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KATA PENGANTAR 
 

 

Sejak awal 2020, Indonesian Data Journalism Network (IDJN) 

rutin menggelar Data Journalism Hackathon. Tujuannya, 

memberi ruang bagi jurnalis, desainer grafis, dan programmer 

untuk berkolaborasi, menghasilkan laporan jurnalisme berbasis 

data yang bermutu. Mengapa harus berkolaborasi? Karena 

laporan berbasis data yang kompleks akan terlalu menguras 

waktu dan tenaga jika hanya dikerjakan satu orang.  
 

Pada akhir 2020, isu lingkungan dan perubahan iklim dipilih 

sebagai fokus pembelajaran. Para peserta tidak hanya belajar 

tentang bagaimana menghasilkan laporan berbasis data, tetapi 

juga diberi ruang belajar dan diskusi soal permasalahan 

lingkungan dan krisis iklim.  
 

Fokus ini kami anggap penting karena krisis iklim sudah dan 

sedang terjadi, namun tak banyak media yang memberi perhatian 

khusus pada isu ini. Porsi pemberitaannya masih kecil, krisis iklim 

masih belum diperlakukan sebagai sebuah krisis, tak seperti 

krisis saat pandemi, atau kelangkaan minyak goreng yang terjadi 

beberapa bulan belakangan.  
 

Pada 2021, ada lima isu utama yang kami sorot, yaitu 

perlindungan hutan, energi terbarukan, kedaulatan pangan, 

ekonomi hijau, dan masyarakat adat—kelompok yang hidupnya 

makin rentan karena krisis iklim. 
 

Data Journalism Hackathon 2021 kami gelar di tiga wilayah 

secara online, Sumatra, Jawa & Bali, dan Kalimantan. Jurnalis, 

desainer, dan programmer mendapatkan pelatihan mencari, 

mengolah, dan memvisualisasikan data untuk menemukan cerita 

yang relevan.  
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Mereka lalu mendapat kesempatan diskusi dengan aktivis dan 

peneliti lingkungan yang menjadi bekal ketika bekerja sebagai tim 

untuk mengajukan proposal liputan. Proposal terpilih 

mendapatkan dana hibah dan mentoring untuk menyelesaikan 

liputan.  

 

Buku ini adalah kompilasi tulisan dari 10 pemenang terpilih dari 

tiga wilayah itu. Kesebelas laporan ini sudah terbit di 8 media 

berbeda. Dua di antaranya dalam format video.  

 

Terima kasih kepada Debora Blandina Sinambela, Mawa Kresna, 

Moyang Kasih Dewimerdeka, Nenden Sekar Arum, Rezza Aji 

Pratama, dan Robby Irfany Maqoma yang sudah meluangkan 

waktu menjadi mentor. Terima kasih juga kepada Louis Lugas 

yang membantu pembuatan newsgame.  

 

Saya berharap, liputan-liputan ini bisa turut mengedukasi 

pembaca dan memberi pengetahuan baru hingga desakan 

kepada para pemangku kebijakan untuk lebih serius menangani 

persoalan lingkungan dan krisis iklim.  

 

 

Selamat membaca! 

 

Wan Ulfa Nur Zuhra 

Direktur Eksekutif IDJN 
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Tata Kelola Kebun Sawit 
Berkelanjutan Rendah  

Picu Deforestasi 

Aseanty Pahlevi & Siti Sulbiyah Kurniasih 
 
 
 

 
 
 

Tulisan ini pertama kali terbit di Mongabay Indonesia 
https://www.mongabay.co.id/2022/03/25/tata-kelola-kebun-sawit-

berkelanjutan-rendah-picu-deforestasi/ 

  

https://www.mongabay.co.id/2022/03/25/tata-kelola-kebun-sawit-berkelanjutan-rendah-picu-deforestasi/
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Tata Kelola Kebun Sawit 
Berkelanjutan Rendah  

Picu Deforestasi 

Aseanty Pahlevi & Siti Sulbiyah Kurniasih 
 
 
• Tata kelola kebun sawit berkelanjuntan di Indonesia masih jauh 

panggang dari api. Sejumlah perusahaan termasuk koperasi 
terindikasi menanam sawit di bekas hutan dan lahan gambut yang 
terbakar. Komitmen kebun sawit berkelanjutan lewat no 
deforestation, no peat, and no exploitation (NDPE) pun tak jalan. 

• Satu kasus di Ketapang, Kalimantan Barat. Pada 2019 terbakar, 
dan tahun 2021, areal terbakar sudah ditanami sawit. Di beberapa 
konsesi perusahaan di Kalimantan Tengah juga alami kejadian 
serupa. 

• Adriani, Direktur Yayasan Earthqualizer, mengatakan, mereka 
mendapati modus tanam sawit baru di areal bekas terbakar ini 
terjadi di berbagai pulau di Indonesia dari Sumatera hingga Papua. 

• Haryono, Direktur Yayasan Natural Kapital Indonesia mengatakan, 
sangat penting menguatkan komitmen pembeli minyak sawit untuk 
memenuhi kriteria NDPE. Dengan komitmen kuat pembeli maka 
perusahaan perkebunan sebagai pemasok mau tidak mau akan 
memenuhi kondisi kebijakan itu. 

 
 

Puluhan orang bermasker memasuki ruang rapat di Gedung 
DPRD Ketapang, Kalimantan Barat, 14 Februari 2022. Mereka 
adakan pertemuan untuk memfasilitasi rapat antara warga 
Sungai Besar, Sungai Pelang dan Koperasi Linggajati Ketapang 
Agroplantation (LKA). Koperasi gabungan petani mandiri sawit ini 
dianggap menyerobot lahan garapan warga. Ternyata, masalah 
yang terjadi tak hanya soal lahan… 
 
“Kami warga Desa Sungai Besar, khususnya Dusun Kanalisasi 
merasa keberatan dengan keberadaan perkebunan yang masuk 
ke wilayah kami,” tulis Gicawang, warga Sungai Besar dalam 
surat permohonan, 20 Januari 2022. 
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Gicawang mengatakan, lahan lebih 100 meter persegi yang 
masuk konsesi Koperasi LKA sah lahan miliknya. Ini dikuatkan 
dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.3/93/Tapem 
dari Pemerintah Desa Sungai Besar pada 14 Mei 2019. Surat ini 
juga diketahui Camat Matan Hilir Selatan, Asdenawi. 
 
Selain Gicawang, 29 warga juga mengajukan protes serupa. 
 
Karyoto, Kepala Dusun Empat, membenarkan kalau tanah 
Koperasi LKA di Desa Pelang itu lahan lama garapan 
masyarakat. 
 
Selain tanam padi dan palawija, lahan juga dipakai warga 
menanam sawit. Karyoto mengatakan, dalam menggarap lahan 
masih ada warga dengan cara bakar tetapi hanya untuk menebas 
semak-semak dan tanaman yang menutup lahan mereka. 
 
Warga juga membuat sekat-sekat agar areal bakaran tidak 
merambat ke areal lain. “Jadi bukan buka lahan baru,” katanya 
Februari lalu. 
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Sejak 2018-2021, di lokasi itu terjadi kebakaran lahan. Kebakaran 
terhebat terjadi September 2019, melalap 246 hektar di lahan 
yang diklaim Koperasi Linggajati. 
 
Beberapa warga kena hukum karena kebakaran lahan. “Memang 
kawasan itu sering terbakar, apalagi kalau musim kering,” 
katanya. 
 
Bekas terbakar muncul sawit 
 

Pada 2021, areal terbakar sudah ditanami sawit yang terlihat dari 
citra satelit (pada peta ditandai lingkaran merah). Pengecekan 
lapangan menguatkan informasi dari citra satelit itu. Tim 
Mongabay melakukan dua kali pengamatan dalam dua tahun 
berbeda: 2020 dan 2021. 
 
Pada Mei 2020, kami menemukan lahan sudah ditanami sawit 
rata-rata setinggi 60 sentimeter. 
 
Koperasi terletak di sisi Jalan Pelang KM 11. Jalan masuk ke 
koperasi perkebunan itu tanah merah. Saat itu, masih tampak 
eksavator di kiri jalan raya Pelang. Kiri kanan jalan masuk ada 
kanal yang dibuka untuk drainase. Padahal lahan itu area 
gambut. 
 
Penanaman sawit ini terkonfirmasi dari citra satelit pada 
September 2020. Pada akhir 2021, aktvitas perusahaan makin 
aktif. Koperasi mempekerjakan warga setempat untuk mengurus 
perkebunan sawit. Tanaman sawit di lokasi itu rata-rata sudah 
setinggi orang dewasa. 
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Pada seberang koperasi sisi lain lagi, tepatnya di Jalan Pelang, 
sudah lama berdiri tiga perusahaan sawit. Ketiganya, PT Arrtu 
Borneo Perkebunan (ABP), PT Arrtu Energie Resources (AER), 
dan PT Limpah Sejahtera. 
 
ABP dan AER, sudah kena vonis atas karhutla 2019. Terlihat 
dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN 
Ketapang, hakim putus bersalah AER dan ABP pada 23 
November 2020. 
 
Dalam putusan itu, majelis hakim menyatakan kedua perusahaan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana, karena kelalaiannya mengakibatkan baku mutu udara 
ambien terlampaui. 
 
Vonis hakim mengharuskan keduanya membayar denda Rp1 
miliar. 
 
H Marmin, Ketua Koperasi Linggajati Ketapang Plantation 
enggan menjawab saat Mongabay berupaya mengkonfirmasi. 
“Silakan datang ke lapangan,” katanya lewat pesan singkat. 
 
Koperasi LKA mengklaim wilayah itu merupakan konsesi mereka. 
Mereka juga mengatakan konsesi berada di Desa Pelang, Bukan 
Desa Sungai Besar. 
 
Uti Royden Top, Ketua Komisi II DPRD Ketapang, mengatakan, 
ada masalah lebih serius dari sekadar tumpang tindih lahan 
dengan keberadaan koperasi itu. 
 
Areal koperasi, katanya, merupakan lokasi yang pernah terbakar 
hebat pada 2018. Koperasi telah dikonfirmasi soal perizinan serta 
fakta mengenai kebakaran lahan itu saat rapat dengar pendapat 
di DPRD Ketapang. 
 
Koperasi menyatakan mereka memiliki izin dan tidak melanggar 
aturan apapun. Koperasi bahkan mempersilakan dewan 
melaporkan kepada yang berwajib kalau ada dugaan 
pelanggaran. 
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“Kita akan telaah lebih lanjut aturan-aturannya, kemudian 
pengecekan dengan batas-batas desa dan izin usaha koperasi 
itu.” 
  
Tanam sawit di areal terbakar juga terjadi di Kotawaringin Barat, 
Kalimantan Tengah, oleh PT Kumai Sentosa (KS). Perusahaan 
ini sudah kena sanksi bayar ganti rugi Rp175,18 miliar dan 
memulihkan lahan terbakar. 

Kebakaran lahan yang belakangan ditanami sawit. Foto: Aseanty Pahlevi/ Mongabay 
Indonesia 

 
Hukuman ini sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Pangkalan Bun yang menetapkan KS bertanggung jawab mutlak 
atas peristiwa kebakaran lahan seluas 3.000 hektar di dalam 
konsesi mereka di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, 
Kotawaringin Barat,Kalimantan Tengah. 
 
Dari pengamatan satelit, kawasan ini mulai terbakar sejak 
Agustus-September 2019 seluas 4,017 hektar. Pada 2021, 
terlihat perusahaan membuat kanal dan membersihkan lahan 
yang sebelumnya terbakar. 
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Areal terbakar terlihat pada polygon merah gambar di samping 
kanan. Warna orange pada polygon sebelah kanan menunjukkan 
batas konsesi kadastral KS. 
 
Gagah Putra Satria, grup dari KS hingga berita ini diturunkan tak 
menanggapi surat elektronik yang dilayangkan sejak awal 2020, 
maupun konfirmasi melalui pesan teks kepada humasnya. 
 
Kasus serupa di lahan PT Persada Era Agro Kencana (PEAK) di 
Kalteng. Dalam konsesi perusahaan yang tergabung dalam Mulia 
Sawit Agro Lestari Group ini menunjukkan terjadi kebakaran pada 
September 2019 seluas 125 hektar.  
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Pada 2021, areal itu sudah ditanami sawit, terlihat dari lingkaran 
merah dalam peta. 
 
Di Kalimantan Selatan juga terjadi hal sama. Pantauan satelit di 
lahan PT Tasnida Agro Lestari (TAL) yang tergabung dalam grup 
Golden Land Berhad, Barito Kuala, menunjukkan ada kebakaran 
seluas 289 hektar pada September 2018. Bisa terlihat, areal 
bekas terbakar dan tampak api kecil pada lingkaran merah. 
 
Pada 2020, areal itu sudah ditanami. Kedua perusahaan ini 
melalui perusahaan induknya juga tak merespon konfirmasi 
Mongabay melalui surat elektronik. 
 

 
Kebun sawit yang dibangun di atas lahan gambut. Jalan masuk konsesi diberi tanah 
merah. Foto: Aseanty Pahlevi/ Mongabay Indonesia 

  
Mimpi sawit berkelanjutan 
 

Dari hasil analisis, perusahaan-perusahaan itu menanam sawit 
baru pada areal konsesi bekas kebakaran. Sebagian konsesi 
perusahaan berada di lahan gambut. Komitmen kebun sawit 
berkelanjutan lewat no deforestation, no peat, and no exploitation 
(NDPE) pun tak jalan. 
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Adriani, Direktur Yayasan Earthqualizer, mengatakan, mereka 
mendapati modus tanam sawit baru di areal bekas terbakar ini 
terjadi di berbagai pulau di Indonesia dari Sumatera hingga 
Papua. 
 
Perusahaan menanam di kawasan hutan yang terbakar, 
sebagian berada di lahan gambut. “Contoh, pada lahan koperasi, 
sebelumnya hutan gambut, termasuk perusahaan yang dijatuhi 
hukuman di Kalteng itu, itu areal bergambut dan belum pernah 
ditanami,” katanya November 2021. 
 
Terlepas dari upaya pembuktian siapa membakar di lahan-lahan 
itu, temuan di lapangan menunjukkan perusahaan-perusahaan itu 
melanggar aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Yakni, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang 
terbit 3 November 2015. Ada juga instruksi Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 5 November 2015 soal pengelolaan lahan 
gambut. 
 
Ketidakpatuhan pada pengelolaan kebun sawit berkelanjutan 
berbanding lurus dengan lemahnya penegakan hukum bagi 
pembakar lahan level korporasi. 
 
Sanksi, katanya, belum memberikan efek jera. Padahal, 
pemerintah sudah berupaya menekankan agar korporasi 
menjalankan prinsip berkelanjutan dalam operasional mereka. 
Aturan sudah ada, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit 
Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO). 
ISPO kewajiban bagi seluruh pelaku industri sawit. 
 
Pada tingkat internasional, ada sertifikasi Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan asosiasi yang 
berupaya mendudukkan para stakeholder atau pemangku 
kepentingan dalam satu wadah. 
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“Idealnya, dalam kebun sawit berkelanjutan harus mengelola 
dengan praktik-praktik ramah lingkungan. Harus jadi perhatian, 
bagaimana komitmen perusahaan tidak menanam di kawasan 
yang pernah terbakar, baik di konsesi maupun milik petani 
mandiri,” kata Adriani. 
 

Sampai 2019, masih ditemukan kebakaran lahan di konsesi sawit 
perusahaan-perusahaan yang mengantongi sertifikasi RSPO dan 
ISPO. 
 

Sepanjang 2016–2021, tercatat 2,6 juta hektar lahan terbakar di 
Indonesia. Sekitar 308,053 hektar atau 12% berada di konsesi 
sawit. Karhutla terburuk pada 2019 seluas 1,4 juta hektar. 
 

Dari 258 sanksi administratif, ada 51 tuntutan pidana dan 21 
perdata. Delapan dari 10 kebakaran kebun sawit terbesar di 
konsesi. 
 

Di Pulau Kalimantan, Yayasan Earthqualizer mendapati sekitar 
20.000-an hektar konsesi sengaja buka lahan di areal bekas 
terbakar serta areal yang dibersihkan sejak 2016-2018 kemudian 
kebakaran 2019 atau 2020. 
 

Chain Reaction Research (CRR) mengeluarkan analisis pada 
April 2020 mengenai kebijakan NDPE pada pabrik sawit dan 
implementasinya. CRR menyebut, per 2020 hampir semua 
perusahaan besar yang terlibat dalam rantai pasokan minyak 
sawit global sudah berkomitmen nol NDPE. 
 

Perusahaan besar ini termasuk perusahaan perkebunan, 
perusahaan dagang, perusahaan barang konsumen, dan 
lembaga keuangan. 
 
Dengan kebijakan itu, katanya, berarti perusahaan-perusahaan 
ini berkomitmen pada antara lain, persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa paksaan (Free Prior and Informed 
Consent/FPIC) bagi masyarakat adat/lokal, tak ada pembakaran 
lahan. Juga ada soal sistem ketenaga kerjaan yang baik, 
pelestarian areal nilai konservasi tinggi, areal setok karbon tinggi 
maupun konservasi lahan gambut. 
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Hutan yang terbabat untuk jadi kebun sawit di Ketapang. Foto: Aseanty Pahlevi/ 
Mongabay Indonesia 

 
Jumlah perusahaan yang berkomitmen pada 2020 ini sekitar 83% 
naik dari November 2017 baru 74%. Peningkatan ini dampak 
enam grup perusahaan berkapasitas pengolahan besar 
menerapkan kebijakan NDPE. 
 
“Karena pelaksanaan lemah, efektivitas cakupan NDPE 
berkurang jadi 78%. Delapan dari 25 penyulingan terbesar di 
Indonesia dan Malaysia masih jadi bagian dari pasar leakage,” 
tulis CRR, dalam laporannya. 
 
Leakage adalah kondisi saat minyak sawit berasal dari 
perusahaan-perusahaan tak berwawasan lingkungan, dibeli 
karena harga lebih rendah. 
 
Lembaga ini menemukan perusahaan-perusahaan pengolahan 
besar masih bermain di leakage market di Indonesia dan 
Malaysia. 
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“Untuk mengatasi ini, pemerintah Indonesia menawarkan jalan 
keluar bagi perusahaan pengolahan leakage lokal untuk lolos dari 
persyaratan NDPE melalui pasar biosolar.” 
 
CRR menyimpulkan, kebijakan NDPE, tindakan pemerintah dan 
harga minyak sawit rendah, menyebabkan laju deforestasi. 
 
“NDPE tak dipandang oleh pemerintah melalui pendekatan 
sektor.” 
 
Meskipun begitu, katanya, saat ini, pemerintah mulai melakukan 
perbaikan tata kelola lahan dengan pendekatan lanskap. “ 
Walaupun masih sangat awal,” kata Haryono, Direktur Yayasan 
Natural Kapital Indonesia. 
 
Untuk itu, katanya, sangat penting menguatkan komitmen 
pembeli minyak sawit untuk memenuhi kriteria NDPE. Dengan 
komitmen kuat pembeli maka perusahaan perkebunan sebagai 
pemasok mau tidak mau akan memenuhi kondisi kebijakan itu. 
 
Yono contohkan, Wilmar Grup berkomitmen hanya membeli dari 
pasokan yang sesuai kebijakan mereka. Termasuk, 
mengeluarkan pemasok minyak sawit yang tidak komit NDPE. 
“Yang menanam di lahan terbakar akan bermasalah di rantai 
pasokan dan penjualan CPO-nya.” 
 
Eko Zanuardy dari LinkAR Borneo mengatakan, menjalankan 
komitmen NDPE itu pekerjaan panjang dan perlu kolaborasi multi 
pihak. 
 
Di lapangan, katanya, mereka banyak menemukan pelanggaran, 
kemudian komplain kepada pembeli CPO. 
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Eko juga menilai, ISPO belum bisa menjadi aturan yang dapat 
mengikat agar komitmen NDPE berjalan baik. Apalagi, ada 
pembeli yang tak mau menghentikan pasokan dari perusahaan 
pelanggar NDPE karena takut kekurangan pasokan. 
 
Hingga kini, mereka belum menemukan pembeli yang betul-betul 
serius menangani kasus pelanggaran NDPE. 
 
Erlangga RA, Direktur Eksekutif Siar Kalimantan Barat soroti soal 
keterlacakan sawit. Dia katakan, metode lacak balak sebagai 
pembuktian pembeli minyak sawit mendapatkan pasokan dari 
kebun-kebun yang memerhatikan pengelolaan berkelanjutan. 
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Termasuk, soal informasi konflik ketenagakerjaan dan kepastian 
tidak ada pembukaan hutan. 
 
Ada dua mekanisme dalam memungut sawit dari kebun, yakni 
pemungutan dari kebun inti dan plasma mitra perusahaan atau 
membeli dari para pengepul. 
 
Di lapangan, katanya, pengepul kerap mencampur tandan buah 
segar (TBS) dari berbagai sumber sebelum dibawa ke pabrik. 
 
“Transaksi jual beli di antara petani dan pengepul juga 
kebanyakan tak tercatat. Mekanisme pemungutan melalui 
pengepul atau tengkulak ini sering bermasalah. 
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Transisi Energi 
di Lumbung Padi 

Hartatik & Respati 
 
 
 
 

Tulisan ini dimuat pertama kali di irigasisurya.com, 
versi lain dari tulisan ini dimuat di Suara 

https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042152122/transisi-
energi-di-lumbung-padi-optimalkan-energi-surya-petani-tak-lagi-puso 

  

https://irigasisurya.com/
https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042152122/transisi-energi-di-lumbung-padi-optimalkan-energi-surya-petani-tak-lagi-puso
https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042152122/transisi-energi-di-lumbung-padi-optimalkan-energi-surya-petani-tak-lagi-puso
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Transisi Energi di Lumbung Padi 

Hartatik & Respati 
 

 
Panel surya dan mesin diesel di Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Purworejo. 

 

Petani padi di Jawa Tengah mulai memanfaatkan energi surya 
untuk mengairi sawah nonirigasi. Mereka menarik air sungai 
terdekat menggunakan pompa listrik yang digerakkan panel 
surya, kemudian mengalirkannya melalui pipa-pipa menuju 
sawah. Transisi energi ini menghilangkan semua biaya 
pembelian bahan bakar diesel dan tetek bengeknya. Tidak ada 
pencemaran udara maupun tanah. 

Selama ini, jika musim kemarau datang, petani menggunakan 
pompa diesel. Pompa berbahan bakar minyak ini dianggap lebih 
praktis dibandingan memakai pompa listrik biasa yang butuh 
daya besar, apalagi jarak ke sumber listrik biasanya cukup jauh. 
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Pengoperasian pompa diesel juga lebih mudah, serta bisa 
ditempatkan di mana saja. 

Namun, menggunakan pompa diesel bukan tanpa risiko. Petani 
harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli minyak jenis 
‘solar’ Pertamina. Rata-rata, satu kali tanam, petani 
mengeluarkan Rp 1,4 juta per hektare. Di lapangan, ongkos ini 
bervariasi, mulai Rp 1,2 juta sampai Rp 1,6 juta. Tergantung 
model mesin, durasi pemakaian, dan medan tanam padi. 

Dengan harga minyak bersubsidi Rp 5.150 per liter, satu hektare 
membutuhkan kurang lebih 271,8  liter per musim tanam, 
menggunakan asumsi ongkos Rp 1,4 juta. Jika menanam 
sepanjang tahun—umumnya tiga musim—dua musim di 
antaranya mesti menggunakan mesin diesel, sebab curah hujan 
maksimal hanya mampu mengairi sawah semusim saja. Artinya, 
per tahun, petani membeli 543,6 liter senilai Rp 2,8 juta. 

Belanja minyak memang yang paling tinggi jika menggunakan 
diesel. Rata-rata, 60% ongkos operasional ludes untuk minyak. 
Sisanya untuk membeli pelumas, dan membiayai perawatan 
mesin. Kalau tidak punya mesin sendiri, biaya pun bertambah 
karena harus membayar sewa pompa. Petani makin kelimpungan 
manakala minyak bersubsidi tidak tersedia. Tak ada jalan selain 
membeli nonsubsidi yang harganya dua kali lipat lebih. 

Dan, yang seringkali luput dari perhitungan, ‘biaya’ lingkungan. 
Pembakaran 543,6 liter solar di satu hektare sawah 
meninggalkan jejak emisi karbon sekitar 1.467,7 kg CO2, dengan 
penghitungan seliter minyak diesel mengeluarkan 2,7 kg CO2, 
merujuk hasil studi National Resources Canada. 

Itu satu hektare sawah. Bagaimana ratusan ribu hektare lainnya 
di Jawa Tengah? 
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Kalkulator emisi penggunaan diesel dapat diakses di irigasisurya.com 

 

Emisi di lumbung padi 

Data luas sawah berubah dari tahun ke tahun. Badan Pusat 
Statistik menyebutkan, luas sawah di Jawa Tengah saat ini 
1.049.661 hektare, tanpa membagi jenis pengairannya. 

Namun, sensus BPS tahun 2017 menunjukkan, luas sawah 
nonirigasi di Jawa Tengah 276.058 hektare atau 29% dari total 
951.752 hektare. Sedangkan sawah irigasi 675.694 hektare atau 
71%. 

Untuk mengairi sawah 276  ribu hektare, maka membutuhkan 
minyak 75 ribu kiloliter per musim tanam, serta menghasilkan 
202,5  ribu ton CO2 . Setahun, atau dua musim tanam, 
membutuhkan 150 ribu kiloliter minyak—atau 8% dari 1,8 juta 
kiloliter minyak diesel yang disalurkan Pertamina di Jawa Tengah 
tahun 2020. Ia menghasilkan 405 ribu ton CO2. 

Pada pratiknya, penggunaan pompa diesel tidak terbatas pada 
sawah nonirigasi saja. Akses yang jauh dari pintu air, atau 
jaringan sungai yang rusak, membuat petani di sawah irigasi pun 
terpaksa menghidupkan pompa diesel saat kemarau. 
Penggunaan minyak di lumbung padi Jawa Tengah bisa jadi lebih 
banyak dari prakiraan. 

https://irigasisurya.com/
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Dalam jangka panjang, pembakaran minyak di lahan pertanian 
justru akan merugikan petani. CO2 yang dihasilkan ikut 
menyumbang emisi gas rumah kaca, pemicu perubahan iklim. 
Pola hujan yang berubah, cuaca tidak menentu, seringkali 
membuat petani kebingungan, akhirnya banyak sawah dibiarkan 
kering. 

Panas ekstrem, kekeringan, banjir bandang, longsor, puting 
beliung, telah dirasakan di Jawa Tengah akhir-akhir ini. 

"Salah satu pemicu perubahan iklim adalah penggunaan bahan 
bakar fosil yang tinggi. Padahal energi terbarukan bisa menjadi 
solusi keluar dari ketergantungan ini. Tidak hanya fosil, tapi juga 
listrik batubara yang selama ini kita pakai." Tenny Kristiana, 
Peneliti International Council on Clean Transportation. 

Potensi energi surya di Jawa Tengah 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa 
Tengah, Sujarwanto, membenarkan kondisi yang terjadi di sawah 
nonirigasi: ketergantungan pada bahan bakar fosil, mahalnya 
biaya operasional petani, serta dampak emisi. 

“DPRD Jateng sudah mengajukan program pembuatan panel 
surya di sawah nonirigasi. Mereka meminta penggunaan pompa 
diesel diganti pompa tenaga surya, terutama di sawah 40-50 
hektare,” kata dia. 

Pemprov juga membuat program Desa Mandiri Energi, menarget 
60% kebutuhan energi di desa terpenuhi dari potensi lokal. 

“Potensi lokal di desa bisa menjadi sumber energi terbarukan, 
seperti air, bioenergi dari sampah atau peternakan. Dan paling 
murah energi surya,” kata Sujarwanto. 

Dalam program itu, Pemprov menggandeng Institute for Essential 
Services Reform untuk meriset agar penerapan energi surya 
lebih maksimal. “Bersama IESR, kami mendeklarasikan Provinsi 
Energi Surya, dengan konsep desa mandiri energi,” kata dia. 
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Direktur Eksekutif  IESR, Fabby Tumiwa, menilai potensi energi 
surya di Jawa Tengah sangat besar, bahkan diperkirakan 
mencapai 193-670 gigawatt peak. Namun selama ini, kata dia, 
tidak banyak dimanfaatkan. 

"Jawa Tengah bisa menjadi solar power house. Pembangkit 
tenaga surya paling relevan, karena teknologinya didesain 
modular, sehingga bisa dipasang di segala permukaan, termasuk 
dikombinasi di lahan pertanian." 

Sebagai langkah awal, Pemprov membuat proyek percontohan 
pompa tenaga surya di Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan 
Ngombol, Purworejo. Pemprov juga sedang menyiapkan proyek 
serupa di empat wilayah lain. 

Irigasi surya skala kecil 

Setelah proyek percontohan di Kaliwungu Lor berhasil, sejumlah 
desa juga ingin membangun irigasi surya. Hanya saja, dari sisi 
pembiayaan, pemerintah belum maksimal. Maklum, modal awal 
membangun irigasi surya tidak semurah membeli pompa diesel.  

Di Kaliwungu Lor, misalnya, menghabiskan Rp 500 juta untuk 
membangun panel surya, lengkap dengan pompa 
dan  instalasinya. 

Sejauh ini, irigasi surya memang dibangun pemerintah untuk 
mengairi areal sawah secara kolektif, paling tidak, satu desa. 
Dengan jangkauan sawah berhektare-hektare, kapasitas yang 
dibutuhkan pun semakin besar, sehingga modalnya mengikuti. 

Lantas, bagaimana jika petani perorangan, atau kelompok tani, 
ingin membangun irigasi surya mandiri skala kecil? 

Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman meneliti 
persoalan itu. Tahun 2018, kampus yang berbasis di Purwokerto 
ini menguji hasil penelitian mereka di Desa Wlahar Wetan, 
Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, yang lokasinya 
lebih tinggi dari Sungai Serayu. 
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“Petani biasa pakai diesel, tapi itu mahal. Kalau pompa listrik, 
terkendala jarak. Kami mencoba menarik air sungai ke lahan 
jagung dengan tenaga surya, dan itu berhasil,” kata Arief 
Sudarmadji, dosen teknik pertanian Unsoed, yang mengawal 
langsung penelitian itu. 

Hal sama diuji Unsoed di Brebes dan Cilacap untuk lahan 
bawang merah. Menurut Arief, lahan pembibitan bawang sering 
rusak menggunakan pompa diesel karena debit airnya tidak 
terkontrol. Namun, dengan energi surya, daya listrik bisa 
disesuaikan debit air yang diinginkan. 

Menurut Arief, sebelum menguji di lapangan, tim Fakultas 
Pertanian meneliti di laboratorium untuk mengetahui jenis energi 
apa yang paling tepat. Dibandingkan angin, energi surya ternyata 
lebih stabil karena pasokan sinar tersedia sepanjang hari di Jawa 
Tengah. 

“Di lahan padi, karena butuh banyak air, maka kapasitasnya 
tinggal diperbesar saja. Energi surya bisa disesuaikan, berbeda 
dengan pompa diesel yang hampir semuanya berdaya besar,” 
kata Arief. 

Unsoed merancang pembangkit listrik portable atau bisa 
dipindah-pindahkan, agar petani bisa bergantian menggunakan. 
“Tiangnya dibuat tidak permanen, ada penguncinya. Ini bisa 
dipindah sehingga petani bisa mencobanya secara bergiliran,” 
kata Arief. 

Biaya satu instalasi pembangkit surya, kata Arief, tergantung 
kebutuhan pengairan. Semakin membutuhkan banyak air, perlu 
panel surya dan pompa kapasitas besar. 

Untuk mengairi satu petak sawah seluas 15 x 12 meter, misalnya, 
membutuhkan pompa rumah tangga ukuran 120 watt. Maka, 
dibutuhkan panel surya 240 watt peak. Harga satu set berkisar 
Rp 6,5 juta sampai Rp 8 juta, termasuk baterai dan aki. 

Saat ini, panel surya tersedia dalam tiga model. Ongrid dan 
hybrid, yang terhubung listrik, atau offgrid. 
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Menurut Arief, panel surya yang dilengkapi dengan baterai dan 
aki bisa menjadi pilihan jika menginginkan waktu operasi di luar 
jam matahari. Misalkan pada malam hari, atau saat cuaca 
mendung. Baterai berfungsi untuk menyimpan daya listrik, 
sedangkan aki sebagai pengisi daya baterai. 

Panel surya model ongrid atau hybrid, Arief menjelaskan, juga 
bisa digunakan apabila jarak dengan sumber listrik tidak jauh. 
Fungsinya sama: sebagai cadangan saat pasokan matahari ke 
panel surya tidak optimal. 

“Pemeliharaan panel surya mudah, cukup dibersihkan dari debu. 
Asalkan tidak pecah, pemakaian bisa sampai 15 tahun. Tidak 
perlu pelumas. Jika menggunakan baterai, hanya aki yang perlu 
dicek, atau biasanya diganti tiga tahun sekali,” kata Arief. 

Mereka yang sudah memulai 

Penggunaan energi surya untuk irigasi adalah hal baru bagi 
petani di Jawa Tengah. Namun, beberapa desa sudah 
memulainya. 

Di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, 
petani terheran-heran menyaksikan pompa tanpa diesel mampu 
mengangkat air dari sungai Elo. Padahal posisi sungai 40-50 
meter di bawah lahan mereka, berjarak sekitar 400 meter. 

“Sampai warga bilang saya edan, mau angkat air dari Elo tanpa 
diesel. Wah, wah, pak lurah edan. Tapi saya yakin itu bisa,” ujar 
Heri Purwanto, Kepala Desa Krincing. 

Mantan sopir truk pasir itu bercerita, membangun irigasi surya di 
desanya ibarat berjudi—taruhannya nama baik. Dengan dana 
desa Rp 600 juta, ia nekat mengalokasikan Rp 350 juta untuk 
membuat proyek yang belum jelas juntrungannya itu. 

“Dari 80 hektare, 15 hektare kesulitan air saat musim kemarau. 
Sebenarnya ada irigasi provinsi, tapi airnya tidak sampai ke desa 
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kami, karena pintunya jauh di Soropadan Temanggung. Jaraknya 
lima kilometer dari Krincing,” kata Heri. 

Menurut Heri, kades sebelumnya juga pernah menarik air Elo 
menggunakan pompa diesel, namun hanya bertahan satu bulan 
karena berat di ongkos. Dari pengalaman itu, ia mulai tertarik 
membaca artikel-artikel energi terbarukan di internet. 

Saat ada pameran di Temanggung, Heri bergegas ke sana. Ia 
menemui salah satu stan yang memamerkan panel surya 100 
watt peak. Kalau lampu saja bisa, pompa air pun pasti bisa—
begitu pikirannya. Memang bisa, tapi hanya pompa kecil. 

“Lalu saya tanya, kalau panelnya digabung terus dikasih pompa 
besar bisa tidak? Saya bertaruh, nekat. Saya juga bilang ke 
distributornya, kalau airnya naik kami bayar, kalau tidak naik tidak 
bayar. Karena kami pakai dana desa,” kata Heri. 

Setelah melewati rapat desa, akhirnya Heri memutuskan 
membangun irigasi surya. 64 panel surya 100 watt peak offgrid 
dibeli dari distributor di Surabaya. Panel diimpor dari Jerman, 
masing-masing Rp 2 juta. Ia juga membeli pompa air besar Rp 90 
juta. 

“Kami rapat dulu di kantor desa. Kami ingin bangun ini untuk 
kepentingan petani. Kalau penolakan tidak ada, tapi banyak yang 
menyangsikan apa bisa. Kalau bisa, silakan pak lurah,” kata Heri 
menceritakan situasi rapat desa. 

Proyek irigasi surya dimulai dengan membuat bak air atau 
reservoir berukuran 1,5 meter x 1,5 meter, dengan kedalaman 5 
meter di tepi sungai Elo. Pompa air dihubungkan reservoir, 
kemudian disambung pipa diameter 3 dim sepanjang 400 meter 
sampai ke sawah. 

Panel surya berukuran 6 meter x 8 meter dipasang di atas lahan 
bengkok desa dengan jarak 200 meter dari reservoir. 
Pemasangan panel surya hanya dua hari. Namun pembuatan 
reservoir dua bulan. 
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Panel surya di Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Purworejo. 

 

Menurut Heri, total listrik panel surya sebesar 6.400 watt peak. 
Dari hitung-hitungan, daya ini cukup untuk mengairi 70-80 
hektare. Secara bertahap, panel surya sudah mengairi 15 hektare 
di satu dusun. Masih ada tujuh dusun di Krincing yang belum 
terjangkau. 

“Daya panel sangat cukup. Tinggal tambah pompa saja dan 
tampungan yang lebih besar. Kami sudah siapkan tanah bengkok 
5.000 m2 untuk lokasi embung. Target kami 8 dusun di Krincing 
bisa terjangkau,” kata Heri. 

Pemeliharaan panel surya di Krincing, kata Hari, tergolong 
mudah. Hanya menjaganya tetap bersih. Yang membutuhkan 
perawatan rutin justru bak penampung dan pompa air, terutama 
saat musim hujan. Air sungai yang berlumpur seringkali membuat 
pompa macet. 

“Kalau pipa sebenarnya awet, asal tidak kena benda keras. Kami 
pernah memperbaiki satu kali, tapi itu pecah karena terlindas 
traktor,” kata Heri. 
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Fera, petani di Desa Krincing, mengatakan bisa dua kali tanam 
padi setelah ada irigasi surya. Sebelumnya satu kali setahun. 
Produksi padi pun bertambah menjadi hampir 5 ton. Sebelumnya 
hanya 1,7 ton untuk lahan seluas 1.250 m2. 

“Yang sudah-sudah, kalau musim kemarau ya dibiarkan saja bero 
(kering). Air dari irigasi tidak pernah sampai." 

Cerita irigasi surya mampu meningkatkan produksi padi tidak 
cuma ada di Krincing. 

Petani di Kaliwungu Lor—desa yang dijadikan percontohan 
Pemprov di Purworejo—juga membuktikan itu. Beberapa waktu 
lalu, mereka menuai hasil panen pada musim tanam ketiga—hal 
yang tak pernah mereka rasakan selama ini. 

“Dari dulu kami tidak pernah mengenal musim tanam ketiga, 
sebab tidak ada air di sawah kami. Ini yang pertama kali,” kata 
Ganjar Santoso, Kepala Desa Kaliwungu Lor. 

Desa itu sekarang menggunakan irigasi surya. Dengan pompa 
listrik yang digerakkan panel surya, petani mampu menarik air 
Sungai Kranjan yang membelah desa mereka, kemudian 
mengalirkannya ke sawah. 

Sebelumnya, petani menanam padi paling banyak dua musim 
saja, itu pun penuh kekhawatiran. Sawah mereka bergantung air 
hujan sepenuhnya. Apalagi, cuaca di Jawa Tengah akhir-akhir ini 
semakin sulit diprediksi. 

Jika hujan tak kunjung turun, satu-satunya jalan, menghidupkan 
mesin diesel tua peninggalan Belanda di desa mereka. Namun, 
itu hanya sementara, agar bisa bertahan di musim kedua. Kalau 
dipaksakan ke musim ketiga, petani tak sanggup membeli minyak 
dan membiayai perawatan mesin. 

Untuk mengairi 20-30 hektare sawah dalam satu 
musim,  membutuhkan ongkos paling sedikit Rp 24 juta untuk 
membeli minyak. Sekitar Rp 1,2 juta per hektare. Itu belum 
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perbaikan mesin, yang biasanya dua kali setahun. Sekali 
perbaikan bisa habis Rp 8 juta, atau Rp 16 juta setahun. 

"Petani patungan membiayai operasional mesin diesel. Jika 
melanjutkan ke musim tanam ketiga, jelas tidak sanggup." 

Keadaan itu terjadi selama puluhan tahun di desa mereka. Di 
musim kemarau, petani memilih mengalah tidak menanam padi, 
beralih merawat tanaman lain sembari menunggu musim hujan 
berikutnya. 

Tak hanya kesulitan mengairi sawah, sumber air irigasi mereka–
Sungai Kranjan–juga menghadapi ancaman rob. Air dari laut 
selatan, meski berjarak lima kilometer, mampu menembus ke 
desa mereka. 

“Akhirnya, pihak desa membangun bendungan empat pintu 
sepanjang 20 meter, lebar 25 meter, dengan kedalaman 3,5 
meter. Ini untuk memisahkan air laut dengan air tawar,” kata 
Ganjar. 

Kabar tentang sulitnya irigasi di Purworejo pun tersiar sampai ke 
Pemprov Jawa Tengah. Setelah melewati serangkaian kajian, 
akhirnya desa dan Pemprov memutuskan membangun pompa air 
tenaga surya. 

Pertengahan tahun 2020, Dinas ESDM Jawa Tengah memulai 
proyek itu. Hasilnya, terpasang panel surya berkapasitas 11 
kilowatt peak lengkap dengan pompa air dan instalasinya. 

Panel surya offgrid tersebut menghasilkan listrik 7.000 watt–daya 
yang cukup menggerakkan pompa air besar. Karena tanpa 
baterai, panel surya sepenuhnya bergantung pada matahari: 
beroperasi dari pagi hingga sore. 

Irigasi surya telah mengairi 20-30 hektare sawah. Hanya saja, 
baru di sisi timur bendungan. Di sebelah barat, masih ada sekitar 
60 hektare yang belum terjangkau. Petani di sebelah barat, kata 
Ganjar, sangat menginginkan irigasi surya. 
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“Sebenarnya kami mengajukan Rp 1,7 miliar untuk 80-90 
hektare, namun yang turun Rp 500 juta,” kata Ganjar. 

Keberhasilan Desa Kaliwungu Lor mengembangkan irigasi surya 
menginspirasi desa lain di Purworejo. 

Di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, petani membikin 
prototipe panel surya dan pompa air. 

Sebelum membuat prototipe, Krandegan meriset lebih dulu. 
Digandenglah UIN  Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan 
BMKG Yogyakarta untuk membuat kajian. 

“Dari hasil kajian teknis, radiasi sinar matahari di desa kami 
sangat baik. Pompa tenaga surya akan bekerja semakin 
maksimal justru saat musim kemarau, ketika sawah tidak ada 
air,” kata Dwinanto, Kepala Desa Krandegan. 

Kajian itu menyebutkan, radiasi matahari harian di Krandegan 
rata-rata 4,9 kwh/m2 per hari. Sedangkan total radiasi tahunan 
mencapai 1.780 kwh/m2 per tahun, atau setara 77% radiasi 
tahunan di Mesir—negara dengan petensi energi surya terbesar 
di dunia. 

Tim pengkaji, kata Dwinanto, tidak merekomendasikan 
menggunakan diesel untuk irigasi jangka panjang karena tidak 
ramah lingungan dan biayanya mahal. Pompa diesel mesti 
segera digantikan dengan tenaga surya. 

Seperti di Krincing dan Kaliwungu Lor, saat kemarau datang, 
memang tak ada air di sawah tadah hujan. Mereka bergantung 
mesin diesel, untuk menarik air sungai terdekat. Mereka 
membuat bendungkan, sebab sungai pun surut saat kemarau. 

Setelah mempelajari hasil riset, Dwinanto segera mengoreksi 
program irigasi gratis di Krandegan. Program irigasi 
menggunakan pompa diesel itu sudah berjalan delapan tahun, 
sejak ia menjadi kepala desa pada 2013. 
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Saat itu, Dwinanto menggalang donasi untuk membeli 8 mesin 
pompa air diesel. Mesin tersebar di sungai Dulang dan Jali, serta 
sumur bor, untuk mengairi 70 hektare. 

Operasional pun dibiayai dengan donasi—sebab dana desa tidak 
boleh digunakan untuk membeli minyak. Namun, karena biaya 
operasional terus membengkak, program ini nampaknya tidak 
berlangsung lama. 

“Program irigasi gratis ini berjalan dengan baik, dari satu kali 
tanam menjadi tiga kali dalam setahun. Kami tidak kekurangan 
air. Namun, ini tidak memungkinkan terus berlanjut karena 
operasional begitu besar,” kata alumnus Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Solo itu. 

Dwinanto merinci, dalam setahun, operasional irigasi diesel Rp 
280 juta. Rp 200 juta di antaranya ludes untuk minyak, sisanya 
untuk pelumas dan perawatan. Satu hektare membutuhkan kira-
kira Rp 1,4 juta per musim tanam. 

 
Warga Krandegan membuat prototipe panel surya. 
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“Biasanya, kalau semua mesin diesel hidup, satu hari paling 
sedikit Rp 500 ribu untuk minyak." Dwinanto, Kepala Desa 
Krandegan. 

Atas kondisi itu, petani di Krandegan ingin segera beralih ke 
irigasi surya. “Dari hitungan tim ahli, kami mengajukan 1,2 miliar 
untuk mengairi 70 hektare,” kata Dwinanto. 

Program Kradegan sudah ditawarkan ke Pemprov, Pemkab 
Purworejo hingga pihak swasta. Menurutnya, pihak Pemprov 
sudah merespon positif dengan memasukkan pembiayaan 
melalui APBD I pada 2022 sebesar Rp 700 juta. 

“Kami serius mengembangkan sistem irigasi surya. Untuk itu, 
kami sudah membuat contoh dalam ukuran kecil, menggunakan 
dana desa dan pihak ketiga melalui CSR,” kata Dwinanto. 
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Ironi Sampah Makanan di Indonesia: 
Sesendok Nasi Dibuang, 
Segunung Sampah Dituai 

Inez Kriya & Syahrier Firmansyah 
 
 

 
 
 

Tulisan ini pertama kali terbit di Project Multatuli 
https://projectmultatuli.org/sesendok-demi-sesendok-lama-lama-

menjadi-gunungan-sampah-makanan/  

https://projectmultatuli.org/sesendok-demi-sesendok-lama-lama-menjadi-gunungan-sampah-makanan/
https://projectmultatuli.org/sesendok-demi-sesendok-lama-lama-menjadi-gunungan-sampah-makanan/
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Ironi Sampah Makanan di 
Indonesia: Sesendok Nasi 

Dibuang, Segunung Sampah 
Dituai 

Inez Kriya & Syahrier Firmansyah 
 
 
Sari, bukan nama sebenarnya, adalah seorang ibu rumah tangga 
yang tinggal bersama suami dan dua orang anak usia SD. Ia 
biasa berbelanja ke pasar tradisional atau swalayan seminggu 
sekali. Kali ini, ia beruntung mendapati ada diskon khusus untuk 
alpukat, menjadi Rp20.000/kg (sekitar 5 butir alpukat ukuran 
sedang). Sari segera membelinya, walaupun produk itu tak ada 
dalam daftar kebutuhan dan tidak banyak buah yang cukup 
matang di tumpukan itu. 
 
“Kapan lagi dapat alpukat semurah ini? Nanti diperam juga 
matang, cukuplah buat seminggu ke depan,” katanya, mengambil 
2 kg sekaligus. 
 
Sayangnya, kualitas alpukat yang dibelinya kurang bagus, dan 
alih-alih matang sempurna, sebagian besar alpukat itu justru 
terasa pahit dan ia terpaksa membuangnya. Uang Rp40.000 
rupiah terbuang sia-sia. 
 
Mendengar cerita Sari, saya jadi teringat dengan daun-daun 
bawang, seledri, dan kemangi yang saya buang kemarin. Seperti 
biasa, jika sudah waktunya ke pasar, saya akan membeli stok 
bahan makanan untuk diolah selama minimal empat hari 
berikutnya. Salah satu bahan yang kerap saya beli adalah daun 
bawang. Kali terakhir belanja minggu lalu, kemangi masuk ke 
dalam daftar belanja karena saya ingin makan lalapan. 
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Masalahnya, beberapa hari terakhir saya ternyata banyak 
menghabiskan waktu di luar rumah dan tak sempat memasak. 
Alhasil, begitu menengok isi kulkas, daun-daun aromatik itu 
sudah layu setengah busuk dan menghitam. Kejadian ini kerap 
berulang. Apa yang Sari dan saya alami bukan hal yang langka 
dalam rumah tangga lainnya, bahkan di tingkat global. Pada 
2013, FAO PBB merilis Food Wastage Footprint: Impacts on 
Natural Resources yang memaparkan bahwa jumlah susut 
pangan (food loss) dan sampah makanan (food waste) 
dikalkulasikan mencapai 1,6 miliar ton per tahun, dengan 1,3 
miliar ton di antaranya adalah makanan yang sebetulnya masih 
layak konsumsi. 
 
United Nation Environment Programme (UNEP) juga 
meluncurkan UNEP Food Waste Index Report 2021, dan hingga 
2019 lalu, tercatat sekitar 931 juta ton sampah makanan yang 
dihasilkan tiap tahunnya; 61 persen berasal dari rumah tangga, 
26 persen dari layanan makanan (restoran, kafe), dan 13 persen 
dari ritel. Ini menunjukkan bahwa 17 persen dari total produksi 
pangan dunia menjadi sampah makanan dan penyumbang 
terbesarnya adalah dari rumah tangga. 
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Di Indonesia sendiri, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 
Nasional (SIPSN) mencatat bahwa sampah sisa makanan 
mencapai 46,35 juta ton dalam skala nasional pada tahun 2021. 
Jumlah ini menduduki komposisi terbesar dari total sampah yang 
dihasilkan dalam setahun. Sampah plastik yang lebih sering 
digaungkan sebagai ancaman bagi lingkungan, justru berada di 
posisi kedua, yaitu 26,27 juta ton. 
 
Di lapangan, jumlah sampah makanan pada rantai konsumsi 
lebih besar dibandingkan jumlah susut pangan pada rantai 
produksi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya teknologi di 
ranah produksi sehingga kualitas produk menjadi lebih terjaga 
saat akan disalurkan ke pihak pengecer dan konsumen. Namun 
dalam perkara ini, masih banyaknya makanan yang terbuang 
disebabkan beberapa faktor, seperti rendahnya pengetahuan 
tentang penyimpanan produk yang baik, konsumsi berlebihan, 
atau menumpuknya stok di gerai distributor hingga melebihi 
tanggal kedaluarsa. 
 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) 
bekerja dengan Bappenas dan WRI Indonesia serta didukung 
oleh UKFCDO juga memaparkan hasil kajian Food Loss and 
Waste (FLW) di Indonesia pada Juni 2021 lalu. Dalam laporan 
tersebut, 23–48 juta ton sampah makanan dihasilkan tiap tahun 
pada periode 2000-2019 saja. Ini artinya, setiap orang di 
Indonesia menghasilkan rata-rata sebanyak 115–184 kilogram 
sampah makanan per tahun. 
 
Jumlah sampah makanan ini juga mengalami tren kenaikan 
selama 20 tahun terakhir, dari 39 persen pada tahun 2000 
menjadi 55 persen pada tahun 2019. Sumber timbulan paling 
banyak dihasilkan pada tahap konsumsi dan 80 persen berasal 
dari rumah tangga, dan sisanya dari non-rumah tangga (seperti 
warung makan atau restoran). Hampir separuh dari sampah 
makanan yang terbuang itu masih layak untuk dikonsumsi. 
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Sulit dipercaya? Tidak apa-apa, saya pun sangsi pada mulanya. 
Maka, untuk coba membuktikannya secara sederhana, mari 
bermain sejenak di sini:  
 
 

 
Permainan ini dapat di akses di projectmultatuli.org 

 
 
Permainan di atas menggunakan kisaran konversi berat rata-rata 
dan hanya memberikan estimasi jumlah sampah yang dihasilkan 
satu orang dalam sehari. Namun, angka hitungan kasar itu dapat 
membantu memperkirakan seberapa besar kontribusi setiap 
orang pada jumlah sampah makanan yang terus menggunung 
setiap harinya. 
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Ironi Timbulan Sampah Makan 
 
Masalah sampah makanan menjadi ironi dalam isu-isu ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Dari ekonomi besarnya angka sampah 
makanan itu setara dengan kerugian sebesar Rp213–551 triliun 
per tahun; berdasarkan kandungan energi yang terbuang, 
seharusnya ada 61–125 juta orang penduduk Indonesia dapat 
diberi makan seandainya tidak ada sisa makanan. Lebih miris lagi 
menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 
2019, Indonesia masih berhadapan dengan masalah stunting 
pada balita yang mencapai lebih dari delapan juta anak. BPS 
juga mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada 
September 2021 lalu ada pada angka 26,50 juta jiwa. 
 
Timbulan sampah makanan juga jadi masalah lingkungan yang 
serius. Hanya karena sampah makanan dapat didaur ulang, 
bukan berarti ia tidak lebih berbahaya ketimbang sampah plastik. 
Sampah makanan yang membusuk akan melepaskan emisi gas 
rumah kaca (GRK) yang tak bisa diabaikan begitu saja ketika 
jumlahnya mencapai puluhan ton. 
 
Menurut data dari World Resources Institute (WRI), emisi GRK 
dari sampah makanan menyumbang 8 persen dari emisi global. 
Jika diibaratkan sebagai sebuah negara, limbah sampah 
makanan akan menjadi penghasil GRK terbesar ketiga tepat di 
belakang Tiongkok dan AS. Sebagian besar emisi gas yang 
dihasilkan berbentuk gas metana, yang potensinya 25 kali lebih 
tinggi daripada karbon dioksida dalam meningkatkan pemanasan 
global. 
 
Di Indonesia, emisi GRK yang ditimbulkan dari limbah pangan 
(food loss & waste) selama 20 tahun terakhir mencapai 1.702,9 
Megaton CO2-ekuivalen atau setara dengan 7,29 persen rata-
rata emisi GRK Indonesia per tahun. Rata-rata emisi gas rumah 
kaca yang ditimbulkan dari 1 ton food waste besarnya 4,3 kali 
lipat dari food loss. Lebih persisnya, dari kelima tahapan rantai 
pasok pangan, penyumbang terbanyak emisi gas ini berasal dari 
tahap konsumsi. 
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Akar Masalah Sampah Makanan Rumah Tangga 
 
Indonesia pernah menduduki peringkat kedua sebagai penghasil 
sampah makanan terbanyak di dunia pada 2016 lalu, dengan 300 
kg sampah makanan dihasilkan oleh setiap orang per tahunnya. 
Indonesia bahkan ‘mengalahkan’ Amerika Serikat yang 
menghasilkan 277 kg sampah per kapita dalam setahun kala itu. 
Walaupun kini angka timbulan sampah makanan perorangan di 
Indonesia telah berkurang, jumlah yang masih ada tetap masih 
terlalu banyak. 
 
Bagaimana bisa negara yang masih dihantui tingkat kelaparan 
peringkat ketiga tertinggi di dunia (berdasar data Global Hunger 
Index 2021) justru surplus makanan—hingga terbuang percuma? 
 
Ada beberapa penyebab dan pendorong utama mengapa 
seseorang menyisakan atau membuang makanan. Berdasarkan 
kajian FLW 2021, setidaknya terdapat 18 penyebab langsung 
(direct cause) dan pendorong tidak langsung (indirect drivers), 
dan 10 di antaranya diklasifikasikan sebagai “sangat penting”. 
Dalam konteks rumah tangga, buruknya kualitas ruang 
penyimpanan dan perilaku konsumen yang berlebihan masuk di 
dalam daftar tersebut.  
 
Perihal perilaku konsumen ini sejalan dengan hasil survei FLW, 
yaitu 53 persen responden menyatakan bahwa biasanya terdapat 
sisa makanan dari hasil masakan atau pembelian yang dibawa 
pulang (take-away). Sebaliknya, ketika makan di luar rumah, 63 
persen responden justru  mengungkapkan tidak ada makanan 
yang tersisa. 
 
Karena penasaran dengan laporan kajian ini, saya sempat 
mengumpulkan 10 responden dari sektor rumah tangga untuk 
melakukan uji coba lapangan sederhana. Selama 7 hari berturut-
turut, saya meminta mereka untuk mencatat berapa banyak 
sampah makanan yang terkumpul setiap harinya. Jenis sampah 
itu saya batasi menjadi bagian yang bisa dikonsumsi (edible), 
sehingga unsur-unsur seperti bumbu rempah, tulang ayam, duri 
ikan, atau semacamnya bisa diabaikan. 
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Alat ukurnya sederhana, menggunakan peralatan makan yang 
ada di rumah tangga pada umumnya, seperti gelas belimbing 
atau gelas plastik air mineral untuk mengukur cairan, dan sendok 
makan untuk mengukur sisa makanan padat. Takaran itu 
kemudian saya konversikan ke berat gram dengan perkiraan 
rata-rata. 
 
Hasilnya, sesuai dengan kajian FLW 2021, nasi adalah jenis sisa 
makanan terbuang yang paling rutin dilaporkan. Rata-rata dalam 
4 dari 7 hari ada nasi yang terbuang sebanyak ½–8 sendok 
makan. Umumnya sisa nasi ini berasal dari proses penyimpanan 
dalam magic com yang memang cenderung membuat nasi di 
dinding wadah lebih cepat mengering. 
 
Dari catatan responden, olahan sayuran ada di posisi kedua yang 
paling sering terbuang. Entah hanya kuahnya saja, atau beserta 
isiannya. Alasan paling umum adalah kurangnya perencanaan 
dan perkiraan takaran porsi yang pas, terutama saat 
menambahkan air ke dalam masakan berkuah. 
 
Urusan penyimpanan makanan juga menjadi salah satu masalah 
sejuta umat. Meskipun sisa makanan yang tak dihabiskan bisa 
disimpan kembali di kulkas untuk dikonsumsi lagi di hari yang 
akan datang, selalu ada kemungkinan niatan itu tidak terwujud. 
Tergantung dari jenisnya, masa simpan makanan dalam kulkas 
biasanya hanya bertahan 3–30 hari atau 3 bulan jika disimpan 
dalam freezer. Tetapi jangka waktu ini tidak berlaku untuk 
sayuran mentah maupun olahan. Dari kandungan gizi, sayuran 
matang yang dipanaskan berulang akan mengalami penguraian 
nutrisi, dan proses pengukusan/perebusan ulang akan 
mempengaruhi teksturnya. Alhasil, menu sayur olahan lebih 
sering dibuang. 
 
Sayuran mentah pun tidak semuanya awet jika disimpan dalam 
kulkas. Teknik penyimpanan tanpa persiapan (meal preparation) 
juga mempercepat pembusukan. Sayangnya, tidak semua aktor 
rumah tangga punya pengetahuan yang cukup tentang apa saja 
yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan sayuran yang 
disimpan. Kalaupun tahu, tidak banyak yang cukup telaten atau 
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disiplin melakukannya. Inilah yang akhirnya berkontribusi pada 
banyaknya makanan yang terbuang saat jadwal bersih-bersih 
kulkas tiba. 
 
Ada Kebijakan tapi Minim Anggaran 
 
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan mengenai 
pengelolaan sampah khususnya Sampah Rumah Tangga, yaitu 
melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 (PERPRES 
No. 97/2017) mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional 
(Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengajak seluruh 
pemegang kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah 
terintegrasi, mulai dari sumber hingga ke pemrosesan akhir 
dengan menetapkan target Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 
atau 100 persen sampah telah diolah dengan baik dan benar 
pada 2025. Tolok ukurnya adalah pengurangan timbulan sampah 
nasional sebesar 30 persen dengan pembatasan sampah dan 
pemanfaatan kembali, lalu target penanganan sampah dengan 
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir 
sebesar 70 persen. 
 
Untuk mencapai target nasional tersebut, pemerintah daerah 
diwajibkan untuk menyusun Kebijakan Strategi Daerah 
(Jakstrada). Saat ini telah ada 21 provinsi dan 353 
kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan tersebut serta 
sebanyak 32 pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan 
pembatasan sampah. Sayangnya, fokus utama kebijakan itu 
masih seputar sampah plastik sekali pakai. Padahal, dari 
komposisi sampah yang masuk ke TPA, hampir separuhnya 
merupakan sampah organik. 
 
Dalam hasil studi dari Forum Indonesia untuk Transparansi 
Anggaran (FITRA) pada akhir 2020 di 50 daerah, rata-rata 
alokasi anggaran tata kelola sampah hanya mencapai Rp16,6 
miliar atau 0,7 persen dari total APBD di daerah-daerah tersebut. 
 
Dari semua daerah atau kota yang diteliti, hanya Denpasar, 
Pekanbaru, Banjarmasin, Tangerang, dan Ambon yang 
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mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah lebih dari 2 
persen dari total anggaran belanja daerah. Selain itu, dari 514 
kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45 persen yang sudah 
memiliki perda persampahan dan perda retribusi persampahan. 
Minimnya regulasi di level daerah menunjukkan bahwa komitmen 
untuk menyelesaikan persoalan sampah di wilayah-wilayah 
tersebut masih rendah. 
 
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di 
Daerah, diharapkan dapat semakin meningkatkan kapasitas 
pengolahan sampah–terutama sampah organik–yang selama ini 
belum menjadi prioritas. 
 
Dalam konteks upaya pengurangan emisi GRK, analisis dari 
kajian FLW 2021 menemukan bahwa berdasarkan perbandingan 
berbagai skenario end-of-life, pengurangan timbulan food waste 
di rumah tangga merupakan usaha yang paling signifikan. Saat 
food waste rumah tangga direduksi sebesar 5 persen, emisi GRK 
turun sebesar 2,98 persen. Sementara saat dilakukan reduksi 
dengan nominal yang sama di food waste hotel, restoran, 
katering (HOREKA) dan food loss produksi serta pascapanen, 
penurunan emisi GRK yang terjadi hanya 0,53 persen dan 0,6 
persen. 
 
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki informasi dan strategi 
yang tepat dan menyeluruh mengenai timbulan susut dan 
sampah pangan, khususnya di tingkat nasional. Padahal, 
pengelolaan FLW secara bertanggung jawab dapat berkontribusi 
terhadap reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sistem 
pangan—yang dalam skala global diestimasikan dapat mencapai 
pengurangan sebesar 11 persen. 
 
Waste4Change, sebuah perusahaan yang melakukan 
pengelolaan sampah, juga mengemukakan bahwa saat ini 
masyarakat belum memiliki pengetahuan dan menjalankan 
sistem pemilahan sampah rumah tangga. Proses daur ulang 
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sampah organik dengan menggunakan komposter atau metode 
lainnya juga belum berlaku secara merata. 
 
Solusi Pengolahan Sampah Makanan 
 
Aksi-aksi mengurangi sampah pangan sebetulnya sudah sering 
disuarakan dan dicontohkan oleh para pegiat lingkungan. Mulai 
dari ajakan untuk konsumsi pangan secukupnya, hingga 
sosialisasi teknik daur ulang sampah. Beberapa contoh hal yang 
bisa dilakukan untuk mengatasi sampah makanan seperti di 
bawah ini. 
 

• Distribusi ulang surplus pangan 
Pada saat memulai gerakan pada tahun 2017, Food Cycle hanya 
fokus pada distribusi surplus makanan yang kerap ditemui dalam 
hajatan-hajatan besar. Makanan yang masih layak dikonsumsi 
dan belum tersentuh dikumpulkan lalu dikemas ulang dan 
disalurkan kepada warga yang membutuhkan. 
 
Seiring berjalannya waktu, sumber makanan yang dikumpulkan 
Food Cycle semakin beragam dengan adanya donasi dari 
perusahaan-perusahaan FMCG (Fast-moving consumer goods), 
dan mereka memutuskan menjalankan beberapa program yang 
lebih luas lagi, salah satunya adalah Bread Rescue. Program ini 
merupakan kerja sama dengan mitra pembuat roti, yang biasanya 
berhadapan dengan masalah pendeknya jangka waktu layak 
konsumsi. Sebelum tiba masa kedaluarsanya, sisa roti diberikan 
kepada Food Cycle, yang kemudian menyalurkannya kepada 
masyarakat. Selain itu Food Cycle juga berkolaborasi dengan 
toko, kedai, atau kafe di Jabodetabek dengan menyediakan kotak 
donasi makanan layak konsumsi melalui FoodCycle Point. 
 
Inisiatif serupa juga telah dilakukan oleh berbagai organisasi 
lainnya, seperti Garda Pangan (Surabaya) dan Surplus Indonesia 
(Jakarta). 
 
Selain menjalankan program bank makanan dengan 
memanfaatkan surplus pangan atau hasil donasi makanan, 
Garda Pangan juga melakukan gleaning, yaitu mengumpulkan 
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sisa panen yang ditinggalkan oleh para petani di lahan karena 
bentuknya ‘kurang menjual’, namun kondisinya sangat layak 
konsumsi. 
 
Surplus Indonesia memiliki model bisnis dan kegiatan yang 
sedikit berbeda. Utamanya, Surplus Indonesia berbasis teknologi 
digital dan menjadi perantara antara pemilik layanan makanan 
dengan calon konsumen melalui aplikasi yang mereka 
kembangkan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk 
mencari produk makanan dari toko terdekat dan membelinya 
dengan harga yang lebih murah. 
 

• Mengurai sampah makanan dengan bantuan larva 
Black Soldier Fly  

Jika ada yang bertanya organisme apa yang dapat membantu 
manusia mengolah sampah organik, jawabannya adalah larva 
serangga. Lebih tepatnya, larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia 
illucens) atau umum dikenal sebagai Black Soldier Fly (BSF). Di 
pasaran, orang lebih sering menyebut larva ini sebagai maggots. 
 
Belatung BSF memiliki kemampuan makan yang luar biasa cepat 
dan nafsu makannya sangat besar. Sebanyak 1 kg maggots 
dapat menghabiskan 10 kg sampah organik dalam kurun 6–8 
jam, tergantung tingkat kehalusan sampah yang diberikan. 
Menariknya, saat mencapai fase prepupa hingga dewasa, BSF 
tidak makan sama sekali dan hanya fokus pada reproduksi, 
sehingga mereka tidak jorok seperti spesies lalat rumah atau lalat 
hijau. 
 
Maggots memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu 
14–23 persen per 100 gram. Ini yang membuat larva BSF juga 
banyak dicari sebagai pakan ternak, selain berfungsi 
mempercepat proses pengomposan. 
 
Larva BSF tidak memiliki gigi untuk mengunyah. Mereka makan 
dengan cara menyedot. Oleh karena itu, makanan untuk maggots 
sebaiknya dihaluskan terlebih dahulu. Komposisi sampah 
makanan juga sebaiknya bergantung pada fungsi yang 
diharapkan dari maggots. “Kalau akan difungsikan untuk 
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membuat pupuk, lebih baik gunakan sampah sayuran dan buah. 
Kalau akan dijadikan pakan ternak, maka sebaiknya ada bahan 
protein hewani yang diberikan,” jelas Arie, salah satu peternak 
maggots di Bogor. 
 
Menurut Arie, proses budidayanya tidak terlalu sukar, “Asalkan 
suhunya dijaga di kisaran 27°–32°C, aman. Tidak akan 
overpopulasi juga, karena lalat dewasa masa hidupnya pendek. 
Jantan akan mati setelah kawin, betina akan mati setelah 
bertelur. Kalau tidak kawin, mereka akan hidup selama 7–14 
hari.” 
 

• Mengubah perilaku konsumsi makanan 
Sebanyak 50,18 persen dari masyarakat Indonesia yang menjadi 
responden kajian FLW mengakui bahwa kelebihan porsi 
makanan, khususnya yang dikonsumsi di rumah, menjadi faktor 
utama penyebab timbulnya sisa makanan. Kultur masyarakat 
yang menganut prinsip “mending berlebihan daripada 
kekurangan” dinilai memiliki pengaruh kuat dalam hal ini. Perlu 
ada sosialisasi yang konsisten dan menyeluruh untuk mengubah 
pola pikir ini agar konsumen di ranah rumah tangga lebih bijak 
dalam mengatur porsi makanan. 
 
Selain itu, edukasi mengenai pembacaan yang tepat mengenai 
tanggal kedaluwarsa produk juga penting dilakukan, sebab 
penggunaan istilah “baik sebelum” pada label makanan masih 
kerap disalahpahami. Padahal, banyak produk yang masih layak 
konsumsi selama tidak mengalami perubahan tekstur, aroma, 
atau rasa. 
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Energi Terbarukan Untuk 
Indonesia Maju 

 
Febrinanda Primadana & Vandi Saputra 

 
 
 

 
 
 

 
Laporan video ini dapat diakses melalui akun channel YouTube DAAITV 

https://www.youtube.com/watch?v=1UZo2g6f1zs 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1UZo2g6f1zs
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Energi Terbarukan Untuk 
Indonesia Maju 

 

Febrinanda Primadana & Vandi Saputra 

 
 
Akses jalan yang sulit di daerah- daerah terpencil membuat 
pembangunan infrastruktur seperti listrik kerap terhambat, padahal 
potensi sumber daya alam tersedia. 
 
Namun di Desa Buluh Awar, Sibolangit, Deli Serdang kondisi terisolir 
membuat warga mandiri untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sejak 
tahun 1990 sebanyak 125 kepala keluarga di Desa Buluh Awar telah 
memenuhi kebutuhan listrik dengan tenaga mikrohidro. 
 
 

 
Klik untuk memutar video 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1UZo2g6f1zs
https://www.youtube.com/watch?v=1UZo2g6f1zs
https://www.youtube.com/watch?v=1UZo2g6f1zs
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Tulisan ini pertama kali terbit di Terakota.id 
https://sorot.terakota.id/malang-kota-genangan 

  

https://sorot.terakota.id/malang-kota-genangan
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Malang Kota Genangan 

Eko Widianto & Badrut Tamam 
 

 

 
 

Setiap musim hujan, sejumlah titik di Kota Malang tergenang. Padahal 
Malang berada di dataran tinggi dan dilintasi empat sungai besar, 

termasuk Kali Brantas. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 
Jawa Timur, alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu 

penyebabnya. 
 

 

Setiap hujan deras mengguyur, rumah pasangan suami istri 
Sugeng dan Sri Utami selalu terendam air. Ketinggian air bisa 
mencapai sekitar 1,5 meter. Mereka sudah tinggal di rumah itu 
selama 10 tahun. 
 

Dua tahun lalu, sepekan setelah Sri Utami melahirkan anak 
ketiganya lewat operasi sesar, air kembali menerjang rumah 
hingga merendam ranjang. Saat itu, Sugeng tengah bekerja. 
Sendirian, Sri Utami menggendong bayi dan meletakkannya di 
atas sebuah papan. Tetangga yang melihat, awalnya berteriak, 
tetapi kemudian menolong. 
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Bayi mereka diselematkan ke rumah tetangga yang tak terendam 
air. Selang beberapa hari kemudian, Wali Kota Malang Sutiaji 
datang ke rumahnya. Ia melihat kondisi rumah yang terendam 
banjir sekaligus memberi bantuan. “Saya diberi uang tunai Rp 2 
juta,” katanya. 
 
Banjir juga menyebabkan sejumlah perabot rumah tangga rusak 
terendam banjir. Mulai alat penanak nasi, kompor, hingga televisi. 
Puncak banjir, katanya, terjadi pada Januari dan Februari. 
“Percuma sambat (mengeluh), tak ada perubahan. Ya, diam 
saja,” ujar Sugeng. 
 
Sugeng tak sendirian, puluhan keluarga di RT 3 RW 3 Kelurahan 
Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang juga bernasib 
sama. Setiap pekan selama musim hujan, mereka selalu 
mengantisipasi saat rumah diterjang banjir. Menurut Supriyadi, 
salah seorang warga Tanjungrejo, banjir kerap menerjang 
wilayah permukimannya sejak 1993. 
 
“Banjir sejak pohon-pohon di Lambau ditebang,” katanya. 
Lambau atau landbow (pertanian) merupakan sebutan bekas 
kampus Akademi Penyuluh Pertanian (APP). Genangan air 
semakin tinggi, katanya, sejak kawasan tersebut dibangun 
permukiman mewah Ijen Nirwana dan hotel Ijen Suite Hotel. 
 
Untuk menghalau air masuk ke rumah, Supriyadi memasang 
partisi di pagar rumah. Meski dihalangi partisi, air tetap masuk 
rumah jika genangan air semakin tinggi. “Saya di sini sejak lahir,” 
kata Supriyadi. 
 
Dulu, katanya, Kali Kutuk kadang meluap namun tak sampai 
membanjiri rumah penduduk. Saat musim hujan, seluruh pakaian 
ia kosongkan dari dalam lemari dan ditempatkan di perabot 
rumah tangga yang lebih tinggi. Kasurnya juga ditinggikan, agar 
tak terendam air. 
 
Berbagai barang elektronik diletakkan di atas meja yang lebih 
tinggi. Tahun 2010, sebuah komputer jinjingnya rusak, terendam 
banjir. Rumah yang terendam banjir selama musim penghujan 
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kerap dilaporkan ke kelurahan setempat. Namun, sampai saat ini 
tak ada solusi. Genangan air terus mampir saban tahun di 
rumahnya, biasanya berlangsung selama sejam. 
 
Saat rumahnya terendam air, kata Supriyadi, petugas Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang datang 
saat surut. Kadang, warga juga mendapat bantuan berupa 
sembako. “Sembako bukan prioritas. Yang paling dibutuhkan 
solusi agar rumah tak tergenang saat hujan,” ujarnya. 
 
Wali Kota Malang Sutiaji sempat berkunjung dan berjanji akan 
melakukan pengerukan badan sungai. Namun, tahun lalu 
ternyata hanya dilakukan kegiatan membersihkan sampah plastik 
di aliran Kali Kutuk. 
 
Saat dikonfirmasi Sutiaji menyatakan pengerukan badan Sungai 
Kutuk batal dilakukan. Lantaran pengerukan justru akan 
menimbulkan masalah baru.“Pengerukan sungai sampai ke 
Bareng, dikhawatirkan akan menyebabkan rumah-rumah di sana 
menggantung. Harus ditangani bertahap,” kata Wali Kota Sutiaji 
kepada jurnalis Kamis, 1 Januari 2022. 
 
Menurut Sutiaji, genangan merupakan problem yang luar biasa di 
Kota Malang. Setiap tahun sejumlah titik drainase ditangani, 
namun muncul persoalan di titik lain. “Sehinga tahun ini disusun 
blue print, agar tahu eksisting drainase-nya,” kata Sutiaji. 
 
Alih Fungsi Hutan Kota Tanjung 
 

Bintoro pegiat Forum Masyarakat Tanjung (Format) menyebut 
penyebab utama banjir di Tanjungrejo akibat alih fungsi kampus 
Akademi Penyuluh Pertanian (APP). Warga lebih mengenalnya 
Lambau yang berasal dari bahasa Belanda, Landbouw artinya 
pertanian. Warga juga lebih mengenal dengan sebutan hutan 
kota Tanjung. 
 
Hutan kota Tanjung seluas 28,5 hektare saat itu menjadi satu-
satunya paru-paru kota yang tersisa, sekaligus menjadi buffer 
zone atau zona penyangga Kota Malang. Bertahun-tahun, 
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katanya, warga Tanjungrejo menolak alih fungsi hutan kota 
Tanjung menjadi permukiman mewah dan hotel. “Kami menolak 
karena alih fungsi lahan melanggar Perda RTRW (Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah),” katanya. 
 
Selain itu, warga khawatir permukiman penduduk terancam banjir 
saat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan kota APP 
Tanjung tersebut. Mereka melakukan aksi unjukrasa menolak 
pembatatan pohon di hutan kota pada 2002. “Kami berdiri di 
depan menghadang ekskavator yang meratakan tanah,” katanya. 
 
Hutan kota Tanjung tumbuh sebanyak 128 jenis pepohonan, 
heterogen. Selain itu, menjadi habitat bagi 36 spesies burung 
langka. Tiga jenis lainnya merupakan burung endemik Jawa, dua 
jenis burung dilindungi, dan satu jenis burung yang terancam 
punah. Selain itu, juga ada perkebunan kopi, kakao, sawit, ladang 
jagung, hamparan sawah, dan lapangan rumput terbuka. 
 
Hutan kota Tanjung, katanya, harus dipertahankan karena 
kawasan ini merupakan RTH yang menjadi paru-paru kota, 
daerah resapan air, sumber air dan tandon air. Selain itu menjadi 
hutan yang berisi vegetasi homogen dan heterogen yang 
mencegah erosi. 
 
Aneka ragam tanaman langka serta keanekaragaman hayati, 
katanya, berpotensi sebagai sumber plasma nutfah yang tak 
ternilai. Selain itu, juga menjadi tempat observasi atau penelitian 
untuk alternatif pangan, industri, dan obat-obatan. 
 
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur Simpul 
anggota Malang, Purnawan Dwikora Negara menilai hutan kota 
APP Tanjung, katanya, tak hanya menyangkut persoalan 
lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial-budaya 
dan sejarah Kota Malang. Hutan kota Tanjung berdiri sejak 
zaman Hinda Belanda. Masyarakat Tanjung, katanya, kehilangan 
ruang publik sejak menjadi permukiman mewah. 
 
Pembangunan kota berkelanjutan, katanya, seharusnya tidak 
sekadar berorientasi keuntungan ekonomis jangka pendek. 



 

 

55 

Namun mengorbankan kebutuhan warga terhadap ruang terbuka 
hijau. Sehingga berdampak terhadap krisis lingkungan seperti 
penyediaan udara bersih, dan air tanah yang memadai. Bahkan 
menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan tanah 
ambles. 
 
 

 
 
 
Berdasarkan inventarisasi WALHI Jawa Timur, RTH yang tersisa 
di Kota Malang antara lain taman kota Malabar, Alun-alun Tugu, 
Alun-alun Merdeka, dan Lapangan Rampal, serta bantaran 
sungai di sepanjang Sungai Konto, Bango, dan Amprong. 
Sedangkan RTH di DAS Brantas menjadi permukiman mulai Kota 
Lama hingga Gadang. 
 
Banjir yang menerjang Kota Malang kemarin (11/12/2018) 
mengakibatkan beberapa kerusakan. Salah satu paling parah 
adalah RM Ringin Asri yang terletak di Jl Sukarno Hatta Kota 
Malang. 
 
Pemilik Rumah Makan Ringin Asri, Hariadi tak bisa melupakan 
banjir yang merendam tempat usahanya pada 11 Desember 
2018. Ia mengaku merugi hingga Rp 200 juta, lantaran 
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bangunannya rusak. Atap rumah makan ambrol, meja dan kursi 
hanyut terbawa banjir. “Banjir tak pernah separah ini,” katanya. 
 
Ia menduga lantaran terjadi alih fungsi lahan di kawasan Jalan 
Borobudur dan Sukarno-Hatta. Bahkan sejumlah ruko dibangun 
menggusur saluran drainase di samping rumah makan yang 
didirikan. 
 
Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun Terakhir 
 

Sepanjang 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kota Malang mencatat ada 20 titik banjir dan lima titik 
longsor. Sebanyak 200-an rumah terendam, ketinggian air antara 
20-110 centimeter. Seorang warga meninggal pada 18 Januari 
2021. Tergulung longsor hingga terseret arus sungai sejauh 40 
kilometer. Jenazah ditemukan di Bendungan Sengguruh, 
Kabupaten Malang. 
 
Ketinggian banjir bervariasi antara 20 centimeter hingga 110 
centimeter. Selain itu, banjir bandang di kawasan hulu sungai 
Brantas di Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu juga berimbas ke 
Malang. Ratusan rumah di bantaran sungai Brantas terendam 
banjir dan sejumlah rumah hanyut terseret banjir. Sebanyak 200-
an jiwa mengungsi di aula Taman Wisata Senaputra. 
 
Wali Kota Malang Sutiaji menyebut banjir kali ini merupakan yang 
terparah sepanjang 20 tahun terakhir. Bencana hidrometrologi, 
katanya, sudah diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG). “Bencana hidrometrologi juga mengancam 
Kota Malang. Banjir ini paling parah,” katanya. 
 
Sutiaji mencatat seluas 607 hektar kawasan permukiman 
berhimpitan dengan sungai, rawan banjir dan tanah longsor. 
Ribuan rumah, kata Sutiaji, yang dibangun di atas tanah di 
sepanjang sepadan sungai. “Kita tidak taat regulasi, wilayah yang 
seharusnya tak ada bangunan tapi tetap didirikan bangunan,” 
katanya. 
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Bahkan ada rumah yang menggantung, berdiri di atas saluran 
drainase dan sungai. Termasuk sejumlah permukiman di 
kawasan Kampung Biru, Kampung Putih, Kampung Tridi dan 
Kampung Warna Warni. Bagaimana dengan penanganan 
kampung tersebut, termasuk Kampung Warna Warni? “Saya tak 
bisa ngomong,” katanya. 
 
 

 
 
 
Selain terjadi penyempitan badan sungai, juga terjadi 
pendangkalan. Sutiaji memerintahkan BPBD, Dinas Lingkungan 
Hidup dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk 
mengeruk sungai yang terjadi pendangkalan. 
 
Sutiaji menjelaskan banjir di kawasan Jalan Sukarno-Hatta 
lantaran tak ada saluran drainase yang mengalir ke kawasan 
Kedawung, dan Tulusrejo. Selain itu, air tak bisa mengalir ke 
sungai Brantas lantaran di depan kampus Politeknik Malang 
(Polinema) lebih tinggi. Sehingga air meluber, bahkan ke jalan 
utama Sukarno-Hatta. “Banjir harus ditangani hulu dan hilir,” 
katanya. 
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Kini, tengah dirancang sudetan di Jalan Borobudur melalui dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 120 miliar. Sudetan dengan 
kemiringan sampai 11 meter. “Jika sudetan selesai, banjir di 
Tulusrejo, Glintung bisa teratasi,” katanya. 
 
Sedangkan titik banjir di Kelurahan Sumbersari, Klaseman, dan 
Jalan Tidar jika saluran dengan sistem jacking selesai. 
Pengerjaan proyek terhenti, dan masih dalam sengketa di Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 
 

 
Peta titik banjir, sungai, dan pemukiman 

 
Sementara di kawasan Kelurahan Bareng, tengah dilakukan 
kajian untuk menyelesaikan banjir di sana. Lantaran banjir terjadi 
puluhan tahun. Sutiaji mengakui jika RTH publik tak sampai 10 
persen. 
 
Data Dinas Lingkungan Hidup luas taman seluas 109.487 meter 
persegi, hutan kota di 11 titik seluas 71.793 meter persegi, dan 
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kebun bibit seluas 5.800 meter persegi. Sehingga Pemerintah 
Kota Malang memperbanyak sumur resapan. Saat ini dibangun 
1.000 sumur resapan untuk menyerap air hujan. 
 
Kepala BPBD Kota Malang, Ali Mulyanto menjelaskan selama 
musim hujan disiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD terdiri 
atas 20 personil. Mereka bersiaga setiap saat. Selain itu, juga 
tengah dilakukan kajian risiko bencana hidrometrologi. Tanah 
longsor rawan terjadi di sepanjang Sungai Brantas, Bango dan 
Metro. 
 
Seharusnya, air diinjeksikan ke dalam tanah sehingga air 
cekungan tanah meningkat. 
 
Peyebab banjir, katanya, karena tata guna lahan, kurang 
berfungsi maksimal sungai, drainase, dan saluran air. Selain itu, 
kebiasaan membuang sampah dan bangunan yang melanggar 
sepadan sungai. “Boezem (waduk menampung limpasan air) 
yang telah dialihfungsikan menjadi bangunan harus diganti,” 
ujarnya. 
 
Untuk mengantisipasi genanangan di Kota Malang, Kepala PUPR 
Kota Malang Dinas Diah Ayu Kusuma Dewi menyatakan telah 
membuatkan sudetan-sudetan di beberapa lokasi. Meliputi Jalan 
Candi 3, Jalan Ki Ageng Gribig 5, dan Jalan Vinolia. Selain itu, 
juga tengah dirancang masterplan drainase di Kota Malang. 
Selain itu juga dilakukan normalisasi saluran, dan pengerukan 
sedimen dengan membersihkan sampah yang menyumbat 
saluran air. 
 
“Masterplan drainase bekerjasama dengan perguruan tinggi. 
Lebih dari 30 lokasi yang kita sentuh,” katanya. Para ahli 
drainase, katanya, akan membantu memecahkan persoalan 
drainase perkotaan (urban drainage) di Kota Malang. 
 
Selain itu juga dilakukan survei primer penyusuran sungai dan 
saluran untuk mendapatkan data primer. Agar mendapatkan 
koordinat yang pasti, untuk data aliran existing. Kemudian 
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saluran dilakukan rekayasa agar tak terjadi banjir. Apakah perlu 
saluran baru, apakah perlu ada boezem. 
 
Curah Hujan Tinggi 
 

Prakirawan Stasiun Klimatologi Karangploso, Badan Meteorologi 
Klomatologi dan Geofisika Meilani menjelaskan saat terjadi banjir 
dan longsor di Kota Malang, terjadi hujan dengan intensitas 
sedang sampai lebat. Kriteria lebat, katanya, terukur curah hujan 
50 milimeter sampai 100 milimeter per hari. Sedangkan jika 
sangat lebat antara 100 mililiter sampai 150 mililimeter per hari. 
 
“Kemarin cukup lebat meski singkat. Curah hujan dengan 
intensitas lebat menyebabkan banjir,” katanya. Untuk itu, 
pemerintah setempat harus mengantisipasi potensi curah hujan 
tinggi sampai Februari 2021. 
 
“Informasi cuaca selalu disampaikan kepada Pemerintaah untuk 
kewaspadaan,” ujarnya. Peluang terjadi hujan dengan intensitas 
tinggi dan cuaca ekstrem sehingga menyebabkan banjir dan 
longsor. 
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BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia atau sekitar 
94 persen dari 342 Zona Musim telah memasuki musim hujan. 
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal dalam laporan tertulis 
meminta semua pihak mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang 
cenderung meningkat dalam periode puncak musim hujan. 
 
Dalam beberapa hari kedepan, katanya, dinamika atmosfer tidak 
stabil dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan 
di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu menguatnya 
Monsun Asia yang ditandai dengan semakin kuatnya aliran angin 
lintas ekuator di Selat Karimata. 
 
Sehingga meningkatkan pertumbuhan gugus awan yang 
berpotensi menimbulkan curah hujan tinggi. Sehingga 18 hingga 
24 Januari 2021 berpotensi terjadi cuaca ekstrem yang 
menimbulkan bencana hidrometeorologi. 
 
Pakar perencanaan tata kota atau Planologi Institut Teknologi 
Nasional (ITN) Malang Agustina Nurul Hidayati menjelaskan 
banjir terjadi karena Malang berada di kelerengan sehingga 
mendapat limpahan air dari atas di Kota Batu. Mengakibatkan 
runoff atau limpasan air di permukaan yang turun tanpa batas. 
Volume air besar sehingga menggenangi wilayah Kota Malang. 
Air yang berasal dari lereng, memiliki arus kuat. 
 
Untuk itu, dibutuhkan peran serta Pemerintah Provinsi untuk 
menata dan mengkomunikasikan persoalan ini. Lantaran runoff 
juga membawa kayu yang berpotensi menggerus badan sungai 
dan jembatan. 
 
“Bisa merusak pondasi jembatan,” katanya. Selain itu, terjadi alih 
fungsi lahan sejumlah saluran drainase tertutup bangunan rumah 
dan rumah toko (Ruko). Selain itu, Banyak ruang hijau seperti 
persawahan dan kebun berubah menjadi kawasan permukiman. 
Pembangunan harus disesuaikan dengan RTRW dan Rencana 
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). 
 
Padahal permukiman maksimum bangunan 40 persen dari lahan 
yang ada. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 
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Penataan Ruang menyebutkan RTH di perkotaan paling sedikit 
30 persen dari luas wilayah. Sementara di Kota Malang, diakui 
belum memiliki luas RTH yang sesuai. “Ini penyakit lama, sungai 
di Jalan Borobudur menjadi trotoar,” katanya. 
 
Pengalaman penanganan permukiman kumuh di Bozem 
Morokrembangan di Surabaya. Bangunan rumah diubah 
menghadap bozem dan mundur hingga dua meter. “Memang 
prosesnya panjang. Sejumlah kawasan di Malang bisa 
mencontoh Surabaya,” katanya. 
 
Bagaimana penganan banjir di Malang? Nurul mengusulkan 
minimal semua rumah harus memiliki sumur resapan. Sedangkan 
setiap perumahan wajib membangun sumur injeksi yang minimal 
diameter satu meter. “Wali Kota Malang sudah mengeluarkan 
Surat Edaran pada 2020, Kelurahan wajib menganggarkan sumur 
injeksi,” katanya. 
 
Nurul yang juga anggota Tim Pertimbangan Percepatan 
Pembangunan Daerah Kota Malang mengakui jika banyak 
bangunan melanggar sepadan sungai dan dibangun di atas 
sungai. Seperti permukiman di Bunul yang longsor, berdiri di 
sempadan sungai Bango. “Sempadan sungai antara 15 meter 
meter sampai 100 meter tergantung kedalaman sungai,” ujarnya. 
 
RTH Terus Menyusut 
 

Total RTH di Kota Malang seluas 2,8 persen dari luas wilayah 
Malang 110,08 kilometer persegi. Sedangkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Perkotaan 
RTH minimal 30 persen dari total luas wilayah. Terdiri atas 20 
persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. 
 
Purnawan menuding jika Pemerintah Kota Malang yang merusak 
dan melanggar sendiri Peraturan Daerah tentang RTRW. 
Pelanggaran dimulai sejak alih fungsi sejumlah RTH. Meliputi 
Taman Indrokilo menjadi perumahan mewah pada 1990-an. 
Dilanjutkan alih fungsi boezem atau waduk menampung limpasan 
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air dalam kota di Pulosari menjadi gelanggang olahraga (GOR) 
Pulosari. 
 
Kampus Sekolah Usaha Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) 
menjadi pusat perbelanjaan, dan taman kunir menjadi kantor 
kelurahan. Selain itu, stadion luar Gajayana juga diubah menjadi 
pusat perbelanjaan. RTH sesuai Perda Kota Malang Nomor 4 
Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030 secara ekologis 
fungsinya sebagai pengatur iklim mikro yang menciptakan 
kesejukan. 
 
Sayangnya fungsi penting itu tak berjalan, bahkan dilanggar. RTH 
digusur untuk ruang ekonomi. Pemerintah Kota Malang juga tak 
tegas dalam menegakkan peraturan. Bangunan yang menutupi 
sungai tidak ditindak dan diberi sanksi. “Terjadi pembiaran. 
Pemerintah juga memberi contoh pelanggaran atas RTRW yang 
dibuat,” katanya. 
 
Komitmen eco-policy birokrasi di Malang, katanya, sangat 
rendah. Dilihat dari inkonsistensi atau ketaatan terhadap aturan 
tata ruang dan mudahnya memberikan izin atas ekploitasi RTH. 
Muara inkonsitensi atas tata ruang, katanya, dengan sentuhan 
ruang ekonomi sangat kuat. Indikasinya kawasan perdagangan 
cenderung dipusatkan di sisi Malang Barat yang padat pertokoan, 
perkantoran, dan perumahan. Bahkan kawasan pendidikan 
dijejali dengan ruang-ruang ekonomi mal. 
 
Catatan Alih Fungsi RTH Kota Malang 
 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Malang terus menyusut. 
Sejumlah RTH beralihfungsi menjadi ruang terbangun mulai 
menjadi perumahan mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel. 
Berikut rangkuman alih fungsi RTH di Malang mulai 1970. 
 
Selain itu, kata Purnawan, para cendekiawan turut menjadi 
bagian dari alih fungsi. Arsitek dan pakar tata kota tidak kritis 
bahkan ikut bagian dalam alih fungsi lahan. Terjadi erosi nilai-nilai 
penghormatan terhadap lingkungan dan RTH. Akademikus juga 
berkontribusi karena membiarkan dan tidak berani bersuara. 
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“Paradoks, dengan Malang Kota pendidikan. Prihatin,” ujar 
Purnawan. RTH dalam perspektif sosial budaya dan ekonomi, 
katanya, seharusnya ditekankan sosial budaya 60 persen 
selebihnya ekonomi. Jika RTH penekanan utamanya peningkatan 
ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tak sebanding 
dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. 
 
Seharusnya, ujar Purnawan, RTH dikelola dengan sentuhan 
sosial dan budaya. Melibatkan budayawan sehingga akan 
menempatkan tata ruang yang humanis. Hidup. Dengan 
melibatkan budayawan, tidak akan menjadikan Kota Malang 
dengan memalangkan malang. Tetapi akan menjadi Malang 
Kucecwara sesuai slogan Kota Malang, yang artinya Tuhan 
mengahncurkan yang batil. 
 
“Menjadi nilai, spirit Malang. Secara kultural, moralitas dan 
budaya,” katanya. Selain itu, juga menyediakan ruang untuk 
fasilitas pendidikan seperti memperbanyak museum, dan 
perpustakaan. Bukan justru memperbayak pusat perbelanjaan 
atau mal. Memperkaya wawasan penyelamatan ruang dan 
budaya, bukan eonomi. 
 

 
Peta RT/RW Kota Malang 

 
Dalam RTRW Kota Malang, katanya, seharusnya, 60 persen 
ruang sosial dan budaya selebihnya 40 persen ruang ekonomi. 
Namun, yang terjadi sebaliknya, banyak dibangun ruang 
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ekonomi. Ketika RTRW menekankan ekonomi, maka kawasan 
terbangun lebih banyak memfasilitasi ruang ekonmi. Sehingga 
terjadi erosi kultural. 
 
Malang tak perlu menjadi kota metropolitan dengan simbol 
banyak mal. Lantaran akan menjadikan Malang bernasib semakin 
“Malang”, seperti plesetan kota metropolis dunia seperti “Chicago 
menjadi Sickago, Frankfurt menjadi Krankfurt, Los Angeles 
menjadi Lost Angels, Houston menjadi Ghost Town, Indianapolis 
menjadi India-no-place atau Washington DC menjadi Washington 
Dysfunctional City”. 
 
Purnawan menilai seharusnya tak ada genangan di Kota Malang, 
lantaran Malang berada di dataran tinggi. Kota Malang berada di 
ketinggian 506 meter di atas permukaan laut (mdpl). Selain itu, 
Kota Malang dilintasi empat sungai besar, salah satunya sungai 
Brantas. “Malang dataran tinggi, Malang menjadi kota genangan 
jadi pertanyaan besar. Ada apa?,” tanya Purnawan. 
 
Malang memperoleh air dari suplai Kabupaten Malang dan Batu. 
Lantaran tidak ada titik mata air kecuali di Joyogrand, dan 
Glintung. RTH menjadi jaringan pematusan di Malang tak lagi 
bersifat menyalurkan air hujan ke selokan kemudian ke sungai 
dan laut. Namun, menata Malang dalam tata ruang menjadi go 
blue dengan menabung air. 
 
Saluran air banyak yang tersumbat, air hujan yang disalurkan ke 
selokan seharusnya hanya air limpasan atau lebebihan. Setelah 
sebagian besar air hujan diinjeksikan ke dalam tanah. Komitmen 
hanya di Perda Konservasi Air, namun tidak ada aksi nyata. 
Sumur injeksi sebanyak 1000 titik, katanya, tak sebanding 
dengan luas Kota Malang. 
 
Untuk mengatasi banjir dan genangan, kawasan yang rutin 
diterjang banjir harus direlokasi atau beradaptasi dengan 
meninggikan bangunan rumah. Malang yang memiliki jargon 
Malang Kota Bunga, katanya, harusnya menyediakan tegakan 
vegetasi di permukiman. Jika perlu dilakukan secara mandiri 
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dengan membentuk hutan kota berbasis masyarakat. Setiap 
halaman warga ditanam aneka pepohonan. 
 
Menciptakan hutan kota urban, dibentuk dari tanaman dalam 
polibag besar. Atau warga tak punya tanah, pemerintah 
menyumbang bibit tanaman. Selama ini hutan kota di kawasan 
area publik. 
 
Selain itu juga keteladanan ekologi. Dibutuhkan birokrat yang 
biokratis, yang mempertimbangkan lingkungan. Tata ruang yang 
sebagai kebijakaan pengembangan daya tampung lingkungan. 
Sehingga Malang menjadi kota yang humanis tidak sakit. 
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Kepayang, Peredam Tambang 
Emas Ilegal di Desa Raden Anom 

Elviza Diana & Gusriwandi 
 

• Buah atau biji kepayang, bisa jadi penangkal dari tambang emas 
ilegal, seperti apa? Pertambangan emas ilegal menggila seperti di 
Kecamatan Batang Asai, Sorolangun dan sekitar. Dari lahan 
pertanian, perkebunan, hutan sampai sungai terjarah tambang emas 
ilegal. Tetapi tidak di Desa Raden Anom. Desa ini tak ingin ada 
tambang emas ilegal merusak alam mereka. Mereka memilih hidup 
dari hasil tani, kebun dan hasil hutan, salah satu dari minyak 
kepayang. 

• Buah kepayang bisa jadi bahan baku minyak. Masyarakat adat di 
Desa Raden Anom turun menurun kelola biji kepayang jadi minyak, 
bisa jadi buat minyak makan atau pengobatan. Hingga kini, mereka 
terus bikin minyak kepayang dan sudah dipasarkan. Tambang emas 
ilegal yang merusak pun tak masuk ke desa ini. 

• Muhammad Sapar, Ketua Kelompok Tani Hutan Talun Sakti 
mengatakan, kepayang menjadi pemersatu dalam konflik sosial 
karena tambang emas ilegal. Kepayang membangkitkan kembali 
tradisi dan memori lama, berbondong-bondong mengolah kepayang 
bersama-sama. 

• Desa Raden Anom punya Hutan Adat Talun Sakti Muaro Seluro. Ia 
jadi nadi kehidupan bagi masyarakat sekitar. Sungai Batang Seluro, 
membelah menuju Sungai Batang Asai bersumber dari air hulu hutan 
adat.  Hutan adat Talun Sakti Muaro Seluro terjaga. Saat lokasi 
hutan lain terbabat habis untuk tambang emas ilegal, Talun Sakti tak 
terjamah. Kepayang tumbuh liar di hutan adat ini. 

Muhammad Sapar bersama Aroti, istrinya, mengumpulkan satu 
per satu biji kepayang atau kluwek (Pangium edule)  yang jatuh di 
pinggir Sungai Seluro. Kiding, alat pengumpul berbentuk tabung 
terbuat dari bambu separuh terisi. 

Pohon kepayang berbuah satu kali setahun. Warga mengenal 
musim panen raya dan selingan. Biasanya, kepayang mulai 
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berbuah November hingga Februari, dan musim panen raya pada 
Januari. 

Sapar membawa sekeranjang buah kepayang, sekitar 35 
kilogram. Buah ini untuk bikin minyak. Per kilogram buah 
kepayang kering bisa hasilkan 0,35 gram minyak. 

Sapar, adalah Ketua Pengelola Hutan Adat Talun Sakti, Desa 
Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Sarolangun, Jambi. Dia 
bilang, pohon kepayang diatur secara adat dan proses 
pengambilan buah pun tidak bisa sembarangan. 

“Hanya buah kepayang yang jatuh boleh diambil, tidak 
boleh dijuluk dengan kayu atau bambu. Didenda adat 
kalau dijuluk,” katanya. 

Pepohonan di Hutan Adat Talun Sakti, tak bisa sembarangan 
diambil. Kepayang tak boleh dipanjat, petai tak boleh diberi tanda 
atau dilukai, maupun pohon bidara tak boleh ditebang. 

“Itu hukumnya kalau kami disiko beras 20 kilo gram, serta lemak 
manisnya dan emas satu mayam.” (Hukumnya denda beras 20 
kilogram, serta lemak manisnya dan emas 3, 33 gram). 

Kepayang kembali diangkat jadi sumber mata pencaharian lain di 
Desa Raden Anom sejak 2015. Jumlah rata-rata produksi 50 
kilogram per tahun. Potensi kepayang dihitung per pohon bisa 
hasilkan minimal 35 kilogram minyak per panen. Setidaknya, 
Desa Raden Anom bisa hasilkan 700 kilogram per panen atau 
sekitar Rp35 juta. 

Biasa, kepayang panen bisa dua kali setahun. Jadi, pertahun 
potensi hasil Rp 70 juta. Desa Raden Anom, ada sekitar 59 
keluarga punya pohon kepayang, jadi hasil rata-rata Rp1,2 juta. 

Minyak kepayang mulai dijual sejak 2017. Mereka mulai 
memproduksi dan menjual minyak kepayang. 
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Pohon kepayang sekitar 200 batang di Desa Raden Anom 
tersebar di luasan 183 hektar. Kepayang biasa hidup di pinggiran 
Sungai Seluro. Akar yang kuat berfungsi menahan abrasi 
sepanjang sempadan sungai. Dari akar sampai daun kepayang 
bermanfaat. 

Akar untuk menahan laju abrasi di sepanjang Sungai Seluro. 
Daun untuk mengawetkan makanan seperti daging dan ikan. 
Daun muda mereka iris tipis campur dengan daging yang sudah 
dibersihkan. Terakhir, daging dicampur dengan irisan daun 
kepayang muda kemudian dibalut dengan daun tua berukuran 
lebar. Simpan di dalam toples tertutup rapat. 
 
“Biasa bisa tahan sampai enam hari, tidak berjamur dan tak 
busuk. Dulu, pengganti lemari es kami ya, itu daun kepayang ini,” 
cerita Artoti. 

Kulit batang, katanya sebagai pengobat luka pada ternak. “Dulu, 
kalau ada ternak misal sapi diterkam harimau balur pakai kulit 
batang ini yang dikikis dan ditumbuk. Sehat lukanya.” 

Biji kepayang juga bisa buat sayur gulai atau tumis. Rasa seperti 
biji nangka. 

Sejak dulu, minyak kepayang untuk memasak, jauh sebelum ada 
minyak sawit. Akses jalan jauh untuk mendapatkan minyak dari 
luar, membuat desa-desa di Kecamatan Batang Asai pakai 
minyak kepayang.  Kemajuan teknologi dan akses jalan yang, 
membuat sebagian besar orang berpindah pakai minyak sawit. 

Mereka dulu menukar minyak dengan hasil kebun atau garam 
dengan daerah lain. Perlahan tradisi ini menghilang dengan 
masuk minyak sawit. Minyak kepayang digunakan untuk minyak 
urut dan pengobatan. 

Biji kepayang mengandung lemak kalau difermentasi akan 
menghasilkan lemak siklik tidak jenuh yaitu asam hidrokarpat. 
Meyer (1971) dalam Heriyanto dan Subiandono (2008) 
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menjelaskan, asam lemak siklik yang terkandung dalam biji 
kepayang memiliki sifat anti bakteri yang dapat mengobati 
penyakit lepra, kudis dan beberapa penyakit kulit lain. Bahkan, 
kepayang juga dapat digunakan sebagai insektisida hayati untuk 
melawan kutu kepala, sebagai  obat  serangga  dan  rayap. 

Pengolahan minyak kepayang perlu waktu tiga sampai tujuh hari. 
Mulai dari mengambil biji-biji kepayang yang jatuh di tanah, 
rendam di aliran sungai selama satu malam untuk menghilangkan 
racun. Lanjut dengan penjemuran biji yang memakan waktu 
hingga tiga hari, tergantung cuaca. Setelah itu, masak dan peras 
hingga menghasilkan minyak. 

Buah kepayang, yang jadi andalam untuk bikin minyak di Desa raden Anom, Jambi. Foto: 
Elviza Diana/ Mongabay Indonesia 

Alat pemersatu 

Sapar duduk di depan rumah panggung. Menghirup kopi dan 
makan sepiring pisang goreng dengan minyak kepayang. Aroma 
khas menyeruak memenuhi ruang tamu. Di depannya, Sungai 
Batang Seluro. Air mengalir deras dan jernih. 
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Sungai Batang Seluro, memisahkan tiga dusun, Muaro Seluro, 
Badengkong dan Bukit Lancang di Desa Raden Anom. Muaro 
Seluro menentang keras  kehadiran alat berat merusak dusun 
mereka demi kilauan emas. Meski gegap gempita emas di dusun 
dan desa tetangga, tak menyurutkan dusun ini mempertahankan 
wilayah mereka dari pertambangan emas ilegal. 

Para perempuan protes saat ada pengusaha bekerjasama 
dengan oknum pejabat desa memasukkan alat berat untuk 
penambangan emas ilegal. 

“Bakar, bakar,bakar,” teriak beberapa ibu di belakang 
Sapar. Sapar mengenang protes warga pada 2015. 

Dia tidak ingat siapa yang berteriak penuh amarah saat melihat 
alat berat masuk ke dusunnya. Perlahan alat berat mundur, tidak 
jadi masuk ke Muaro Seluro. 

Demam emas masih tetap berlangsung di desa sekitar, tetapi 
tidak di dusunnya. “Kalau ada yang nanya apa mata pencaharian 
utama kami, ada dua karet dan ‘emas’,” katanya. 

Dalam seloko adat emas juga disebut-sebut sebagai satuan 
denda yang sah secara adat. Masyarakat Batang Asai umumnya 
memang mengambil emas di musim-musim gagal panen dan 
saat sungai surut. 

Mereka mengenal sistem mendulang, mencari emas secara 
tradisional dengan alat terbuat dari kayu yang berbentuk bulat 
dan pipih. 

Kerakusan mengubah tradisi. Orang-orang berbondong 
mengeruk emas sebanyak-banyaknya. 

“Alat-alat masuk, banyak orang luar yang memodali. Emas tidak 
menjadi sakral lagi sebagai takaran denda yang dibayar dalam 
adat. Ini lebih kepada memperkaya sebagian orang dan pemodal 
saja,” katanya. 
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Minyak kepayang bikinan warga Desa Raden Anom, Jambi. Lewat antara lain minyak 
kepayang ini warga hasil sumber ekonomi dan tak ingin tambang emas ilegal masuk, 
Foto: Elbiza Diana/ Mongabay Indonesia 

“Alam rusak, sungai rusak, apa yang mau diminum. Apa yang 
mau dimasak kalau sawah diubah jadi lokasi tambang. Emas 
tidak bisa menggantikanya.” 

Warda desa ini membentuk Kelompok Tani Hutan Talun Sakti 
pada 2017. Kelompok ini beranggotakan 25 orang, mayoritas 
perempuan. Talun Sakti diambil dari nama hutan adat yang 
mereka miliki. 

Hutan Adat Talun Sakti Muaro Seluro merupakan bagian dari 
kawasan hutan lindung Bukit Tinjau Limun seluas 641 hektar 
yang dikukuhkan Bupati Sarolangun pada 2015. 

Sapar selaku Ketua KTH Talun Sakti bilang, kepayang menjadi 
pemersatu dalam konflik sosial karena tambang emas ilegal. 
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Kepayang membangkitkan kembali tradisi dan memori lama, 
berbondong-bondong mengolah kepayang bersama-sama. 

Saat pengolahan ini, silaturahmi kembali terjalin. Benang-benang 
persaudaraan yang putus karena beda kepentingan dalam 
mencari penghidupan, disambung kembali dengan adat dan 
tradisi beratus tahun sebelum tambang emas merajalela. 

“Ada saudara berkelahi semaka adik beradik. Mamak (paman) 
dengan kemenakan (keponakan). Bahkan ada anak bebala 
(bermusuhan) dengan orang tua sendiri karena berebut emas,” 
katanya 

Minyak kepayang mulai produksi sejak lama namun Sapar dan 
anggota KTH Talun Sakti belum bisa bicara keuntungan. Dia 
bilang, kepayang ini menyambung tali silaturahmi yang porak-
poranda karena emas. 

“Pasca penolakan, kami terbagi dua. Ada yang setuju peti 
(pertambangan emas tanpa izin) ada yang menolak. Kepayang 
ini yang menyatukan. Ada kegiatan pengolahan minyak kepayang 
menyambung kembali putusnya tali persaudaraan.” 

KTH Talun Sakti mulai produksi minyak kepayang secara serius 
pada 2019. Saat beberapa desa dan KTH mulai kendor bikin 
minyak kepayang, Talun Sakti mampu mempertahankan 
produktivitas minyak kepayang berkisar 30-50 kilogram per 
tahun. 

Data KPH Limau menunjukkan, KTH Talun sakti tetap menjual 
minyak kepayang walau tiga tahun terakhir yang produksi hanya 
dua KTH. Penurunan ini juga dipicu kepayang tak berbuah. 

“Ada memang sebagian lokasi tidak berbuah. Kalau di Batang 
Asai itu beberapa desa tetangga Raden Anom seperti KTH 
Sungai Bemban. Selama ini, mereka membeli kepayang dari 
Raden Anom,“ kata Sri Liah Suzanto, Kasi PKPM KPH Limau 
Sarolangun. 
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Pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu di desa-desa 
yang berdampingan dengan aktivitas pertambangan, katanya, 
mampu menurunkan riak emas.  Meski tidak bisa disandingkan 
secara nilai ekonomi, kata Suzanto, kepayang jadi emas hijau 
dari pembangunan ekonomi berkelanjutan yang harus terus 
dikembangkan. 

KPH Limau mengeluhkan saat ini mereka juga terkendala 
pemasaran. Di awal, mereka sempat mendapatkan permintaan 
ekspor ke Belanda, Nelakangan tidak lagi karena kondisi 
pandemi. 

Persoalan penjualan HHBK yang tidak bisa bersaing dengan 
hasil kebun yang punya pasar sendiri. 

Buah kepayang dari hutan Desa Raden Anom. Buah ini untuk bikin minyak. Kepayang, 
jadi salah satu mata pencarian warga desa yang hingga kini menolak tambang emas ilegal 
masuk wilayah mereka. Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia 

Helianti Hilman, pendiri Javara Indonesia, menjual produk khusus 
HHBK memang perlu cerita untuk mengemas produk. “Kita bukan 
menjual barang, tapi cerita budaya, cerita hutan dan cerita 
berkelanjutan dalam produk lokal dari masyarakat adat yang 
dijual,” katanya Kelas Belajar Ketahanan Pangan dan Perubahan 
Iklim yang diselenggarakan SIEJ dan Folu beberapa waktu lalu. 
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Kalau hanya berpikir menjual produk, katanya, sulit bersaing 
dengan hasil perkebunan masif dan pasar tersedia di mana-
mana. 

Selain minyak kepayang, saat ini KPH Limau dan KTH Talun 
Sakti juga menjajal potensi rebung (bambu muda) untuk jadi 
keripik. 

Artoti bilang, kegiatan ini menambah pendapatan keluarga dan 
bisa selingan selepas ke sawah dan menyadap karet dan bikin 
minyak kepayang. 

“Kepayang banyak sudah sangat tua dan tidak produktif, jadi 
potensi minyak tidak maksimal. Ini jadi kendala kita dalam 
memanfaatkan minyak kepayang jadi alternatif mata pencaharian 
lain,” ujar Sapar. 

Suzanto menyebutkan, pada 2019  mereka melakukan 
penanaman 500 batang kepayang di lahan empat hektar di 24 
KTH di Kecamatan Batangasai dan Limun. 

“Kami sudah penanaman di beberapa titik, memang kepayang 
sudah tua sehingga produktibitas rendah. Kita tanam di lahan 
lain. Itu ada yang di kebun petani, ada di sepanjang sungai. 
Termasuk Raden Anom prioritas regenerasi yang dilakukan,“ 
katanya. 

Menjaga hutan adat 

Air Terjun Talun Sakti setinggi 20 meter di kelilingi pohon-pohon 
besar. Nama air terjun ini kemudian diambil masyarakat Desa 
Raden Anom untuk menamai hutan adat yang mereka. Hutan 
Adat Talun Sakti Muaro Seluro, Desa Raden Anom jadi nadi 
kehidupan bagi masyarakat. Sungai Batang Seluro membelah 
menuju Sungai Batang Asai bersumber dari air hulu hutan adat. 
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Hutan adat Talun Sakti Muaro Seluro terjaga. Saat lokasi hutan 
lain terbabat habis untuk tambang emas ilegal, Talun Sakti tak 
terjamah. Kepayang tumbuh liar di hutan adat ini. 

Sapar bilang ada banyak pohon berusia ratusan tahun dalam 
hutan adat ini termasuk  kepayang.  Lembaga Pengelola Hutan 
Adat Talun Sakti patroli rutin.  Pada 2015, Talun Sakti Muara 
Seluro telah dikukuhkan Bupati Sarolangun lewat SK No 
289/Bunhut/2015 tentang pengukuhan Hutan Adat Talun Sakti 
Dusun Muara Seluro Desa Raden Anom. 

Proses buah kepayang jadi minyak. Pemanfaatan buah kepayang jadi minyak, salah satu 
senjata menangkal masuknya tambang emas ilegal. Foto: Elbiza Diana/ Mongabay 
Indonesia 

Survei dan monitoring satwa oleh Perkumpulan Walestra di 
dalam hutan adat Talun Sakti Muaro Seluro diketahui di sini 
masih terdapat kekayaan fauna sangat beragam dan langka. Di 
sini masih ada harımau Sumatera, macan dahan, kucıng emas, 
beruang madu, burung kukau besar,serta kura–kura 
hutan (Manouria emys). 
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Di hutan Adat Talun Sakti Muaro Seluro, kura-kura hutan dengan 
mudah dijumpai. Kura-kura hutan spesies unik dan langka ini 
oleh IUCN Redlist masuk dalam status terancam punah 
(endangered). 

Menjaga hutan adat Talun Sakti dari berbagai ancaman terutama 
tambang emas, kata Sapar, perlu hasil kebun lain untuk 
mengganti karet tua yang kurang produktif. 

“Kami butuh bantuan bibit seperti pinang yang akan ditanam 
seling dengan tanaman hortikultura. Karet tidak bisa diandalkan 
lagi.” 

Sapar bilang, masyarakat bisa melepaskan diri dari kemilau 
emas, Dusun Muara Seluro, membuktikan itu. “Yang ada 
tambang juga merasakan bagaimana pahitnya sesudah peti. Duit 
panas, banyak tidak berkah. Duit siluman kalau kata orang 
dapatnya sebentar, habisnya juga.” 

Dia bilang, sebenarnya dengan mengoptimalkan potensi kebun, 
masyarakat bisa berdaya menolak tambang emas ilegal. 

“Kalau ada pemberian bibit untuk mengoptimalkan kebun 
masyarakat. Kami melihat potensi pinang saat ini baik. Beberapa 
petani sudah menanam pinang sejak dulu, bisa diandalkan dari 
karet.” 
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Hutan Kota, Senjata Jakarta 
Hadapi Efek Gas Rumah Kaca 

Rizki Baiquni Pratama & Nadia P 
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Hutan Kota, Senjata Jakarta 
Hadapi Efek Gas Rumah Kaca 

Rizki Baiquni Pratama & Nadia P 
 
 

Ellyta Indriastanti tiba di  Srengseng, Jakarta Barat, sekitar pukul 
15.00 WIB. Sabtu itu, 14 Desember 2021, perempuan 24 tahun 
itu hendak reuni kecil-kecilan bersama empat orang temannya. 
 
Mereka sebetulnya bisa saja memilih pergi ke mal di Jakarta 
Barat yang—menurut Google Maps—tersebar di 15 lokasi. 
Namun, kelimanya menganggap mal terlalu sering disinggahi. 
Lagi pula, ia dan teman-temannya mengincar udara sejuk yang 
bukan berasal dari AC. 
Jadilah mereka berkumpul di hutan seluas 10 lapangan sepak 
bola di Srengseng tersebut. 
 
“Sekalian main. Sudah lama enggak ke sini. Dulu waktu masih 
sekolah suka ke sini, tapi sejak zaman COVID-19 sudah enggak 
pernah,” kata Ellyta. 
 

 
Pengunjung di Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat Foto: Rizki Baiquni Pratama 
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Hutan kota lazimnya merupakan hutan buatan (artifisial) yang 
dirancang untuk fungsi edukasi, rekreasi, dan ekologi. Ia 
berperan sebagai paru-paru kota yang menyerap emisi gas 
rumah kaca (GRK) yang dihasilkan masyarakat perkotaan. 
 
Sumber emisi GRK terbesar di DKI Jakarta berasal dari sektor 
transportasi. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 
menunjukkan bahwa sepanjang 2021, emisi dari sektor tersebut 
mencapai 11,86 juta ton CO2 ekuivalen. Banyaknya CO2 di 
udara itu pun mengakibatkan suhu Jakarta semakin panas. 
 

 
Analogi beban emisi CO2 kendaraan di DKI Jakarta. Foto: kumparan 

 
Untuk menekan kenaikan suhu Jakarta, hutan kota menjadi 
solusi. Menurut dosen Departemen Konservasi Sumberdaya 
Hutan dan Ekowisata IPB, Siti Badriyah Rushayati, hutan kota 
dapat berfungsi sebagai ameliorasi iklim. Nilainya bahkan lebih 
tinggi dari ruang terbuka hijau (RTH) lain seperti taman atau 
rerumputan. 
 
“Ameliorasi iklim itu perbaikan kondisi iklim mikro perkotaan. 
Pohon yang menyerap CO2 kan mengurangi efek gas rumah 
kaca. Jadi efek negatifnya berkurang,” kata Badriyah kepada 
kumparan, Rabu (1/12/2021). 
 
 
 



 

 

85 

Wajah Hutan Kota di Jakarta 
 

Bukan cuma Ellyta dan keempat kawannya yang mendatangi 
Hutan Kota Srengseng pada Sabtu itu. Berdasarkan catatan 
penyuluh Hutan Kota Srengseng, Tambok Pahala Adryan 
Aruann, jumlah pengunjung di akhir pekan bisa mencapai 300–
400 orang per hari. 
 

 
Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat Foto: Rizki Baiquni Pratama/kumparan 

 
Menurut Tambok, Hutan Kota Srengseng dahulu adalah tempat 
pembuangan sampah terbesar di Jakarta sampai akhir 1995. 
Jauh sebelum ada Bantargebang, sampah ibu kota bermuara 
lahan seluas 15 hektare itu. 
 
“Dulu (bentuknya) seperti cekungan. Diuruk sampah, baru 
diserahkan ke Dinas Kehutanan untuk jadi hutan kota, sehingga 
kondisi sudah datar baru diuruk lagi dengan tanah, lalu ditanami,” 
kata Tambok saat berbincang dengan kumparan di Kawasan 
Ekowisata Mangrove PIK, Jakarta Utara, Rabu (24/11/2021). 
 
Meski begitu, luas Hutan Kota Srengseng yang semula 15 ha kini 
menyusut menjadi 10,15 ha. Musababnya adalah normalisasi Kali 
Pesanggrahan yang dimulai sejak 2013. Normalisasi itu dilakukan 
dengan betonisasi pelebaran kali dan jalanan masyarakat. 
Proyek yang dilakukan untuk mengantisipasi banjir ini kini sudah 
rampung. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP No. 3 Tahun 2002 
tentang Hutan Kota, luas minimal sebuah hutan kota adalah 0,25 
ha. Sementara persentase luas seluruh hutan kota paling sedikit 
10 persen dari wilayah perkotaan. 
 
Sebuah wilayah dapat disebut hutan kota mengacu definisi 
sebagai berikut: 
“Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang 
kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah 
negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota 
oleh pejabat yang berwenang.” 
 

 
 
Pejabat berwenang yang dimaksud adalah wali kota atau bupati. 
Namun khusus DKI Jakarta, penunjukkan hutan kota dilakukan 
oleh gubernur. 
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Definisi tersebut lantas menyebabkan hutan yang berada di 
Jakarta Utara seperti di Kepulauan Seribu atau hutan mangrove 
di PIK tak masuk kategori sebagai hutan kota, sebab secara 
administratif kumpulan pepohonan di sana ada di ranah 
pemerintah pusat. Namanya pun bukan hutan kota, melainkan 
cagar alam atau kawasan hutan. 
 
Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI 
Jakarta, saat ini ada 31 hutan kota yang tersebar di seluruh 
Jakarta. Jika ditotal, luas lahan 31 hutan kota itu baru mencapai 
176,12 ha. Artinya, luas seluruh hutan kota baru 0,27 persen dari 
luas Jakarta yang seluruhnya mencapai 66.410 ha. 
 
Menurut Direktur Konservasi Air dan Tanah KLHK Muhammad 
Zainal Arifin, cakupan hutan kota di DKI Jakarta memang tak bisa 
dipukul rata seperti di kota-kota lain. Oleh sebab itu, pemerintah 
pusat menghitung luas minimal hutan kota di Jakarta sebagai 
bagian dari RTH wilayah perkotaan. 
 
“Jakarta itu (jika) pendekatannya harus persis seperti ekosistem 
di perkotaan, memang agak berat. Tapi kita menjadikan satu 
dengan perhitungan RTH yang lain,” kata Zainal, Senin 
(27/12/2021). 

 
Analogi luas hutan Kota di DKI Jakarta. Foto: kumparan 

 
Menurut Zainal, luas RTH Jakarta saat ini mencapai 9,8 ha. 
Jumlah itu nyaris mendekati luas minimal hutan kota yang 
diamanatkan PP. Walau begitu, menurut UU Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang, luas RTH idealnya mencapai 30 
persen dari luas wilayah perkotaan. 



 

 

88 

 
 
 
 

  



 

 

89 

Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah 2030, Pemprov DKI Jakarta sudah 
menargetkan RTH 30 persen pada 2030, dengan rincian 20 
persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. 
 
Tujuan RTH dalam perda itu adalah untuk menurunkan tingkat 
emisi GRK sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak 
perubahan iklim. 
 
Pertanyaannya: seberapa besar serapan GRK di hutan kota 
Jakarta? 
 
Serapan CO2 di Hutan Kota Jakarta 
 
Tak mudah untuk memetakan serapan GRK hutan kota, sebab 
tak semua hutan kota di Jakarta sudah melakukan sensus pohon. 
Seperti halnya sensus penduduk, sensus pohon ialah 
menghitung pohon secara manual satu per satu. 
 
Koordinator UPT K3L Manajemen Lingkungan Universitas 
Indonesia, Eka Cipta, misalnya, mengatakan bahwa belum 
pernah ada sensus pohon di Hutan Kota UI. Meski demikian, 
pihaknya terbuka apabila Pemprov ingin melakukan sensus di 
hutan kota seluas 56,87 ha di universitas itu. 
 
“Kami memang fokus pada jenis (isi hutan) karena itu memang 
yang diperlukan dalam memperkaya biodiversitas, lalu upaya 
konservasi, dan untuk menanggulangi risiko alien species 
(spesies yang mulai langka). Jadi memang fokusnya di kualitas 
hutan, bukan di kuantitas,” kata Eka. 
 
Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan dan 
DAS Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Arie Fajar 
Septa, memaparkan bahwa Pemprov DKI baru melaksanakan 
sensus pohon di 16 hutan kota. Mereka pun belum pernah 
menghitung serapan CO2 di masing-masing hutan kota. 
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Hutan Kota Universitas Indonesia. Foto: Rizki Baiquni Pratama 

 
Walaupun begitu, Arie membantu kumparan menghitung serapan 
CO2 hutan kota melalui aplikasi i-Tree Canopy. Tools yang dibuat 
US Forest Service itu dapat mengkalkulasi daya serap CO2 
dengan sejumlah variabel, yakni faktor serapan hutan kota, 
biomassa, serta Shapefile (SHP) yang terdiri dari vektor lokasi, 
bentuk, dan atribut dari fitur geografis hutan kota. 
 
Faktor serapan hutan kota pada laporan tahun 2021 ada pada 
angka 1,075 t karbon atau setara 3,942 t CO2 per ha/tahun. 
Sementara itu, biomassa mencapai 170,500 t karbon atau 
625,167 t CO2 per ha. Angka-angka ini merupakan hasil 
interpretasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dari 
inventarisasi GRK nasional. 
 
“Jadi sistemnya ketika kita sudah kotaki area boundary, nanti 
sistem tinggal meminta titik konfirmasi berdasarkan kelas-kelas, 
rumput, air, land cover itu,” kata Arie. 
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Dengan pemodelan tersebut, angka daya serap di 31 hutan kota 
pun dapat terpetakan. Hutan Kota UI, misalnya, mampu 
menyerap CO2 hingga 175,61 ton sepanjang tahun 2021, 
sedangkan itu, Hutan Kota Srengseng menyerap 31,74 ton CO2 
pada periode yang sama. 
 
Secara keseluruhan, 31 hutan kota di seluruh Jakarta mampu 
menyerap 500,49 ton CO2 ekuivalen sepanjang 2021. Artinya, 
kontribusi hutan kota dalam menyerap emisi di Jakarta sebesar 
11,86 juta ton CO2 ekuivalen mencapai 0,0042 persen. 
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“Sektor kehutanan di DKI kan kecil, sedangkan sektor energi, 
limbah, transportasi, dan lain-lain itu besar. Kalau dibandingin, 
enggak bakal terkejar,” kata Arie. 
 

 
 
Masa Depan Hutan Kota 
 
Dari segi jumlah, hutan kota di Jakarta terus berubah seiring 
waktu. Ada yang hilang, ada pula yang bertambah. Hutan kota 
Masjid Istiqlal, Blok P Walikota Jakarta Selatan, Kawasan Berikat 
Nusantara Marunda, serta hutan kota milik PT. Jakarta 
Propertindo (Jakpro) kini tak lagi dianggap sebagai hutan kota 
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aktif. Padahal, empat hutan kota itu pernah ditetapkan sebagai 
hutan kota dengan Surat Keputusan Gubernur. 
 
Hutan Kota Jakpro, misalnya, kini sudah beralih fungsi menjadi 
instalasi pengolahan air (water treatment plant). Sementara 
Hutan Kota Marunda sudah tergerus akibat pelebaran jalan. Ini 
lantaran penetapan suatu wilayah sebagai hutan kota hanya 
berlaku minimal untuk 15 tahun. 
 
“Kami berharap kontribusi masyarakat atau dunia usaha terkait 
hutan kota itu ada. Itulah semangatnya ketika [suatu kawasan] 
ditetapkan menjadi hutan kota. Namun seiring waktu, mungkin 
ada kebutuhan lain, ada yang berganti di kepengurusan 
perusahaan tersebut,” ujar Arie. 
 
Saat ini Pemprov DKI terus mencari lahan-lahan baru untuk 
dijadikan hutan kota. Pada 2018, Pemprov berhasil memboyong 
lahan seluas 15,31 ha yang tersebar di 12 titik. Tapi, selusin titik 
hutan kota itu masih berstatus belum aktif karena sarana dan 
prasarananya belum rampung. 
 
Persoalannya, mencari lahan baru untuk hutan kota bukanlah 
perkara mudah. Apalagi land rent dari hutan kota memiliki nilai 
ekonomi yang relatif kecil. Mari bayangkan, bila kita punya lahan 
seluas 1 ha, mana yang akan kita pilih: membangun hutan kota 
atau membangun kontrakan? 
 
Oleh sebab itu, kata Arie, perspektif ini nantinya perlu diubah. 
“Yang dihitung luas tutupan tajuk. Kalau RTH kan luasan, kalau 
tajuk itu bisa jadi hampir 100 persen hijau. Bawahnya bisa jadi 
[memiliki] banyak fungsi.” Tutupan tajuk merupakan luas tanah 
yang tertutupi kanopi atau dedaunan pohon. 
 
Penjelasan Arie diamini oleh peneliti Urban Forestry dari World 
Resource Institute, Dewi Mustika. Ia menilai ada perbedaan 
konsep antara pendekatan hutan kota yang dipakai di Indonesia 
dengan urban forestry. Dalam konsep urban forest, pohon dapat 
ditanam di mana saja, termasuk di lahan tempat warga 
membangun kontrakan atau kosan. 
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“Tutupan pohon itu urban forest. Jadi enggak cuma [pohon] hutan 
kota yang harus berkumpul. Kalau yang lebih luas lagi, tutupan 
pohon itu bisa dari mana saja. Jadi enggak butuh standar luasan, 
cuma tutupan pohon,” ujar Dewi. 

*** 
 
Hitung emisi yang dihasilkan dalam setahun dengan kalkulator 
karbon yang tersedia dalam tulisan ini. 
 

 
Keterangan: Kalkulator karbon ini dibuat berdasarkan hasil laporan emisi CO2 kendaraan 

dari World Resources Institute (WRI). Sementara data serapan karbon pohon merupakan 

hasil riset di sejumlah jurnal ilmiah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan dosen 

IPB University Prof Endes N Dachlan.  
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Di Balik Kebakaran Hutan 
Ada Aliran Fulus 
Bank Pelat Merah 

 

Satya Adhi & Frendy Kurniawan 
 
 
 
 

 
 

Laporan video ini dapat diakses melalui 
akun channel YouTube NarasiTV 

https://www.youtube.com/watch?v=wJlMTkGPVtU 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wJlMTkGPVtU


 

 

96 

Di Balik Kebakaran Hutan 
Ada Aliran Fulus 
Bank Pelat Merah 

 

Satya Adhi & Frendy Kurniawan 
 

Pada September dan Oktober 2015, kebakaran hutan dan lahan 
terjadi di beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Salah 
satu titik api terbanyak, ada di Ogan Komering Ilir, Sumatera 
Selatan, dan di area konsesi PT Samora Usaha Jaya.  
 

Masalahnya, konsesi PT Samora Usaha Jaya, perusahaan yang 
masuk dalam Sungai Budi Group tersebut, diduga melakukan 
pelanggaran. Pada 26 November 2016, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan sidak ke lahan gambut 
yang terbakar dan menemukan ribuan hektare siap ditanami 
kelapa sawit.  
 

Selain masih masih melenggang bebas dan tak diproses hukum 
atau diberi sanksi apapun, perusahaan itu dan grupnya masih 
mendapatkan kucuran dana dari bank pelat merah di Indonesia. 
Ini seperti membuat kebijakan green banking atau perbankan 
berkelanjutan seperti tak punya taji. Bagaimana ceritanya?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Klik untuk memutar video 

https://www.youtube.com/watch?v=wJlMTkGPVtU
https://www.youtube.com/watch?v=wJlMTkGPVtU
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Deforestasi dan Ancaman 
Terhadap Gajah Sumatra 

Zulkarnaini & Mabrur 

 
 
 
 

Tulisan ini pertama kali terbit di AJNN 
https://www.ajnn.net/news/deforestasi-dan-ancaman-terhadap-gajah-

sumatra/index.html 

  

https://www.ajnn.net/news/deforestasi-dan-ancaman-terhadap-gajah-sumatra/index.html
https://www.ajnn.net/news/deforestasi-dan-ancaman-terhadap-gajah-sumatra/index.html


 

 

98 

Deforestasi dan Ancaman 
Terhadap Gajah Sumatra 

Zulkarnaini & Mabrur 
 
"Di Provinsi Aceh kerusakan hutan telah memicu konflik antara manusia 
dengan gajah Sumatera. Kini satwa lindung yang terancam punah itu 85 
persen dari populasinya, berada di luar kawasan konservasi.  Strategi 
penanganan konprehensif dinanti agar satwa ikonik itu tetap lestari"  

 
Adi Herman (60) sedang membersihkan sereh wangi di kebunnya 
di Dusun Menderek, Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime 
Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dia ditemani 
seekor anak anjing. Saat ada yang datang anjing itu akan 
menggonggong.  
 
“Kalau masuk gajah dia menggonggong,” kata Adi Herman 
ditemui di kebunnya, Kamis 25 November 2021.  
 
Meski tidak mampu menghalau, namun suara "gunggung" anjing 
kecil itu sudah cukup menjadi alarm bagi Adi untuk 
mengamankan diri.  
 
Kebun Adi termasuk dalam area konflik gajah dengan manusia. 
Kebun itu berada di landskap Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Peusangan yang merupakan koridor gajah. DAS Peusangan 
masuk dalam tiga Kabupaten, yakni Bireuen, Bener Meriah, dan 
Aceh Tengah. Di koridor DAS Peusangan diperkirakan kelompok 
gajah lebih dari 30 ekor.  
 
Dalam beberapa tahun terakhir konflik gajah di kawasan itu 
sangat masif. Gajah-gajah liar masuk ke perkebunan dan 
perkampungan. Tidak terhitung berapa kerugian petani karena 
tanaman rusak diinjak dan dimakan oleh hewan berbelalai itu. 
Bukan hanya tanaman, rumah-rumah di kebun juga ambruk 
diamuk gajah.  
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Namun, para petani di Dusun Menderek hanya bisa pasrah saat 
kebun mereka rusak. Adi pernah mengalami kerugian besar 
karena tanaman jagungnya dirusak oleh gajah. Akhir 2020, lahan 
jagung seluas 1 hektar memasuki masa panen rata diinjak 
kelompok gajah liar. Adi nyaris putus asa. Jangankan untung, 
modal pun tidak kembali.  
 
“Di atas tahun 2012, konflik semakin parah, tidak terhitung 
kerugian kami. Mulai dari pinang, kemiri, durian, cabai, habis. 
Kelapa dari 38 batang, hanya tersisa satu batang, habis dihantam 
gajah,” kata Adi.  
 

 
Rumah di perkebunan warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, 
Aceh, 3 Desember 2021, rusak diamuk gajah liar. Konflik gajah liar dengan manusia di 
kawasan itu masif karena habitat gajah banya yang dirambah menjadi perkebunan. Foto: 
Dok FJL Aceh.  

 
Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, 
sejak 2016 - 2021 terjadi sebanyak 542 kali konflik gajah. Konflik 
tersebar di 16 kabupaten/kota di Aceh. Lima daerah dengan 
konflik tertinggi adalah Kabupaten Aceh Timur, Pidie, Aceh Jaya, 
dan Aceh Utara. Namun Bener Meriah menjadi daerah 
peningkatan konflik tertinggi. Pada 2020 konflik gajah hanya 
terjadi dua kali, namun melonjak tinggi menjadi 24 kali pada 
2021.  
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Kerusakan habitat  
 

Konflik gajah di Aceh dipicu kerusakan hutan yang notabene 
habitat utama gajah. Perebutan lahan antara manusia dan gajah 
membuat konflik tak berujung.  
 

Sekretaris Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan (HAkA) Aceh, 
Badrul menuturkan deforestasi berkolerasi dengan konflik gajah. 
Pada kantong-kantong gajah dengan kerusakan hutan yang 
masif, konfliknya tinggi.  
 

Misalnya, kenaikan intensitas konflik gajah di Bener Meriah 
berbanding lurus dengan peningkatan deforestasi. Angka 
deforestasi di Bener Meriah sejak 2017 - 2020 sebesar 2.300 
hektar.  Dengan rincian, pada 2017 Bener Meriah kehilangan 
tutupan hutan 584 hektar, kemudian naik menjadi 765 hektar 
pada 2018. Pada 2019 deforestasi kembali naik menjadi 951 
hektar. Alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pembalakan liar 
pemicu utama deforestasi.  
 

“Gajah bermain di hutan yang landai. Sementara aktivitas 
pertanian juga memilih hutan yang landai,” kata Badrul. 
 

 
Salah satu lokasi kerusakan hutan di Aceh Barat, Aceh karena tambang illegal seperti 
direkam menggunakan google  earth pada Desember 2021. Kerusakan hutan memicu 
gajah keluar dari habitat untuk mencari pakan (makanan) ke kawasan budidaya. Foto: Dok 
FJL.  
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Daerah dengan angka deforestasi tinggi cenderung intensitas 
konflik gajah juga tinggi. Misalnya Kabupaten Aceh Timur, 
sepanjang 2017-2019 kehilangan tutupan hutan 3.957 hektar. 
Sebagian besar kerusakan berada dalam kawasan ekosistem 
leuser yang merupakan rumah besar bagi gajah sumatera.  
 
Sepanjang 2016 hingga 2020, terjadinya sebanyak 76 kali konflik 
di Aceh Timur. Konflik umumnya terjadi di desa-desa yang 
berbatasan dengan hutan seperti Seumanah Jaya, Ranto 
Peureulak, Jambo Reuhat, dan Serbajadi.  
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Berdasarkan data Yayasan HAkA selama 2017 hingga 2019, 
Aceh kehilangan tutupan hutan 48.031 hektar, setara dengan 
43.664 unit lapangan sepak bola standar internasional. Adapun 
luas lapangan sepak bola taraf internasional 1,1 hektar atau 
11.000 meter persegi.  
 
Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, 66.150 ha maka luas 
hutan Aceh yang rusak selama 2017-2019 mencapai nyaris 
menyamai luas ibu kota Indonesia. 
 
Adapun jumlah konflik gajah 2017-2021 sebanyak 498 kali.  
Enam daerah kerusakan terbesar adalah Aceh Tengah, Aceh 
Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Bener Meriah, dan Aceh Jaya.  
Sementara enam daerah konflik gajah tertinggi adalah Pidie, 
Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Subulussalam.  
 
Data lain dari Forum Konservasi Leuser (FKL) titik illegal loging 
sebagian berada pada kantong-kantong populasi gajah.  
 
Konflik Picu Kematian  
 
Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 
sejak 2015 - 2021 jumlah gajah yang mati sebanyak 63 ekor. 
BKSDA Aceh mengelompokkan penyebab kematian, 27 ekor 
karena konflik, 16 ekor kematian alami/sakit, dan 10 ekor karena 
perburuan. Adapun jumlah populasi gajah di Aceh saat ini 539 
ekor.  
 
Kepala BKSDA Aceh, Agus Arianto menuturkan konflik memicu 
kematian karena terjadi perebutan ruang antara manusia dengan 
gajah. Beberapa ekor gajah mati karena kena jerat yang 
dipasangi untuk babi, tersengat pagar listrik atau memakan 
pupuk petani.  
 
Sebagai contoh, pada Minggu, 14 November 2021, satu ekor 
anak gajah berusia  satu tahun ditemukan di perkebunan sawit di 
Desa Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh 
Jaya. Anak gajah itu kritis, belalainya nyaris putus terkena jerat 
babi. Setelah sempat dirawat dua hari, gajah kecil itu mati.  
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Anak gajah sumatera mati di Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Kabupaten Aceh Besar, 
Aceh pada 11 November 2021. Anak gajah itu awalnya mengalami luka berat pada belalai 
karena terkena jerat di perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Jaya. Setelah dirawat 
beberapa hari, gajah kecil itu mati. Foto: Zulkarnaini/FJL Aceh  

 
Contoh lain, pada 21 Januari 2021, seekor gajah betina 
ditemukan mati di perkebunan warga di Desa Blang Rakal, 
Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah. Gajah itu mati 
karena memakan pupuk di pondok petani.  
 
Agus mengatakan kerusakan habitat gajah memicu konflik dan 
konflik memicu kematian gajah. “Pencegahan konflik harus kami 
perkuat untuk menekan angka kematian gajah,” kata Agus.  
 
Konflik gajah juga membuka peluang bagi perburuan. Biasanya 
pembunuhan gajah terjadi di daerah dengan intensitas konflik 
tinggi, seperti Aceh Timur dan Aceh Jaya. Pemburu 
memanfaatkan situasi konflik dengan memengaruhi warga untuk 
membunuh gajah.  
 
Pada 11 Agustus 2021, seekor gajah jantan ditemukan mati 
tanpa kepala dalam area perkebunan sawit di Desa Jambo 
Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur. Gajah itu mati 
diracun dan gadingnya dijual ke Bekasi, Jawa Barat.  Lahan HGU 
perkebunan sawit tersebut merupakan jalur lintasan gajah karena 
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terhubung dengan kawasan ekosistem leuser. Pelaku 
pembunuhan dan penadah gading telah ditangkap oleh polisi.  
 
Saksi ahli dari BKSDA Aceh drh Taing Lubis dalam diskusi publik 
”Penindakan Hukum Kematian Lima Gajah di Aceh”, Oktober 
2021 mengatakan, para penadah mendorong warga di zona 
konflik untuk membunuh gajah. Mereka mengajarkan dan 
memodali warga untuk memburu gajah.  
 
Taing mengatakan pembunuhan seekor gajah di Aceh Timur 11 
Agustus 2021 dan pembunuhan lima ekor gajah di Aceh Jaya, 
Januari 2020, melibatkan penadah yang sama. Hal ini 
mengkonfirmasi penadah menyasar daerah-daerah intensitas 
konflik tinggi.  
 

 
Barang bukti berupa tulang dan tengkorak gajah disita oleh polisi dari para tersangka 
pelaku kematian 5 gajah di Aceh Jaya, September 2021. Foto: FJL Aceh. 

 
Pemulihan habitat  
 

Penanganan konflik gajah di Aceh selama ini dilakukan secara 
parsial dan bersifat jangka pendek. BKSDA Aceh telah 
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membangun parit dan pagar kejut (power fencing), namun gajah 
liar tetap bisa masuk ke kawasan perkampungan.  
 
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh 
Muhammad Nur mengatakan tanpa pemulihan habitat konflik 
gajah akan terus terjadi.  Dia mengatakan perambahan, illegal 
loging, tambang emas illegal, dan pembangunan infrastruktur 
dalam kawasan hutan membuat deforestasi terus terjadi.  
 
“Dampak dari kerusakan hutan bencana alam meningkat dan 
konflik satwa tinggi. Langkah terbaik tangani konflik satwa 
dengan pemulihan hutan,” kata Nur.  
 
Selain itu, HGU perkebunan sawit yang di dalamnya termasuk 
jalur lintasan gajah perlu ditinjau ulang. Pemerintah dapat 
mendesak perusahaan agar ikut melindungi satwa atau 
mengurangi luas lahan saat proses perpanjangan perizinan. 
 
“Penegakan hukum adalah langkah akhir menyelamatkan gajah, 
langkah utama memulihkan habitat,” ucap Nur.  
 

 
Kotoran gajah terdapat di jalan menuju perkebunan warga di Desa Karang Ampar, 
Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 15 Februari 2020. Konflik 
gajah di kawasan ini cukup masif. Pada 2017 seekor gajah jantan mati ditembak 
menggunakan senjata serbu. Perambangan dan penebangan liar marak memicu konfik 
semakin sering terjadi. Foto: FJL Aceh.  
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Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Muhammad Daud 
menuturkan solusi jangka panjang penanganan konflik gajah 
dengan menetapkan kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini 
rumusan KEE sedang dibahas oleh DLHK Aceh, BKSDA Aceh, 
dan mitra konservasi.  
 
Melalui KEE proteksi kawasan habitat satwa diperkuat. Lahan 
perkebunan warga yang masuk dalam zona KEE akan diatur pola 
pemanfatan dengan mengedepankan kepentingan satwa dan 
ekonomi warga.  
 
Daud menuturkan KEE tidak mengubah kepemilikan lahan, 
namun akan diatur pola pengelolaan demi kepentingan 
konservasi. Nantinya warga yang bertani di koridor gajah harus 
menyesuaikan jenis tanaman. Tanaman yang disukai gajah 
seperti pinang, pisang, dan kelapa sawit harus diganti dengan 
tanaman lain seperti kopi, cengkeh, jengkol, sereh wangi, atau 
kemiri.  
 
“Kita mencari solusi yang terbaik, agar warga tetap bisa bertani 
dan satwa tetap terlindungi,” kata Daud.  
 
Proteksi habitat gajah dari kerusakan memang mendesak 
dilakukan. Jika tidak, kematian gajah akan terus bertambah 
hingga suatu saat gajah sumatera benar-benar punah. Tentu 
semua kita tidak mau itu terjadi. 
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Berebut Air dari Bumi Yogyakarta 

Lusia Arumingtyas & Sidhi Vhisatya 
 
 

 
 
 
 

Tulisan ini pertama kali terbit di Mongabay Indonesia 
https://www.mongabay.co.id/2022/03/27/berebut-air-dari-bumi-

yogyakarta/ 

  

https://www.mongabay.co.id/2022/03/27/berebut-air-dari-bumi-yogyakarta/
https://www.mongabay.co.id/2022/03/27/berebut-air-dari-bumi-yogyakarta/
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Berebut Air dari Bumi Yogyakarta 

Lusia Arumingtyas & Sidhi Vhisatya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Warga di Yogyakarta, makin hari makin merasakan air di sumur 
makin sulit. Bikin sumur pun makin dalam. Kalau kemarau, sumur 
kekeringan pun terjadi. Apa penyebabnya? 

•  Sektor pariwisata sebagai primadona Yogyakarta, seringkali tak 
disertai pengendalian dan pengawasan optimal. Pembangunan hotel 
menjamur di setiap sudut kota. Kekeringan sumur warga pun, tak 
lepas dari aktivitas ekonomi ini. 

•  Eko Teguh Paripurna, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana 
Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta, mengatakan, 
kekeringan sumur di Yogyakarta bukan tanpa sebab. Perubahan 
musim, alih fungsi lahan, pembangunan hotel dan kegiatan ekonomi 
lain menjadi faktor. 

•  Sampai 2020, data Dinas Pekerjaan Umum-Energi Sumber Daya 
Mineral Yogyakarta mencatat, ada 2.046 sumur bor dan sumur gali 
di Yogyakarta. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat, 1.073 
sumur pada 2014. Sayangnya, tak semua sumur ini memiliki izin. 
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Air yang keluar dari pipa di rumah Kurniawan makin sedikit dan 
keruh. Mesin pompa pun menyala lebih lama dari biasa. Biaya 
listrik meningkat. Akhirnya, pria yang tinggal di Yogyakarta ini 
menambah kedalaman sumur sampai 12 meter agar dapatkan air 
tanah lebih jernih dan deras. 

“Padahal, di kampung saya belum pernah ada yang nyuntik 
(menambah kedalaman sumur) sumur dari bapak ibu dulu. 
Sekarang, semua kaya’ (nyuntik) gitu, kalau nggak, gak bisa 
dapet jernih,” katanya, kepada Mongabay, baru-baru ini. 
Kurniawan mengenang kejadian pada 2019. 

Dia menambah kedalaman sumur karena secara kasat mata air 
sudah hampir kering. Kekeringan sumur dialami seiring marak 
pembangunan hotel di sekitar rumahnya di wilayah Sorosutan, 
Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. 

Letak rumahnya hanya berjarak sekitar 200 meter dengan hotel 
bintang 3. Ada lebih dari tiga hotel lain sekitar rumahnya. “Ini 
secara gak sadar imbas ada hotel sejak 2017 dan makin banyak 
hotel-hotel kecil disini,” katanya. 

Dodok Putra Bangsa, warga Kampung Miliaran, Umbulharjo, 
Yogyakarta, juga alami nasib serupa. Sumurnya kering sejak 
2014. Dugaannya, hotel berjarak 30 meter dari rumahnya jadi 
penyebab. 

Lebih 50 keluarga di Kampung Miliran alami kesulitan sama. 
Dodok pun aksi teatrikal mandi pasir di depan Hotel Fave guna 
menggugat pihak hotel atas kekeringan di sumur warga 6 
Agustus 2014. Kemudian aksi lagi bersama warga pada 3 
September 2014. 

“Persis seminggu setelah aksi, air bisa mengalir, sejak sumur air 
mereka disegel hingga hari ini,” kata Dodok. 

Dia pun mengusung tema Jogja Asat (Yogya kering) untuk 
memunculkan gerakan bersama dan berdampak lebih besar. 
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Pasca aksi Dodok, perlawanan serupa terjadi di Gowongan, 
Karangwuni, dan Gading, Ngaglik, Sleman. Mereka menyuarakan 
kegelisahan sama. 

Saat ini, kata Dodok, kekeringan sumur tak terlalu terasa karena 
hujan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia 
duga kekeringan mungkin terjadi kalau kemarau panjang. 

“Kekeringan di Yogya ini bisa menjadi bom waktu. Isu Jogja Asat 
itu agak meredup karena hujan lebih panjang dari kemarau. 
Bagaimana jika kemarau panjang kembali?” 

Data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber 
Daya Mineral 2018, memperlihatkan, pemanfaatan air tanah di 
Kecamatan Umbulharjo, mencapai 41,87%. 

Persentase itu berdasarkan rasio antara total pemanfaatan air 
tanah dan cadangan air dinamis di wilayah itu. Persentase ini 
naik hampir tiga kali lipat dari penelitian 2013 di kecamatan 
sama, sebesar 14,37%. 
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Yanu Koesumakristi, Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan 
Geologi Dinas Pekerjaan Umum, Nenergi dan Sumber Daya 
Mineral Yogyakarta, mengatakan, penggunaan air tanah di 
Yogyakarta itu 76% untuk pemanfaatan domestik. 

“Kalau melihat data, di Umbulharjo, rasio sangat tinggi. Salah 
satunya karena pemompaan air tanah untuk usaha, domestik dan 
musim yang jadi input untuk pengisian air tanah,” katanya. 

Eko Teguh Paripurna, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana 
Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta, 
mengatakan, kekeringan sumur di Yogyakarta bukan tanpa 
sebab. Perubahan musim, alih fungsi lahan, pembangunan hotel 
dan kegiatan ekonomi lain menjadi faktor. 

Saat kemarau panjang, katanya, masyarakat yang bermodal 
sumur gali baru merasakan dampak. Pipa-pipa sektor industri 
(hotel, apartemen) bersaing dengan pipa masyarakat yang terus 
memompa air. 

Biasanya, kedalaman sumur rumah tangga hanya sekitar empat 
meter, disuntik sampai 15 meter. Sumur bor lebih 40 meter. 

“Perkembangan ekonomi pariwisata di Yogyakarta yang tumbuh 
ini haus akan air, akan terjadi penurunan muka air tanah. 
eksploitasi air itu tak sebanding dengan pemasukan,” katanya. 

Sektor pariwisata sebagai primadona Yogyakarta, katanya, 
seringkali tak disertai pengendalian dan pengawasan optimal. 
Pembangunan hotel menjamur di setiap sudut kota. Kekeringan 
sumur warga pun, katanya, tak lepas dari aktivitas ekonomi ini. 

Pada November 2013, Walikota Yogyakarta memberlakukan 
moratorium pembangunan hotel. Ada jeda aturan itu dibuat 
sampai implementasi mulai Januari 2014, diperpanjang 2020 
melalui Peraturan Walikota Nomor 150/2020. 
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Di Kota Yogyakarta, banyak muncul hotel-hotel dari yang tak berbintang sampai 
berbintang. Kondisi menyebabkan, kerawanan bagi eksploitasi air tanah yang digunakan 
berbagai hotel itu. Rebutan air antara warga dan sektor bisnis ini pun terjadi. Foto: Lusia 
Arumingtyas/ Mongabay Indonesia 

Tahun 2018, revisi kebijakan dengan hanya berlaku bagi bintang 
tiga ke bawah dan pengecualian hotel bintang empat dan lima. 
Penginapan hotel non bintang seperti guest house, homestay, 
pondok wisata dan kos-kos ekslusif pun masih mendapat 
kelonggaran. 

Moratorium itu, katanya, jadi tak efektif kalau tidak dibarengi 
kebijakan-kebijakan penyerta, misal, tak ada evaluasi hotel-hotel 
yang sebelumnya sudah ada atau bagaimana pengawasan 
lingkungan dan penggunaan air tanah dan lain-lain. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, menyebutkan, di 
Yogyakarta ada 2.123 hotel, terdiri dari 172 bintang dan 1.951 
non bintang. Untuk Kota Yogyakarta, ada 102 hotel bintang dan 
623 non bintang. 
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Menurut Eko, peningkatan hotel disertai makin banyak kamar jadi 
masalah runyam bagi 76% atau sekitar 2,8 juta warga 
Yogyakarta yang masih menggantungkan air tanah untuk 
kebutuhan domestik. 

Pembangunan pendukung industri pariwisata ini memberikan 
beban bagi lingkungan dan masyarakat minoritas yang memiliki 
keterbatasan akses baik ekonomi maupun sosial. 

 

Banyak sumur hotel tak berizin 

Sampai 2020, data PU-ESDM mencatat ada 2.046 sumur bor dan 
sumur gali di Yogyakarta. Angka ini meningkat hampir dua kali 
lipat, 1.073 sumur pada 2014. Sayangnya, tak semua sumur ini 
memiliki izin. 

Harti Widiyaningsih, Kepala Seksi Pengawasan dan 
Pengendalian Energi dan Geologi Balai Pengawasan dan 
Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta dan 
Gunung Kidul mengatakan, di Kota Yogyakarta ada 696 titik 
lokasi sumur pengambilan air tanah. Hanya ada 92 titik berizin, 
yaitu 52 izin sumur bor dan 40 izin sumur gali. 
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Untuk tingkat provinsi, hanya 272 izin sumur. Angka itu belum 
termasuk sumur-sumur selundupan yang tak diketahui 
pemerintah. 

“Masih banyak hotel berbintang tak berizin sumur. Ada juga 
penggunaan air sumur lebih besar padahal sudah ada PDAM 
terpasang. Ada sekitar 50% (sumur) yang belum berizin,” 
katanya. 

 

Padahal, sejak UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan 
Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 1911/2019, semua pelaku 
usaha wajib memiliki izin sumur air tanah. 

Jauh sebelumnya, Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 5/2012 
tentang Pengelolaan Air Tanah, sudah mengatur soal ini, Juga 
melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 691/2020 tentang 
Penertiban Perizinan Air Tanah dan Penetapan Nilai Perolehan 
Air Tanah. 
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“Regulasi itu juga mengatur air tanah itu sebagai pilihan terakhir 
dalam usaha agar tak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari 
masyarakat sekitar. Jika sudah ada PDAM gunakan dahulu 
PDAM sebagai sumber utama,” katanya. 

Tarif pajak air tanah di Yogyakarta Rp 2.000 per meter kubik, 
sedangkan tarif air PDAM untuk bangunan komersial Rp16.500 
per meter kubik. Baru 3% atau 105 badan usaha pakai PDAM. 

“Kita selalu sosialisasi. Mereka yang belum terdaftar mungkin 
wilayahnya tidak dilalui PDAM,” kata Dwi Nurwata, Direktur 
Utama PDAM Tirta Sembada Sleman. Bagi pemilik usaha yang 
sudah tersambung tak jarang yang tidak menggunakan 
maksimal. 

Ditelusuri dari data pelanggan PDAM, hanya hotel bintang 3 yang 
jadi pelanggan, sisanya tak berlangganan. Penelusuran hotel 
tidak berbintang lain yang memiliki kamar lebih 20 kamar ini pakai 
air tanah dan tak berizin. 

Tanpa sanksi tegas dan tata kelola yang baik terhadap penggunaan air 
tanah di Yogyakarta akan berdampak pada masyarakat miskin kota. 
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Penurunan muka tanah 

Tahun 2018, Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Yogyakarta 
meneliti, anomali perubahan muka air di beberapa titik sumur 
warga di Sleman. Sumur warga di sekitar hotel, kos-kos eksklusif 
dan apartemen. Angka kedalaman sumur dalam 12 tahun terakhir 
(2008-2019) terjadi peningkatan, dari 5-6 meter jadi 9-11 meter. 

Riset ini mengatakan, makin besar laju pengambilan air tanah, 
makin curam lengkung penurunan muka tanah di sekitar sumur 
yang dipompa. Situasi itu akan terjadi hingga tercapai 
keseimbangan baru kalau terjadi pengisian dari daerah resapan. 
Faktor penyebabnya, pengambilan air tanah dalam skala besar 
dan dan meluas. 

Eko penelitian sejak 2006 dan memperlihatkan, muka tanah di 
Yogyakarta akan turun sampai 15-50 cm per tahun. Angka ini tak 
jauh berbeda dengan data 2011 rilis Dinas PU-ESDM Yogyakarta 
yang mencatat penurunan muka tanah di Kota Yogyakarta 
mencapai 30 cm per tahun. Di Sleman, penurunan terjadi antara 
15-30 cm per tahun. 

Data Dinas PU-ESDM menyebutkan, ketebalan lapisan 
penyimpan air tanah pada wilayah Cekungan Air Tanah 
Yogyakarta-Sleman mencapai 100 meter. Berdasarkan 
pemantauan saat kemarau, penurunan muka tanah sekitar 10% 
atau sekitar 13-14 meter. 

“Penurunan ini masih terbilang aman karena masih di bawah 20 
meter. Kita patut waspada jika penurunan lebih 20 meter.” 

Hingga kini, pemantauan muka tanah ini dilakukan di 44 sumur 
pantau yang tersebar di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. 
Penentuan titik pantau ini berdasarkan kajian hidrologi, dimana 
titik ini mewakili kondisi geologi, salah satunya kebutuhan 
pemantauan kalau banyak sumur di wilayah itu. 
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Penurunan muka tanah secara permanen atau subsidensi ini jadi 
masalah serius saat eksploitasi berlebihan dan tak terkendali. 
Kondisi ini, katanya, berbeda satu dengan yang lain. 

Di Yogyakarta, ada tiga CAT, yakni CAT Yogyakarta-Sleman, 
CAT Oyo (Gunung Kidul), CAT Wates dan CAT Menoreh 
(Kulonprogo). 

 

Eksploitasi berlebihan 

Heru Hendrayana, pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada 
(UGM) mengibaratkan eksploitasi air di Yogyakarta itu ibarat 
peribahasa ‘besar pasak daripada tiang.’ Pasalnya, sumur bor 
setiap tahun terus meningkat, upaya penyerapan rendah dengan 
alih fungsi lahan terus terjadi. 
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Yang mempengarugi penurunan muka tanah ini, katanya, dari 
curah hujan, tutupan lahan, sumur bor atau tingkat pemanfaatan 
air tanah. 

“Di Yogyakarta itu air tanah aman dan rawan. (Artinya) aman saat 
ini dengan catatan kita kelola dari hulu hingga hilir. Jika daerah 
pengisian tak dikonservasi akan rusak,” katanya. Dia juga ambil 
bagian bagian dalam perhitungan air tanah, tingkat pemanfaatan 
dan neraca pemanfaatan bersama PU-ESDM. 

Bagi Eko, pengambilan air tanah ini seharusnya seperti utang. 
“Berapa yang diambil, harus mengembalikan sebesar itu juga. Ini 
yang tidak terjadi.” 

Resapan air ini sangat berkurang karena banyak alih fungsi 
lahan, seperti Mantijeron, cadangan 47 juta, pemakaian 1,6 juta, 
imbuhan cuma 100-an. Di Kecamatan Gondokusuman, 
Mergangsan, Jetis dan Tegalrejo, air tanah diambil lebih besar 
dari imbuhan air yang membentuk air tanah kembali. 

“Banyak riset mengatakan air tanah Yogya itu aman tapi menarik 
jika dibacanya tidak pada ketersediaan air vs yang diambil. Ya, 
masih bisa ngambil air meski lebih dalam dan lebih dalam. Tapi 
kecenderungan air di ambil dan imbuhan (diresapkan).” 

Survei Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Yogyakarta 2014, 
dari 23 hotel yang mereka survei acak ada 10 yang melanggar 
aturan izin mendirikan bangunan dalam Perda 2/2012 dalam 
menciptakan ruang hijau dan daerah resapan air. 

Dari UU Sumber Daya Air, ‘utang’ ini bisa dibayar oleh para 
pemilik izin sumur bor kalau memiliki izin. Yakni, setiap 15 meter 
kubik yang diambil wajib membuat sumur resapan 80 cm 
diameter dan kedalaman tiga meter. Sayangnya, tak semua 
bangunan usaha memiliki izin sumur bor atau gali. 
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Hendraya bilang, ini tak semata untuk pengambilan pajak air 
tanah. Bagi akademisi, sangat penting menghitung cadangan air 
tanah sebuah wilayah. 

“Karena data yang tidak terdaftar itu banyak, penghitungan bisa 
jadi tidak akurat. Meski sudah kami perhitungkan, kita selalu 
tambah 30% dalam pemanfaatan karena tidak teregistrasi.” 
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Tentang IDJN 
Indonesian Data Journalism Network (IDJN) adalah organisasi think-
tank nirlaba dan komunitas yang mempromosikan dan mengajarkan 
jurnalisme data. IDJN bertujuan untuk memberikan solusi atas 
kurangnya pengetahuan jurnalisme data di kalangan jurnalis di 
Indonesia. 
 
 
Hubungi kami 
info@idjnetwork.org 
 

Media sosial 
Twitter & Instagram: @idj_network 
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