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KATA PENGANTAR 

 

     Dengan mengucapkan syukur alhamdullillah kami panjatkan 

keHadirat Allah SWT atas terlaksananya program pengabdian 

masyarakat STIMA IMMI yang berkerja sama dengan lembaga 

lingkungan RW 05 di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 

     Manfaat dalam melakukan kegiatan pembuatan lubang biopori antara 

lain : 

1. untuk resapan air (Pendukung Hidrologi). 

2. menyelesaikan permasalahan mengenai sampah yang terbuang 

untuk dijadikan pupuk. 

3. bermanfaat untuk kebutuhan dan kesuburan taman untuk 

mendukung program pemerintah dalam penyelesaian permasalahan 

perkotaan dan lingkungan seperti banjir, pencemaran akibat polusi 

udara. 

     Suatu tantangan bagi STIMA IMMI untuk menghasilkan karya-karya 

nyata dan lulusan yang berkarakter dalam mendukung penyelesaian 

permasalahan perkotaan. Kegiatan PPM STIMA IMMI ini melibatkan 

Dosen, Mahasiswa dan Warga Rw 05 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 

yang  ikut bersama dalam karya nyata dalam membangun bangsa dan 

Negara kita yang lahir dari pengorbanan para pahlawan yang telah 

mendahului kita, serta sebagai wujud rasa syukur kita atas kemerdekaan 
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yang kita peroleh dengan melakukan kegiatan guna merawat 

pembangunan. 

     Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya 

kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan LPM STIMA IMMI ini, 

serta atas nama Civitas Akademika STIMA IMMI kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Jakarta, 20 April 2014 

 

 

Penyusun 
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

     Dengan semakin berkurangnya jumlah tanah kosong yang ada 

disekitar kita dan semakin padatnya bangunan-bangunan, hal  itu 

semua akan menyebabkan ketidakseimbangan harmoni alam, yang  

berakibat banjir,  ditambah juga  kurangnya lahan pertamanan serta 

area terbuka hijau.  Oleh karena itu  kami para Dosen, 

Mahasiswa/i, dari STIMA IMMI dan warga sekitar mengadakan 

kegiatan PPM didaerah komplek perum Dep. Keuangan Cilandak 

Barat, Jakarta Selatan. 

     Dalam rangka salah satu kegiatan utama disetiap perguruan 

tinggi (Tri Dharma) adalah pengabdian masyarakat, maka kami 

segenap perwakilan dari Kampus STIMA IMMI mengadakan 

kegiatan PPM untuk pembuatan lubang resapan biopori, yang 

berguna agar air hujan yang turun bisa dapat diserap oleh tanah 

langsung (Infiltrasi)  tanpa tergenang. 
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2. Identifikasi Masalah 

 

     Akibat dari ledakan penduduk yang semakin hari semakin 

meningkat menyebabkan keterbatasan lahan untuk resapan air 

khususnya di Jakarta menjadi terbatas, dampak yang ditimbulkan 

adalah banjir, disamping itu juga tanah-tanah yang tidak baik 

dalam pengelolaannya mengakibatkan tanah tidak bisa menyerap 

air (Infiltrasi), salah satunya adalah dari penggunaan pestisida, 

pupuk buatan, dan pembakaran sampah secara berlebihan. 

 

     Pada umumnya ruang terbuka hijau yang ada cenderung 

berubah alih fungsinya untuk penggunaan lahan atau bangunan dan 

tidak memiliki tanaman. Kehadiran tanaman sebagai pendukung 

kehidupan manusia diperkotaan menjadi sangat penting, karena 

tanaman berfungsi tidak saja dari segi estetikanya tetapi lebih 

berfungsi untuk menjaga ketersediaan udara bersih, penahan hawa 

panas, penahan kebisingan, penahan debu. Fungsi tersebut dapat 

menurun atau hilang, apabila kehadiran tanaman didalam ruang 

terbuka hijau dialih fungsikan menjadi lahan perumahan atau 

bangunan lainnya. 
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Kelangsungan daya dukung kehidupan tanaman dipengaruhi 

kualitas tanah yang baik atau yang subur yang kaya dengan unsur 

Hara, salah satu cara untuk mendukung Ekologi tanah adalah 

dengan melakukan pembuatan lubang Biopori yang berguna 

sebagai pupuk tanaman, dan sebagai persediaan resapan air tanah 

dengan tujuan mendukung Reservoar untuk Hidrologi dibawah 

tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

PENJELASAN 

1. Lubang Resapan Biopori 

     lubang resapan Biopori adalah lubang silindris yang dibuat 

secara vertikal kedalam tanah dengan diameter 10 – 30 cm, 

kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air 

tanah. Lubang kemudian diisi sampah organik untuk mendorong 

terbentuknya biopori. Biopori adalah pori berbentuk liang  

(terowongan kecil) yang dibentuk oleh aktivitas fauna tanah atau 

akar tanaman. 

 

2. Keunggulan dan Manfaat 

      LRB adalah teknologi tepat guna ramah lingkungan yang 

berguna mengurangi serta dapat mengatasi banjir dan sampah 

dengan cara : 

a) Meningkatkan daya performasi resapan air dipermukaan 

tanah. 

b) Mengubah sampah organik menjadi kompos. 

c) Memanfaatkan peran aktifitas fauna tanah dan akar tanaman. 

d) Mengatasi masalah penyakit yang ditimbulkan oleh 

genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria. 

e) Menjaga kelestarian air bawah tanah (Hidrologi). 

f) Sebagai penyimpan Karbon “carbon sink” yang berguna 

membantu mencegah terjadinya pemanasan global (Global 

Warming). 
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3. Lokasi Pembuatan 

     Di Cilandak Barat Rw 05 Pada tanggal  20 april 2014. 

 

4. Cara Pembuatan LRB 

a) Buat lubang silindris kedalam tanah dengan diameter 10 cm, 

kedalaman sekitar 100 cm atau jangan melampaui 

kedalaman air tanah pada dasar saluran atau alur yang telah 

dibuat. Jarak antar lubang 50-100 cm. 

b) Mulut lubang dapat diperkuat dangan adukan semen selebar 

2-3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang. 

c) Segera isis lubang LRB dengan sampah organik yang 

berasal dari sisa tanaman yang dihasilkan dari dedaunan 

pohon, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur. 

d) Sampah organik perlu selalu ditambahkan kedalam lubang 

yang isinya sudah berkurang menyusut karena proses 

pelapukan. 

e) Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada 

setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan 

pemeliharaan lubang biopori. 
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ANGGARAN BIAYA PROGRAM PEMBUATAN LUBANG 

BIOPORI DI KOMPLEK PERUM DEP. KEUANGAN CILANDAK 

BARAT, JAKARTA SELATAN. 

 

1. Alat Biopori +Tutupnya     3 buah x Rp 250.000  Rp 750.000 

2. Dosen Pendamping            2 Org x   Rp 300.000  Rp  600.000 

3. Mahasiswa                          8 OrangxRp 100.000  Rp  800.000 

4. Konsumsi                            10 OrangxRp  35.000  Rp  350.000 

5. Spanduk    & Dokumentasi      Rp  150.000 

6. Kepanitiaan & Pembuatan Laporan    Rp  300.000 

Jumlah          Rp 2.950.000 

 

 

 

 

 



11 
 

KESIMPULAN dan SARAN 

1. Adapun Biopri yang dibuat antara lain: 

a. Penyuluhan  

b. 20 lubang biopori 

c. Mendesain langkah selanjutnya untuk pengembangan biopori di 

ligkungan sekitar 

2. Partisipasi warga sekitar lingkungan di Rw 05 Cilandak Barat sangat 

langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh LPM STIMA IMMI 

berupa penyuluha dan pembuatan biopori. 

3. Warga mengharapkan ke depan agar program ini dapat diteruskan 

dan dilanjutkan ke Rw selanjutnya. 

4. Manfaat yang didapat sangat berkontribusi terhadap : 

a. Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah sampah 

yang selama ini dibakar dan menyebabkan pulusi udara. 

b. Dengan dibuatnya lubang biopori dapat membantu meresap air 

hujan, dalam proses memasuknya air kedalam tanah (Infiltrasi) 

sebagai persediaan air tanah, dalam cadangan air tanah 

(Reservoar) guna mendukung Hidrologi air didalam tanah. 

c. Dapat menghasilkan pupuk organik  untuk mendukung  

kebutuhan akan pupuk alami yang dapat dimanfaatkan taman 

tersebut. 
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5. LPM STIMA IMMI mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga 

yang telah membantu segala penerapan dan pelaksanaan pembuatan 

lubang Biopori sebagi mitra kerja. 

6. Sesuai arahan dari warga program kerja ini diharapkan tetap berlanjut 

dikemudian hari khusunya di DKI Jakarta. 
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LAMPIRAN GAMBAR KEGIATAN 
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LAMPIRAN GAMBAR KEGIATAN 

  

 

 

 

 

 

 


