak dan mangrove, menangkap ikan harian 
(kepiting dan udang yang muncul seiring dengan adanya mangrove – bukan 
bandeng yang dibudidayakan), pembuatan/penjualan produk berbahan dasar 
ikan.  

2. Pemberian Pinjaman dengan Skema Biorights

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“

Pengelolaan tambak silvofishery dapat menerapkan skema biorights. Skema 
biorights merupakan sebuah mekanisme pendanaan yang memadukan antara 
upaya pengentasan kemiskinan dengan konservasi lingkungan dengan cara 
memberikan kredit mikro kepada masyarakat. Dana tersebut akan berubah 
menjadi hibah jika kelompok melakukan kegiatan-kegiatan konservasi dengan 
hasil yang baik hingga batas waktu yang ditentukan. Organisasi penyedia kredit 
mikro bertanggung jawab untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan 
konservasi dan mengelola tambak sehingga kredit yang diberikan dapat 
bermanfaat untuk pengembangan usaha. Indikator capaian ditentukan oleh 
penyedia kredit mikro, kelompok masyarakat, dan disaksikan oleh pejabat 
setempat. 

3. Budidaya Bandeng di Tambak Silvofishery 

Pemilihan Bibit Bandeng (Nener)

Di pasaran tersedia bibit bandeng (nener) yang mempunyai sertifikasi dan 
tidak mempunyai sertifikasi. Pilihlah bibit bandeng berukuran sebesar biji 
timun suri atau kurang lebih 2 cm. Bibit biasanya dijual dalam kantong dengan 
kapasitas 250 bibit/kantong. Jika ada modal lebih, bisa memilih bibit yang lebih 
besar. Jumlah bibit yang dibutuhkan untuk tambak ukuran 3,4 hektar adalah 
500 bibit.

Penggelondongan dan Pembesaran Bandeng

Pertama nener dimasukkan ke dalam tambak/kolam penggelondongan. Hal 
ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya hidup 
ikan bandeng. Kolam ini berukuran 5x5 meter seperti gambar di bawah. Untuk 
mencegah bibit lolos, kolam penggelondongan diberi sekat berupa jaring 
dengan lebar sesuai dengan lebar saluran air. 

Bibit bandeng umumnya berada di kolam penggelondongan selama 2 minggu 
hingga 1 bulan sebelum dilepas ke tambak/kolam yang lebih besar. Setelah 
mencapai waktu tersebut, sekat jaring dapat dibuka sehingga bandeng dapat 
berenang menuju ke kolam yang lebih besar.
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Kolam
Penggelondongan

Gambar 3. Contoh letak kolam penggelondongan

Pengangkatan Lumpur dan Pembuatan Pematang 

Pengangkatan lumpur dilakukan setiap minggu dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas tambak, menghemat biaya operasional, dan mencegah 
terjadinya pendangkalan tambak. Lumpur yang diangkat bisa digunakan untuk 
menambah struktur pematang. Pematang dibangun dengan lebar antara 0,5-2,5 
meter dengan ketinggian 0,25-1,5 meter di atas air pasang tertinggi. 

Gambar 4. Pengangkatan lumpur dan tanggul yang terbuat dari lumpur. 
Foto: Survei Tim PfR, 2017

Pemanenan Bandeng 

Dalam satu kali tebar bibit dapat dilakukan dua-tiga kali panen. Saat panen 
pertama dan ke dua, sekitar 25% ikan bandeng bisa dipanen, sementara sisanya 
sebesar 50% dibiarkan tumbuh hingga mencapai ukuran yang diinginkan. 
Petambak bisa memperkerjakan pekerja harian selama panen dengan jumlah 
sesuai dengan kebutuhan. 

Beberapa hal yang diperhatikan ketika panen: 

• Usahakan ikan bandeng masih dalam keadaan hidup ketika dipanen. 

• Pemanenan ikan bandeng yang sudah mati harus dilakukan dengan 
hati-hati agar sisiknya tidak terlepas karena dapat mempercepat proses 
pembusukan.

• Ikan bandeng dicuci menggunakan air tambak agar bersih dari kotoran. 

• Jika jarak pasar atau pelelangan cukup jauh, maka masukkan es ke dalam 
wadah ikan bandeng.

4. Pengendalian Hama dan Penyakit Bandeng 

Tidak ada jenis penyakit yang menjadi kendala dalam pemeliharaan bandeng. 
Sedangkan hama yang menjadi musuh utama petambak adalah berang-berang 
yang sering mencuri bandeng.

5. Saluran Air dan Pintu Air

Saluran air berfungsi untuk memudahkan pergantian air selama budidaya 
bandeng. Saluran air dibuat dengan ukuran 2-5 meter dan aliran airnya langsung 
menuju ke laut. Jangan membuang sampah di sekitar tambak dan saluran air 
agar saluran air tidak tersumbat dan sirkulasi air lancar. Selain itu sampah juga 
akan mencemari lingkungan sekitar tambak. 

Sebaiknya setiap tambak silvofishery memiliki satu pintu air. Pintu air ini 
merupakan lokasi dimana bubu ditempatkan. Fungsi bubu adalah untuk 
menangkap hasil tangkapan harian berupa udang liar dan kepiting. 
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6. Pembibitan dan Penanaman Mangrove

Jenis mangrove yang biasa ditanam di tambak adalah Rhizopra Stylosa. 
Jenis ini diminati karena bentuknya lurus sehingga tidak mengurangi luas 
tambak. Namun demikian, kelemahan jenis ini batangnya sering patah karena 
dimakan ulat. Untuk kebutuhan pembibitan dan penyulaman, kelompok perlu 
untuk membuat bedeng-bedeng. Selain digunakan sendiri, bibit bisa dijual 
sehingga bisa menambah pendapatan. 

Pembuatan Bedeng

Satu areal bedengan terdiri dari 10 bedeng yang masing-masing berukuran 3 
m x 1,5 m x 3 cm. Satu bedeng ukuran tersebut dapat digunakan untuk 1.000 
bibit. Tanah yang digunakan untuk bedeng berasal dari lumpur yang diangkat 
dari area bedeng.  

Gambar 5. Proses pembuatan bedeng. Foto: Wetlands International Indonesia 

Pemilihan Bibit Mangrove dan Pengisian Polybag

Propagul dipetik pada bulan Juni dan Desember. Sebelum ditanam, propagul 
disortir terlebih dahulu. Kriteria propagul yang dipilih adalah yang berusia 
tua, tidak berulat, dan berbentuk lurus. Propagul yang telah disortir disimpan 
dalam karung selama seminggu agar baunya tidak menarik perhatian kepiting 
(wideng/sesarma spp), lebih cepat tumbuh, lebih kering, dan mudah tumbuh. 
Setelah seminggu dan baunya hilang, masukkan propagul ke dalam polybag 
yang telah diisi lumpur. 

Penanaman dan Perawatan Mangrove

Setelah propagul berusia tujuh bulan dan memiliki daun 4-8 helai, maka 
tiba saatnya untuk memindahkan tanaman ke bedeng. Jarak tanam antar 
tanaman yang dianjurkan adalah 1m x 1m atau 1m x 2m. Masalah yang sering 
dihadapi oleh pohon mangrove kecil yang ditanam pada areal dekat rumah 
penduduk adalah gangguan kambing. Untuk mengatasi hal ini, kedua sisi 
tanggul sengaja dibuat menurun tajam agar kambing tidak mudah mencapai 
mangrove. 

V. Gambaran Biaya untuk Memulai Kegiatan Silvofishery
Bandeng yang dipelihara di tambak yang penuh dengan mangrove, tidak 

membutuhkan biaya untuk pakan bandeng karena dengan keberadaan 
mangrove, makanan bandeng akan tersedia dengan sendirinya.

Berikut adalah gambaran biaya untuk pemeliharaan bandeng di tambak dan 
penanaman mangrove.

No Kebutuhan
Jumlah 

yang 
dibutuhkan

Satuan Harga per 
satuan (Rp)

Harga untuk 
1 ha tambak 

(Rp)
A Investasi (Persiapan Lahan)
1 Pengangkatan lumpur 3.500 meter 5.000 18.000.000
2 Persiapan bibit 

mangrove 
3.500 bibit 2.000 7.000.000

3 Transportasi bibit dan 
penanaman 

lumpsum 1.000.000 1.000.000

B Biaya Operasional
1 Upah pekerja lumpsum 30.000.000 30.000.000
2 Transpor material dari 

penimbunan ke lokasi 
kerja

lumpsum 15.000.000 15.000.000

3 Biaya panen 686,80 kilogram 1.500 1.030.200
4 Pajak 3,4 hektar 71.185 242.028
5 Jaring 1 buah 100.000 100.000

T o t a l 28.368.228

Tabel 1. Gambaran biaya pemeliharaan bandeng di tambak silvofishery
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V. Cerita Sukses dari Tambak Si Kisik - Kelurahan 
    Sawah Luhur, Banten

Wetlands International Indonesia (WII) mengimplementasikan kegiatan 
silvofishery ini di Tambak si Kisik, Kelurahan Sawah Luhur di Kabupaten 
Banten sejak tahun 2007 hingga saat ini. Dalam kegiatan ini WII bermaksud 
mengaktifkan kembali kelompok petani tambak KPAPPD yang sudah berdiri 
pada tahun 2007, namun tidak mempunyai kegiatan rutin. 

Pengelolaan tambak silvofishery yang dikelola oleh KPAPPD dilakukan dengan 
skema biorights. Dalam skema ini, kelompok menerima dana yang nantinya 
akan berubah menjadi hibah jika kelompok melakukan kegiatan-kegiatan 
konservasi hingga batas waktu yang ditentukan. Indikator capaian ditentukan 
oleh pemberi hibah, kelompok masyarakat, disaksikan oleh pejabat setempat, 
dan dituangkan ke dalam kontrak antara pemilik tambak dan kelompok 
KPAPPD. 

Dalam mengelola tambak, kelompok KPAPPD tidak membayar sewa kepada 
pemilik tambak. Sebagai kompensasinya terhadap lingkungan, kelompok 
KPAPPD melakukan penanaman mangrove dan tidak menggunakan bahan 
kimia. Saat ini satu hektar tambak, KPAPPD diwajibkan untuk menanam sekitar 
1.000 pohon mangrove.   

Hasil Budidaya Bandeng  

KPAPPD memelihara bandeng di tambak dan menanam mangrove jenis 
Rhizopra stylosa. Sekali tebar benih, bandeng dapat dipanen sebanyak 3 kali 
dalam setahun dengan cara panen sedikit-sedikit. Untuk mengetahui besarnya 
keuntungan yang diperoleh dari kegiatan budidaya bandeng di Tambak Si Kisik 
maka dilakukan perhitungan analisa biaya selama kurun waktu 15 tahun. Dari 
hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa panen bandeng di tambak Si Kisik 
seluas 3,4 hektar dapat dilakukan 3 kali setahun dan mendapatkan pendapatan 
bersih sebesar Rp 23.996.815/tahun atau Rp 7.057.887/ha/tahun. 

No Uraian Total (Rp)

A Investasi (Persiapan Lahan)   
 1 Pengangkatan lumpur             18.000.000 
 2 Persiapan bibit mangrove               7.000.000 

Tabel 2. Hasil dan biaya produksi pengelolaan tambak silvofishery Si Kisik

 3 Transportasi bibit dan penanaman mangrove               1.000.000 

B Biaya Operasional 
1 Benih bandeng selama 15 tahun               8.005.361 
2 Pengangkatan lumpur selama 15 tahun             11.431.733 
3 Peralatan selama 15 tahun                   700.000 
4 Biaya panen bandeng selama 15 tahun             18.994.843 
5 Pajak selama 15 tahun               3.849.909 
6 Biaya konsumsi dan transport 84.056.863
 Total Biaya (A & B)             153.038.710 

C Pendapatan  
Pendapatan Budidaya Bandeng selama 15 tahun           316.580.715 

 Total Pendapatan (C)  316.580.715

 KEUNTUNGAN dalam 15 tahun           163.542.005 
 Keuntungan per tahun             10.902.800 
 Keuntungan per bulan               908.567 

Hasil dari Tangkapan Lain yang Hidup di Tambak

Mangrove yang tumbuh di daerah tambak juga berfungsi sebagai tempat 
mencari makan (feeding ground), tempat asuhan (spawning ground) dan 
pembesaran (nursery ground) bagi ikan, udang, kepiting dan biota lainnya. 
Selain dari ikan bandeng yang dipelihara, petani tambak juga mendapatkan 
tambahan penghasilan dari tangkapan harian udang dan kepiting yang hidup 
di tambak. Udang tangkapan harian diperoleh dengan cara meletakkan bubu 
di pintu tambak. Biasanya bubu mulai diletakkan jam 8 malam dan diangkat 
keesokan paginya. 

KPAPPD sendiri belum menghitung keuntungan yang mereka dapatkan dari 
hasil tangkapan udang dan kepiting karena sifatnya harian. WII mencoba 
menghitung keuntungan yang diperoleh selama 10 tahun berdasarkan hasil 
wawancara dengan petani dan beberapa pustaka seperti pada Tabel 3. Sesuai 
perhitungan tersebut, maka Si Kisik dengan luas 3,4 hektar dapat memperoleh 
nilai manfaat sebesar Rp146.718.672/tahun dari hasil tangkapan harian.
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No Uraian Total (Rp)

A Investasi dan Operasional  

1 Peralatan selama 10 tahun           2.250.000 
2 Transport penjualan tangkapan harian selama 10 

tahun 
        43.997.369 

  
B Pendapatan  
1 Pendapatan Tangkapan Harian - Udang selama 10 

tahun 
 1.086.031.068 

2 Pendapatan Tangkapan Harian - Kepiting selama 10 
tahun 

427.403.018 

 Total biaya   1.513.434.085 
   
 KEUNTUNGAN dalam 10 tahun   1.467.186.716 
 Keuntungan per tahun 146.718.672
 Keuntungan per bulan        12.226.556 

Tabel 3. Hasil dan Biaya Operasional Manfaat Ekosistem Mangrove di Tambak Si Kisik sebagai 
Tempat Pembesaran, Mencari Makan, dan Asuhan 

Keterangan: 
*     Pengambilan data Primer 
**   Sumber: Sualia (2011)
*** Asumsi berdasarkan hasil interview

Pengelolaan Kawasan Ekowisata 

Manfaat ekonomi lain yang bisa dinikmati petani tambak adalah pendapatan 
dari ekowisata pesisir. Dengan adanya mangrove, semakin meningkatkan 
ketertarikan orang untuk berwisata ke Si Kisik. Kelompok KPAPPD dapat 
memperoleh pendapatan dari ekowisata dari Si Kisik sebesar Rp5.565.950/
tahun.  

Kontak

Anyta Tamrin 
Wetlands International Indonesia
0818-0751-8402
architectureitha@gmail.com  
anytatamrin@wetlands.or.id
Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

1 Iwan Tri Cahyo Wibisono 
Wetlands International Indonesia
0813-1466-6879
wibisono_itc@yahoo.com
wibisono_yoyok@wetlands.or.id
 Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

2

Susan Lusiana Lesmana
Wetlands International Indonesia
0812-8660-4246
susan.lusiana@gmail.com 
 Jalan Bangau No.11, 
Tanah Sareal - Bogor 

3
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Warjo, Kepala Markas PMI Wonogiri

Desaku Keren, Tanam Akar Wangi dan Aren

Mendukung:
• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana
• UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 

Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem

I. Pendahuluan
Gesang, penggubah lagu keroncong kenamaan yang kini telah tiada, semasa 

hidupnya melahirkan satu karya tembang yang selalu dikenang, Bengawan 
Solo. Syair lagu ini menggambarkan volume air di Sungai Bengawan Solo: 
saat kemarau tak seberapa, tetapi pada musim hujan airnya meluap sampai 
jauh. Boleh jadi lirik lagu ini menjadi peringatan bagi kita karena luapan air 
Bengawan Solo kini benar-benar menghanyutkan; ketika ia mengamuk, ia pun 
mendatangkan bencana. 

Sungai Bengawan Solo mempunyai panjang 600 km dengan hulu di Wonogiri, 
bagian tengah di Surakarta dan hilirnya ada di Bojonegoro. Karena kondisi lahan 
di daerah aliran sungai (DAS) yang tidak ideal maka setiap tahun di musim 
penghujan, luapan air Bengawan Solo bisa mengakibatkan banjir di sebagian 
kawasan DAS atau bahkan membanjiri seluruh kawasan DAS Bengawan 
Solo, dari hulu hingga ke hilir. Banjir di seluruh kawasan DAS ini terjadi pada 
tahun 2007 silam. Sebagian masyarakat yang tinggal di DAS Bengawan Solo 
adalah petani dan mereka mengalami kerugian besar pada saat itu karena 
ribuan tanaman hanyut dan terjadi gagal panen, perkampungan tergenang, 

dan harta benda pun ikut hanyut sampai laut. Datangnya musim penghujan 
yang tidak dapat diprediksi pada saat ini juga membuat masyarakat tidak bisa 
mengantisipasi kapan hujan akan turun dan melakukan kesiapsiagaan untuk 
mengurangi risiko banjir.

Selain itu lahan di hulu DAS Bengawan Solo yang tandus menyebabkan aliran 
sungai membawa serta material-material yang akhirnya mengendap di Waduk 
Gadjah Mungkur yang berlokasi di DAS. Sebenarnya waduk ini telah dirancang 
agar bisa bertahan selama 100 tahun, namun saat ini di usianya yang ke 30 
waduk telah mengalami sedimentasi yang tebal. 

II. Tujuan Penanaman Aren dan Akar Wangi

Untuk mengurangi risiko atau bahkan mencegah banjir tahunan, masyarakat 
bersama dengan relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) - PMI 
Kabupaten Wonogiri mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Selain mencari 
cara untuk mengatasi banjir, mereka pun memikirkan cara untuk mengurangi 
sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur. Mereka berdiskusi dan mempelajari 
berbagai hasil kajian yang digarap akademisi dan pemerintah. Akhirnya mereka 
menemukan aren sebagai pohon yang cocok untuk mengikat tanah di  hulu DAS 
Bengawan Solo. 

Ada 5 aspek yang dipertimbangkan ketika memilih tanaman baik aren. Ke 5 
aspek tersebut adalah: 

• Fisik: aren mempunyai akar yang sangat kuat mengikat tanah sehingga bisa 
memperkuat struktur tanah dan sekaligus melindungi dari ancaman erosi. 
Selain itu kayu aren bukanlah kayu yang seksi untuk ditebang dan dijual 
seperti kayu jati dan sengon. Hal ini untuk mencegah orang-orang yang 
tidak bertanggungjawab menebang pohon di hulu.

• Sumber Daya Alam: perawatan aren sangat mudah dan tidak membutuhkan 
air dalam jumlah yang besar, cukup bergantung pada curah hujan. Setelah 
proses pembibitan dan dipindahkan ke lahan, aren tidak membutuhkan 
perawatan khusus. Selain itu, aren juga tidak mengganggu tanaman jangka 
pendek yang tumbuh di bawahnya.

• Ekonomi: Potensi nilai ekonomi ini dibidik agar masyarakat yang tinggal di 
daerah hulu ikut memelihara tanaman tersebut. Banyak inisiatif penanaman 
pohon untuk tujuan serupa, namun selesai sampai pada seremonial 
penanaman pohon belaka. Tidak ada pihak yang memonitor pertumbuhan 
pohon dan melakukan perawatan. Tanpa perawatan pohon-pohon tersebut 
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tidak bisa bertahan hidup sehingga kegiatan penanaman pohon menjadi 
percuma. 

Fokus Pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun 
pembangunan.

“
Nilai ekonomis dari aren adalah sebagai berikut:

- Ijuk aren bisa dimanfaatkan sebagai tali, dan juga menjadi bahan 
pendukung untuk lubang-lubang resapan.

- Lidinya bisa dibuat menjadi sapu.

- Daunnya untuk mengikat dan membungkus dagangan durian. 
Wonogiri merupakan tempat penghasil durian dan hal ini merupakan 
praktek yang dilakukan masyarakat di sana.

- Saat tumbuhan telah cukup umur, niranya dapat diambil dan dibuat 
gula aren yang berkhasiat untuk obat batuk dan juga sebagai pemanis 
makanan. 

- Buah aren, atau dikenal dengan nama kolang-kaling, laku dijual untuk 
mejadi campuran berbagai minuman yang digemari masyarakat.

- Saat aren sudah menua dan perlu regenerasi, batangnya pun bisa 
menghasilkan sagu.

• Sumber Daya Manusia: Masyarakat hulu memang mempunyai 
ketrampilan dasar untuk mengolah aren menjadi gula aren. Mereka hanya 
membutuhkan tambahan pengetahuan untuk cara pengolahan yang 
memenuhi standar kesehatan dan menjawab keinginan pasar.  Mereka 
juga biasa mengolah ijuk aren menjadi tali.

• Sosial: Masyarakat hulu DAS Bengawan Solo masih mempunyai rasa 
rasa kekeluargaan dan gotong royong yang erat. Proses pembibitan aren 
membutuhkan kesabaran dan akan sangat baik jika dikerjakan secara 
gotong royong.

Melihat manfaat aren yang disebutkan di atas, maka bisa disimpulkan jika 
dikelola dengan baik maka penanaman aren tidak hanya bermanfaat untuk 
konservasi namun sekaligus menjadi sumber penghasilan tambahan bagi 
masyarakat dan bahkan daerah Wonogiri bisa menjadi sentra penghasil gula 
aren terdepan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk area perkotaan di bagian tengah DAS seperti Surakarta, sesuai 
dengan peraturan pemerintah, tidak sembarang pohon boleh ditanam untuk 
mengurangi risiko banjir. Pohon keras seperti aren yang berakar besar tidak 
diperbolehkan untuk ditanam di bantaran kali karena justru akan menahan laju 
air, sampah-sampah akan tersangkut di situ. Pada kondisi seperti itu potensi 
risiko banjir malah semakin tinggi dan di samping itu akar-akar besar akan 
merusak tanggul sungai.

Dengan Perspektif Kawasan
Memperhatikan skala geografis yang lebih luas dimana 
penyebab risiko bencana berasal. “

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo merekomendasikan untuk 
menanam akar wangi. Akar wangi dipilih karena tanaman ini bukan kategori 
tanaman kayu keras namun berakar kuat, mampu menancap hingga satu 
meter, mencengkeram tanah, dan membuat air mengalir lancar. Di samping 
itu pohon ini mampu mengikat tanah bantaran sehingga memperkuat struktur 
tanah sepanjang tanggul sungai. 

Sama seperti aren, akar wangi juga mempunyai nilai ekonomi sehingga 
berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akar tumbuhan ini 
merupakan bahan baku kerajinan yang bernilai jual tinggi. Selain itu akarnya 
pun bisa difermentasi untuk menghasilkan minyak atsiri yang merupakan 
bahan dasar parfum yang sangat mahal harganya. 
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Gambar 1. Bibit aren yang siap tanam. 
Foto: Nuryah Sibli

III. Tahapan-Tahapan Kunci Penanaman Pohon Aren dan 
Akar Wangi

Aren

1. Pengadaan benih: disarankan untuk membeli benih/biji aren yang dijual 
di pasaran dengan kisaran harga Rp2.500 per biji. Biji yang dijual sudah 
bertunas, sehingga bisa langsung ke proses pembibitan dalam polybag. 
Jika mengambil biji dari hutan atau dari pohon langsung, diperlukan proses 
untuk membuat biji bertunas dan proses ini cukup sulit bagi mereka yang 
belum berpengalaman.

2. Pembibitan benih bertunas: isilah polybag ukuran 15 cm X 15 cm dengan 
media tanam berupa 1/3 pupuk kandang, 1/3 sekam dan 1/3 tanah. 
Masukkan biji bertunas sedalam kurang lebih 2 cm dari permukaan media 
tanam.

3. Perawatan bibit: pada musim kemarau, bibit disiram 2 hari sekali. Pada 
musim hujan, tidak perlu disiram. Tambahkan paranet agar bibit tidak terlalu 
banyak mendapat air hujan. Pada usia satu tahun bibit sudah mempunyai 
akar yang kuat sehingga nantinya setelah dipindah ke lahan akan 
mempunyai kemungkinan hidup yang besar. 

4. Memindahkan bibit ke lahan: jarak ideal antara satu pohon dengan 
pohon lainnya adalah 7 meter. Jarak ini akan memungkinkan daun aren 
berkembang dengan baik. Namun untuk mengantisipasi bibit mati setelah 

Nuryah Sibli

dipindah dan tidak ada bibit pengganti untuk menyulamnya, maka bibit 
bisa ditanam dengan jarak 4 meter.  

5. Perawatan: tidak ada perawatan khusus, penyiraman cukup bergantung 
pada musim penghujan. Masyarakat bisa memonitor tanaman agar jika 
ada tanaman yang mati, bisa segera disulam dengan bibit pengganti.

Gambar 3. Benih aren bertunas yang siap dibibitkan dalam polybag. 
Foto: Nuryah Sibli

Gambar 4. Anggota SIBAT sedang memindahkan bibit ke polibag (foto kiri)  - Anggota SIBAT sedang 
menyiangi daun kering bibit aren yang siap tanam (foto kanan). Foto: Nuryah Sibli
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Akar Wangi

Akar wangi adalah salah satu jenis tanaman liar dan masuk ke dalam famili 
Graminae. Tumbuhan ini berumpun lebat dan akarnya bercabang banyak. Akar 
wangi berwarna kuning pucat atau abu-abu hingga merah tua. Rumpun dari 
tanaman akar wangi ini terdiri atas beberapa anak rumpun yang bisa dijadikan 
bibit. Dari akar tinggal yang sangat halus itulah dapat tumbuh tangkai daun 
dengan panjang 1,5m - 2m. Daun akar wangi ini sedikit kaku, berwarna hijau 
hingga kelabu dengan panjang 75cm - 100cm serta tidak mengandung minyak. 
Bunga akar wangi berwarna hijau atau ungu di pucuk tangkai daun. 

Faktor yang menentukan kualitas minyak akar wangi adalah keadaan tanah 
dan iklim. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan akar wangi adalah tanah 
dengan PH 6-7 dan berpasir atau tanah abu vulkanik yang ada di lereng-lereng 
bukit. Namun demikian akar wangi juga dapat tumbuh di tanah liat yang 
mengandung banyak air, tetapi kualitas minyaknya kurang baik. Tempat terbaik 
untuk akar wangi yaitu sekitar 600-1500 meter di atas permukaan laut dengan 
curah hujan sekitar 140 hari per tahun dan suhu antara 17o-27o Celsius. Akar 
wangi merupakan tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari langsung.

Gambar 5. Menanam akar wangi. 
Foto: Nuryah Sibli

Berikut ini cara budi daya akar wangi agar panen melimpah.

1. Mulailah menanam pada musim penghujan agar akar wangi tumbuh 
dengan baik.

2. Bersihkan lokasi yang akan ditanami dari gulma agar tidak menghambat 
pertumbuhan akar wangi. 

3. Siapkan lubang tanam berukuran 20cm x 20cm x 20cm. Jarak antar 
tanaman ini tergantung kesuburan serta kemiringan tanah. Semakin miring 
tanah maka jarak penanaman semakin rapat yaitu sekitar 50 cm.

4. Lubang tersebut diisi pupuk kandang/kompos sebanyak 2 kg per lubang. 
Diamkan selama 2 minggu.

5. Setelah 2 minggu, bibit bisa ditanam dan kedalaman tanam tidak lebih dari 
4 cm.

6. Penyiraman hanya bergantung pada air hujan. 

7. Penyulaman dapat dilakukan setelah usia tanam dua pekan. Tanaman yang 
tidak tumbuh bisa terlihat pada usia 1-2 minggu setelah tanam.

Proses penanaman akar wangi dilakukan pada musim penghujan dan 
membutuhkan waktu 7-8 bulan sampai siap panen. Kalaupun tidak dipanen 
dan dibiarkan saja, akar wangi tidak akan membusuk. Waktu pemanenan akar 
wangi tergantung pada musim. Jika area yang akan ditanami kembali sama 
dengan sebelumnya, maka pemanenan harus dilakukan pada musim hujan 
supaya tumbuhan baru dapat tumbuh dengan baik. Untuk kebutuhan bibit bisa 
didapat dari anak-anak rumpun akar wangi. 

IV. Gambaran Biaya Penanaman Aren dan Akar Wangi
Berikut adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menanam 1000 pohon 

aren dan 1000 pohon akar wangi berdasarkan harga di Kabupaten Wonogiri 
pada tahun 2015 untuk penanaman aren dan harga di Kabupaten Surakarta 
pada tahun 2018 untuk penanaman akar wangi.
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No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga per 
satuan (Rp) Total

1 Biji/benih aren 1.000 Biji 2.500 2.500.000
2 Polybag ukuran 15 cm 

x 15 cm
1.000 Buah 1.000 1.000.000

3 Cangkul 10 Buah 150.000 1.500.000
4 Transport (untuk 

membeli benih dan 
membawa bibit ke 
lahan)

1 Perjalanan 500.000    500.000

TOTAL 5.500.000

Tabel 1. Perkiraan biaya untuk menanam 1000 pohon aren

No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga per 
satuan (Rp) Total

1 Bibit 1.000 batang 1.500 1.500.000
2 Sekop 5 buah 100.000 500.000
3 Transportasi 1 Perjalanan 500.000 500.000

TOTAL 2.500.000

Tabel 2. Perkiraan biaya untuk menanam 1000 pohon akar wangi

V. Pengalaman Penanaman Aren di Hulu dan Akar Wangi di    
    Tengah DAS Bengawan Solo

Proses penanaman aren di hulu DAS Bengawan Solo telah dimulai pada 
tahun 2015. Penanaman dilakukan di Desa Gedong - Kecamatan Ngadirojo, 
Desa Ngadipiro – Kecamatan Nguntoronadi, Desa Gumiwang Lor – Kecamatan 
Wuryantoro, yang semuanya berada di Kabupaten Wonogiri. Masing-masing 
desa menaman 1.000 pohon aren pada saat itu. Angka hidup pohon-pohon 
yang ditanam mencapai 80%. Saat ini aren hampir siap untuk memproduksi 
ijuk yang akan digunakan sebagai bahan dasar sapu ijuk, penyaring air, tali, 
dan sebagai material untuk pembangunan gubug-gubug di obyek wisata. 

Masyarakat pun telah dilatih untuk memproduksi sapu ijuk dengan cara-cara 
yang sesuai dengan standar produksi rumahan dan sesuai dengan permintaan 
pasar. 

Dalam kurun waktu 4 tahun ini aren yang telah tumbuh di desa-desa itu 
menunjukkan fungsinya sebagai pengikat tanah. Sebelum penanaman 
dilakukan, setiap hujan deras turun biasanya mengakibatkan banjir dan 
erosi. Namun sekarang, setelah adanya tanaman aren, banjir dan erosi pada 
saat hujan deras mulai berkurang. Walaupun banjir dan erosi belum benar-
benar hilang, namun hasil yang dirasakan membuat masyarakat menyadari 
pentingnya inisiatif penanaman aren untuk terus dilanjutkan.

 

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“
Hartanto, ketua Sibat Desa Ngadipiro, menuturkan, keinginan masyarakat di 

Ngadipiro sangat kuat untuk melanjutkan kegiatan ini. Karena semangatnya 
datang dari warga sendiri, maka mereka langsung terlibat dalam kegiatan 
tanpa harus diundang. Bahkan banyak warga yang sudah mulai meminta 
bibit aren untuk ditanam di lahan mereka sendiri. Di balik kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pohon aren untuk mitigasi banjir, mereka tahu 
ada prospek ekonomi yang menjanjikan untuk masa depan mereka. Untuk 
mendukung upaya ini, PMI Wonogiri telah mengajukan permohonan 15.000 
bibit ke pemerintah daerah dan juga dukungan tenaga ahli untuk melatih 
teknik pertanian yang baik kepada para relawan Sibat. Dengan pengetahuan 
tersebut, kemudian relawan Sibat dapat menjadi menjadi pelatih (trainer) bagi 
masyarakat agar bisa menanam dan merawat pohon aren.

Untuk penanaman akar wangi, pada tahun 2018 telah ditanam 1.000 rumpun 
bibit akar wangi di Kelurahan Semanggi, dan 1.000 rumpun di Kelurahan 
Sangkrah, semuanya di Surakarta. Karena akar wangi baru saja ditanam, maka 
belum ada laporan atau pencatatan bahwa banjir di Surakarta atau bagian 
tengah DAS Bengawan Solo ini berkurang. Namun akar wangi sudah mulai 
dimanfaatkan oleh warga untuk membuat kerajinan tangan tingkat rumah 
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tangga. Mereka berencana untuk menjual hasil kerajinan untuk mendapatkan 
tambahan pendapatan. Karena warga melihat bahwa inisiatif penanaman 
akar wangi menjanjikan sumber pendapatan alternatif bagi mereka, maka 
mereka pun berencana untuk mengelola penanaman dan pemanenan akar 
wangi secara berkelanjutan. Pengelolaan yang berkelanjutan ini tentu saja 
berkontribusi dalam upaya untuk mengurangi risiko banjir dan bahkan bisa 
mencegah banjir. 

Kontak

Warjo
Kepala Markas PMI Kabupaten Wonogiri
081325784387
kangwarjopmi@gmail.com
Wonogiri

1

Abdul Hadi   

Membangun Masyarakat Tangguh Melalui 
Ekowisata dan Sirup Mangrove

Mendukung:
• UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
• UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem

I. Pendahuluan
Seperti informasi dalam tulisan berjudul Potensi Aplikasi Struktur Permeable 

dalam Pengelolaan Risiko Bencana Terpadu di Kawasan Pesisir dalam 
buku ini, laju erosi pantai di Indonesia mencapai 1.950 ha per tahun, dengan 
rata-rata garis pantai yang tererosi sepanjang 420km tiap tahunnya (Dirjen 
PRL, 2017). Tentu saja keadaan ini menimbulkan risiko erosi pantai yang 

Gambar 1. Memetik buah 
pidada. Foto: Nuryah Sibli
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akan mengakibatkan berkurangnya daratan dan berdampak bagi penduduk 
di daerah pesisir. Beragam cara pembentukan vegetasi daratan untuk 
mencegah risiko erosi pantai dapat dilakukan, salah satu yang populer adalah 
penanaman mangrove di sepanjang garis pantai yang rawan erosi. Langkah ini 
sudah dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia, misalnya di pesisir pantai 
Aceh, Medan, dan Jambi di Sumatera. Lalu di pesisir Demak, Batang, Wonorejo 
di Provinsi Jawa Tengah. Saat ini di wilayah-wilayah itu bibir pantainya tampak 
dipenuhi hamparan mangrove yang telah membentuk sebuah ekosistem.

Upaya-upaya penanaman mangrove di beberapa tempat tersebut, pada 
umumnya diprakarsai oleh pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, 
organisasi kemasyarakatan, Palang Merah Indonesia (PMI), dan institusi-
institusi lainnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sebagai kelompok 
paling rentan terhadap risiko erosi pantai belum banyak yang berinisiatif 
untuk melakukan penanaman mangrove untuk mencegah risiko erosi pantai. 
Padahal jika masyarakat pesisir ikut berpartisipasi aktif dalam penanaman, 
maka luasan yang dicakup oleh usaha restorasi ekosistem pesisir akan lebih 
besar. Untuk mendorong partisipasi masyarakat pesisir, PMI dengan didukung 
oleh beberapa organisasi dan juga pemerintah, bekerja sama dengan 
masyarakat untuk melakukan penanaman mangrove yang diintegrasikan 
dengan kegiatan penghidupan masyarakat. 

Ekosistem
Memperhatikan peran ekosistem dalam keselamatan 
dan ketangguhan masyarakat. “

II. Tujuan Integrasi Penanaman Mangrove dengan Kegiatan 
Penghidupan Masyarakat

PMI telah melakukan upaya untuk menghubungkan kegiatan penanaman 
mangrove dengan kegiatan penghidupan masyarakat yang bisa menambah 
penghasilan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa berpartisipasi 
melakukan kegiatan mitigasi erosi pantai dengan menanam mangrove dan 
sekaligus mendapatkan tambahan penghasilan dari penanaman mangrove ini.

Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun pembangunan. “

Selama ini tanaman mangrove memang lebih dikenal sebagai pencegah 
erosi pantai, serta sebagai sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Tidak 
banyak yang tahu bahwa jenis buah mangrove tertentu dapat diolah menjadi 
sirup, selai, hingga dodol, dengan cita rasa yang spesial. Selain itu kawasan 
hutan mangrove yang sudah terbentuk dapat dijadikan kawasan ekowisata 
yang berpotensi memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar dan juga 
berpotensi memberi pemasukan bagi desa. Dua hal inilah yang dilakukan oleh 
masyarakat di beberapa wilayah pesisir dengan dampingan Palang Merah 
Indonesia. 

III. Manfaat Sirup Buah Mangrove

Walau ada beberapa produk olahan dari buah mangrove, tulisan ini hanya 
akan mengulas sirup mangrove. Buah mangrove yang bisa dijadikan sirup 
diambil dari jenis pidada. Mangrove jenis ini banyak ditemui di daerah perairan 
payau, yang merupakan tempat tumbuh paling baik untuk tanaman mangrove. 
Studi tentang dinamika dan struktur hutan mangrove menyatakan buah pidada 
berwarna hijau dan beraroma sedap. Buah dengan nama Latin Sonneratia 
caseolaris ini bagian pangkalnya dilapisi kelopak bunga, berbentuk bola, 
dan ujungnya bertangkai. Buah ini tidak beracun, asam, dan dapat langsung 
dimakan. Jika diamati buah ini umumnya memiliki diameter antara 6-8 cm 
dengan biji sangat banyak, bisa berjumlah ratusan hingga ribuan.

Gambar 2. Buah pidada pantai sebagai bahan baku sirup mangrove dan sirup buah pidada yang 
sudah jadi. Foto: Nuryah Sibli
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Sonneratia caseolaris tumbuh di beberapa kawasan pantai di Aceh, Medan, 
dan Jambi. Khusus di Tanjung Jabung, Aceh, buah mangrove jenis ini memiliki 
dua varietas, yakni pidada madu dan pidada pantai. Ciri-ciri pidada madu 
bentuknya lebih bulat, kelopak daun menempel pada buah, bunga berwarna 
putih, dan pohonnya bisa hidup di pinggir pantai, air payau, dan tanah berlumpur 
yang mengandung air asin. Sedikit berbeda dengan itu, buah pidada pantai 
berbentuk lonjong, kelopaknya melentik ke atas, bunganya berwarna merah 
dan hanya tumbuh di garis pantai. Pidada pantai adalah jenis pidada yang 
digunakan untuk sirup. 

Berdasarkan penelitian Raindly (2006), keunggulan sirup mangrove antara 
lain memiliki kandungan vitamin C cukup tinggi (50,1 mg/100 gr sirup), dan 
mengandung yodium dengan kadar 0,68 mg/kg sirup. Vitamin C berfungsi 
sebagai antioksidan bagi tubuh manusia, sedangkan yodium untuk sintesis 
hormon tiroksin, yaitu suatu homon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang 
sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasan. 

Masih berdasarkan penelitian yang sama, sirup buah yang sering disebut 
“apel mangrove” ini layak dan aman untuk dikonsumsi karena bebas dari bahan 
berbahaya dan beracun. Selain itu sirup ini memenuhi syarat mutu sesuai 
dengan SNI 01-3544-1994 (untuk sirup), sehingga aman untuk dikonsumsi dan 
diproduksi secara berkelanjutan. 

Istoni, duta relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) Nasional 
– PMI, yang juga Kepala Sekolah Mangrove di Batang – Jawa Tengah, 
mengungkapkan buah mangrove yang banyak ditanam di pesisir pantai di 
Batang mengandung karbohidrat tinggi. Kandungan karbohidratnya lebih tinggi 
dari pada nasi dan berada di urutan ke dua setelah ubi-ubian. Buah ini dapat 
dikonsumsi bersama dengan nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat 
sehari-hari.

Namun sayangnya buah pidada dan manfaatnya belum dikenal oleh 
masyarakat umum, demikian juga dengan produk olahannya. Perlu dilakukan 
upaya untuk memperkenalkan buah pidada dan produk olahannya untuk 
mendukung upaya perlindungan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

IV. Tahapan Pembuatan Sirup Mangrove

Berikut adalah cara pembuatan sirup mangrove.

Bahan-bahan untuk 2.5 liter sirup:

• 1 kg buah pidada yang telah masak

• 2 kg gula pasir

• 2 liter air

• Asam sitrat – penguat rasa sirup. Gunakan secukupnya sampai 
mendapatkan cita rasa yang diinginkan. Takaran maksimum yang 
digunakan pada suhu ruang (30⁰C) adalah 3 gram per kg sirup. 

• Asam benzoat (jika sirup ingin disimpan lama) - takaran sesuai dengan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 
2013 adalah 100 mg/kg

Proses pembuatan: 

• Belah buah pidada. Buanglah bagian tengah buah pidada sampai bersih. 
Pastikan tidak ada yang tertinggal karena akan mengakibatkan rasa pahit 
pada sirup.

• Potong menjadi 4 bagian, lalu cuci bersih.

• Rebus buah pidada yang telah dibersihkan sampai mendidih.

• Tumbuk buah yang telah matang lalu saring dengan kain untuk 
memisahkan sari daging buah dan biji pidada.

• Air hasil saringan direbus kembali sambil diaduk hingga mendidih. 
Gunakan api kecil agar gula tidak hangus.

• Dinginkan sirup sampai mencapai suhu ruang, lalu tambahkan asam sitrat 
dan asam benzoat jika diperlukan.

• Masukkan sirup ke dalam botol atau kemasan yang bersih.

Ketika direbus, warna merah akan mendominasi permukaan sirup. Hal ini 
normal ketika merebus sari buah pidada dengan suhu tinggi.  

V. Beberapa Catatan dan Gambaran Biaya

Buah pidada biasanya berbuah pada periode Mei-Juni dan Oktober-November. 
Dari pembuahan sampai masak membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 
bulan. Buah yang masak berdiameter 3,5 cm – 4,5 cm, berwarna hijau dengan 
permukaan halus, kelopak berbentuk cawan, menutupi pangkal buah, helai 
kelopak menyebar atau melengkung.
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Buah pidada adalah buah yang aman dikonsumsi. Namun, saat ini belum 
banyak yang melirik buah pidada sehingga masih terbuka peluang untuk 
mengolah buah ini menjadi bentuk makanan-makanan menarik yang bergizi 
sehingga bernilai jual. Dibutuhkan kreatifitas untuk mencoba mengolah buah 
dan menghasilkan sesuatu yang diminati pasar.

No. Bahan Jumlah Satuan Harga 
Satuan (Rp) Total

1 Buah pidada 1 Kg 0 0
2 Gula 2 Kg Rp13.000 Rp26.000
3 Asam Sitrat kemasan 50 Gram Rp1.500 Rp1.500
4 Asam Benzoat kemasan 33 Gram Rp5.000 Rp5.000
5 Botol kemasan termasuk 

dengan label kemasan
4 Buah Rp5.000 Rp20.000

TOTAL Rp52.500

Tabel 1. Berikut adalah gambaran biaya untuk pembuatan 2.5 liter sirup

Sedangkan upaya untuk menjadikan kawasan hutan mangrove menjadi 
kawasan wisata bisa dimasukkan sebagai salah satu kegiatan pembangunan 
desa yang dikelola oleh baik oleh kelompok masyarakat, pemerintah 
desa ataupun melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ketika kegiatan 
ini menjadi bagian dari pembangunan desa, maka anggaran untuk 
mempersiapkan kawasan wisata bisa diambil dari dana desa. Desa pun 
nantinya akan mendapatkan manfaat finansial melalui biaya retribusi 
pengunjung kawasan wisata dan juga dari kios-kios yang disewakan. 

Sebagai gambaran harga bibit mangrove yang memiliki daun 4 sekitar 
Rp1.500 per bibit. Untuk 1 hektar luasan lahan, bisa ditanami 10.000 
bibit mangrove rhizopora. Biaya lain yang dibutuhkan adalah transportasi 
bibit mangrove dan juga hari orang kerja (HOK) untuk penanaman dan 
pemeliharaan mangrove. Biaya penanaman dan pemeliharaan bisa ditekan, 
jika usaha ini dikelola oleh kelompok masyarakat, dimana nantinya setelah 
kawasan jadi, mereka pun akan mendapatkan keuntungan finansial sebagai 
timbal baliknya.  

VI. Pengalaman Masyarakat dalam Membuat Sirup Mangrove 
dan Inisiatif Ekowisata Mangrove

Masyarakat di sejumlah daerah seperti di Kampung Wonorejo Timur – 
Surabaya, Batang, dan Aceh Jaya telah mengolah pidada menjadi sirup 
mangrove. Aroma dan rasa asam khas yang menyegarkan menjadi daya tarik 
sirup pidada. Namun masyarakat masih terkendala proses pemasaran.

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“
Cut Farida Rosmita, bersama masyarakat Aceh Jaya, memulai usaha produksi 

sirup pidada sejak tahun 2016. Usaha ini membuahkan hasil, produk sirup 
mangrove ini banyak diminati dan dia pun menerima penghargaan SIBAT kreatif 
dari pemerintah Kabupten Aceh Jaya. Saat ini pemasaran masih dilakukan 
dari mulut ke mulut, memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, 
Instagram, dan mengikuti pameran-pameran industri kecil.

Saat ini penulis yang adalah anggota Relawan SIBAT PMI Kabupaten Aceh 
Jaya, terlibat aktif dalam mempromosikan ekowisata mangrove di Kabupaten 
Aceh Jaya. Hasilnya pantai Aceh Jaya menjadi tempat favorit bagi masyarakat 
untuk berpariwisata dan menjadi tempat persinggahan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan. Penduduk pun mendapatkan manfaat ekonomi 
karena mereka bisa berjualan di kawasan wisata. Inisiatif ekowisata mangrove 
ini didukung oleh PMI, Pemerintah Daerah Aceh Jaya, Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Kesatuan Pengelolaan Hutan 1 Provinsi 
Aceh, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Aceh, dan Pusat Kajian 
Sumber Daya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor.

Sebagai bagian dari inisiatif ekowisata ini, penulis juga mengusahakan 
pembibitan 17 macam mangrove, termasuk Sonneratia caseolaris yang buahnya 
bisa dibuat sirup. Bibit-bibit ini bisa diberikan secara cuma-cuma kepada 
anggota masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya, bahkan 
juga untuk masyarakat di kawasan pantai lain di Pulau Sumatera yang ingin 
menanam mangrove. Masyarakat akan menanggung biaya transportasi bibit 
mangrove dari Aceh Jaya ke lokasi penanaman. 
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Kontak

Abdul Hadi
Relawan dan Sibat PMI Aceh Jaya
082267005367
Alhadi_0613@yahoo.com
Aceh Jaya

1

Cut Farida Hasan
Sibat Desa Meunasah Kulam Aceh Jaya
082367762940
Aceh Jaya

2

Gambar 3. Pembibitan mangrove untuk ekowisata di Aceh Jaya. Foto: PMI Aceh Jaya

S M Budi Utomo dan Meri Anggraini Sarbaini

Memuliakan Air Hujan dan Mengolah 
Sampah untuk Mengurangi Risiko

Mendukung:
• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana
• UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 

Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem

I. Pendahuluan

Beberapa kota di Indonesia setiap tahun pasti mengalami banjir tahunan, 
baik banjir dalam skala genangan air, maupun banjir besar yang menggenang 
berhari-hari sehingga mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat. 
Masalah sampah yang belum bisa teratasi dengan baik di beberapa tempat 
di Indonesia, ikut berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Datangnya musim 
penghujan dan curah hujan yang saat ini tidak bisa diprediksi juga turut 
berkontribusi terhadap kejadian banjir. Lingkungan hulu sungai dan bantaran 
sungai yang gersang dan tidak terpelihara juga turut memicu terjadinya banjir 
baik di sekitaran lokasi yang gersang tersebut maupun di bagian hilir yang 
berjarak jauh dari hulu. 

Selain penyebab-penyebab di atas, ada masalah lain yang saat ini mulai 
gencar dibicarakan yaitu berkurangnya ruang terbuka hijau. Hal ini disebabkan 
oleh banyaknya pembangunan infrastruktur jalan dan pemukiman yang 
di dalamnya termasuk kegiatan pembetonan dan pengaspalan yang tidak 
memperhatikan kebutuhan ruang terbuka hijau sehingga membuat resapan air 
sangat minim. Padahal ruang terbuka hijau sangat penting karena berfungsi 



112 113Katalog Praktik Cerdas PfR Indonesia

membantu peresapan air ke dalam tanah. Karena hal-hal tersebut maka 
risiko banjir yang dihadapi masyarakat menjadi semakin besar, apalagi ketika 
masyarakat tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi risiko banjir. Jumlah 
resapan yang sedikit pada akhirnya juga mengakibatkan kualitas air tanah 
yang buruk. 

II. Tujuan Pembangunan Sumur Resapan, Lubang Biopori, dan 
Lubang Komunal

Untuk mengatasi mengurangi risiko banjir dan krisis air bersih, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini gencar membuat sumur-sumur resapan 
dan biopori. Dalam kegiatannya KLHK mengkampanyekan agar 85% air hujan 
yang jatuh ke halaman rumah harus bisa diserap oleh tanah sehingga tidak 
meluap. 

Untuk mendukung kampanye pemerintah tersebut, relawan Siaga Bencana 
Berbasis Masyarakat – Palang Merah Indonesia (SIBAT PMI) mencoba bekerja 
bersama masyarakat di daerah aliran sungai (DAS), misalnya di DAS Bengawan 
Solo untuk melakukan perbaikan ekosistem. Kegiatan ini diulas dalam tulisan 
lain dalam buku ini. Selain perbaikan ekosistem, sejalan dengan kampanye 
KLHK, PMI juga memperkenalkan dan mengajak masyarakat di beberapa kota 
melakukan kegiatan sederhana dan berbiaya murah yaitu membuat sumur 
resapan dan lubang biopori. 

Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori bertujuan agar pada saat 
musim hujan sebagian besar air dari langit dapat meresap ke dalam tanah 
dan bila musim kemarau tiba pasokan air tanah tercukupi. Pada praktiknya 
sumur resapan dan lubang biopori ini bisa dibuat di sekitar rumah, sekolah, 
kantor, gedung-gedung, lingkungan perumahan, dan tempat-tempat lain yang 
membutuhkan.

Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun pembangunan. “

Secara teoretis, manfaat lain sumur resapan dan lubang biopori ini adalah 
mempertahankan permukaan air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi, 
mengurangi/menahan intrusi air laut untuk daerah yang dekat kawasan pantai, 
mencegah penurunan tanah (land subsidence), mengurangi pencemaran air 
tanah, dan menjaga cadangan air tanah agar sumur tetap berisi air di musim 
kemarau. Lubang biopori bisa juga digunakan untuk mengolah sampah 
organik rumah tangga agar menjadi kompos. Di banyak tempat kegiatan 
pembuatan lubang biopori digabungkan dengan kegiatan penanaman sayur 
dengan memanfaatkan lahan sempit – vertical garden dan kompos hasil dari 
lubang biopori bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan vertical garden. Banyak 
rumah tangga tertarik untuk membuat vertical garden ini karena mereka dapat 
mengkonsumsi sayuran hasil panennya dan mengurangi pengeluaran keluarga.

Masalah sampah dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia dan sering kali 
sampah juga berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Untuk menangani 
masalah sampah ini, sudah banyak inisiatif pengelolaan sampah yang 
dilakukan, misalnya pembuatan lubang komunal untuk sampah organik. 
Pembuatan lubang komunal ini bertujuan untuk menghentikan kebiasaan 
masyarakat yang membuang sungai di sungai dengan memproses sampah 
organik dari beberapa rumah agar menjadi kompos. Di banyak tempat, kegiatan 
pembuatan lubang komunal ini juga digabungkan dengan kegiatan vertical 
garden. 

Kegiatan pembuagan lubang biopori Tentu kompos yang diproduksi secara 
komunal bisa digunakan untuk keperluan vertical garden ini. 

III. Tahapan-tahapan Pembuatan Sumur Resapan, Lubang 
Biopori dan Lubang Komunal

Sumur Resapan

1. Melakukan Kajian. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kajian. Untuk 
skala satu wilayah kota atau kabupaten maka kajian mencakup pemetaan 
wilayah-wilayah berisiko banjir dan mempunyai masalah air ketika musim 
kemarau. Hasil kajian akan menunjukkan lokasi-lokasi rawan banjir dan 
juga yang kekurangan air bersih pada musim kemarau. Di tempat-tempat 
berisiko inilah sumur resapan dan biopori diprioritaskan untuk dibangun. 

2. Menentukan Ukuran Sumur Resapan. Besaran dimensi sumur resapan 
tergantung dari kondisi tanah dan curah hujan. Untuk tanah dengan kadar 
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tanah liat dominan yang lebih lambat menyerap air dan tempat dengan 
curah hujannya tinggi, sumur resapan dibuat lebih lebar dan dalam agar 
dapat menampung lebih banyak air. Untuk tanah yang lebih berpasir, tidak 
masalah jika sumur lebih dangkal atau berdimensi lebih kecil. Sebagai 
acuan, untuk rumah-rumah dengan tipe 36, yang dibutuhkan hanya 1 
unit sumur resapan berdiameter 100 cm. Sedangkan rumah dengan tipe 
70 yang atapnya lebih besar dan mencurahkan air hujan lebih banyak 
dibutuhkan 2 unit sumur. 

3. Menentukan titik lokasi sumur resapan. Letak sumur resapan minimal 1 
meter dari fondasi bangunan dan minimal 5 meter dari septic tank. 

4. Mulai Menggali. Tempatkan buis beton pertama di lokasi penggalian 
sumur. Orang yang akan menggali, masuk ke bagian tengah buis beton.

Gambar 1. Menggali sumur resapan. Foto. S M Budi Utomo

6. Menggali tanah. Gali tanah dalam buis beton sampai buis beton turun ke 
dalam. Tempatkan buis beton ke dua dan gali kembali sampai buis beton 
ke dua turun.Tempatkan buis beton ke tiga dan gali lagi sampai semua 
buis beton ada dalam tanah.

Gambar 2. Menggali sampai buis beton ke 3 masuk ke dalam 
tanah. Foto. S M Budi Utomo

7. Menutup bagian dasar sumur. Masukkan kerikil atau puing-puing batu, 
pasir atau batu-batu kali ke dalam dasar sumur. Tutup bagian atas lapisan 
kerikil, batu-batu, dan pasir itu dengan lapisan ijuk. Ketebalan lapisan 
batu dan lapisan ijuk kira-kira 10 cm. Lapisan batu dan ijuk ini diperlukan 
karena tanpa lapisan ini, air akan langsung masuk ke pori-pori tanah 
dan menutupnya sehingga efektivitas sumur dalam menyerap air akan 
berkurang. 

8. Memasang penutup sumur. Pasang penutup sumur yang terbuat dari 
beton bertulang dengan ketebalan 10 cm – 12 cm. Buatlah beberapa 
lubang di atas penutup agar air hujan dapat masuk. Aturlah posisi penutup 
agar sedikit lebih rendah dari permukaan tanah agar air hujan bisa 
mengalir dan masuk ke sumur resapan. 

9. Membuat pori-pori sumur. Jika sumur resapan terhubung dengan talang 
air hujan, maka tambahkan pori-pori sumur dari pipa PVC ukuran 3 inci di 
bagian samping sumur yang terhubung dengan talang air hujan. Air hujan 
akan dialirkan dari talang langsung ke sumur resapan malalui pipa ini. 

10. Membuat pipa keluaran. Buat juga pipa keluaran dari sumur ke saluran 
umum (drainase/got) untuk melepas air bila sumur penuh terisi air.
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Gambar 3. Sumur resapan yang telah ditutup. 
Foto. S M Budi Utomo

LUBANG BIOPORI

Lubang biopori bermanfaat agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah dan 
sekaligus sebagai tempat untuk memproses sampah organik agar menjadi 
kompos. Berikut cara pembuatannya.

Gambar 4. Peralatan yang digunakan untuk membuat lubang biopori. 
Foto. S M Budi Utomo

1. Menentukan lokasi. Tentukan lokasi di mana kita akan membuat lubang 
biopori. Jarak antar lubang biopori kurang lebih 2 meter

2. Mempersiapkan pralon. Potong pralon diameter 4 inci panjang 4 meter 
menjadi 20 bagian, @ 20cm. 

3. Mengebor tanah. Bor tanah lokasi lubang biopori sedalam 80cm dengan 
menggunakan mesin bor biopori atau bor biopori manual. 

4. Memasukkan pralon dalam lubang. Keluarkan tanah hasil pengeboran 
lalu masukkan 1 potong pralon ukuran 20 cm di masing-masing lubang 
biopori. Masih ada sisa 40 cm lubang di bagian bawah yang tidak terisi 
pralon agar cacing tanah dapat membantu proses pembusukan sampah 
menjadi kompos   

Gambar 5. Proses pengeboran tanah untuk membuat 
lubang biopori. Foto. S M Budi Utomo
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5. Memasukkan sampah organik. Masukkan sampah-sampah organik ke 
dalam lubang biopori.

6. Menutup lubang biopori. Tutup lubang dengan tutup pralon diameter 4 
inci. Buatlah beberapa lubang pada tutup pralon agar air dapat masuk.

7. Mengambil kompos. Setelah 2 bulan, kompos siap digunakan.

Gambar 6. Menutup lubang biopori. Foto. S M Budi Utomo

Gambar 7. Kompos siap digunakan. Foto. SIBAT PMI 
Kelurahan Sangkrah - Surakarta

Lubang Komunal

Satu lubang komunal dengan lebar 80 cm, panjang 80 cm, dan kedalaman 
100cm dapat menampung sampah organik dari 20-25 rumah tangga atau kira-
kira untuk 1 Rukun Tangga (RT). Cara pembuatan lubang komunal ini sangat 
sederhana, sama dengan pembuatan lubang pengelolaan septic tank. Berikut 
adalah langkah-langkah pembuatan lubang komunal.

1. Melakukan kajian. Kajian dilakukan dengan melibatkan semua perwakilan 
kelompok masyarakat yang ada di lokasi, mencakup perempuan dan laki-
laki. Kajian ini untuk mengetahui lubang komunal seperti apa yang cocok 
dengan kebutuhan mereka. Contoh informasi yang diambil di sini adalah, 
lokasi lubang komunal yang tidak mengganggu aktifitas warga tetapi 
jaraknya cukup dekat dari lingkungan rumah warga, bentuk lubang komunal 
yang tidak merepotkan ketika membuang sampah, dll.

2. Menggali lubang. Gali lubang berukuran 1m x 1m x 1m. Perkuat bagian 
dinding dengan batu bata dan semen. Setelah bata dipasang maka ukuran 
lubang komunal menjadi 80cm x 80cm x 1meter. Biarkan bagian dasarnya 
tanpa lapisan batu bata dan semen agar proses pembusukan sampah 
berlangsung sempurna. 

3. Membuat pori-pori. Buatlah pori-pori pada dinding lubang dari dari pipa 
PVC 110mm (3 inci) agar oksigen bisa masuk ke lubang komunal untuk 
membantu proses pembentukan kompos.

4. Menutup lubang. Tutuplah lubang dengan penutup beton, namun bentuklah 
satu bagian ligkaran untuk memasukkan ember plastik bekas cat ukuran 
25kg ke dalam lubang. Ember ini akan berfungsi sebagai jalan masuk/
corong untuk sampah organik yang akan dibuang ke dalam lubang.

5. Membuat jalan masuk sampah. Lubangi ember plastik bekas cat di bagian 
dasarnya. Tempatkan ember pada bagian penutup lubang yang telah 
sediakan. Lalu tutup ember dengan penutupnya. Posisi ember seperti pada 
gambar di bawah. Posisinya cukup tinggi agar masyarakat tidak perlu 
membungkukkan badan ketika membuang sampah.
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Gambar 8. Lubang komunal yang menggunakan ember plastic bekas untuk 
memasukkan sampah

Anggota masyarakat akan menentukan kapan waktu memasukkan sampah 
organik dan kapan waktu untuk panen kompos. Akan lebih baik jika lingkungan 
mempunyai lebih dari satu lubang komunal sehingga warga bisa lebih sering 
memasukkan sampah organiknya dan mendapatkan lebih banyak kompos. 

Sampah organik rumah tangga dimasukkan ke dalam lubang lalu didiamkan 
selama selama 14 hari dengan sesekali mengaduknya untuk menghasilkan 
kompos berkualitas baik. Sisa buah-buahan busuk dapat dicampurkan pada 
saat pengadukan sehingga sampah organik seperti sayuran dapat lebih mudah 
berproses menjadi kompos. 

IV. Beberapa Catatan dan Gambaran Biaya Pembuatan Sumur 
Resapan, Lubang Biopori, dan Lubang Komunal 

Di Bogor, SIBAT melakukan advokasi pada pemerintah untuk membuat 
sumur resapan di tiga kelurahan di Kecamatan Cibinong dan dua kelurahan di 
Kecamatan Bojong Gede. Proses pembuatan sumur resapan ini dimulai dengan 
uji geolistrik untuk mengetahui lapisan tanah yang tepat dengan resapan yang 
paling baik. Artinya, pembuatan sumur resapan ini tidak dilakukan secara acak 
namun dilakukan setelah melalui kajian untuk menghasilkan sumur resapan 
dengan fungsi optimal. Namun demikian uji geolistrik ini bukanlah suatu 
keharusan.

Di bawah ini adalah perkiraan biaya untuk pembuatan sumur resapan dan 
lubang biopori. Harga berdasarkan harga di Kota Surakarta, Pulau Jawa pada 
tahun 2019. Untuk pembuatan lubang biopori, masyarakat melakukannya 
secara bergotong-royong sehingga tidak ada biaya tenaga kerja.

No. Kebutuhan Jumlah Unit Harga per 
Unit Total

1 Buis beton diameter 90 
cm, tinggi 50 cm

3 Buah Rp100.000 Rp300.000

2 Biaya tukang 1 Unit Rp300.000 Rp300.000
3 Tutup sumur 1 Buah Rp100.000 Rp100.000
4 Pecahan batu, kerikil, ijuk 1 Unit Rp100.000 Rp100.000
5 Pipa pralon 4 meter ukuran 

3 inci untuk saluran masuk 
dan keluar

1 Unit Rp60.000 Rp60.000

TOTAL Rp860.000

Tabel 1. Gambaran biaya untuk membangun satu sumur resapan

No. Kebutuhan Jumlah Unit Harga per 
Unit Total

1 Pipa pralon 4 meter ukuran 
4 inci

5 Buah Rp100.000 Rp500.000

2 Tutup pralon 100 Buah Rp7.500 Rp750.000
3 Bor biopori manual 1 Buah Rp350.000 Rp350.000

TOTAL Rp1.600.000

Tabel 2. Gambaran biaya untuk membangun 100 lubang biopori

Bor biopori bisa disimpan untuk penggunaan berikutnya. Tersedia juga mesin 
bor biopori seharga sekitar Rp3.500.000 yang menggunakan bahan bakar 
bensin campur. Kelebihan penggunaan bor ini tentunya lebih cepat, namun 
biayanya lebih mahal karena selain harga mesin, perlu diperhitungkan juga 
biaya bahan bakarnya.  
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No. Kebutuhan Jumlah Unit Harga per 
Unit (Rp) Total

1 Batu split 1 meter kubik Rp150.000 Rp150.000

2 Pasir 1 meter kubik Rp200.000 Rp200.000
3 Bata ringan 1 meter kubik Rp500.000 Rp500.000

4 Besi cor 5 batang Rp30.000 Rp150.000
5 Semen 5 sak Rp85.000 Rp425.000

TOTAL Rp1.425.000

Tabel 3. Gambaran biaya untuk membangun 1 lubang komunal ukuran 80cm x 80cm x 1m (Harga 
berdasarkan harga di Bogor pada tahun 2017)

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan ketika PMI Bogor bekerja 
sama dengan masyarakat untuk membangun lubang komunal. Masyarakat 
membangun lubang dengan bergotong-royong sehingga tidak dibutuhkan 
biaya tenaga dan peralatan untuk pengerjaannya; masyarakat menggunakan 
perkakas yang mereka miliki. Minimum pembelian bata ringan adalah per 
meter kubik, padahal kebutuhan untuk 1 lubang komunal hanya 0.5 meter 
kubik saja. Ada baiknya jika membuat 2 lubang komunal sekaligus. Pralon 
untuk membuat pori-pori bisa memanfaatkan pipa bekas atau bambu untuk 
menghemat biaya. Demikian juga untuk ember cat 25 kg yang berfungsi 
sebagai corong lubang, masyarakat bisa memanfaatkan ember cat bekas.

V. Pengalaman Gerakan Masyarakat Memanen Air Hujan dengan 
Sumur Resapan, Lubang Biopori di Surakarta dan Penggunaan 
Lubang Komunal di Kabupaten Bogor 

Program Community Flood Resilience (CFR) - Palang Merah Indonesia 
(PMI) Kota Surakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, terus 
menggerakkan masyarakat Kota Surakarta untuk memanen air hujan dengan 
tujuan untuk menyimpan air tanah demi kepentingan mereka. Gerakan 
mendorong masyarakat untuk membuat lubang biopori dan sumur resapan, 
terutama di daerah permukiman penduduk. Agar masyarakat tertarik dan 
bisa melihat buktinya, maka pada tahun 2015 percontohan sumur resapan 
dan lubang biopori pun dilakukan di tiga kelurahan: Semanggi, Sangkrah dan 
Kelurahan Sewu. Sumur resapan dibangun di sekitar kantor kelurahan dan 

biopori dibuat di tiap ruang publik yang ada di masing-masing RW dan di 
kantor kelurahan. 

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“
Dalam waktu sekitar 4 tahun, masyarakat mengakui sumur resapan 

membuat kualitas air menjadi lebih baik dan tidak ada genangan air ketika 
hujan. Akhirnya warga kelurahan-kelurahan lain di Surakarta pun mengajukan 
permohonan untuk dibuatkan sumur resapan tambahan. Ada sebagian 
warga juga yang membangun sumur resapan secara swadaya. Saat ini di tiga 
kelurahan itu sudah dibangun 41 sumur resapan dan 33.00 lubang biopori. 

Di Kabupaten Bogor, PMI bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup 
mencoba untuk mengatasi permasalahan sampah di bantaran Sungai 
Ciliwung. Masalah sampah di sungai ini turut berkontribusi terhadap banjir 
yang terjadi di Jakarta. Kegiatan dimulai dengan edukasi dan membangun 
kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah di tingkat rumah tangga dan 
lingkungan. Masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada 3 jenis sampah 
yaitu sampah anorganik, organik, dan residu & bahan beracun berbahaya (B3), 
serta bagaimana mengelola masing-masing jenis sampah tersebut. 

Untuk sampah residu dan B3 seperti botol kaca, tisu, pembalut, kapas, 
pampers, dll, membutuhkan penanganan khusus yang dilakukan di tempat 
pengolahan sampah. Pemerintah daerah yang mengupayakan pengolahan 
sampah jenis ini. Untuk sampah anorganik, PMI mendorong masyarakat 
untuk membuat Bank Sampah. Gerakan ini selain bertujuan untuk mengelola 
sampah anorganik, juga bisa memberikan pemasukan tambahan bagi 
keluarga. 

Sedangkan untuk sampah organik, masyarakat diajak untuk membuat lubang 
komunal untuk memproses sampah organik menjadi kompos. Masyarakat 
yang diketuai oleh Ketua RT atau RW setempat mengelola kegiatan ini. 
Kegiatan pemanfaatan lubang komunal ini dipadukan dengan kegiatan vertical 
garden agar masyarakat termotivasi karena mereka bisa menanam berbagai 



124 125Katalog Praktik Cerdas PfR Indonesia

jenis sayur dengan modal yang rendah, namun bisa menikmati panen untuk 
konsumsi sehari-hari.

Pengalaman PMI Kabupaten Bogor menyadari bahwa walaupun kegiatan 
pengelolaan sampah organik ini telah dihubungkan dengan kegiatan vertical 
garden yang memberikan manfaat untuk masyarakat, namun tidak serta 
merta membuat masyarakat selalu mau membuang sampah organiknya ke 
dalam lubang komunal.  Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk tidak membuang sampah sembarangan dan bisa mengelola sampah 
organiknya memang bukan hal dapat dicapai hanya dengan satu dua kali 
penyuluhan. Diperlukan kerja keras dan mungkin juga inovasi-inovasi lain agar 
bisa mendorong kesadaran masyarakat. 

Kontak

S M Budi Utomo 
SIBAT PMI Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
085725065857
Surakarta – Jawa Tengah

1

Meri Anggraini Sarbaini
081287916119
Bogor

2

P Raja Siregar

Informasi Prakiraan Cuaca Maritim dan 
Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan untuk 

Masyarakat Pesisir 

Mendukung:
• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana
• UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan 
Petambak Garam

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dengan Adaptasi 
Perubahan Iklim

I. Pendahuluan

Nelayan Indonesia telah mengalami langsung pola musim angin yang berubah 
dalam beberapa tahun terakhir ini. Saat ini nelayan mengalami kesulitan 
untuk dapat memprediksi secara tepat kapan pergantian antara satu musim 
ke musim yang lain. Pola musim angin yang tidak sama ini membingungkan 
nelayan dalam menentukan keputusan pergi melaut. Jika salah 
memperhitungkan pola angin sebelum berangkat ke laut, tentunya akan berisiko 
terhadap keselamatan nelayan dan hasil tangkapan ikan karena sejumlah besar 
jenis ikan hanya muncul ke permukaan pada angin musim tertentu saja.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG) 
menghasilkan dan menampilkan informasi prakiraan cuaca maritim di situs 
internetnya http://maritim.bmkg.go.id. Beberapa tahun belakangan, BMKG 
juga menyediakan informasi tersebut di aplikasi ponsel INFO BMKG yang bisa 
diunduh dari playstore.  Informasi ini mencakup tinggi gelombang, arah angina, 
kecepatan angin, kecepatan arus, dan kondisi awan (cerah, berawan atau 
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hujan). Informasi ini diperbarui setiap hari dan tersedia untuk satu minggu ke 
depan. Tentu saja informasi dari BMKG ini sangat membantu para nelayan 
tradisional atau yang minim teknologi untuk memutuskan kapan harus pergi 
melaut. Infomasi gelombang, kecepatan, dan arah angin serta kecepatan 
dan arah arus bermanfaat untuk memastikan keselamatan nelayan ketika 
melaut. Sedangkan informasi arah angin musim, nelayan memahami hal 
ini berhubungan dengan keberadaan ikan. Informasi ini juga berguna bagi 
masyarakat pesisir yang melakukan budidaya di laut, diantaranya rumput laut, 
pelaku transportasi laut dan wisata pantai.

Gambar 1. Tampilan Peta Prakiraan Cuaca Maritim 
dengan Informasi Arah dan Kecepatan Angin pada 
situs BMKG. Sumber: BMKG

Selain informasi prakiraan 
cuaca maritim dari BMKG, 
tersedia pula informasi Peta 
Potensi Daerah Penangkapan 
Ikan (PPDPI) yang juga 
bermanfaat bagi nelayan. 
Informasi ini dikeluarkan 
oleh Balai Pemantauan dan 
Observasi Laut (BPOL), salah 
satu balai di bawah Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP). 
Seperti namanya, peta ini berisi 
prakiraan lokasi berkumpulnya 
ikan dalam jumlah besar. 
Informasi ini dikeluarkan tiga 
kali dalam seminggu dan bisa 
dilihat di http://bpol.litbang.kkp.
go.id. 

Beberapa kegiatan 
telah dilakukan untuk 
menyebarluaskan informasi 
tersebut kepada nelayan. Civil 
Society Forum (CSF) for Climate 

Justice yang didukung Oxfam Hongkong pada tahun 2010, adalah yang 
pertama kali melakukan kegiatan penyebarluasan informasi prakiraan cuaca 
maritim harian dan prakiraan lokasi potensi ikan (peta PPDPI). Informasi 

tersebut diperkenalkan kepada sejumlah nelayan di lima lokasi di Indonesia. 
Kelima lokasi tersebut adalah (1) Teluk Stabas, Krui, Lampung Barat, (2) 
Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, (3) Teluk Kwandang, Gorontalo Utara, 
Gorontalo, (4) Desa Ketapang dan Bulusan (Selat Bali), Banyuwangi, Jawa 
Timur, dan (5) Muara Angke, Jakarta Utara. Informasi-informasi tersebut 
diteruskan kepada nelayan melalui pesan singkat (sms). 

Publikasi kegiatan CSF tahun 2010 tersebut, berupa buku “Nelayan dan 
Ketidakpastian Iklim”, menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan 
program percontohan SIMAIL oleh KKP. SIMAIL adalah sistem informasi 
terkait bencana, perubahan iklim dan lingkungan di sektor kelautan dan 
perikanan yang disebarluaskan melalui pesan pendek (sms), teks berjalan 
(running text display) dan notifikasi melalui ponsel cerdas (android). Program 
ini dilaksanakan pada tahun 2012-2016. Kegiatan SIMAIL bertumpu pada 
operator di daerah yang menyalin dan meneruskan informasi cuaca maritim 
dalam bentuk pesan singkat (sms) kepada nelayan dan masyarakat pesisir di 
beberapa kabupaten/kota.1  

Beberapa kabupaten/kota yang telah memiliki penyuluh perikanan sudah 
membagikan informasi tersebut kepada nelayan tetapi tidak rutin. Walaupun 
beberapa kegiatan telah dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tersebut, 
namun semua itu baru menjangkau sejumlah kecil nelayan Indonesia saja. Hal 
ini disebabkan terbatasnya jumlah petugas penyuluh perikanan, kurangnya 
pengetahuan dan keterampilan nelayan untuk mengakses informasi di situs 
internet. Masih diperlukan berbagai upaya untuk meneruskan informasi-
informasi yang ada kepada nelayan Indonesia. Salah satu upaya yang bisa 
dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan agar nelayan bisa mengakses 
dan memahami informasi tersebut.

1Dikutip dari portal Kementerian Kelautan dan Perikanan http://simail.kkp.go.id/profil-simail/ pada  
tanggal 7 Februari 2017, 10: 41 WIB. 

II. Tujuan Pelatihan untuk Mendapatkan, Memahami, dan 
Meneruskan Informasi Prakiraan Cuaca Maritim dan PPDPI Bagi 
Nelayan

Secara umum pelatihan untuk mendapatkan, memahami, dan meneruskan 
informasi prakiraan cuaca maritim dan PPDPI bagi nelayan bertujuan agar 
nelayan mendapatkan informasi mengenai prakiraan cuaca maritim dan PPDPI 
secara teratur atau setidaknya ketika menjelang cuaca ekstrim. 
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Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun pembangunan. “

Secara khusus pelatihan ini bertujuan agar: 

1. Nelayan, pelaku pariwisata pantai dan transportasi laut memiliki 
pengetahuan mengenai cara untuk mendapatkan informasi prakiraan cuaca 
maritim dan PPDPI langsung dari situs/website sumber informasi dan 
dapat memahaminya.

2. Remaja, pemuda, maupun perempuan (istri nelayan atau petani budidaya 
laut) memiliki pengetahuan mengenai bagaimana cara mendapatkan 
informasi prakiraan cuaca maritim dan PPDPI langsung dari sumber 
informasi di internet agar mereka bisa membantu nelayan, pelaku budidaya 
laut, pelaku pariwisata dan transportasi laut serta masyarakat pesisir 
umumnya.

Gambar 2. Proses pelatihan. Foto: Raja Siregar

III. Tahapan-tahapan Kunci Pelaksanaan Pelatihan
1. Persiapan 

Persiapan yang perlu dilakukan adalah:

• Memeriksa bagaimana akses internet di lokasi masyarakat calon peserta 

pelatihan

• Mencari informasi seberapa banyak anggota masyarakat yang 
menggunakan smartphone dan internet  

• Menentukan komposisi peserta pelatihan 

• Mendapatkan fasilitator (pelatih) pelatihan 

2. Pelatihan

Pelatihan dapat berlangsung selama:

• 1 hari atau kurang – dengan menggunakan materi prakiraan cuaca 
maritim

• 1,5 hari – materi mencakup prakiraan cuaca maritim dan PPDPI. Topik 
PPDPI diberikan bila nelayan di wilayah tersebut melaut menggunakan 
kapal berukuran sedang atau besar dan melaut hingga lebih dari 40 mil 
dari pantai selama beberapa hari.

• Fasilitator akan membawakan pelatihan dengan menggunakan Modul 1 
dan Modul 2 Pelatihan (Silakan menghubungi kontak di bagian Informasi 
Kontak di bawah untuk mendapatkan modul atau tautan modul). 

Gambar 3. Proses pelatihan. Foto: ICCTF

3. Tindak Lanjut Paska Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta masih memerlukan latihan lanjutan 
yang dilakukan secara mandiri untuk memperlancar kemampuan mengakses 
dan meneruskan informasi prakiraan cuaca maritim dan PPDPI. Pembuatan 
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grup WhatsApp alumni peserta dapat menjadi wadah untuk meningkatkan 
kemampuan mengakses dan meneruskan informasi tersebut. Fasilitator 
dapat menjadi anggota sementara di grup WhatsApp ini sebagai pendamping 
dan pemantau. Latihan lanjutan ini dapat berlangsung selama 1-2 bulan. 
Pada masa tersebut, kelompok alumni peserta pelatihan bergiliran melihat, 
mengakses, dan meneruskan informasi prakiraan cuaca maritim dan PPDPI 
kepada anggota grup WhatsApp lainnya. 

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“

IV. Beberapa Catatan dan Gambaran Biaya

Pemuda dan remaja perlu dilibatkan dalam pelatihan karena sebagian 
besar nelayan di Indonesia adalah nelayan paruh baya yang tidak terbiasa 
menggunakan komputer dan mengakses internet. Berdasarkan pembelajaran 
dari pelatihan yang pernah dilakukan, biasanya setelah pelatihan nelayan yang 
sudah berumur masih membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa memperoleh 
informasi langsung dari situs BMKG. Sementara sebagian besar pemuda dan 
remaja di daerah dengan akses internet yang lancar telah memiliki keterampilan 
untuk menjelajah situs BMKG dan lainnya, khususnya media sosial melalui 
ponsel atau komputer. Adanya pemuda, remaja, dan nelayan dalam satu 
pelatihan berpeluang menghasilkan rasa percaya nelayan terhadap potensi 
pemuda dan remaja di desanya. Selain itu, pelatihan juga memunculkan 
tanggung jawab pemuda dan remaja untuk memberikan informasi kepada 
nelayan secara teratur. 

Nelayan yang melaut dengan perahu/kapal kecil (kurang dari 3 GT) 
merasa lebih berisiko terhadap kecelakaan di laut sehingga mereka lebih 
memperhatikan informasi cuaca dibandingkan nelayan yang melaut dengan 
kapal ukuran lebih besar (diatas 3 GT). Nelayan yang melaut pada perairan 
terbuka (menghadap langsung samudera) seperti di Pelabuhan Ratu dan Krui 
lebih memperhatikan dan mempertimbangkan informasi prakiraan cuaca 
maritim dibandingkan nelayan yang melaut di perairan terlindungi (diantara 
kepulauan, sebagai contoh perairan utara Pulau Jawa).  

Materi mengenai informasi prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDI) 
dibutuhkan oleh nelayan yang melaut hingga puluhan mil dari pantai. Mereka 
menggunakan kapal berukuran lebih dari 10 GT. Sedangkan nelayan yang 
melaut disekitar pantai (tidak jauh ke tengah laut) dan hanya memiliki perahu 
atau kapal berukuran kecil tidak membutuhkan informasi PPDI ini.  

Gambaran Biaya

Untuk melakukan pelatihan dalam satu setengah hari dengan peserta 
sebanyak 25 orang diperlukan biaya kurang lebih Rp.22.000.000 dengan 
rincian sebagai berikut:

No. Kebutuhan Jumlah Unit
Perkiraan
Harga per 
Unit (Rp)

Biaya Total

1 Perkiraan honor satu 
fasilitator/pelatih*

2 hari Rp2.000.000 Rp4.000.000

2 Honor satu asisten 
fasilitator/asisten pelatih*

2 hari Rp1.000.000 Rp2.000.000

3 Sewa ruangan pelatihan 
(jika dibutuhkan)

2 ruangan Rp750.000 Rp1.500.000

4 Konsumsi pelatihan (1.5 
hari)

25 peserta Rp80.000 Rp2.000.000

5 Fotokopi materi pelatihan 25 peserta Rp5.000 Rp125.000
6 Bahan-bahan pelatihan 

(pensil, kertas, penggaris, 
meta-card, fotokopi A0/A1)

1 paket Rp500.000 Rp500.000

7 Paket pulsa untuk peserta 
selama pelatihan

25 paket Rp10.000 Rp250.000

8 Pembelian modem wifi 
(bolt, atau lainnya)

1 buah Rp350.000 Rp350.000

9 Sewa proyektor 2 paket Rp300.000 Rp600.000
10 Akomodasi fasilitator dan 

asisten
6 kamar/

malam
Rp300.000 Rp1.800.000

11 Pengganti biaya 
transportasi peserta

25 peserta Rp20.000 Rp500.000

12 Biaya komunikasi perangkat 
desa dan calon peserta

1 paket Rp1.000.000 Rp1.000.000

Tabel 1. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pelatihan 1,5 hari – dengan materi Prakiraan Cuaca 
Maritim dan PPDPI
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13 Honor/pengganti biaya 
panitia penyelenggara

1 paket Rp1.000.000 Rp1.000.000

TOTAL Rp21.625.000

Catatan :

*Belum termasuk biaya transportasi fasilitator dan asisten fasilitator

• Biaya bisa lebih rendah misalnya jika ruang pelatihan memanfaatkan balai desa 
yang sudah memiliki LCD proyektor

• Diasumsikan paska pelatihan peserta dapat melakukan latihan lanjutan secara 
mandiri dengan memanfaatkan group WhatsApp. Jika dibutuhkan, dukungan paket 
internet selama 1 atau 2 bulan dapat diberikan dari penyelenggara kepada alumni 
untuk berlatih mengakses dan meneruskan informasi.

Kontak

P. Raja Siregar
Red Cross Climate Centre
p_rajasiregar@yahoo.co.id
+62-81288279242
Jakarta Selatan, DKI

1 Sofyan 
Individu
sofyan.eyanks@gmail.com
+62-811183760
Jakarta Selatan, DKI

2 Agustinus Paju
CARE International
Agustinus_paju@careind.or.id
+62-82113070727
Kupang, Nusa Tenggara Timur

3

Ery Damayanti
Individu
damayantiery@gmail.com
Jakarta Timur, DKI

4 Andri Napitupulu
Individu
+62-81219291457
Depok, Jawa Barat

5 Mila Khaerunissa
Individu
+62-81294668191
DKI Jakarta

6

P Raja Siregar

Alarm SIAGA KITA: Penanda Banjir 
Terjangkau dan Mudah, Oleh dan 

Untuk Masyarakat1 

Mendukung:
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dengan Adaptasi 
Perubahan Iklim

I. Pendahuluan
Sejumlah wilayah di Indonesia rawan terhadap banjir genangan, banjir 

bandang, dan genangan air pasang laut (rob). Banjir di Indonesia disebabkan 
oleh banyak hal, curah hujan yang tinggi, pembangunan dan tata ruang yang 
tidak meliputi upaya untuk mengurangi sumber penyebab banjir, saluran-
saluran air yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kebiasaan masyarakat 
yang masih membuang sampah sembarangan, dan juga masalah pembukaan 
kawasan hutan.  Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi banjir, maka 
banjir dapat terjadi kapan saja dan seringkali permukaan air naik dengan 
cepat sehingga rumah tangga ataupun kelompok masyarakat di wilayah rawan 
banjir tidak sempat lagi untuk melakukan tindakan untuk meminimalkan risiko. 
Datangnya musim penghujan yang tidak bisa diprediksi semakin membuat 
masyarakat tidak tahu kapan banjir akan terjadi. 

1Ditulis oleh P. Raja Siregar Climate and Resilience Advisor untuk International Federation of Red-
Cross and Red-Crescent Society (IFRC) dan anggota tim teknis Red-Cross Climate Centre, untuk 
program Partnership for Resilience (PfR). Penulis juga merupakan perancang alarm penanda 
banjir Siaga Kita.
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Saat ini di pasaran tersedia alat yang mampu memberikan peringatan 
kemungkinan terjadinya banjir yang bisa digunakan di tingkat masyarakat. 
Selain alat-alat yang dijual di pasar, beberapa lembaga penelitian dan 
perguruan tinggi juga memproduksi alat serupa. Alat-alat banjir ini pada 
umumnya memanfaatkan sensor gelombang untuk mendeteksi tinggi 
permukaan air dan mengaktifkan alarm. Alat seperti ini tidak bersentuhan 
langsung dengan air di sekitarnya.  Selain alat yang memanfaatkan sensor 
gelombang, tersedia juga alat penanda banjir yang memanfaatkan kenaikan 
permukaan air atau perubahan tekanan untuk melekatkan dua kabel listrik 
(AC maupun DC) sehingga mengaktifkan alarm. Ada juga alarm banjir yang 
menggunakan tenaga listrik ataupun panel surya. Harga alat termurah 
yang tersedia di pasar sekitar Rp. 3.000.000. Perangkat-perangkat ini pada 
umumnya tidak bisa dibuat sendiri oleh masyarakat. 

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“
Alat-alat yang tersedia di pasar harganya relatif mahal karena itu memiliki 

alat ini bukan merupakan prioritas bagi tiap-tiap rumah tangga di daerah 
rawan banjir. Dengan alasan harga juga, maka alat peringatan banjir tersebut 
belum tersedia di sebagian besar anak aliran sungai, kali, maupun di situ/
danau, apalagi di lingkungan RT/RW. Untuk mengurangi risiko banjir, 
masyarakat membutuhkan alat dengan fungsi yang sama namun dengan 
harga yang terjangkau dan bisa dibuat sendiri. Masyarakat atau rumah tangga 
membutuhkan alat ini agar mereka tidak perlu memeriksa ketinggian air setiap 
saat, khususnya ketika hujan turun di tengah malam.

II. Tujuan dan Disain Alat Penanda Banjir
Perangkat penanda banjir yang diperkenalkan dalam tulisan ini diberi nama 

Alarm Siaga Kita dan mempunyai tujuan sama seperti alat-alat yang tersedia di 
pasaran yaitu untuk memberikan peringatan dini adanya kenaikan permukaan 
air sehingga masyarakat bisa mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko. 
Perangkat ini dapat dibuat sendiri dengan harga bahan baku yang terjangkau, 
yaitu sekitar 20% dari harga rata-rata di pasar. Bahan bakunya pun tersedia di 

pasaran dan rangkaiannya yang sederhana memungkinkan masyarakat untuk 
merakitnya sendiri. 

Perangkat ini merupakan alat mekanik yang memanfaatkan tenaga dari 
kenaikan permukaan air di sekitar alat untuk mengaktifkan sensor alarm 
sehingga berbunyi. Kenaikan permukaan air akan membuat alat bekerja 
sedemikian rupa sehingga menekan saklar bel pintu, yang merupakan salah 
satu komponen perangkat, sehingga berbunyi. Pada saat yang bersamaan, 
kenaikan permukaan air juga mengaktifkan alarm magnetik yang merupakan 
alarm tambahan pada perangkat ini. Perangkat ini terdiri dari pipa panjang 
(PVC) dan di dalamnya terdapat beberapa bola pelampung yang tersusun 
vertikal. Air masuk ke dalam lubang di dasar pipa dan kenaikan air di sekitar 
alat akan membuat alat bekerja.

Disain Alat Penanda Banjir

Alat penanda banjir sederhana dan terjangkau ini menggunakan 2 jenis alarm 
sebagai penghasil suara, yakni alarm magnetik dan bel pintu tanpa kabel. 
Material utama yang dibutuhkan adalah pipa PVC, penutup, bola plastik, karet 
atau kayu, dan lem perekat. Baik material utama, alarm magnetik dan bel 
pintu tanpa-kabel dapat diperoleh dengan mudah, bahkan toko online seperti 
Bukalapak dan Tokopedia juga menjual bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, 
perakitan, penggunaan, dan perawatan alat peringatan ini dapat dilakukan 
dengan mudah dan sederhana. Penggunaan alarm magnetik beserta bel 
pintu pada perangkat memberi peluang lebih besar bagi alat untuk menyala, 
terdengar dari dua titik penghasil suara yang berbeda. Lihat gambar di 
Lampiran 1. untuk bentuk bel pintu dan alarm magnetik yang disarankan untuk 
digunakan dalam perangkat ini.

III. Tahapan-tahapan Pembuatan Alat Penanda Banjir
1. Tahap Persiapan 

a. Pembelian material utama di toko bangunan atau toko sekitar. Material 
utama adalah pipa 3 inci dan 2½ inci, pipa listrik, dan tutup pipa (dop) 3 inci 
dan 2½ inci, lem pipa, dan sejumlah bola plastik mainan. 

b. Pembelian bagian tertentu dari toko online. Material khusus adalah bel 
pintu tanpa kabel dan alarm magnetik. Dua material ini dapat diperoleh 
dengan mudah di toko online seperti Bukalapak dan Tokopedia. Bel pintu 
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juga banyak tersedia di toko-toko perlengkapan rumah. Sementara alarm 
magnetik jarang ditemukan pada toko elektronik biasa. Bentuk dan jenis 
bel pintu serta alarm magnetik yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 
1 di bawah.

c. Pembuatan atau pembelian bagian tertentu. Ada satu bagian dari alat ini 
yang tidak tersedia di pasar tetapi bagian ini bisa dibuat sendiri. Sejumlah 
orang dapat membuat bagian ini dengan baik dan menjualnya di toko 
online Bukalapak dan Tokopedia. Silakan hubungi kontak yang tercantum 
pada bagian Informasi Kontak di bawah untuk informasi lebih lanjut. 
Lampiran 2 tulisan ini menjelaskan bagian khusus yang perlu dibuat 
sendiri atau diperoleh dari pihak lain yang telah membuatnya. 

Gambar 1. Alarm magnetik dengan harga dan tingkat suara 
beragam (a, b, dan c), bel pintu tanpa kabel (d) yang tersedia 
di pasar. Foto: Raja Siregar

2. Tahap Pembuatan

Lampiran 1 menjelaskan cara perakitan alat. Pembuatan perangkat alarm ini 
dilakukan dengan menyatukan, menempelkan dan merekatkan berbagai bagian 
menjadi satu. Proses untuk menyatukan seluruh bagian ini dapat dilakukan 
dalam waktu 30 - 60 menit.  Perakitan dapat dilakukan oleh satu-dua orang 
saja. Bila Anda mengalami kesulitan, cobalah menghubungi kontak yang ada 

di bagian Informasi Kontak di bawah untuk mendapatkan keterangan cara 
perakitan lebih lanjut.

Gambar 2. Perangkat alarm Siaga Kita - (a) Seluruh bagian dalam posisi 
terpasang (b) Ilustrasi bagian-bagian dari Alarm Siaga Kita. Sumber: Raja Siregar

3. Pemasangan Perangkat Alarm Pada Lokasi Potensi Banjir

Bila perangkat alarm Siaga Kita (Gambar 2) ini akan digunakan oleh 
seluruh masyarakat desa atau untuk kepentingan umum, perangkat alarm 
dapat dipasang di tepi bantaran sungai atau kali, di tepi danau atau situ 
yang diperkirakan berisiko banjir. Bilamana perangkat ini digunakan untuk 
kepentingan rumah tangga atau individu, perangkat ini dapat dipasang 
pada halaman rumah atau pagar, pada titik yang diperkirakan menjadi jalur 
datangnya limpahan air ke dalam rumah. Mengingat alat ini berfungsi untuk 
memberikan peringatan dini banjir, maka perangkat ini sebaiknya dipasang 
dan dinyalakan hanya ketika musim hujan. Pada musim kemarau, perangkat ini 
dapat disimpan dan baterai harus dilepaskan dari perangkat. 
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Gambar 3. Lokasi pemasangan alarm pendanda banjir. Sumber: Raja 
Siregar

IV. Pembuatan Alat oleh Banyak Rumah Tangga di Satu 
Lokasi

Jika pemerintah desa atau satu otoritas di wilayah rawan banjir ingin agar 
setiap warga yang tinggal di lokasi yang berisiko banjir dapat membuat alat 
penanda banjir ini, maka proses pembuatan perangkat alarm banjir dapat 
disampaikan oleh orang (pelatih) yang telah mempelajari dan mencoba cara 
membuat rangkaian atau hubungi kontak yang ada di bagian Informasi Kontak 
di bawah. Para pelatih ini akan memberikan pelatihan berdurasi setengah 
hari kepada anggota masyarakat yang ingin membuat alarm penanda banjir. 
Dana untuk menyelenggarakan pelatihan bisa diambil dari dana desa yang 
diperuntukkan untuk pengurangan risiko bencana.

Berikut adalah tahap persiapan sebelum melaksanakan pelatihan:

a. Penyelenggara pelatihan (misalnya Pemerintah Desa) memilih pelatih. 
Pelatih dapat berasal dari organisasi masyarakat, warga masyarakat, 
dll. Pelatih yang dipilih adalah adalah orang yang terbiasa memberikan 
pelatihan kepada masyarakat. Pelatih mempersiapkan diri terlebih dahulu 
untuk memahami cara membuat perangkat ini melalui panduan yang 
tersedia pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. 

b. Penyelenggara pelatihan bersama pelatih mempersiapkan bahan-bahan 
untuk pelatihan. 

c. Pelaksanaan Pelatihan:

     Peserta pelatihan bisa siapapun, tetapi sebaiknya melibatkan pemuda atau 
remaja yang terbiasa menggunakan ponsel cerdas (smartphone) dan tahu 
bagaimana cara belanja di toko online. Metode pelatihan adalah penjelasan 
ringkas dan praktek. Silakan memanfaatkan gambar-gambar dalam 
lampiran untuk tulisan ini agar peserta bisa lebih memahami.

V. Beberapa Catatan dan Gambaran Biaya
Perangkat alarm dapat dipasang di tepi sungai, di sisi bangunan, di kali 

atau anak sungai kecil dengan kecepatan arus yang tidak terlalu kencang. 
Bila ditempatkan pada sungai besar dengan kecepatan arus yang besar, 
alat berisiko rusak dihantam sampah keras (misal potongan kayu) maupun 
hanyut. Diperlukan perangkat dengan prinsip kerja yang sama namun terbuat 
dari bahan baku berbeda untuk kebutuhan di sungai besar yang rawan banjir 
bandang. Silakan hubungi kontak di bawah untuk mendapatkan keterangan 
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lebih lanjut. 

Bagian penghasil suara dari bel pintu tanpa kabel akan bekerja baik pada 
jarak kurang dari 50 meter dari bagian sensornya. Jarak dari tempat perangkat 
dipasang dan penempatan bagian penghasil suara pada bel pintu di dalam 
rumah/bangunan harus berdekatan.  Jika bel pintu tidak menghasilkan suara, 
maka bagian alarm magnetik akan menjadi satu-satunya yang menghasilkan 
suara peringatan. 

Alarm peringatan ini akan mengeluarkan suara ketika permukaan air di 
sungai, kali atau saluran air naik. Suara yang dihasilkan akan terdengar 
oleh orang-orang yang berada dalam radius 100 meter dari perangkat ini. 
Anggota masyarakat lainnya yang tinggal lebih dari radius 100 meter tidak 
akan mendengar dengan jelas suara peringatan ini. Mereka yang menjadi 
pendengar pertama peringatan banjir ini dapat meneruskan peringatan kepada 
warga lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang biasa digunakan di 
desa seperti kentongan bambu, pengeras suara masjid atau sirene.

Dengan Perspektif Kawasan
Memperhatikan skala geografis yang lebih luas dimana 
penyebab risiko bencana berasal. “

Dalam konteks daerah aliran sungai (DAS) yang telah mempunyai sistem 
peringatan dini, akan baik sekali jika masyarakat di hulu menggunakan alat 
ini. Ketika alarm berbunyi, mereka bisa mengaktifkan mekanisme peringatan 
dini di kawasan DAS sehingga masyarakat di hilir bisa bersiap siaga dan 
melakukan tindakan yang diperlukan.

Gambaran Biaya 

Harga bahan-bahan perangkat alarm ini berkisar antara Rp. 150.000 – Rp. 
220.000 per satu perangkat (Berdasarkan harga di Jakarta dan sekitarnya 
pada tahun 2018). Biaya akan lebih murah jika perangkat dibuat dalam jumlah 
banyak.  Di bawah adalah gambaran perkiraan biaya pembuatan 10 buah alat 
jika disertai dengan kegiatan pelatihan yang diikuti 10 peserta. 

No. Kebutuhan Jumlah Unit
Perkiraan
Harga per 
Unit (Rp)

Biaya Total

A. Pembuatan

1 Bel pintu tanpa kabel 10 buah 75.000 750.000
2 Alarm magnetik * 10 buah 40.000 400.000

3 Bahan baku (pipa PVC, 
tutup pipa PVC, bola 
plastik) 

10 paket 25.000 250.000

4 Bagian khusus (cetakan 
resin)

10 paket 30.000 300.000

Sub Total (A) 1.700.000
B. Pelatihan
5 Konsumsi pelatihan 

setengah hari
10 paket 40.000 400.000

6 Sewa ruangan (bila 
dikenakan)

1 paket 500.000 400.000

7 Bahan-bahan pelatihan 
(ember uji coba, lem pipa, 
spidol)

1 paket Rp100.000 Rp100.000

8 Transportasi peserta (bila 
diperlukan)

10 orang Rp50.000 Rp500.000

9 Transportasi pelatih 1 orang Rp100.000 Rp100.000
10 Honor pelatih (jika berasal 

dari wilayah yang sama)
1 orang Rp1.000.000 Rp1.000.000

Sub Total (B) 2.500.000
 Total (A dan B) 4.200.000

Tabel 1. Perkiraan Biaya yang Diperlukan untuk Pelatihan dan Pembuatan 10 perangkat alarm

(*harga alarm magnetik bervariasi mulai dari yang sederhana Rp15.000 sampai yang termahal 
dengan suara keras dan dilengkapi remote-control dengan harga sekitar Rp140.000).

VI. Pengalaman Pembuatan Alarm Siaga Kita
Sebagai strategi untuk menyebarluaskan informasi mengenai alat penanda 

banjir ini, Red-Cross Climate Centre (RCCC) sebagai lembaga yang merancang 
alat ini, telah melatih sejumlah orang dari Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, 
Cabang Kabupaten Bogor dan Jakarta Utara pada pertengahan tahun 2017 
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agar dapat membuat alat ini dan mengajarkannya pada masyarakat. Selain 
itu, perangkat ini juga diperkenalkan kepada peserta Temu Relawan PMI 
Tingkat Nasional, Pemerintah Kelurahan dan Walikota Jakarta Utara pada 
awal 2018.  Pada saat itu alat yang diperkenalkan adalah versi alat yang hanya 
menggunakan alarm magnetik (tanpa bel pintu) sebagai sensor ketinggian air. 
Sebagai hasil dari pengenalan alat, ternyata perangkat alat ini dapat dibuat 
dengan mudah dan murah oleh relawan PMI yang notabene merupakan 
remaja, ibu rumah tangga, dan pensiunan. 

Untuk alat yang menggunakan baik alarm magnetik dan bel pintu sebenarnya 
sudah diperkenalkan pada relawan PMI di akhir tahun 2017. Namun ada 
bagian tertentu dari alat jenis ini yang sulit untuk dibuat sendiri. Beberapa 
orang berusaha untuk membuat bagian tertentu ini dengan menggunakan 
resin dan berhasil. Mereka juga dihimbau untuk memasarkannya di toko-toko 
online. Alat jenis ini diperkenalkan dalam salah satu sesi di perayaan Bulan 
Penanggulangan Bencana Nasional tahun 2018 dan peserta sangat antusias 
untuk mempelajari cara kerja alat ini.  Cuplikan pengenalan ringkas alarm 
Siaga Kita ini dapat dilihat di Channel Youtube PMI.2

Kontak

P. Raja Siregar
Red Cross Climate Centre
Narasumber/Pelatih
p_rajasiregar@yahoo.co.id
+62-81288279242
Jakarta Selatan, DKI

1 Panca Widodo
PMI Cabang Jakarta Utara
Narasumber/Pelatih dan Penyedia Bagian Tertentu
Pancawidodo67@gmail.com
0895 05779792
Jakarta Selatan, DKI

2

T. Henderman
Individu
Penyedia Bagian Tertentu 
(Lampiran 2)
tengku2504@gmail.com
0811161050
Depok

3 Ade Fahrozy
Individu
Penyedia Bagian Tertentu
(Lampiran 2)
081290211172
Tangerang, Jawa Barat

4

2https://www.youtube.com/watch?v=9n8ZHP1Nw2U

VII. Lampiran

Lampiran 1: Panduan Pembuatan Perangkat Alarm Siaga Kita

Gambar 1. Ilustrasi bahan-bahan yang diperlukan. Sebagain besar bahan 
dapat diperoleh di toko bangunan terdekat, kecuali bagian D2 (batang 
tambahan saklar bel pintu), E2 (batang magnet dari alarm magnetik), 
E3 (batang tambahan penyangga batang magnet), F (cakram pertama, 
penyangga kotak saklar bel pintu), G (cakram ke dua, penyangga kotak alarm 
magnetik), H1 (dua buah cakram pipih). Bagian-bagian ini bisa dibuat sendiri 
atau mendapatkan dari pihak tertentu (Lihat bagian Informasi Kontak).
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Gambar 2. Tampilan nyata-nyata semua bahan-bahan untuk membuat Alarm 
Siaga Kita sebelum dirangkai.

Gambar 3. Tampilan nyata alarm magnetik (kiri) dan bel pintu (kanan) yang 
digunakan dalam perangkat Alarm Siaga Kita. Disarankan untuk memilih bel 
pintu dengan tombol berbentuk kotak atau bulat (dan bukan saklar dengan 
bentuk seperti papan). Untuk perangkat ini disarankan menggunakan bel pintu 
yang menyala terus bila ditekan, seperti merek “Toyosaki“ dan “Hattasu“.

Gambar 4. Ilustrasi posisi masing-masing bagian saat semuanya telah 
disatukan (dirangkai)

Langkah 1: Melepaskan per (pegas) dari saklar bel pintu

Langkah 2: Mengganti tombol pada saklar bel pintu dengan tombol baru 
buatan sendiri (atau diperoleh dari pemasok khusus) atau menempelkan 
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batang panjang kayu/resin/plastik pada tombol saklar bel pintu asli 
menggunakan lem kuat. 

Modifikasi ini bertujuan agar tombol bel pintu lebih panjang dari pada tombol 
asli. 

Langkah 3: Tempatkan saklar bel pintu dengan tombol yang telah dimodifikasi 
(D-2) pada cakram pertama (F)

Langkah 4: Tempatkan cakram pertama dan saklar bel pintu ke dalam pipa 3 
inci (B-1) dengan jarak sekitar 3 cm dari permukaan pipa tersebut. Tempelkan 
tepi cakram ke dinding pipa dengan lem kuat (power glue) dan baut agar tidak 
terlepas dari dinding pipa.

Langkah 5: Setelah saklar bel pintu dan cakram pertama dilekatkan di dalam 
pipa 3 inci (B-1), selanjutnya cakram ke dua (G) ditempatkan di atas saklar bel 
pintu  (D-1). Lalu alarm magnetik (E-1) ditempatkan di tengah-tengah cakram 
ke dua (G) dan kemudian batang tambahan magnet (E-3) dimasukkan ke 
dalam lubang pada cakram kedua hingga menembus lubang cakram pertama. 

Langkah 6:  Pastikan agar E-3 (batang tambahan magnet) memanjang dari 
ujung atas kotak alarm magnetik hingga ujung bawahnya melewati D-2 
(batang  tambahan saklar bel pintu). Posisi demikian dibuat agar alarm 
magnetik berbunyi terlebih dahulu, lalu beberapa saat kemudian bel pintu 
berbunyi. Pastikan hal ini terjadi saat uji coba. 
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Langkah 7:  Beri pemberat pada bagian dalam tutup pipa 3 inci (B-2) dengan 
adonan semen sehingga berat tutup tersebut mencapai 400 - 450 gram.  
Adonan semen pada tutup pipa memiliki tinggi sekitar 1-1,5 cm sehingga 
sebagian tutup pipa masih dapat digunakan sebagai penutup pipa.

Beban tambahan pada tutup akan memberikan daya dorong ke bawah saat 
tombol pipa ditekan ke atas oleh piringan pipih. Beban 400-450 gram (hampir 
setengah kilogram) tidak terlalu berat sehingga pipa 3 inci (B-1) beserta tutup 
pipa (B-2) masih dapat terangkat ke atas ketika permukaan air naik. Bila tutup 
pipa (B-2) terlalu ringan maka daya dorong ke bawah (gaya melawan) tidak 
terjadi sehingga tombol bel pintu (D-1) tidak dapat ditekan.  

Langkah 8: Pasang tutup Pipa PVC 3 inci (B-2) yang telah diberi pemberat 
ke pipa PVC (B-1) yang telah lengkap berisikan alarm magnet dan saklar bel 
pintu. Pipa 3 inci (B-1) dan bagian-bagian di dalamnya dapat disebut sebagai 
bagian “Kepala” dari alarm peringatan banjir ini. (a) Ilustrasi posisi masing-
masing bagian alat; (b) Tampilan nyata posisi masing-masing bagian. 

Langkah 9: Pada langkah ini dan langkah selanjutnya adalah penempatan 
sejumlah bagian ke dalam pipa PVC 2 ½ inci. Awali dengan memasang tutup 
pipa pada ujung bawah pipa PVC 2 ½ inci dan diberi lem pipa.  Beri 1 atau 
2 lubang sebagai jalur masuk air pada tutup pipa dan samping bawah pipa 
dengan lebar sekitar 2 cm (sebesar kelereng). Tinggi pipa sekitar 75 -100 cm 
bila perangkat ini akan dipasang di halaman rumah, dan tinggi pipa sekitar 
150 -250 cm bila perangkat ini akan digunakan di bantaran sungai. Pipa 
harus lebih tinggi lagi bila perangkat ini akan ditempatkan di atas kali/anak 
sungai.

Sejumlah bola dimasukkan ke dalam pipa PVC. Semakin tinggi pipa PVC 
maka semakin banyak bola yang dibutuhkan. Selanjutnya lekatkan kedua 
cakram pipih (H-1) dengan pipa kecil (H-2). Beri lem perekat setelah uji coba 
selesai. Atur agar jarak bagian atas cakram dan ujung atas pipa setidaknya 3 
- 4 cm.  Potong pipa kecil pada jarak yang sesuai. Ketika “kepala” perangkat 
alarm ini nanti dipasang dengan “kaki”nya, maka pada jarak 3-4 cm tersebut, 
cakram atas akan berdekatan dengan batang tombol saklar bel pintu (D-2) 
dan tongkat batang magnet (H-3) namun tidak bersentuhan.
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Langkah 10: Pasang pipa 2 ½ inci  yang telah lengkap (”kepala”) di atas 
pipa 3 inci yang telah lengkap (“kaki”). Pasang bagian alarm bel pintu yang 
mengeluarkan nada suara (D-3) ke sumber listrik. (Bila bel bertenaga baterai, 
maka pasang baterai pada tempatnya).  Ilustrasi posisi masing-masing bagian 
alat.

Bila diperlukan, beri balutan selotip beberapa kali pada pipa 2 ½ inci untuk 
mengurangi celah antara pipa PVC 3 inci (“kepala”) dan pipa 2 ½ inci  (“kaki”) 
sehingga perangkat tidak bergoyang ke kiri dan kanan.

Lampiran 2: Panduan Pembuatan Bagian Tertentu Perangkat Alarm 
Siaga Kita

Bagian-bagian ini harus dibuat sendiri karena tidak tersedia di pasaran. 
Bagian-bagian ini berbentuk cakram dan batang tambahan. Beberapa pihak 
telah dilatih dan diminta untuk membuat dan menyediakan bagian tertentu 
ini melalui toko online seperti Tokopedia dan Bukalapak. Mereka juga dapat 
dihubungi bilamana diperlukan (lihat bagian Informasi Kontak untuk tulisan 
Alarm Siaga Kita). Bahan dasar dari bagian-bagian ini adalah resin atau kayu 
keras. Bila ingin menggunakan resin, perlu dibuat terlebih dahulu cetakan dari 
karet silikon.

Gambar 1. Bagian-bagian tertentu yang perlu dibuat sendiri atau dapat 
diperoleh dari pihak tertentu. 

• D2 = batang tambahan saklar bel pintu

• E3 = batang tambahan penyangga batang magnet

• F = cakram pertama, penyangga kotak saklar bel pintu

• G = cakram ke dua, penyangga kotak alarm magnetik

• H1 = cakram pipih, dua buah
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Gambar 2.

Cakram Pertama (F):  Berbentuk lingkaran dengan diameter sama dengan 
diameter sisi dalam pipa PVC 3 inci dan ketebalan 0.5 hingga 1 cm. Pada 
bagian tengah terdapat lubang berbentuk lingkaran (atau kotak) dan di dekat 
tepi lingkaran terdapat satu lubang kecil. Lubang pada bagian tengah akan 
dilalui tombol saklar bel pintu (D-2) sedangkan lubang kecil di tepi akan 
dilalui batang penyangga magnet (E-3). Lebar lubang di tengah dan di tepi 
disesuaikan dengan diameter tombol saklar (D-2) dan batang penyangga 
magnet (E-3).

Cakram Ke Dua (G):  Berbentuk lingkaran dengan diameter sama dengan 
diameter sisi dalam pipa PVC 3 inci dan ketebalannya 0,5 cm hingga 1 cm. 
Dekat tepi lingkaran terdapat satu lubang berbentuk kotak atau lingkaran. 
Lubang ini akan dilalui oleh tongkat penyangga batang magnetik (E-3), namun 
kotak tempat batang magnet tidak melewati lubang ini. Kotak tempat magnet 
lebih lebar dari pada lubang. Sesuaikan letak lubang pada cakram ke dua ini 
agar selaras dengan lubang tepi pada cakram pertama oleh karena keduanya 
akan dilalui oleh batang penyangga magnet yang sama (E-3). 

Gambar 3.

Batang Tambahan Tombol Saklar Bel Pintu (D-2): Berbentuk mangkuk dan 
batang memanjang menempel pada bagian bawahnya. Sisi dalam mangkok 
berbentuk cekungan. Bentuk batang tambahan dan mangkok ini digunakan 
bila tombol bawaan dari bel pintu terbuat dari karet. Karet dicopot lalu diganti 
dengan batang tambahan berujung mangkok ini. Bagian ini akan lebih baik jika 
terbuat dari resin cetakan. 

Atau bila tombol bawaan bel pintu terbuat dari plastik keras, tambahkan dan 
lekatkan satu batang lurus pada tombol tersebut dengan lem kuat. Pastikan 
batang ini tidak akan copot. Alat akan gagal berfungsi bila batang tambahan 
ini terlepas.

Batang/Tongkat Penyangga Batang Magnetik (E-3)

Berupa batang memanjang dengan sebuah kotak untuk menempatkan batang 
magnet pada salah satu ujung batang tersebut. Pada kondisi terpasang, ujung 
bawah batang ini harus lebih panjang (melebihi) dari ujung bawah batang 
tambahan bel pintu.
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Gambar 4. 

Dua buah cakram pipih (H-1): Berbentuk lingkaran dengan diameter sedikit 
lebih kecil dari pada diameter sisi dalam pipa PVC 3 inci. Cakram dibuat 
sepipih mungkin agar ringan; ketebalan cakram maksimal 0.5 cm. Pada 
bagian tengah terdapat batang pendek yang akan dimasukkan ke dalam pipa 
dengan diameter yang sesuai dengan sisi dalam pipa kecil dan ringan (pipa 
bening akuarium atau pipa listrik).  Cakram pipih menjaga agar pipa selalu 
berada di tengah. Cakram ini harus dapat bergerak dengan lancar tanpa 
terhambat gesekan dengan sisi dalam pipa PVC 3 inci.  Cakram pipih ini dapat 
dibuat dari resin, kayu, triplek atau plastik mika tebal.

KARINA KWI Unit PfR

Praktik Tata Kelola Air Lestari dengan 
Menggunakan Teknik Mengisi Ulang, 

Menyimpan, dan Menggunakan Kembali

Mendukung:
• UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
• Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan

• Peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan 
Iklim, dan Manajemen & Restorasi Ekosistem

Gambar 1. Rorak atau jebakan air di Desa Noemeto. 
Foto: KH Purwono Yunianto
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I. Pendahuluan
Di Indonesia sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap sebagian 

besar angkatan kerja yaitu sebesar 31,86%. Melihat figur angkatan kerja 
di sektor ini, maka bisa dipastikan sektor ini berkontribusi besar terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak Oktober 2014, Kementerian Pertanian 
menetapkan program prioritas swasembada padi, jagung, kedelai, bawang 
dan cabai yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun. Tiga komoditi utama yang 
menjadi target awal adalah padi, jagung, dan kedelai. Pembukaan lahan di 
berbagai tempat dilakukan untuk mencapai target swasembada ini. 

Sampai tahun 2019 memang harus diakui bahwa target swasembada tersebut 
belum tercapai. Untuk mencapai swasembada pangan ini, sektor pertanian 
menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang terjadi dalam 
satu dekade terakhir adalah petani tidak bisa lagi menentukan kapan musim 
penghujan akan mulai dan berakhir. Banyak petani di Indonesia belum dapat 
menikmati informasi cuaca maupun curah hujan. Jika pun ada, biasanya 
informasi cuaca itu meliputi daerah yang cukup luas, tidak spesifik untuk 
desa tertentu. Hal ini menyebabkan sektor pertanian sering kali mengalami 
kegagalan baik karena banjir maupun kekeringan. Dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir, tercatat 716,898 hektar lahan pertanian dan 2.487 saluran irigasi rusak 
karena banjir dan kekeringan – angka ini belum termasuk lahan perkebunan. 

Kerusakan lahan tentu mengakibatkan petani mengalami kerugian yang besar. 
Sebagai gambaran, apabila lahan sawah seluas 716,898 hektar yang rusak 
tersebut ditanami jagung dengan tingkat produktifitas rata-rata 5,07 ton per 
hektar (rata-rata produksi tahun 2016), maka tingkat kerugian akibat bencana 
adalah 3.634.672,86 ton jagung atau setara dengan Rp. 19,5 triliun. Angka ini 
tentu membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional.

Melihat angka kerugian yang fantastis, maka pembangunan sektor pertanian 
yang aman dari bencana dan perubahan iklim perlu dilakukan. Tulisan ini akan 
menawarkan satu cara untuk melindungi sektor pertanian dari kekeringan 
dengan teknologi tata kelola air yang mudah, murah, dan menggunakan 
material yang mudah didapatkan sehingga bisa dilakukan oleh petani di 
manapun di Indonesia secara mandiri dan berkelanjutan. Cara ini biasa disebut 
dengan istilah 3M (Mengisi Ulang, Menyimpan, dan Menggunakan Kembali). 
Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah 3R (Recharge, Retention, and 
Reuse).

II. Tujuan Kegiatan 3M
Teknik 3M adalah teknik untuk konservasi air sekaligus pengelolaan air. 

Tujuan utama dari aplikasi teknik 3M dalam pertanian adalah untuk mengatasi 
kekeringan. Namun ada juga praktik 3M seperti terasering yang selain 
bermanfaat untuk menahan laju air agar bisa terserap ke dalam tanah, praktik 
ini juga mencegah banjir dan longsor. Ada berbagai praktik 3M, dimana 
semuanya sederhana, rendah biaya, dan terbukti mampu menyediakan air 
untuk kebutuhan sehari-hari dan juga mendukung kegiatan pertanian petani 
sepanjang tahun. 3M terdiri dari tiga hal yaitu:

Mengisi ulang - adalah proses pengisian kembali air ke dalam ta¬nah 
sehingga sirkulasi dan keberlanjutan air tetap terjaga. Proses ini dapat 
dilakukan secara alami seperti di daerah re-sapan hujan di kawasan hutan serta 
lahan terbuka hijau lainnya, ataupun dilakukan secara buatan seperti dengan 
membangun parit, terasering batu di sisi bukit, lubang pe¬nyaringan, dan lain 
sebagainya. Kegiatan konservasi dengan penanaman pohon-pohon di lereng 
tandus untuk menahan air agar air terserap ke dalam tanah pun termasuk 
dalam kegiatan mengisi ulang air (recharge).

Menyimpan - adalah proses menyimpan atau menjebak air agar dapat 
dimanfaatkan di waktu-¬waktu berikutnya. Pro¬ses penyimpanan seperti ini 
dapat memperlambat aliran air tanah secara horisontal, sehingga membantu 
mengum¬pulkan air tanah sekaligus menciptakan “penahan air” (wet buffer) 
dalam jumlah yang besar. Proses mengambil dan mengalirkan air pun menjadi 
lebih mudah. Proses menyimpan ini dapat dilakukan dengan membuat jebakan-
jebakan air di jalur aliran air hujan dan penampung-penampung air di dekat 
lahan pertanian.

Menggunakan kembali – adalah kegiatan untuk membuat manfaat air 
berputar sebanyak mungkin. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan 
kembali air buangan dari kamar mandi atau cucian untuk pengairan skala kecil.

Ketiga hal tersebut dilakukan sealami mungkin, menyesuaikan dengan kondisi 
lokal dan potensi yang ada. Dengan demikian masyarakat bisa mengerti konsep 
dasar 3M, teknis pelaksanaan dan mengembangkannya secara mandiri. 
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III. Tahapan-tahapan Kunci Pembangunan Berbagai   
      Struktur 3M

Terdapat banyak pilihan praktik 3M yang bisa disesuaikan dengan kondisi 
wilayah dan lahan petani. Di sini akan disampaikan penjelasan mengenai 
pembangunan terasering, jebakan air, dan penampung air sederhana.

A. Terasering

Terasering adalah salah satu praktik 3M yang dilakukan di lahan miring 
dengan membentuk lahan tersebut agar bertingkat atau berteras-teras. 
Semakin tinggi tingkat kemiringannya, maka terasering dibuat semakin rapat 
dan semakin banyak. Pembangunan lahan bertingkat ini bertujuan untuk 
mengurangi jumlah limpasan air dan meningkatkan peresapan air hujan 
ke dalam tanah untuk mengisi kembali air tanah (recharge). Di samping itu 
terasering tentunya juga mencegah terjadinya erosi tanah. 

Ada berbagai jenis terasering yang biasa dibangun di Indonesia, namun 
di sini yang akan diperkenalkan adalah terasering yang dibangun dengan 
menggunakan bingkai A sebagai alat bantu. Teras-teras yang dihasilkan akan 
mengikuti kontur tanah sehingga lebih efektif dalam menahan laju air sehingga 
meminimalkan risiko kehilangan lapisan tanah paling atas (top soil) yang kaya 
nutrisi untuk tanaman.  Selain itu terasering akan tampak lebih indah sehingga 
ada potensi untuk menjadikannya sebagai tempat wisata. Namun memang 
pembuatan terasering jenis ini membutuhkan ketelatenan dan memakan waktu 
lebih lama. 

Yang dimaksud dengan kontur tanah adalah 2 titik segaris di lahan dengan 
ketinggian yang sama. Letak 2 titik ini belum tentu lurus 180 derajat, bisa 
miring, namun yang pasti ketinggiannya sama. Lalu 2 titik ini akan dilanjutkan 
terus ke titik titik berikutnya dan semua titik-titik itu mempunyai ketinggian yang 
sama. Karena tingginya sama maka garis kontur di lahan bisa berkelok-kelok 
tetapi tetap datar dan tidak naik turun.   

Berikut adalah langkah-langkah pembangunan terasering dengan bingkai A:

1. Mempersiapkan material. Siapkan 2 bilah kayu yang lurus dengan ukuran 
sekitar 150 cm yang akan berfungsi sebagai bagian kaki dan 1 bilah kayu 
lurus dengan ukuran sekitar 100 cm yang akan menjadi palang horisontal.

2. Membuat bingkai A. 

- Buatlah bingkai A dari 3 bilah kayu seperti gambar di bawah ini. Anda 
bisa menggunakan tali atau paku. Tidak ada ketentuan khusus untuk 
menempatkan bilah horisontal, tetapi pastikan ketika bilah horisontal 
dipasang maka bagian atas bingkai membentuk segi tiga sama kaki. 

- Beri tanda titik tengah pada bilah horizontal.

- Ambilah sehelai tali dan ikatkan bagian atas tali pada bagian atas 
bingkai, Ikatan tali harus kuat. 

- Ikatkan pemberat pada bagian bawah tali tersebut. Pastikan pemberat 
cukup berat sehingga ketika digunakan tidak mudah bergoyang karena 
tiupan angin.

Gambar 2. Bingkai A. Ilustrasi: KARINA KWI Unit PfR

3. Menetukan titik terluar setiap bakal teras. Tentukan titik terluar setiap 
teras mulai dari bagian atas lereng dan beri patok. Patok ini akan menjadi 
titik awal garis kontur teras yang akan dibangun. Ada 2 kriteria untuk 
menentukan jarak antar lintasan: garis vertikal dan garis horizontal. Secara 
vertikal, sebaiknya garis berikutnya tidak lebih dari 1 meter di bawahnya 
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4. Menentukan lintasan. 

- Mulailah dari calon teras teratas. Salah satu orang menempatkan salah 
satu kaki bingkai A di titik awal yang sudah diberi patok.

- Perhatikan arah tali dengan pemberat. Ketika tali satu garis dengan titik 
tengah bilah kayu horizontal, tegak lurus dan terjadi keseimbangan, 
tempatkan kaki bingkai A yang lain di tanah. 

- Orang kedua mamasang patok di kaki bingkai A yang lain ini. Dengan 
teknik ini dua kaki bingkai berada di tanah dengan ketinggian yang sama. 

- Lanjutkan untuk menentukan titik berikutnya dengan menempatkan satu 
kaki bingkai di patok ke 2 yang baru saja dipasang. 

- Teruskan cara ini sampai terbentuk garis lintasan kontur. 

Gambar 3. Menentukan titik-titik terluar setiap teras.
Ilustrasi: KARINA KWI Unit PfR
 

untuk mencegah erosi berlebihan. Pada bagian yang kemiringannya 
ekstrim atau curam, jaraknya harus lebih pendek. Sementara itu, pada 
lahan yang datar, sebaiknya jarak horizontal antar garis tidak lebih dari 5 
meter untuk memaksimalkan manajemen kesuburan tanah.

Gambar 4. Masyarakat membuat teras dengan bantuan 
bingkai. Foto: Yayasan Bina Tani Sejahtera (YBTS)

Gambar 5. Hasil teras bingkai A. Foto: YBTS

5. Menentukan lintasan-lintasan berikutnya. Lanjutkan untuk calon-calon 
teras berikutnya di bagian bawah calon teras pertama.

6. Merapikan garis kontur. Rapikan garis kontur yang telah selesai.

7. Membuat pematang (guludan). Gunakan cangkul untuk membuat 
pematang di sepanjang garis kontur. Lebar pematang sekitar 40-50cm dan 
tingginya sekitar 40-50cm.
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Gambar 6. Jebakan air. Foto: Karina KWI Unit PfR

Rorak dibangun beberapa buah di jalur aliran air hujan dengan lebar sesuai 
dengan jalur air hujan, biasanya antara 1-5 meter, dengan panjang sisi yang lain 
sekitar 40 cm. Jarak horizontal rorak satu dengan yang lainnya sama dengan 
ukuran lebar rorak yaitu 1-5 meter. Sedangkan jarak rorak secara vertikal sekitar 
3-5 meter. Dianjurkan agar setiap baris rorak dibangun selang-seling seperti 
gambar di bawah. Dengan adanya beberapa rorak, maka ketika hujan deras 
turun, aliran air yang tidak tertampung di rorak pertama akan masuk ke rorak-
rorak berikutnya. Semakin banyak rorak, maka semakin banyak air yang bisa 
diresapkan ke dalam tanah. 

B. Jebakan air/Rorak 

Rorak dikenal juga dengan sebutan jebakan air. Rorak adalah lubang galian 
yang dibangun di jalur aliran air hujan di permukaan tanah. Fungsi rorak 
adalah untuk memperlambat aliran air hujan di permukaan dengan cara 
menjebaknya masuk ke dalam lubang rorak. Selanjutnya secara perlahan air 
akan terserap masuk ke dalam tanah. Adanya air yang terserap ke dalam tanah 
bisa menjamin ketersediaan air tanah dari waktu ke waktu, sehingga sumber 
air di sekitarnya terpelihara. Selain itu rorak juga dapat mencegah air hujan 
membawa lapisan tanah permukaan yang kaya unsur hara. 

Gambar 7. Contoh susunan beberapa rorak. Ilustrasi: Karina KWI Unit PfR

Berikut adalah langkah-langkah pembangunan rorak:

1. Menggali lubang. Buatlah lubang galian dengan ukuran lebar mengikuti 
lebar jalur air hujan di permukaan, bisa berukuran 1-5 meter. Panjang sisi 
yang lain sekitar 40 cm dan kedalaman berkisar antara 50 – 70 cm. 

2. Menguatkan dinding rorak. Kuatkan dan padatkan dinding rorak dengan 
tumpukan batu agar tidak mudah longsor. 

C. Penampung air di lahan 

Gambar 8. Penampungan air di dekat lahan.
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Penampung air di lahan ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung air 
limpasan permukaan dan curahan air hujan. Air ini bisa menjadi persediaan 
air di musim kemarau baik untuk kebutuhan air rumah tangga, hewan, dan 
tanaman. Penampung air ini dilapisi plastik terpal agar air tidak meresap ke 
dalam tanah. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan penampung air di 
lahan 

a) Penampung air dibuat di daerah aliran air hujan. 

b) Penampung harus mempunyai luas tampungan yang cukup sehingga 
cukup banyak limpasan air hujan dapat masuk ke dalam penampung dan 
penampung bisa penuh selama musim penghujan.

c) Jika penampung air merupakan milik perseorangan atau keluarga, buatlah 
penampung di dekat lahan pertanian yang dimiliki orang atau keluarga 
tersebut. Jika penampung air adalah milik kelompok, maka bangunlah 
penampung di tempat yang disepakati. 

d) Jika penampung air dibuat pada lahan miring, perhatikan sifat-sifat 
tanah terutama stabilitas dan porositasnya. Pada tanah yang labil, ada 
kemungkinan penampung air mudah ambruk atau retak-retak.

Berikut adalah langkah-langkah pembangunan tempat penampungan air:

1. Membuat lubang galian. Buatlah lubang galian dengan ukuran panjang 
2 meter, lebar 1 meter, dan dalam 75 cm. Disarankan untuk memulai 
galian dari sekeliling tepi penampung, lalu ke arah tengah. Tujuannya agar 
pengangkutan tanah galian menjadi lebih mudah, serta dapat membentuk 
tepi-tepi miring dengan lebih mudah.

2. Membuang batu-batu dan meratakan tonjolan tajam. Ratakan permukaan 
embung dengan membuang batu-batu dan tonjolan-tonjolan tajam yang 
dapat melubangi plastik. 

3. Memadatkan dinding dan dasar embung. Padatkan dinding dan dasar 
embung agar tidak mudah longsor.

4. Membuat saluran masuk. Jika penampung air ingin digunakan untuk 
menampung air hujan yang berasal dari talang, maka buatlah saluran 
masuk dari pipa pralon yang tersambung dengan talang air hujan. 

5. Melapisi penampung air dengan plastik. Lapisi penampung air dengan 
plastik UV berukuran 3 meter x 4 meter agar kedap air.

IV. Gambaran Biaya
A. Gambaran biaya pembangunan terasering bingkai A

Berikut adalah perkiraan kebutuhan material dan tenaga kerja untuk 
pembangunan terasering bingkai A di lahan dengan luas 7000 m2 adalah:

No. Kebutuhan Jumlah Satuan Harga per 
Satuan (Rp)  Total

1 Kayu ukuran 1.5 meter 2 batang Rp20.000 Rp40.000
2 Kayu ukuran 1 meter 1 batang Rp20.000 Rp20.000

3 Patok kayu atau bambu 
dengan panjang 20 cm

Secukupnya batang Rp20.000 Rp20.000

4 Cangkul 10 Buah Rp150.000 Rp1.000.000
5 Linggis 5 Buah Rp150.000 Rp750.000
6 Tali 1 Kg Rp30.000 Rp30.000
7 Paku ¼ Kg Rp5.000 Rp5.000

 Total Rp4.200.000

Tabel 1. Perkiraan biaya untuk pembangunan terasering bingkai A di lahan seluas 7000m2

Kayu untuk membuat bingkai bisa diambil dari kayu yang tersedia di kebun, 
dengan catatan kayu tersebut lurus. Pengalaman KARINA KWI Unit PfR dalam 
implementasi di lapangan, pengerjaan teras bingkai A ini bisa dilakukan secara 
gotong royong. Sebagai conoth kelompok tani beranggotakan 10 orang bisa 
bekerja sama untuk membuat teras bingkai A untuk lahan masing-masing 
anggota. Jika pembangunan dilakukan secara gotong royong, maka tidak 
dibutuhkan biaya hari orang kerja dan perkakas, tapi mungkin membutuhkan 
biaya konsumsi selama pengerjaan. 

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“
B. Gambaran biaya pembangunan rorak

Di bawah ini perkiraan kebutuhan material untuk membuat rorak dengan 
ukuran 40 cm x 5 meter dengan kedalaman 50 cm.
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Sama seperti pembangunan teras bingkai A, maka KARINA KWI Unit PfR 
mengimplementasikan kegiatan ini dengan mengajak masyarakat untuk 
bergotong-royong. Manfaat rorak ini akan dinikmati oleh banyak warga, maka 
kegiatan pembangunan rorak pun dilakukan secara gotong royong. Dengan 
bergotong-royong, maka biaya tenaga kerja dan perkakas bisa ditekan. 

Jika batu sulit didapatkan, dinding rorak bisa diperkuat dengan material yang 
ada di desa, misalnya menggunakan kayu-kayu seperti gambar di bawah ini.

Gambar 9. Jebakan air yang memanfaatkan material yang ada di sekitar. 
Foto: Karina KWI Unit PfR

No. Kebutuhan Jumlah Satuan Harga per 
Satuan (Rp)  Total

1 Batu 1 meter 
kubik

Rp150.000 Rp150.000

2 Cangkul 2 buah Rp100.000 Rp200.000

 Total Rp350.000

Tabel 2. Perkiraan harga untuk membangun 1 buah rorak berukuran 40 cm x 5 meter x 50 cm C. Gambaran biaya pembangunan penampungan air

Tabel 3 menyajikan perkiraan kebutuhan material untuk pembuatan 
penampung air dengan ukuran panjang 1.5 meter, lebar 1 meter, dan dalam 75 
cm. 

No. Kebutuhan Jumlah Satuan Harga per 
Satuan (Rp)  Total

1 Plastik UV ukuran 3 m x 4 m 1 lembar Rp120.000 Rp120.000
2 Cangkul 2 buah Rp150.000 Rp300.000

 Total Rp420.000

Tabel 3. Perkiraan biaya untuk pembangunan penampung air berukuran panjang 1.5 meter, 
lebar 1 meter, dan dalam 75 cm.

Sama seperti pembangunan teras bingkai A, pembangunan tempat 
penampungan air ini pun bisa dilakukan secara gotong royong oleh sekelompok 
petani sampai semua petani dalam kelompok memiliki tempat penampungan 
air di lahan masing-masing.

V. Pengalaman KARINA KWI Unit PfR dalam Implementasi 3M
Bersama Masyarakat 
KARINA KWI Unit PfR telah mengimplementasikan kegiatan 3M di Pulau Timor 

sejak tahun 2014. Pada awalnya kegiatan ini hanya dilaksanakan di 4 desa yang 
mengalami kekeringan panjang setiap tahunnya. Curah hujan di desa-desa ini 
hanya berkisar 1500-3000 mm per tahun dan musim penghujan 4 bulan per 
tahun. Karena kondisi yang demikian, maka desa-desa tersebut tidak pernah 
menanam sayur-mayur sebelumnya. Mereka hanya memanfaatkan lahan untuk 
menanam jagung sekali dalam setahun. Selebihnya mereka menanam ubi dan 
pisang yang tidak membutuhkan banyak air. 

Integrasi
Menerapkan pendekatan holistik.  “

baik karena dengan adanya ketersediaan air, petani bisa menanam sayur 
mayur sepanjang tahun dan hasilnya mereka pun mendapatkan tambahan 
penghasilan. 
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Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun pembangunan. “

Pada tahun 2019 ini KARINA KWI Unit PfR telah berhasil mengimplementasian 
kegiatan 3M dan peningkatan kapasitas pertanian di 31 desa di Pulau Timor 
yang selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya. Kegiatan ini mendapat 
sambutan baik dari pemerintah desa karena ikut mendukung mereka 
dalam meningkatkan taraf hidup petani melalui pertanian sayur mayur yang 
berkelanjutan. Bahkan beberapa desa seperti Boentuka, Noemeto, dan Biloto 
telah memasukkan kegiatan 3M dan pertanian sayur-mayur ini ke dalam 
rencana pembangunan desa mereka. 

Lebih jauh lagi pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD TTS sejak 2017 
lalu mulai mendorong lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Tata Kelola Air 
berdasarkan praktik baik ini. Proses saat ini sedang dalam dalam tahap 
penyusunan naskah akademis untuk PERDA tersebut dan akan selesai sekitar 
tahun 2020 mendatang. 

Mendukung Kerangka Kerja Sendai 
untuk Pengurangan Risiko Bencana 
• Prioritas 1 – Memahami Risiko Bencana 
• Prioritas 3 – Investasi PRB
• Prioritas 4 – Peningkatan Manajemen Risiko

Kegiatan 3R yang memastikan ketersediaan air ini dipadukan dengan kegiatan 
peningkatan kapasitas petani dalam menanam sayur mayur. Perpaduan 
kegiatan 3R dan peningkatan kapasitas bercocok tanam ini berhasil dengan 

Gambar 10. Salah satu manfaat 3M dalam pertanian di Nusa Tenggara Timur, kecukupan air 
untuk menyiram tanaman. Foto: Arfiana Khairunnisa

Kontak

Johan Rachmat Santosa
Karina KWI Unit PfR
yohan@karina.web.id
08112951911
Yogyakarta

1 Junike Susan Medah
Yayasan Bina Tani Sejahtera
junike.sm@binatani.or.id
081339407671
Kupang, Nusa Teggara Timur

2

Elies Winfried Kitu
Yayasan Bina Tani Sejahtera
elies.wk@binatani.or.id
08113838941
Soe, Timor Tengah Selatan

3 Blasius Halek
Yayasan Bina Tani Sejahtera
blasiushalek@yahoo.com
085338666215
Soe, Timor Tengah Selatan

4



170 171Katalog Praktik Cerdas PfR Indonesia

Karina KWI Unit PfR

Alat Pencatat Curah Hujan Sederhana: 
Proyeksi Iklim Sederhana 

untuk Adaptasi Perubahan Iklim Masyarakat

Mendukung:
• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana
• Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dengan Adaptasi 
Perubahan Iklim

I. Pendahuluan
Pada tahun 2018 lalu tercatat 1999 kejadian bencana di Indonesia yang 

didominasi oleh bencana hidrologi dengan rincian kejadian angin puting beliung 
sebanyak 605 kali, banjir 506 kali, gempa bumi merusak 17 kali, tsunami 1 kali, 
erupsi 55 kali, kebakaran hutan dan lahan 353 kali, dan longsor 319. Bahkan 
pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan pertama di dunia dalam jumlah 
korban bencana alam. Pada kuartal pertama tahun 2019, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada peningkatan jumlah kejadian 
bencana sebesar 275% dibandingkan kuartal pertama tahun 2018. Jumlah 
bencana terbanyak adalah banjir dan longsor dengan kenaikan sebesar 32.4% 
dibandingkan kuartal pertama tahun 2018. (sumber. www.bnpb.go.id).

Menurut Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia adalah negara dengan 
jumlah korban banjir sekitar 640 ribu orang per tahun dan angka ini adalah 
yang tertinggi nomor 6 di dunia. Data BNPB sendiri menyebutkan rata-rata ada 
464 kejadian banjir per tahun di Indonesia. Banjir di Indonesia disebabkan oleh 
kurangnya tutupan pohon, cuaca ekstrim, dan kondisi topografis DAS. Kejadian 

banjir juga diperburuk oleh kebiasaan sebagian masyarakat yang masih 
membuang sampah sembarangan.

Untuk dapat mengurangi risiko banjir, salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah 
menginformasikan prakiraan cuaca kepada masyarakat. Namun sayangnya 
belum semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan informasi cuaca ini. 
Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan 
akses informasi, belum bisa mendapatkan informasi ini. Bila informasi 
tersedia pun, informasi prakiraan cuaca yang diberikan mencakup area yang 
sangat luas seperti kota-kota besar atau kawasan pedesaan, tidak spesifik 
untuk satu desa tertentu. Padahal sebagai masyarakat agraris, masyarakat 
tidak hanya membutuhkan informasi prakiraan cuaca yang spesifik untuk 
wilayahnya untuk siap siaga menghadapi kemungkinan banjir, tetapi juga 
untuk menentukan musim tanam dan jenis tanaman yang cocok dengan curah 
hujan yang akan datang. 

II. Tujuan Pembuatan dan Penggunaan Alat Pencatat 
     Curah Hujan

Alat pencatat curah hujan ini merupakan alat yang bisa dibuat mandiri oleh 
masyarakat dan digunakan oleh masyarakat untuk membantu kantor BMKG 
setempat guna memproduksi prakiraan cuaca yang spesifik untuk wilayah 
tempat tinggal mereka (locus desa). Alat yang dibutuhkan dapat dibuat sendiri, 
tidak mahal, dan cara penggunaannya pun sederhana. Namun yang terpenting 
dari kegiatan ini adalah adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah 
desa, dan kantor BMKG setempat. Masyarakat dan pemerintah desa yang 
berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Dagesime Magepanda di Pulau Flores 
telah merealisasikan kerja sama dengan kantor BMKG di Kabupaten Sikka 
dan kantor BMKG Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendapatkan 
informasi prakiraan cuaca spesifik yang mereka butuhkan. 

Kemitraan 
Pendekatan yang diambil akan efektif ketika melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan.“
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Masyarakat setiap hari mencatat curah hujan harian di wilayah mereka 
dengan menggunakan alat pencatat curah hujan. Setiap 10 (sepuluh) hari 
sekali, masyarakat atau pemerintah desa menyerahkan laporan curah hujan 
harian kepada BMKG Sikka. Laporan bisa dikirimkan dengan menggunakan 
aplikasi WhatsApp. Selanjutnya kantor BMKG Sikka akan meneruskan catatan 
ini ke kantor BMKG provinsi di Kupang. BMKG Kupang akan mengolah data dan 
memberikan prakiraan cuaca tiga bulanan spesifik untuk wilayah desa yang 
menyerahkan laporan curah hujan harian tersebut.   

III. Tahapan-tahapan Pembuatan dan Penggunaan Alat       
      Pencatat Curah Hujan

Bahan yang diperlukan

• Tiang kayu setinggi 120 cm, diameter sekitar 5 cm

• Papan berbentuk kotak untuk meletakkan jerigen agar tidak jatuh ketika 
hujan angin

• Jerigen air kapasitas 5 liter

• Corong plastik diameter 14 cm

• Gelas ukur 1000 ml

Tahap-tahap pembuatan alat pengukur hujan sederhana

1. Satukan kotak papan pada tiang kayu dengan menggunakan baut. 

2. Pasang rangkaian tiang kayu dan kotak di tempat terbuka yang dapat 
menampung air hujan.

3. Masukkan corong ke dalam mulut jerigen.

4. Letakkan jerigen dan corong dalam kotak.
Gamber 1. Alat pengukur curah hujan masyarakat.
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Cara Penggunaan

Tempatkan 1 (satu) alat pencurah hujan untuk setiap radius 8 kilometer. 
Setiap pagi pukul 07.00, orang yang bertugas mencatat curah hujan harus 
menuangkan isi jerigen ke dalam gelas ukur dan mencatat ukuran air dalam 
gelas ukur. Berikut adalah tabel pengukuran:

• Sangat ringan  : < 5 mm dalam 24 jam

• Ringan    : 5 – 20 mm dalam 24 jam

• Sedang   : 20 – 50 mm dalam 24 jam

• Lebat   : 50 – 100 mm dalam 24 jam

• Sangat lebat  : > 100 mm dalam 24 jam

Setiap 10 hari sekali, laporan hasil pengukuran diserahkan ke BMKG setempat 
untuk diolah lebih lanjut menjadi prakiraan cuaca 3 bulanan untuk daerah 
dimana data curah hujan diambil. Satu daerah memasuki musim penghujan 
ketika curah hujan rata-rata dalam 3 x dasa harian berturut-turut lebih dari 
50mm. 

Masyarakat sebagai Pusat
Mendorong pengelolaan oleh masyarakat sendiri, 
membangun pemberdayaan, dan menciptakan 
kepemilikan oleh masyarakat. 

“

IV. Gambaran Biaya

No. Kebutuhan Jumlah Satuan Harga per 
Satuan (Rp)  Total

1 Batang kayu dengan 
diameter sekitar 5 cm, 
panjang 120 cm, atau 
berbentuk batang 5 cm x 5 
cm x 120 cm

1 batang Rp30.000 Rp30.000

2 Papan untuk membuat 
kotak

1 lembar Rp40.000 Rp40.000

3 Jeriken 5 liter 1 buah Rp15.000 Rp15.000
4 Corong diameter 14 cm 1 buah Rp10.000 Rp10.000
5 Mur dan baut 4 pasang Rp2.000 Rp2.000
6 Gelas ukur 500 ml 1 buah Rp20.000 Rp20.000

TOTAL Rp. 117.000

V. Pengalaman Implementasi Pencatatan Curah Hujan oleh 
Masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Dagesime-
Magepanda

DAS Dagesime Magepanda berada di Kabupaten Sikka di Pulau Flores, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Banjir merupakan ancaman bagi 
penduduk di bagian tengah dan hilir DAS Dagesime Magepanda. Ketika 
pertama kali program PfR diimpelentasikan di DAS ini, masyarakat DAS belum 
pernah menerima prakiraan cuaca dari kantor BMKG Sikka maupun BMKG 
provinsi. Sebenarnya ada 9 stasiun pengamat cuaca di Kabupaten Sikka, 
namun semuanya tidak berfungsi dan tidak bisa memberikan data kepada 
BMKG provinsi. Satu-satunya stasiun pengamat cuaca yang berfungsi adalah 
yang dikelola bandara dan digunakan untuk informasi penerbangan. BMKG 
tingkat provinsi menggunakan data tersebut sebagai salah satu sumber untuk 
membuat prakiraan cuaca.

Di DAS ini program PfR bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun sistem peringatan dini. 
Masyarakat yang tinggal di hulu DAS bertanggung jawab untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat di hilir ketika hujan deras telah berlangsung 
selama 3 jam berturut-turut di daerah hulu. 

Dengan Perspektif Kawasan
Memperhatikan skala geografis yang lebih luas dimana 
penyebab risiko bencana berasal. “

Selain sistem peringatan dini, masyarakat di 13 desa yang tersebar di hulu, 
bagian tengah dan hilir DAS membentuk kelompok relawan di masing-masing 
desa yang bertugas mencatat curah hujan harian di desa mereka masing-
masing. Relawan-relawan ini mendapatkan pelatihan dari BMKG setempat 
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untuk mencatat curah hujan dengan memanfaatkan alat yang sederhana. Para 
relawan mencatat data curah hujan setiap hari pada pukul 7 pagi. Laporan 
10 harian diserahkan kepada kantor BMKG Kabupaten Sikka yang kemudian 
meneruskannya ke BMKG tingkat provinsi di Kupang. 

Fokus pada Penghidupan
Fokus untuk melindungi dan memperkuat penghidupan 
baik dari perspektif kebencanaan maupun pembangunan. “

BMKG provinsi mengolah data tersebut lalu membagikan prakiraan cuaca 
tiga bulanan untuk masing-masing desa yang menyerahkan data curah hujan 
harian. Mekanisme ini telah berlangsung selama 2 tahun dan akan terus 
berlanjut karena selain untuk kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini, 
masyarakat dapat memanfaatkan informasi curah hujan ini untuk menentukan 
musim tanam dan jenis komoditas yang ditanam. Masyarakat merasakan 
manfaat prakiraan cuaca ini karena spesifik untuk desa mereka, sehingga 
masyarakat terhindar dari risiko gagal panen. Pemerintah desa melihat 
manfaat positif kegiatan ini dan saat ini mereka mengalokasikan dana bagi 
para sukarelawan untuk membeli pulsa agar bisa berkomunikasi dengan 
BMKG.

Mendukung Indonesia Intended National Determined 
Contribution (INDC) untuk Paris Agreement: mendukung 
pendekatan strategis Indonesia dalam hal mengutamakan 
praktik baik yang ada, pengarusutamaan agenda iklim ke 
dalam perencanaan pembangunan dan mempromosikan 
ketangguhan iklim.

Kontak

Pasifisius Wangge
Caritas Keuskupan Maumere
pasifisiusw@yahoo.co.id
082144243349
Maumere, Nusa Tenggara Timur

2Johan Rachmat Santosa
Karina KWI Unit PfR
yohan@karina.web.id
08112951911
Yogyakarta

1
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