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Abstract 

Water is a compound essential for all forms of life are known until today in the world but not on 
other planets. Water covers nearly 71% of the earth's surface. Actually, the theoretical volume 
of water resources on earth does not change, and having a closed or continuous cycle. But the 
dynamics of human activities in meeting the needs of life bit by bit affecting the water cycle. 
The reduced availability of water in an area affected by water catchment areas are also declining 
in number. Some of the causes of declining water catchment area, namely the occurrence of 
land use, logging activities are not followed by replanting, and lots of water catchment areas 
used for settlements. There are areas of water shortage but disuatu the excess water (flooding). 
These problems, then one of the technologies that can be answered locally berkearifan is 
biopori. Our ancestors already had local knowledge to make a hole the ground (Java language: 
kowen, luwangan) in the yard to dispose of organic waste (leaves).The hole is also a process of 
biological decomposition by soil organisms during the rainy season so that the garbage pit also 
serves as a water catchment. It's just the shape and size are free, have no standards, whereas this 
biopori specified size. In this case the use biopori very useful to enhance the absorption of 
water, turning organic waste into compost, utilizing the soil fauna and plant roots because of the 
use or biopori very important in soil fertility. Making biopori was very easy and simple to do, 
not the expensive cost. In the era of globalization the use biopori rare. Therefore, biopori should 
be socialized from upstream to downstream.  
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I.  PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris yang terletak digaris equatorial dengan 
wilayah yang sangat luas dan tanah yang subur. Tanah yang luas dan subur mudah 
diolah sehingga banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Hampir seluruh wilayah 
Indonesia berpotensi sebagai lahan pertanian. Sebagai negara agraris tentunya tidak 
terlepas dengan kebutuhan akan air. 

Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui 
sampai saat ini di bumi tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan 
bumi. Sebenarnya, secara teoritis volume sumberdaya air di bumi ini memang tidak 
berubah, dan mengalami siklus yang tertutup atau berkesinambungan. Namun dinamika 
kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sedikit demi sedikit 
mempengaruhi siklus air tersebut. 
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Menurunnya ketersediaan air di suatu wilayah dipengaruhi oleh daerah resapan 
air yang semakin menurun juga jumlahnya. Beberapa hal penyebab menurunnya daerah 
resapan air, yaitu : 1) terjadinya alih fungsi lahan, dimana daerah yang seharusnya 
merupakan kawasan konservasi dan hanya diperbolehkan untuk budidaya tanaman keras 
(kayu-kayuan atau buah-buahan), telah berubah menjadi kawasan budidaya tanaman 
semusim atau sayur mayur, bahkan ada yang digunakan untuk kegiatan penambangan. 
Ini tidak lepas dari bertambahnya jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat pesat 
dan tekanan ekonomi yang semakin pelik. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-
hari, masyarakat  memilih bercocok tanam tanaman semusim yang bisa memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan dengan menanam tanaman keras (kayu-kayuan 
atau buah-buahan) dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memetik hasilnya; 2) 
kegiatan penebangan pohon yang tidak diikuti dengan penanaman kembali, sehingga 
gunung atau hutan menjadi gundul. Akibatnya, daya serap tanah menjadi berkurang atau 
hilang sama sekali sehingga jumlah potensi air tanah dapat menyusut dan mengurangi 
aliran mata air yang akan mengalir ke sungai saat musim kemarau. Sedangkan pada saat 
musim hujan, dapat menyebabkan air hujan menjadi air larian (run off)  dan akan 
menggerus lapisan tanah yang subur (top soil) dan pada gilirannya dapat menyebabkan 
banjir dan tanah longsor. Sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang menebang pohon 
apalagi kalau pohon tersebut merupakan peninggalan orang tua atau bukan dia sendiri 
yang menanamnya maka ia cenderung merasa ’ditakdirkan’ hanya untuk 
memanfaatkannya. Ini sungguh berbeda dengan kearifan lokal yang dimiliki orang-
orang tua kita dulu, bahwa seseorang yang sudah tua sekalipun masih mau menanam 
pohon demi anak cucunya; 3) banyak daerah resapan air yang digunakan untuk 
pemukiman. Ini juga lebih disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, sementara 
jumlah lahan yang ada tetap. Disamping itu, saat ini pembangunan gedung di wilayah 
perkotaan juga semakin pesat sehingga banyak permukaan tanah yang tertutup 
bangunan atau lapisan yang kedap air. 

Berita di awal tahun baru 2012 di Malang (beritajatim.com) - Sejak Sabtu 
(14/1/2012) siang, Kota Malang diguyur hujan. Genangan ini terjadi hampir di 
sepanjang jalan Kota Pendidikan itu. Bahkan tempat-tempat yang biasa hanya tergenang 
kini diserbu air banjir lebih besar. Hal itu terjadi di wilayah jalan Galunggung, 
Sumbersari, Sukarno-Hatta, depan Balaikota Malang dan Sawojajar, Kota Malang. Kota 
Malang, beberapa tahun ini memang masih tergolong daerah yang rawan banjir. Hingga 
kini masih belum tertangani. Penyebabnya akibat berbagai gorong-gorong yang ada, 
sering tersumbat sampah. Bahkan, banyak ditemukan gorong-gorong yang sudah ada 
sejak zaman Belanda banyak yang ditembuhi akar pepohonan. 

Selain dengan gorong-gorong, salah satu alternatif untuk mengatasi hal di atas 
adalah dengan pembuatan Biopori. Biopori adalah salah satu metode resapan air yang 
ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. 
Metode ini dicetuskan oleh Dr. Kamir R Brata, salah satu peneliti dari Institut Pertanian 
Bogor.  

Cara yang dilakukan dalam pembuatan biopori adalah sebagai berikut: 

1. Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diamter 10-30 cm. 
Kedalaman kurang lebih 80-100 cm atau tidak sampai melampaui muka air tanah 
bila air tanahnya dangkal. Jarak antar lubang antara 50-100 cm; 
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2. Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2-3 cm dengan tebal 2 cm di 
sekeliling mulut lubang;  

3. Isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman, 
dedaunan atau pangkasan rumput; 

4. Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah 
berkurang dan menyusut akibat proses pelapukan;  

5. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim 
kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang resapan. 

1.  Jumlah Biopori yang Diperlukan 

Jumlah lubang yang perlu dibuat dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan: 

 
Jumlah Biopori = intensitas hujan (mm/jam) x luas bidang kedap (m2) 

Laju peresapan air per lubang (liter/jam) 
 

Sebenarnya nenek moyang kita sudah memiliki kearifan lokal membuat lubang 
tanah (bahasa jawa : kowen, luwangan) di halaman rumah untuk membuang sampah 
organik (daun-daunan). Hanya saja bentuk dan ukurannya bebas, tidak mempunyai 
standar. Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada 
tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah 
organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, 
yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.  

Secara alami, biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk 
akibat aktivitas organisme dalam tanah seperti cacing atau pergerakan akar-akar dalam 
tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Jadi air 
hujan tidak langsung masuk ke saluran pembuangan air, tetapi meresap ke dalam tanah 
melalui lubang biopori ini. 

Diharapkan hal ini mampu mengembalikan keharaan tanah yang terdisfungsi. 
Dengan terbentuknya lubang biopori ini dimanfaatkan sebagai lubang peresapan air 
artifisial yang relatif murah dan ramah lingkungan. 

II.  PERUMUSAN MASALAH 

Banjir terjadi dimana-mana karena hal ini disebabkan kerusakan lingkungan, 
tanaman pohon menjadi tanaman perumahan, perkantoran atau pusat perbelanjaan, 
hutan-hutan menjadi gundul dan itu semua tak lepas akibat dari globalisasi. Maka dari 
itu perlu dibuat lubang resapan biopori yang salah satu teknologi tepat guna dan ramah 
lingkungan serta berkearifan lokal untuk mengatasi banjir karena manfaat biopori 
diantaranya, yaitu meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi 
kompos dan memanfaatkan peran aktifitas fauna tanah dan akar tanaman serta 
mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam 
berdarah dan malaria, sebagai “karbon sink” untuk membantu mencegah terjadinya 
pemanasan global.  
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III.  METODOLOGI 

Sebagai contoh, dalam makalah ini mengangkat studi kasus tentang genangan 
yang terjadi di Kota Malang, yaitu di Jalan Sumbersari, Sukarno-Hatta, Galunggung dan 
Sawojajar, dan lain-lain. Untuk itu bagaimana upaya untuk menangani genangan yang 
terjadi dibeberapa tempat di Kota Malang dengan aplikasi biopori. Kita ambil contoh 
daerah Sumbersari, metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Obeservasi Lapang 

Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan informasi yang diperoleh dari 
masyarakat Sumbersari dan sekitarnya. Selanjutnya, pengumpulan informasi dari 
Pemerintah Kota Malang terkait genangan yang terjadi di Sumbersari.  

2. Kepustakaan 

Selain pengumpulan data dengan metode observasi lapang, perlu adanya data-data 
yang perlu diperoleh dari jurnal,buku,internet serta dari referensi lain yang 
mendukung 

3. Interpretasi Data 

Data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber ditampung dan selanjutnya 
diolah untuk mendapatkan data-data yang lebih sepesifik guna mendukung 
pengaplikasian biopori. 

IV.  PEMBAHASAN 

Dari contoh permasalahan yang terjadi di Kota Malang khusunya di Sumbersari 
maka disini adanya pembahasan tentang kebutuhan biopori untuk diaplikasikan di 
Sumbersari. Kota Malang mempunyai curah hujan sebesar ± 1.800 mm/tahun dengan 
rata-rata laju infiltrasi 3-5 liter/menit. Untuk luas bidang yaitu Kelurahan Sumbersari 
sebesar dengan luas total 1.361.273,28 m2. 

Maka dengan intensitas hujan 75 mm/jam, dengan laju peresapan air perlubang 4 
liter/menit (240 liter/jam) pada 1.361.273.28  m2 bidang kedap, perlu dibuat sebanyak 
(75 x 1.361.273,28) / 240 = 425.398 lubang. Dengan perhitungan jumlah biopori 
sebanyak 425.398 lubang yang dapat diaplikasikan di Sumbersari maka permasalahan 
genangan bisa terselesaikan di Sumbersari. Pengaplikasian biopori dapat dilakukan di 
pinggir jalan dan lahan-lahan yang merupakan catchmen area. (Peta Sumbersari 
terlampir). 

Di samping itu yang sebelumnya daerah resapan air sekarang berganti menjadi 
perumahan dan pertokoan. Hal ini dapat menimbulkan genangan ketika musim hujan 
turun, Seiring berkembangnya modernisasi dan globalisasi, alih fungsi lahan sangat 
pesat terjadi dimana-mana. Apalagi daerah-daerah tersebut merupakan daerah resapan 
air. 

Kesadaran masyarakat sekitar akan masalah sampah juga perlu diperhatikan 
padahal ketika sampah itu dikelola dengan baik, maka sampah tersebut tidak akan 
merugikan bahkan menguntungakan dimana sampah tersebut diolah dalam pembuatan 
biopori sebagai resapan air. Kesadaran sosial yang juga harus ditumbuhkan dalam 
kelestarian lingkungan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 
ketika di musim hujan. 
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Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkunagan sangat 
dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi atau membuat kebijakan pembebasan lahan 
untuk pembuatan resapan air. Kesenjanagan sosial sekarang terjadi dimasyarakat 
dimana rasa gotong-royong mulai hilang dalam hal ini pun sangat diperlukan dalam 
menjaga kelestarian lingkungan. Penggunan biopori bisa jadi alternatif dalam menjaga 
kelestarian lingkungan sebagai resapan air untuk mengatasi masalah genangan. Hal ini 
harus didukung oleh masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam pembuatan biopori. 
Selain itu teknologi biopori pun tidak akan merusak ekosistem yang ada malah akan 
menambah bahan organik. Teknologi biopori harus dilestarikan karena merupakan 
teknologi warisan nenek moyang kita untuk mengatasi masalah seperti banjir, tanah 
marjinal, dan lain lain. 

Selain itu kondisi moderenisasi sangat berpengaruh dalam kelestarian 
lingkungan untuk mengimbangi potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 
globalisasi, Oleh karena itu, semangat gotong-royong masyarakat sangat diperlukan 
dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Dengan adanya lubang resapan biopori maka kelestarian lingkungan akan 
terjaga, disamping itu teknologi biopori ini akan membuat sadar betapa pentingnya 
menjaga kelestarian lingkungan dalam dunia yang modern ini. Oleh karena itu mari kita 
jaga bumi yang semakin tua ini. 

V.  KESIMPULAN 

1. Pengunaan biopori sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya resapan air, 
mengubah sampah organik menjadi kompos, memanfaatkan fauna tanah dan atau 
akar tanaman karena penggunaan biopori sangat penting dalam kesuburan tanah. 

2. Pembuatan biopori pun sangat mudah dan sederhana dilakukan, tidak mengeluarkan 
biaya mahal.  

3. Diera globalisasi penggunaan biopori jarang ditemui,. Oleh karena itu, biopori 
sebaiknya disosialisasikan dari wilayah hulu sampai hilir 
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LAMPIRAN 
 

 
Foto Genangan yang terjadi di Kota Malang 

 
 
 
 
 

Penggunaan Lahan Luas Area 

Padang Rumput\Tanah Kosong 122371.70 

Pemukiman 957169.63 

Sawah Irigasi 85049.56 

Semak Belukar 196682.39 

Total 1361273.28 

Tabel Penggunaan Lahan di Sumbersari, Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




