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ABSTRAK 
Ketergantungan manusia terhadap sumberdaya tanah terus meningkat. Hal ini 
menyebabkan tekanan penduduk terhadap lingkungan meningkat tanpa 
memperhatikan kemampuan tanah itu sendiri. Yang terjadi di Dusun Ngampon, 
Desa Sitimulyo  Kabupaten Bantul DIY, adalah eksploitasi tanah secara terus- 
menerus dalam jumlah yang sangat besar. Proses penggalian yang dalam guna 
pembuatan  batubata  mendorong   kemerosotan  sumberdaya  tanah  baik  mutu 
maupun kualitasnya. Gejala fisik yang tampak  jelas di tempat kejadian adalah 
semakin tipisnya lapisan tanah, sehingga kemampuan tanah  tidak stabil. Oleh 
karena itu, kami berusaha melakukan upaya nyata selain ingin  menyadarkan 
masyarakat setempat akan pentingnya pengelolaan lahan secara lestari namun 
juga mencarikan alternatif solusi. Berdasarkan pada hal tersebut tim mencoba 
tiga metode sebagai alternatif solusi, yaitu sistem karung, sistem pPot, dan sistem 
pembelukaran. Dari ketiga metode tersebut, sistem pembelukaranlah yang cocok 
diterapkan, karena relatif mudah dan murah dibanding dengan metode pot yang 
cukup menghabiskan banyak tenaga dan juga sistem karung yang cukup mahal. 
Walaupun begitu, sistem pembelukaran cukup memakan banyak waktu..  

Kata kunci : model reklamasi, lahan kritis, batubata.  

PENDAHULUAN 
Ketergantungan manusia terhadap sumberdaya tanah terus meningkat. Hal 

ini   menyebabkan  tekanan  penduduk  terhadap  lingkungan  meningkat  tanpa 
memperhatikan  kemampuan tanah itu sendiri. Yang terjadi di Dusun Ngampon, 
Desa Sitimulyo Kabupaten  Bantul DIY, adalah eksploitasi tanah secara terus- 
menerus dalam jumlah yang sangat besar.  Proses penggalian yang dalam guna 
pembuatan  bata,  sehingga  melampaui  kemampuan  tanah   untuk  membentuk 
struktur tanah kembali. Keadaan ini akan mendorong kemerosotan  sumberdaya 
tanah baik mutu maupun kualitasnya. Gejala fisik yang tampak jelas di tempat 
kejadian  adalah  semakin  tipisnya  lapisan  tanah,  sehingga  kemampuan  fungsi 
tanah  sebagai  media  tumbuh  tanaman  dan  media  pengatur  daur  air  menjadi 
terbatas yang pada akhirnya  ketidakstabilan ekosistem lingkungan tidak dapat 
terhindarkan. 

Kondisi lapangan desa Sitimulyo sudah sangat memperihatinkan, lubang 

 

lubang  bekas  galian guna pemanfaatan pembuatan bata merah sedalam 3 

 

6 
meter  lebih  dapat   terlihat  dengan  jelas.  Hal  tersebut  amat  sangat  mampu 
mempengaruhi secara negatif  terhadap ekosistem lingkungan. Dapat dipastikan 
bahwa kondisi tanah disana sangat tidak  subur, tanah tidak dapat menjalankan 
fungsinya sebagai media tumbuh tanaman dan media  pengatur daur air. Dapat 
dibuktikan  tanah  yang  telah  ditinggalkan  tidak  dapat  ditanami  oleh  tanaman, 
kecuali rumput, selain itu ketersediaan air tidak terpenuhi secara maksimal. 
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Sebagai mahasiswa yang memiliki keterampilan dan kompetensi 

pada bidang ini, kami merasa turut bertanggung jawab terhadap kondisi kerusakan 
lahan tersebut. Atas dasar  itulah kami berusaha melakukan upaya nyata selain 
ingin  menyadarkan  masyarakat  setempat  akan  pentingnya  pengelolaan  lahan 
secara   lestari   namun   juga   mencarikan   alternatif   solusi   dalam   pemecahan 
problematika tersebut dengan mengembalikan fungsi tanah sebagaimana mestinya 
yaitu sebagai media tumbuh tanaman dan media pengatur daur air. Metode yang 
kami pilih adalah sistem karung, sistem pot, dan sistem pembelukaran. Di sini 
kami hanya bertindak sebagai motor penggerak awal saja, selebihnya 
masyarakatlah yang meneruskannya dengan metode yang menurut mereka lebih 
efisien untuk mengembalikan fungsi tanah. 

Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  dirnecanakan  kegiatan  berupa 
reklamasi  lahan  dan  proses  penyuluhan  berupa  sosialisasi  kepada  masyarakat 
tentang cara pengelolaan lahan yang lestari. 

Program ini bertujuan untuk mereklamasi lahan bekas galian batu bata, 
membuat  model sistem reklamasi lahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan 
dan  sosial  masyarakat   sehingga  nantinya  dapat  diadopsi  oleh  masyarakat, 
memberikan pengertian yang tepat terhadap masyarakat tentang peran serta fungsi 
dari  kelestarian  lingkungan,  memberikan   alternatif  pendapatan  lain  kepada 
masyarakat, dan membantu upaya pemerintah, khususnya  Dinas Kehutanan dan 
Dinas  Pertanian  setempat,  dalam  melakukan  sosialisasi  terhadap   pelestarian 
lingkungan.  

METODE PENDEKATAN 
Langkah yang pertama kali dilakukan adalah peninjauan atau observasi 

terhadap   lahan  yang  akan  digarap  atau  dilakukan  reklamasi.  Catatan  hasil 
observasi berupa kekeritisan lahan, sebab dan akibat, serta analisis sosial terhadap 
masyarakat yang bersangkutan.  Dilakukan pada tanggal 21 April 2006 hingga 
awal Mei, dengan menggunakan alat alat teknis berupa kamera digital, alat tulis, 
blangko pengamatan dan recorder atau alat perekam. 

Langkah yang kedua adalah sebelum dilakukan upaya reklamasi dengan 
sistem-sistem yang telah ditentukan, maka dilakukan pembukaan lahan. Kegiatan 
pembukaan lahan berupa  pengukuran luasan-luasan lahan yang akan dilakukan 
reklamasi nantinya, menghilangkan tumbuhan-tumbuhan pengganggu, semak, dan 
benda  keras  yang  menghambat  mengalirnya  air  (jika  ada).  Hal  ini  berkaitan 
dengan pengolahan tanah, tenaga transport, material dan waktu yang diperlukan. 
Dengan menggunakan alat alat teknis berupa, kamera digital, alat tulis, blangko 
pengamatan dan cangkul, cetok, meteran. 

Langkah yang  ketiga  adalah  menentukan  kelas  kerusakan  lahan  untuk 
menentukan  model reklamasi yang  sesuai, dalamnya penggalian sangat 
berbanding lurus dengan kerusakan lahan, semakin dalam penggalian, maka lahan 
tersebut semakin sukar untuk ditanami  kembali dan kualitas tanahnya semakin 
buruk. Dilakukan awal Mei 2006 selama 2 minggu. Dengan menggunakan alat

 

alat teknis berupa,  kamera digital, alat tulis, blangko  pengamatan dan 
menggunakan bahan berupa kertas lakmus. 

Langkah yang keempat adalah aplikasi teori. Model-model reklamasi yang 
kami  tentukan adalah menggunakan sistem karung, model reklamasi sistem pot 
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dan model reklamasi sistem pembelukaran. Alat yang digunakan adalah  karung, 
bibit-bibit tanaman dan bahan yang digunakan berupa pupuk kandang dan NPK. 

Langkah yang kelima adalah monitoring secara rutin berkala dan evaluasi 
hasil  setiap  terjadi  perkembangan.  Hal  ini  sangat  terkait  dengan  kemampuan 
pemeliharaan.  Pemeliharaan   yang  baik  adalah  yang  teratur  sesuai  dengan 
kebutuhan.  Dilakukan  pada  tanggal  21  April  2006  hingga  awal  Juni,  dengan 
menggunakan  alat alat  teknis  berupa,  kamera  digital,  alat  tulis,  dan  blangko 
pengamatan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Model reklamasi sistem karung 

Tanah bekas galian pembuatan bata yang sudah kehilangan top soil dan 
hampir tidak mungkin tanaman tumbuh diatasnya, ditutup dengan karung-karung 
berisi campuran antara top soil dari daerah lain dengan pupuk kandang. Karung- 
karung tanah tersebut disusun tertata  sedemikian rupa hingga menutupi bekas 
galian tersebut. yang bermanfaat untuk  menggantikan  fungsi top soil (lapisan 
tanah atas) sehingga lahan tersebut mampu ditanami kembali. 

Susunan - susunan karung tersebut dijaga kelembabannya dan masing- 
masing  dilubangi sebagai tempat tumbuh tanaman dengan jarak tertentu. Pada 
sistem ini membutuhkan waktu serta biaya yang cukup banyak akan tetapi sangat 
efektif untuk lahan yang kami olah karena tidak terlalu luas, jadi dengan luas yang 
tidak cukup luas, masih tetap dapat menanam tanaman dengan jumlah yang tak 
kalah banyaknya dibanding dengan lahan yang luas. 

Keuntungan penggunaan sistem tersebut : 
1.  Lahan bisa langsung dimanfaatkan sebagai media tumbuh tanaman. 
2.  Lahan  yang  telah  menjadi  tandus  dan  kritis  tersebut  dapat  termanfaatkan 

kembali sebagai media tumbuh tanaman. 
3.  Kesuburan tanah tetap terjaga oleh mikro organisme yang terdapat pada pupuk 

kandang. 
4.  Mampu diterapkan pada lahan bekas galian hingga kedalaman lebih dari 5 

meter sekalipun. 
5.  Dapat dilakukan penanaman secara intensif 
6.  Efektif untuk lahan miring 

Kekurangan pada penggunaan metode tersebut : 
1.  Relatif memerlukan biaya yang mahal untuk pembelian bahan-bahannya. 
2.  Membutuhkan beberapa tenaga guna pembuatannya 
3.  Memerlukan waktu yang cukup lama agar tanah yang subur dan kaya akan 

hara dalam  karung tersebut mampu membaur dengan tanah setempat yang 
kurang subur, karena harus menunggu hingga karung-karung tersebut terurai 
dengan sendirinya.  

b. Model reklamasi sistem pot 
Seperti halnya sistem karung, pada metode ini dipakai campuran top soil 

dan pupuk  kandang untuk membantu tanaman tumbuh guna memulihkan tanah 
disekitarnya. Dengan bantuan beberapa penduduk, lahan yang akan dimanfaatkan 
dibersihkan, lalu digali sedalam 60  cm untuk pohon yang tinggi, 30 cm untuk 
perdu, 20 cm untuk ruput dan ground cover.  Lubang-lubang tersebut berukuran 
lebar 40 cm, panjang 40 cm dengan kedalaman 40 cm untuk semai Jati, Mahoni 
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dan Akasia, sedangkan untuk Mangga digunakan kedalaman 60 cm dengan lebar 
dan  panjangnya  60 cm karena tanaman tersebut sudah besar. Masing 

 
masing 

tanaman berjarak 3 x 1 meter. Sebelumnya setelah pembersihan lahan, tim harus 
mengukur jarak antar pohon dengan bantuan ajir dan rafia. Dalam pelaksanaannya 
tim memerlukan waktu dua hari. 

Kualitas top  soil  yang  buruk  dikupas  sedalam  ukuran-ukuran  tersebut 
diatas  dan  diganti  dengan  tanah  top  soil  dari  lahan  sekitarnya  yang  masih 
produktif  dicampur  dengan  pupuk  kandang.  Kendala  yang  dihadapi  dengan 
menggunakan pupuk kandang  adalah uret, sejenis hama pemakan akar tanaman 
yang datang karena pengaruh dari bau dan kandungan dari pupuk kandang. 

Keuntungan dari penggunaan cara tersebut adalah : 
1.  Tingkat keberhasilan tinggi.. 
2.  Tidak memerlukan banyak tenaga kerja. 
3.  Proses  pengerjaannya  relatif  mudah  dengan  biaya  yang  diperlukan  relatif 

murah. 
4.  Rekayasa lahan yang sangat efisien dan cocok diterapkan pada lahan-lahan 

bekas galian yang sangat miskin hara. 
Kekurangan dari penggunaan cara tersebut adalah : 

1.  Memerlukan tambahan atau bahan media tanam lain untuk mengganti dan 
menutup lubang galian lahan kritis tersebut. 

2.  Tapak yang ada tidak mendekati keadaan yang sebenarnya.  

c. Model reklamasi pembelukaran atau pemanfaatan pupuk hijau 
Pada sistem reklamasi model ini dilakukan dengan cara menggarap tanah 

bekas galian  lalu ditanami dengan menggunakan tanaman pioneer yang mudah 
dalam  perawatannya, contohnya seperti kacang tonggak,  karena selain 
perawatannya mudah dan cepat tumbuh, jenis tanaman ini efektif dalam mengikat 
Nitrogen yang ada di udara untuk disimpan di dalam tanah, jadi tanah akan lebih 
cepat untuk merehabilitasi didirinya sendiri. Dalam pemanfaatan metode tersebut 
yang terpenting adalah bagaimana lahan bisa tertutup oleh vegetasi, 
mempertahankan kelembaban tanah dan  mengembalikan mikro organisme serta 
unsur-unsur bahan organik sehingga daur hara berjalan lancar dan mengembalikan 
fungsi kesuburan tanah. 

Pupuk hijau dapat diartikan sebagai hijauan muda, dan dapat menambah 
unsur hara pada tanah oleh sisa tanaman yang dikembalikan ke tanah karena tanah 
sangat  memerlukan  bahan  organik.  Pupuk hijau  umumnya  berupa  tanaman 
Leguminosa dan sering ditanam sebagai tanaman sela atau tanaman rotasi. 

Tanaman untuk digunakan sebagai pupuk hijau adalah sebagai berikut : 
a.  Cepat tumbuh dan banyak menghasilkan bahan hijauan. 
b.   Sukulen, tidak banyak mengandung kayu. 
c.  Tahan kekeringan. 

Keuntungan dari penggunaan sistem ini adalah : 
1.  Tingkat keberhasilan paling tinggi. 
2.  Proses  pengerjaannya  relatif  mudah  dengan  biaya  yang  diperlukan  relatif 

murah. 
3.  Selain mampu mengembalikan kesuburan tanah sistem tersebut juga mampu 

meningkatkan  produktifitas lahan dengan menghasilkan bahan pangan dan 
pakan ternak. 
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Kekurangan dari penggunaan cara tersebut adalah : 

1 Memerlukan  waktu  yang  sangat  lama  untuk  mengembalikan  tanah  seperti 
sediakala karena menunggu daur tanaman awal sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan program ini, kami mengalami beberapa kendala baik 
itu dari  eksternal kelompok maupun internal kelompok. Kendala yang dihadapi 
oleh internal adalah adanya ketidak sinkronan jadwal kosong pada setiap anggota 
karena kami dari jurusan dan angkatan yang berbeda - beda, namun kami dapat 
mengatasinya dengan cukup baik sehingga tidak terlalu menghambat kerja kami. 
Sedangkan  kendala  eksternal  adalah  masalah  perizinan  tempat,  karena  pada 
awalnya kepala desa di sana tidak tertarik dengan program ini dan menawarkan 
program  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  judul  yang  telah  kami  buat  dan  dari 
masalah dananyapun dapat beberapa kali lipat dari dana yang telah kami terima, 
kami melakukan proses lobbying sebanyak tiga kali dengan orang yang berbeda 
dan pendekatan  yang  berbeda pula dan akhirnya kami memperoleh perizinan, 
dengan syarat kami harus menanami beberapa petak dengan tanaman cabai. 

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pun mulai tertarik dengan 
program yang kami buat, melalui kepala desa mereka mengajukan permohonan, 
agar lahan mereka dapat dijangkau oleh kami, bahkan kepala desa turut simpatik 
dengan   kegiatan   yang   telah   kami   lakukan.   Harapan   kami,   mereka   dapat 
menyelamatkan ekosistem tanpa harus meninggalkan  mata pencaharian mereka 
satu 

 

satunya.  

KESIMPULAN 
Model reklamasi sistim pembelukaran adalah sistim yang paling murah, 

mudah, cepat  dan efisien pada lahan kritis bekas galian guna bahan baku bata 
merah.  Diharapkan  masyarakat  mencontoh  model  yang  ada  untuk  kemudian 
diterapkan  pada  lahan  miliknya   masing-masing  agar  lahan  dapat  produktif 
kembali.  
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