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SARI 

Wulandari, Agustiningsih. 2015. Peranan Teknologi Lubang Resapan 

Biopori (LRB) Terhadap Lingkungan Kampus Konservasi Universitas 

Negeri Semarang Kecamatan Gunungpati. Skripsi Jurusan Geografi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing skripsi: 

Dr. Eva Banowati, M. Si dan Drs. Saptono Putro, M. Si. 

Kata Kunci: Biopori, Lingkungan dan Kampus Konservasi 
UNNES sebagai perguruan tinggi telah mendeklarasikan sebagai 

Universitas Konservasi. Biopori merupakan salah satu kegiatan dari 

Green Campus yang merupakan program yang mendukung sebagai 

Universitas Konservasi. Pembuatan biopori bertujuan untuk memperbaik 

daur ulang hidrologi di lingkungan kampus dan pengembangannya 

bertujuan untuk menjamin ketersediaan sumber air di wilayah semarang. 

Berhubung dengan hal tersebut tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui: (1) kesesuaian jumlah LRB pada setiap area kampus, (2) 

kondisi dan kesesuaian LRB terhadap area kampus UNNES Kecamatan 

Gunungpati. (3) penerapan teknologi LRB dalam lingkungan kampus 

UNNES Kecamatan Gunungpati. 

Obyek penelitian ini adalah lubang resapan biopori. Variabel 

penelitian ini adalah: persebaran lokasi lubang resapan biopori, tempat 

yang sesuai untuk dijadikan lubang resapan biopori dan lokasi persebaran 

saluran air. Populasi penelitian ini adalah jumlah lubang resapan biopori 

seluruh kawasan UNNES di Kecamatan Gunungpati yaitu 458. Sampel 

penelitian ini adalah lubang resapan biopori pada setiap titik luasan area. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Lubang 

Resapan Biopori di UNNES dibuat pada: FIP 48 biopori, FBS 53 biopori, 

FIS 76 biopori, FMIPA 12 biopori, sekitar rektorat 84 biopori, kebun 

wisata pendidikan 96 biopori dan hutan mini kampus 89 biopori. 

Sebagian besar pembuatannya sudah sesuai dengan ketentuan tempat 

pembuatannya namun sesuai atau tidak cara pembuatannya sebagian 

kurang diketahui. Penerapannya terhadap lingkungan  kampus belum 

maksimal, namun program ini akan dilanjutkan secara bertahap. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Lubang Resapan Biopori di 

UNNES dibuat tersebar dan berpusat pada tempat-tempat tertentu dan 

jumlah yang tidak merata. Pembuatannya sudah sesuai dengan ketentuan 

tempat meskipun hanya terpusat dan sebagian kurang diketahui sesuai 

atau tidak dengan cara pembuatannya. Penerapannya terhadap lingkungan 

kampus belum maksimal, namun program ini akan dilanjutkan secara 

bertahap. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah dalam tujuan 

memperkenalkan biopori seharusnya diratakan pembuatannya pada 

seluruh wilayah kampus termasuk FIK, FT dan yang lainnya, agar 

sebagian besar masyarakat dapat mengetahui  keberadaan dan fungsinya, 

dan juga karena ini akan berpengaruh langsung terhadap lingkungan. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Biopori merupakan lubang kecil atau pori-pori di dalam 

tanah yang terbentuk dari akibat berbagai akitifitas organisme di 

dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah 

lainnya. Lubang tersebut akan terisi udara dan menjadi tempat 

berlalunya air di dalam tanah. Sedangkan Lubang Resapan Biopori 

(LRB) adalah lubang buatan manusia yang berbentuk silindris dibuat 

secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10–30 cm dan 

kedalaman 80-100 cm. 

Secara alami biopori dapat dijumpai pada permukaan tanah 

di hutan, kebun/perkebunan dan sekitar pohon, dimana serasah atau 

bahan organik seperti daun atau rumput kering dan kayu yang lapuk 

tertumpuk di bagian permukaan tanah. Kemudian serasah itu bisa 

menjadi sumber energi dan bahan pangan bagi berbagai fauna tanah 

untuk melakukan aktifitasnya. Pada ekosistem permukaan tanah 

pada umumnya, sebagian besar air hujan yang jatuh dipermukaan 

tanah akan meresap langsung kedalam tanah. Dari aktifitas 

organisme tanah dengan bantuan air hujan tersebut dapat 

memberikan manfaat bagi tingkat kesuburan tanah. Fakta tersebut 

ditirukan oleh seorang peneliti di lokasi lain dengan membuat 

lubang buatan secara vertikal kedalam tanah, langkah selanjutnya 
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cara tersebut diterapkan pada wilayah diberbagai tempat seperti area 

pemukiman, perumahan, taman kota, sarana pendidikan dan lain-

lain. Dalam penerapan teknologi tersebut di berbagai tempat dengan 

beberapa ketentuan lokasi yang bisa dijadikan untuk pembuatan 

LRB antara lain: di dasar saluran pembuangan atau selokan 

pengaliran air, di sekeliling pohon, di taman halaman rumah/ kantor, 

sekeliling lapangan, dan dilahan kebun dan areal tanah terbuka 

lainnya. 

Pada suatu tempat LRB dalam jumlah besar dapat 

memberikan berbagai manfaat antara lain: memaksimalkan air dari 

permukaan tanah yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah 

volume air tanah; membuat kompos secara alami dari sampah 

organik, semakin banyak bahan organik yang dimasukkan maka 

semakin tinggi aktivitas organisme yang dihasilkan, sehingga daya 

serap tanah terhadap air semakin tinggi; mengurangi tingkat volume 

air yang menggenang di daratan dan air hujan yang langsung 

mengalir atau terbuang percuma ke laut; memaksimalkan peran dan 

aktivitas flora dan fauna tanah dan mengurangi resiko serta 

mencegah kemungkinan terjadinya bencana alam banjir, erosi tanah 

dan tanah longsor. 

Dari berbagai manfaat tersebut, keberadaan LRB sangat 

berpengaruh terhadap konservasi tanah dan air karena pada dasarnya 

prinsip kerja LRB adalah memperbaiki kondisi lingkungan 
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khususnya hidrologis dan ekosistem tanah. Peran LRB sangat 

dibutuhkan karena merupakan salah satu cara yang sesuai dalam 

menangani masalah lingkungan yang disebabkan oleh 1) produksi 

sampah organik, 2) kurangnya daerah resapan atau ruang terbuka 

hijau, dan 3) kondisi lingkungan geografi. Pada masalah lingkungan, 

meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan pula 

meningkatnya volume sampah, salah satunya adalah jenis sampah 

dari bahan organik yang sifatnya dapat membusuk. Pertambahan 

jumlah penduduk juga mempengaruhi akan kebutuhan terhadap 

tempat tinggalnya sehingga mengakibatkan pemukiman yang 

semakin padat serta faktor kemajuan pembangunan yang tidak 

disertai kebijakan terhadap lingkungan dapat menyebabkan 

berkurangnya ruang terbuka hijau. Selain itu dipandang dari segi 

geografi Negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis 

basah, dimana pada saat musim hujan dapat menghasilkan curah 

hujan yang tinggi. Pada saat musim hujan dengan curah hujan yang 

tinggi diberbagai daerah sering terjadi banjir yang disebabkan dari 

masalah-masalah tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya banjir antara lain:  air mengalir ke tempat yang lebih 

rendah dan tergenang, debit air tinggi, curah hujan yang tinggi, 

berkurangnya kapasitas tampung sungai dan sistem drainase, 

kurangnya daerah resapan air, lokasinya yang lebih rendah dari 
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daerah sekitar, pasang naik air laut, badai serta masalah lingkungan 

yang ditimbulkan dari manusia sendiri. 

Berbagai permasalahan lingkungan tersebut bisa dikurangi 

risiko dan kemungkinan terjadinya dengan banyak cara pelestarian 

dan upaya konservasi lingkungan, salah satu caranya yaitu membuat 

LRB di berbagai tempat dengan jumlah yang sesuai. Efektifitas 

lubang vertikal tersebut memberikan kemungkinan dimanfaatkan 

sebagai lubang peresapan air dan penguraian sampah organik dengan 

memanfaatkan peran organisme didalam tanah. 

Dalam usaha pengembangannya, teknologi tersebut  

disosialisasikan secara luas dan terbuka melalui berbagai unit 

lembaga, instansi, organisasi, komunitas, perkumpulan maupun 

masyarakat umum. Salah satunya adalah Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) yang merupakan Universitas yang berbasis 

Konservasi. Konservasi merupakan pengolahan yang menjamin 

pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumberdaya yang 

terbaharui dapat menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman 

(Sunarko, 2007: 75). Dalam peranannya sebagai Kampus 

Konservasi, UNNES ikut andil dalam kegiatan pengembangan 

teknologi LRB, dimana kegiatan ini termasuk dalam program 

konservasi alam yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan 

Konservasi kampus. Dipandang dari keberadaan lokasi kampus yang 
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termasuk didaerah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang 

merupakan terusan kaki lereng dari Gunung Ungaran. Dimana 

daerah tersebut mempunyai fungsi penting sebagai penahan, 

penampung dan penyerap air pada alirannya dalam siklus hidrologi 

panjang pada musim hujan yaitu dimana air berasal dari proses hujan 

yang terjadi di Gunung Ungaran mengalir menuju daerah lain yang 

lebih rendah. Sebelum akhirnya mencapai ke area laut, keadaan 

aliran air tersebut semakin mengalir kebawah semakin bertambah 

volumenya dikarenakan pertambahan debit air di wilayahnya sendiri 

dan sekitarnya, kemudian mengalir menuju kawasan Semarang kota 

bawah, dimana kawasan tersebut rawan terhadap banjir sekaligus 

merupakan dataran dengan ketinggiannya rendah dihitung dari 

permukaan air laut. 

Peran penting teknologi LRB sebagai salah satu cara untuk 

menangani khasus lingkungan, khususnya berbagai masalah yang 

dapat menyebabkan banjir diantaranya karena kurangnya daerah 

resapan air. Namun sejauh ini penerapan LRB secara umum belum 

maksimal. Padahal bila dipandang dari segi mekanisme pembuatan 

sangat mudah, murah dan ramah lingkungan, juga sesuai jika 

diterapkan di permukiman dan kota yang relatif minim daerah  

resapan, sedikitnya daerah resapan suatu tempat merupakan salah 

satu penyebab utama bencana banjir. Seandainya bisa diterapkan 

secara optimal dan massal, kemungkinan permasalahan ligkungan 
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seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sampah organik dapat 

diperkecil risikonya serta dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka diambil judul 

penelitian: “Peranan Teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB) 

terhadap Lingkungan Kampus Konservasi Universitas Negeri 

Semarang Kecamatan Gunungpati”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan 

yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah LRB yang tersebar di seluruh wilayah kampus 

UNNES? 

2. Bagaimanakah kesesuaian LRB terhadap kondisi lingkungan  

kampus UNNES di Kecamatan Gunungpati? 

3. Bagaimanakah peranan teknologi LRB dalam lingkungan kampus 

UNNES di Kecamatan Gunungpati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini berupaya untuk 

mengetahui: 

1. Mengetahui jumlah LRB yang tersebar di seluruh wilayah 

kampus UNNES. 
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2. Mengetahui kesesuaian LRB terhadap kondisi lingkungan  

kampus UNNES di Kecamatan Gunungpati. 

3. Mengetahui peranan teknologi LRB dalam lingkungan kampus 

UNNES di Kecamatan Gunungpati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai salah satu acuan ilmu geografi dalam menyikapi 

masalah yang berkenaan terhadap lingkungan. 

b. Dipandang dari segi ilmiah diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan penulis dalam menganalisa kajian 

geografi khususnya dalam program pelestarian lingkungan.  

c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Jurusan Geografi, 

terutama mengenai program pelestarian lingkungan.   

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi masukan kepada semua pihak baik dari Universitas 

maupun masyarakat umum untuk saling menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

b. Memberi masukan kepada semua pihak Universitas dalam 

manfaat dan peran LRB dalam lingkungan Kampus 

Konservasi. 
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E. Batasan  Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

pembaca dalam memperoleh gambaran mengenai obyek yang 

diteliti, sebagai berikut: 

1. Peranan 

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus 

dilksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845). 

Peranan dalam penelitian ini adalah manfaat dan pengaruh 

keberadaan lubang resapan biopori di lingkungan kampus 

UNNES. 

2. Lubang Resapan Biopori 

Lubang resapan yang dibuat dengan sengaja, dengan 

ukuran 

yang telah ditentukan (diameter 10-30 cm dengan kedalaman 80-

100 cm) yang ditutupi sampah organik yang berfungsi sebagai 

penyerap air ke tanah dan membuat kompos alami (Brata dan 

Nelistya, 2007). Dalam penelitian ini adalah lubang resapan buatan 

yang tersebar di seluruh lingkungan kampus UNNES. 

3. Lingkungan 

Lingkungan adalah sekeliling atau sekitar, bulatan yang 

melingkupi, sekalian yang terlingkupi di suatu daerah dan 

sekitarnya, termasuk orang-orang dalam pergaulan hidup yang 

mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan (Neolaka, 2008: 30). 
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Lingkungan dalam penelitian ini adalah lingkungan biotik dan 

abiotik di wilayah kampus UNNES. 

4. Kampus Konservasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampus adalah 

sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan 

gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Konservasi 

adalah pengolahan yang menjamin pemanfaatannya secara 

bijaksana dan bagi sumberdaya yang terbaharui dapat menjamin 

kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman (Sunarko, 2007: 

75). Kampus konservasi dalam penelitian ini adalah Universitas 

Negeri Semarang di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, 

Kota Semarang. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB). 

1. Pengertian Teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB) 

Menurut Alisyahbana dikutip Miarso (2007:131)  

Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-

akan memperpanjang, memperkuat, atau  membuat lebih ampuh 

anggota tubuh, panca indra dan otak manusia. Sedangkan biopori 

adalah lubang kecil atau pori-pori di dalam tanah yang terbentuk 

akibat berbagai akitifitas organisme di dalamnya. Pori-pori yang 

ada dapat meningkatkan kemampuan tanah menahan air dengan 

cara menyirkulasikan air dan oksigen ke dalam tanah. 

Teknologi biopori yang dicetuskan oleh Brata dan Nelistya 

(2007) dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan memanfaatkan 

aktifitas organisme kecil dan mikroorganisme untuk menguraikan 

sampah organik di dalam lubang. Makhluk-makhluk yang hampir 

tidak pernah hadir dalam ruang sadar manusia ini membuat lubang-

lubang kecil selama proses penguraian, yaitu dalam waktu 2 - 4 

minggu menghasilkan pupuk yang berguna sebagai nutrisi tanaman 

atau tumbuhan dan menyehatkan tanah. Definisi biopori menurut 

Brata dan Nelistya adalah lubang resapan yang dibuat dengan 
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sengaja, dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan (diameter 10 

sampai 30 cm dengan panjang 80 sampai 100 cm) yang ditutupi 

sampah organik yang berfungsi sebagai penyerap air ke tanah dan 

membuat kompos alami. Solusi Teknologi Ramah Lingkungan 

menyebutkan bahwa biopori merupakan metode alternatif untuk 

meresapkan air hujan ke dalam tanah, selain dengan sumur 

resapan. Beberapa fungsi dan manfaat dari LRB, antara lain: 

memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga 

menambah volume air tanah, membuat kompos alami dari sampah 

organik, mengurangi genangan air yang dapat menimbulkan 

penyakit, mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut, 

mengurangi risiko banjir di musim hujan, maksimalisasi peran dan 

aktivitas flora dan fauna tanah, serta mencegah terjadinya erosi 

tanah dan bencana tanah longsor. Dilihat dari berbagai manfaat 

tersebut lubang resapan biopori sangat berpengaruh dalam 

konservasi lingkungan khususnya air. Konservasi air adalah jangan 

membuang-buang sumberdaya air. Air diartikan sebagai 

menyimpan air dan menggunakannya untuk kepentingan yang 

produktif kemudian hari (Setyowati, 2008: 85). 

2. Keunggulan LRB 

Lubang resapan biopori adalah teknologi tepat guna dan 

ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara:  

 

http://hijaumovement.blogspot.com/2010/10/biopori-solusi-teknologi-ramah.html
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a. Meningkatkan Daya Resapan Air.  

Kehadiran lubang resapan biopori secara langsung akan 

menambah bidang resapan air, setidaknya sebesar luas 

kolom/dinding lubang. Aktivitas fauna tanah pada lubang 

terbentuk dan senantiasa terpelihara keberadaannya. Oleh 

karena itu bidang resapan ini akan selalu terjaga 

kemampuannya dalam meresapkan air. Kombinasi antara luas 

bidang resapan dengan kehadiran biopori secara bersama-sama 

akan meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air. 

b. Mengubah Sampah Organik Menjadi Kompos. 

Sampah organik didalamnya menjadi sumber energi bagi 

organisme tanah untuk melakukan kegiatannya melalui 

dekomposisi, kemudian sampah itu disebut kompos. Kompos 

dapat dipanen pada setiap periode tertentu dan dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada berbagai jenis 

tanaman. Proses tersebut mengurangi terbentuknya gas metan 

yang merupakan salah satu gas rumah kaca, terbentuk saat 

sampah organik dibuang secara ditimbun/landfill. Jadi secara 

tidak langsung lubang biopori juga dapat mengurangi efek 

rumah kaca, pemanasan global dan memelihara biodiversitas 

dalam tanah. 

 

http://asalasah.blogspot.com/2012/03/manfaat-dan-teknik-pembuatan-lubang.html
http://asalasah.blogspot.com/2012/03/manfaat-dan-teknik-pembuatan-lubang.html
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c. Memanfaatkan peran aktivitas Fauna Tanah dan Akar 

Tanaman.  

Seperti disebutkan di atas, LRB diaktifkan oleh organism 

tanah dan perakaran tanaman. Aktivitas merekalah yang 

selanjutnya menciptakan rongga-rongga atau liang-liang di 

dalam tanah yang akan menjadi saluran untuk meresap air. 

Pemanfaatan aktivitas mereka maka lubang tersebut senantiasa 

terpelihara keberadaannya sehingga kemampuan peresapannya 

akan tetap terjaga tanpa campur tangan langsung dari manusia, 

tentunya sangat menghemat tenaga dan biaya. Peran faktor 

manusia dalam hal ini adalah memberi pakan kepada mereka 

berupa sampah organik pada periode tertentu, karena akan 

menjadi humus dan tubuh biota dalam tanah, tidak cepat 

diemisikan ke atmosfir sebagai gas rumah kaca. 

3. Pembuatan LRB  

Untuk mengoptimalkan manfaat dan peran, pembuatan 

LRB sebisa mungkin disesuaikan dengan beberapa ketentuannya 

sebagai berikut. 

1. Lokasi atau tempat yang sesuai untuk pembuatan LRB antara 

lain: di dasar saluran pembuangan/selokan pengaliran air 

karena dapat mengurangi volume air yang dialirkan sehingga 

mencegah meluapnya ke luar selokan; di sekeliling pohon 

akan menjadi sumber air untuk pohon tersebut; di batas taman 

http://asalasah.blogspot.com/2012/03/manfaat-dan-teknik-pembuatan-lubang.html
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dihalaman rumah, perkantoran, lapangan parkir; serta dilahan 

kebun dan areal terbuka lainnya. 

2. Cara membuat LRB yaitu: buat lubang silindris vertikal ke 

dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 80-100 

cm, jarak antar lubang sekitar 100 cm, pembuatan lubang 

dapat dibuat dengan memakai alat bantu yang disebut bor 

biopori; di sekeliling mulut lubang dapat diperkuat dengan 

semen selebar 2-3 cm dengan tebal 2 cm atau dengan paralon 

berdiameter 10 cm dan panjang minimal 10 cm; isi lubang 

dengan sampah organik; tutup lubang lubang dengan saringan 

kawat atau lainnya; sampah organik perlu ditambahkan ke 

dalam lubang yang isinya sudah berkurang dan menyusut 

akibat pelapukan; kompos yang sudah terbentuk dapat diambil 

pada akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan 

lubang resapan; jaga lubang resapan selalu penuh terisi 

sampah organik; jika sampah organik belum/tidak cukup maka 

disumbatkan dibagian mulutnya agar tidak terisi oleh material 

lain seperti tanah atau pasir; dan jika ada jenis sampah yang 

berpotensi bau dapat diredam dengan sampah kering. 

3. Setelah LRB dibuat, secara berkala lubang harus dirawat dan 

dipelihara dengan cara mengisi sampah organik secara berkala 

pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada 

lubang dan mengambil sampah organik yang ada dalam lubang 
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setelah menjadi kompos diperkirakan 2–3 bulan telah terjadi 

pelapukan. 

LRB Meningkatkan Bidang Resapan Seluas Dinding Lubang. 

Bila lubang dibuat dengan diameter 10 cm (radius = 5 cm) dan 

dalam 100 cm maka luas bidang resapan yang asalnya A1 = 3.14 x 

5 x 5 = 78.5 cm2 bertambah sebesar A2 = 2 x 3.14 x 5 x 100 = 

3140 cm2 menjadi 3218 cm2 atau hampir 1/3 m2. Dengan kata lain 

suatu permukaan tanah berbentuk lingkaran dengan diamater 10 

cm, yang semula mempunyai bidang resapan 78.5 cm
2
 setelah 

dibuat lubang resapan biopori dengan kedalaman 100 cm, luas 

bidang resapannya menjadi 41 kali lipat yaitu 3218 cm
2
. 

Volume lubang 

V = A1 x tinggi = 78.5 x 100 =7.850 cm
3 

(78,5 liter). 

Jumlah lubang yang perlu dibuat dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

Jumlah LRB = intensitas hujan(mm/jam) x luas bidang kedap (m
2
) 

/ Laju Peresapan Air per Lubang (liter/jam).  

Tokoh Indonesia,„Khamir Brata‟, Pencetus lubang resapan biopori, 

<http://tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/1482-

pencetus-lubang-resapan-biopori> (diakses 29 Juli 2013) 

 

http://tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/1482-pencetus-lubang-resapan-biopori
http://tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/1482-pencetus-lubang-resapan-biopori
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Gambar 2.1. Lubang Resapan Biopori (LRB)  

Sumber: http://rasyidenviro.wordpress.com/16/01/2012/biopori-

sebagai-alternatif-teknologi-tepat-guna-dan-ramah-lingkungan/> 

(diakses 29 Juli 2013).  

4. Parameter Kesesuaian LRB 

Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat bahaya banjir 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang 

terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan 

fraksi pasir, debu dan liat yang terkandung pada tanah. Tanah 

dengan tekstur sangat halus memiliki peluang daya serap yang 

rendah, sedangkan tekstur yang kasar memiliki peluang daya 

serap yang tinggi. Hal ini disebabkan semakin halus tekstur 

tanah menyebabkan air aliran permukaan yang berasal dari 

http://rasyidenviro.wordpress.com/16/01/2012/biopori-sebagai-alternatif-teknologi-tepat-guna-dan-ramah-lingkungan/%3e%20(diakses
http://rasyidenviro.wordpress.com/16/01/2012/biopori-sebagai-alternatif-teknologi-tepat-guna-dan-ramah-lingkungan/%3e%20(diakses
http://rasyidenviro.wordpress.com/16/01/2012/biopori-sebagai-alternatif-teknologi-tepat-guna-dan-ramah-lingkungan/%3e%20(diakses
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hujan maupun luapan sungai sulit untuk meresap ke dalam 

tanah, sehingga terjadi penggenangan. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekstur Tanah 

No Tekstur Tanah Kriteria Harkat 

1 Liat, Liat berdebu Halus 5 

2 Liat berpasir, Lempung liat berdebu, 

Lempung berliat, Lempung berdebu, dan 

lempung 

Agak Halus 4 

3 Debu, Lempung berdebu, dan Lempung Sedang 3 

4 Lempung berpasir Agak Kasar 2 

5 Pasir berlempung, Pasir Kasar 1 

Sumber: Ananto Kusuma Seta dalam (Budiyono, 2011). 

b. Laju infiltrasi 

Laju infiltrasi adalah kecepatan infiltrasi yang nilainya 

tergantung pada kondisi tanah dan kapasitas hujan. Suatu 

tanah dalam kondisi kering memiliki daya serap yang tinggi 

sehingga laju infiltrasi semakin besar, dan akan berkurang 

perlahan-lahan apabila tanah tersebut jenuh terhadap air. 

Table 2.2 Klasifikasi Ifiltrasi 

No Klasifikasi Laju infiltrasi (mm/jam) Harkat 

1 Sangat tinggi >33 5 

2 Tinggi 25-33 4 

3 Sedang 15-25 3 

4 Rendah 2,5-15 2 

5 Sangat rendah < 2,5 1 

Sumber: Awaludin Zaenuri dalam (Handayani, 2013) 

c. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas 

manusia terhadap sebagian fisik permukiman bumi. Penggunaan 
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lahan di wilayah UNNES berperan pada besarnya terdapatnya 

lahan tanah terbuka yang bisa di gunakan untuk pembuatan LRB. 

Tabel 2.3 Klasifikasi Penggunaan Lahan 

No Penggunaan Lahan Harkat 

1 Lahan terbuka, sungai, waduk, rawa 5 

2 Permukiman, kebun campuran, tanaman pekarangan 4 

3 Pertanian, sawah, tegalan 3 

4 kebun, semak 2 

5 Hutan 1 

Sumber : Meijerink dalam (Andriyani, 2010). 

B. Lingkungan 

Lingkungan adalah sekeliling atau sekitar, bulatan yang 

melingkupi, sekalian yang terlingkupi di suatu daerah dan sekitarnya, 

termasuk orang-orang dalam pergaulan hidup yang mempengaruhi 

kehidupan dan kebudayaan (Neolaka, 2008: 30). Lingkungan menurut 

Salim (Neolaka, 2008: 23) kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan makhluk hidup lainnya. 

Lingkungan terdiri dari komponen abiotik, biotik dan sosial. 

Komponen abiotik atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang 

berada disekitar manusia yang berbentuk benda mati atau tidak 

bernyawa dan berfungsi sebagai media untuk berlangsungnya 

kehidupan seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. 

Komponen biotik atau lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang 

hidup atau yang bernyawa selain dari manusia itu sendiri seperti 

tumbuhan, hewan, dan mikro-organisme (virus dan bakteri). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Abiotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Biotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikro-organisme
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Lingkungan sosial yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, 

seperti tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal 

(Amsyari, 1989: 11).  

Lingkungan dalam Sunarko (2007: 43) secara garis besar 

dibagi menjadi tiga komponen penting yaitu: 1) unsur fisik (abiotik), 

2) unsur hayati (biotik) dan 3) unsur budaya 

1. Unsur fisik, yang terdiri dari: 

a. Tanah merupakan unsur fisik lingkungan yang mampu 

mendukung pertumbuhan tanaman. Hubungan makhluk 

hidup dengan tanah sangat erat, karena mereka berasal dan 

hidup diatas tanah. Kelangsungan hidup manusia diantaranya 

tergantung dari tanah dan tanah pun memerlukan 

perlindungan manusia untuk berkelanjutan yang memiliki 

fungsi. 

b. Air merupakan sumber penghidupan manusia, secara alamiah 

sumber-sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat 

diperbaharui dan mempunyai daya regenerasinya yaitu selalu 

dalam siklus dan lahir kembali mengikuti daur hidrologi. 

Kebutuhan manusia terhadap air menjadi sangat berati jika 

dihubungkan dengan: 1) pertambahan penduduk, 2) 

kebutuhan pangan, 3) peningkatan industrialisasi dan 4) 

kelangsungan ekosistem terhadap teknologi. Pada umumnya 

air digunakan manusia untuk keperluan domestik, pertanian, 
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industri, perikanan, pembangkit listrik tenaga air dan 

rekreasi. 

c. Udara merupakan sumber kehidupan yang utama bagi semua 

makhluk hidup. Bumi kita terbungkus oleh gas yang secara 

keseluruhan disebut atmosfer. Atmosfer terdiri dari berbagai 

macam gas antara lain: nitrogen, oksigen, karbondioksida, 

uap dan lain-lain. Nitrogen dan oksigen menempati hampir 

99% dari seluruh gas yang ada. 

2. Unsur hayati 

Unsur hayati dalam lingkungan hidup terdiri atas semua 

makhluk hidup yang terdapat di bumi mulai dari tingkatan rendah 

hingga tingkatan tinggi, dari bentuk paling kecil hingga yang 

paling besar. Contoh:  manusia, hewan, tumbuhan dan jasad 

renik. Unsur inilah yang saling berhubungan sehingga 

membentuk jalinan mulai dari sederhana hingga yang rumit. 

Dalam jaringan makanan, unsur hayati memiliki tingkatan 

mulai dari produsen sampai dengan konsumen tingkat tinggi 

sebagaimana terurai dalam susunan ekosisitem yaitu: 

a. Produsen 

Merupakan organisme autrotofik yang mengolah bahan 

makanan sendiri melalui tumbuhan klorofil (hijau daun) 

dengan bantuan sinar matahari dan bahan organik. Kelompok 

ini adalah tumbuh-tumbuhan. 
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b. Konsumen 

Merupakan organisme yang tidak dapat mengolah 

makanan sendiri melainkan bergantung kepada organisme 

lainnya. Konsumen tingkat pertama adalah organisme 

pemakan tumbuhan. Kemudian, konsumen tingkat selanjutnya 

adalah organisme yang memangsa organisme lainnya sebagai 

predator dan seterusnya sampai dengan tingkat tertinggi. 

c. Pengurai 

Merupakan organisme yang hidup dengan cara 

menguraikan bahan organik yang berasal dari jasad organisme 

yang telah mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur. 

3. Unsur budaya 

Manusia memiliki lingkungan lain sebagai corak pelengkap 

yang disebut lingkungan budaya, yaitu merupakan abstraksi yang 

berwujud nilai, norma, gagasan, dan konsep dalam memahami dan 

menginterpretasikan lingkungan. Dalam hubungannya dengan 

lingkungan, manusia disebut sebagai makhluk hidup yang bebas 

lingkungan, karena secara kodrat kondisi fisikal manusia tidak 

dapat dengan segera dan memanfaatkan lingkungan secara 

langsung dan pasti berdasarkan kebutuhan manusia. 

Unsur budaya dalam lingkungan hidup adalah system 

nilai, gagasan, keyakinan yang dimiliki manusia dalam 

menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial (masyarakat). 
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Unsur budaya ini dikembangkan oleh manusia dalam memenuhi 

kebutuhan pokok dan mempermudah dalam kehidupan dan 

merupakan faktor yang dapat menentukan keseimbangan tatanan 

lingkungan dimana manusia merupakan pemegang kendali. 

Lingkungan yang telah mendapat dominasi dari intervensi 

manusia biasa dikenal dengan lingkungan binaan dan lingkungan 

budaya (bentang budaya). Kehadiran lingkungan budaya ini dapat 

menjadi potensi gangguan bagi keseimbangan, keselarasan, dan 

kelestarian yang semula terdapat dalam lingkungan alam. Dalam 

pembangunan lingkungan, manusia selalu berorientasi pada 

kebutuhan dan kepentingannya. Kebutuhan manusia secara alamiah 

terdapat pada lingkungan. Kebutuhan tersebut mempunyai 

tingkatan seperti kebutuhan primer, sekunder dan tertier. 

Segala bentuk dan ragam serta tingkatan kebutuhan 

manusia tersedia dan dapat disediakan pada lingkungan, baik 

melalui sumberdaya alam maupun penyedia sarana dan prasarana 

melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki 

manusia telah menghantarkannya sebagai mahkluk yang 

mengalami perkembangan sampai dekade terkini.  

C. Konservasi Lingkungan 

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk 

melestarikan atau melindungi alam. Secara harfiah, konservasi berasal 

dari kata conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. 
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Konservasi berasal dari kata con (together) dan servare (keep/save) 

yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita 

punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). 

Ide ini dikemukakan oleh Roosevelt (1902) yang merupakan orang 

Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. 

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah 1) 

upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau 

distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi dilain 

pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. 2) upaya 

perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan 

sumber daya alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang 

stabil sepanjang reaksi kiamia atau transformasi fisik. 3) upaya suaka 

dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. 4) dan suatu 

keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, 

sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung 

dengan mempertahankan lingkungan alaminya. 

Secara lengkap yang dimaksud konservasi sumberdaya alam 

adalah pengolahan yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana 

dan bagi sumberdaya yang terbaharui dapat menjamin kesinambungan 

persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 

dan keanekaragaman (Sunarko, 2007: 75). Sedangkan menurut 

UNESCO dalam Dwidjoseputro (1991: 33) konservasi lingkungan 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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1. Daerah yang dipilih harus mewakili satuan penyusunnya (tipe-tipe 

ekosistemnya) yang bernilai tinggi dan dapat dipakai sebagai 

pembaku untuk menilai akibat-akibat pengaruh manusia atau 

modifikasi yang dibuat oleh manusia dalam ekosistem-ekosistem 

tersebut. 

2. Daerah yang mempunyai keunikan atau kekhasan yang 

kelestariannya memerlukan perlindungan. 

3. Daerah yang dipilih harus cukup luas sehingga kelestarian akan 

terjamin, dan akan bertambah nilainya bila dikelilingi oleh daerah 

yang ekosistem alamnya dikelola dengan baik seperti untuk hutan 

produksi, pemburuan dan rekreasi. 

4. Jika yang harus dilindungi hanya jenis-jenis atau daerah khusus 

tertentu, maka daerahnya harus luas, sehingga mencakup 

kewilayahan satwa-satwa yang berpindah-pindah dan dapat 

menampung jumlah satwa yang cukup banyak untuk dapat 

membentuk populasi yang lestari. 

5. Jika tidak mungkin dibuat suatu wilayah perlindungan yang cukup 

besar, mungkin dapat dibuat sederetan wilayah perlindungan yang 

terpisah-pisah namun tetap berhubungan melalui jalur-jalur khusus. 

6. Untuk burung-burung atau ikan-ikan yang berpindah-pindah 

(migrasi), tidak mungkin untuk menjadikan daerah pengembaraan 

dan rute berpindahnya hewan tersebut sebagai wilayah 

perlindungan. Oleh karena itu, tempat-tempat yang diperlukan 
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untuk kelangsungan hidupnya harus diperhatikan. Dalam keadaan 

yang demikian wilayah perlindungan harus dibuat ditempat-tempat 

yang strategis sepanjang rute migrasi dan tempat perpindahan 

musiman berupa tempat bersarang, berbiak dan mencari makan. 

Untuk hewan laut umumnya terdapat di daerah pesisir, seperti 

hutan payau, pantai berpasir tempat penyu bertelur dan pulau-

pulau. 

7. Dalam menetapkan susunan biota atau tipe ekosistem, sebaiknya 

dipilih tempat-tempat yang kaya akan jenis-jenis dan juga 

mengandung jumlah hewan yang tinggi, termasuk tempat berbiak, 

mencari makan, atau mengandung flora dan fauna yang hampir 

punah. 

8. Contoh ekosistem alami yang telah diubah oleh manusia, bahkan 

yang telah menjadi kritis, maka perlu dimasukkan kedalam wilayah 

perlindungan. 

Menurut Sunarko (2007: 76) tujuan konservasi sumberdaya 

alam adalah terjaminnya kebutuhan masyarakat akan sumbedaya alam. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

1. Menjamin pelestarian manfaat dari sumberdaya alam bagi 

masyarakat dan membangun yang berkelanjutan. 

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman jenis, sumber plasma 

nutfah dan ekosistem. 
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3. Menjamin terpeliharanya kelangsungan proses-proses ekologi yang 

esensial dan system pendukung kehidupan. 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi 

sumberdaya alam. 

D. Universitas Negeri Semarang Sebagai Kampus Konservasi 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah universitas 

konservasi  bertaraf  internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera. Di 

kampus Sekaran, 12 Maret 2010, keberadaannya sebagai universitas 

konservasi telah dideklarasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional 

Muhammad Nuh. 

Dalam deklarasi tersebut berisikan mengenai tekad untuk selalu 

menjunjung tinggi prinsip perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan 

pengembangan secara lestari terhadap sumber daya alam dan budaya 

luhur bangsa, serta menempatkan konservasi sebagai wujud tridarma 

perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Dalam gemanya, sebagai kampus konservasi berharap 

sampai di kampus-kampus lain yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari UNNES: Kelud, Bendan, Pegandan, Karanganyar, dan Tegal. 

Universitas Konservasi dalam peraturan rektor UNNES Nomor 

22 Tahun 2009 adalah Universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu 

pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan dan 

pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumberdaya alam, 
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lingkungan, sumberdaya manusia dan seni dan budaya. Sedangkan 

Badan Pengembang Konservasi UNNES merupakan salah satu badan 

yang mempunyai tugas untuk mengembangkan nilai-nilai konservasi di 

lingkungan kampus dan sekitarnya. 

Tujuan dari diadakannya program UNNES Konservasi adalah: 

1. Mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999. 

2. Menjadikan UNNES sebagai acuan atau referensi universitas yang 

berwawasan konservasi di Jawa Tengah, Khususnya di Kota 

Semarang. 

3. Melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan sumberdaya alam 

secara lestari di lingkungan UNNES dan sekitarnya melalui 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi terciptanya 

keseimbangan ekosistem yang ada didalamnya. 

4. Menumbuhkan sikap mental, perilaku yang bertanggungjawab dan 

peran serta seluruh warga unnes dalam upaya konservasi 

keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan. 

Dalam merintis universitas konservasi, UNNES memiliki tiga 

landasan pemikiran yang tercantum dalam naskah akademik 

(Pengembangan Uneversitas negeri semarang sebagai universitas 

konservasi) sebagai berikut: 
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1. Landasan Filosofis 

Alam semesta beserta isinya adalah ciptaan dan anugrah 

dari Tuhan YME. Alam mempunyai cara sendiri untuk mengatur 

semua unsur isinya berada pada kondisi yang seimbang. Seluruh 

dan setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsi masing-

masing dalam system kehidupan yang berlangsung di alam. 

Masing-masing peranan tersebut selanjutnya akan membentuk 

suatu system keseimbangan. Manusia sebagai makhluk hidup yang 

berakal, memegang peran utama di alam ini. Dengan kemampuan 

akalnya, manusia dapat mengelola dan memanfaatkan alam beserta 

isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin meningkatnya 

kebutuhan hidup mendorong manusia untuk melakukan eksploitasi 

berlebihan terhadap alam. Resiko yang dihadapi adalah munculnya 

berbagai kasus pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, 

kepunahan beberapa jenis flora dan fauna, bencana alam, 

penyebaran berbagai penyakit, dan pemanasan global. 

Manusia sangat bergantung dengan alam dan lingkungan, 

karena itu seharusnya manusia menyesuaikan diri dengan alam. 

Beberapa alasan yang patut menjadi dasar dan pegangan untuk 

melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan menurut Primark 

(1998) dan Indrawan (2007) dalam Naskah Akademik 

(Pengembangan UNNES sebagai universitas konservasi) adalah: 
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a. Setiap makhluk hidup atau spesies memiliki hak untuk hidup. 

Oleh karena itu tanpa memperdulikan jumlah atau pentingnya 

bagi manusia apakah spesies itu besar atau kecil, sederhana 

atau rumit, purba atau baru berevolusi, bernilai ekonomi tinggi 

atau tidak, setiap jenis spesies harus dijamin berkelanjutan 

hidupnya. 

b. Semua spesies saling bergantung satu sama lain. Sebagai 

bagian dari komunitas alam, masing-masing spesies akan 

berinteraksi secara kompleks. Hilangnya satu spesies di alam 

ini pasti menimbulkan dampak yang nyata bagi spesies lain 

didalam komunitasnya. Bila terjadi rangkaian kepunahan 

spesies, seluruh komunitas dipastikan menjadi tidak stabil. 

c. Manusia memiliki mandate primordial sebagai “pelindung dan 

penjaga bumi”. Jika manusia menyebabkan kerusakan 

sumberdaya alam, serta kepunahan spesies, maka generasi 

mendatang harus membayarnya dengan standar kualitas hidup 

dengan yang lebih rendah. Oleh karena itu, manusia harus 

menggunakan sumberdaya secara bijaksana dan berkelanjutan 

agar tidak merusak spesies dan komunitasnya. 

d. Menghargai kehidupan manusia dan memperhatikan 

kepentingan umat manusia adalah selaras dengan menghargai 

keanekaragaman hayati. Menghargai kompleksnya budaya 
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manusia dan alam memotivasi umat untuk menghargai seluruh 

kehidupan dalam bentuk apapun. 

e. Keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk memahami asal 

kehidupan. Merupakan alam yang memberikan inspirasi 

kepada pemikir agama, penyair, sastrawan, artis dan seniman, 

dan musisi dari berbagai aliran. 

f. Keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk memahami asal 

kehidupan. Dalam ilmu pengetahuan terdapat tiga hal yang 

masih menjadi misteri dan bahan penelitian para ahli biologi 

untuk memecahkan serta mencari jawabannya, yaitu asal-usul 

manusia, bagaimana keanekaragaman hidup ditemukan disaat 

bumi ini bermula, dan bagaimana makhluk hidup berevolusi. 

Ketika beberapa spesies punah, petunjuk penting menjadi 

hilang dan misteri menjadi lebih sulit untuk dipecahkan. 

g. Memperbaiki kualitas lingkungan, estetika, budaya dan 

agama adalah lebih penting dibandingkan meningkatkan 

konsumsi materialistik. 

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, serta 

pembangunan berkelanjutan, lembaga-lembaga perguruan tinggi 

harus mampu memberikan contoh nyata dalam hal bagaimana 

melindungi, mengawetkan, dan melestarikan keanekaragaman 

hayati melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian di 

lingkungan kampus dan sekitarnya. 
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2. Landasan Yuridis 

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  (pasal 1: 2) 

konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan yang 

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pasal 5 

Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa konservasi 

sudah dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 

serta pemanfaatan secara lestari sudah dan ekosistemnya. 

Semangat yang sama juga bermaksud didalam Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (pasal 1: 2), yang menyebutkan bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan 

penegakan hukum. 

Peraturan dan perundangan diatas mengamanatkan 

perlunya suatu program yang mendukung konservasi sumberdaya 
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alam hayati dan ekosistemnya. Program tersebut dapat dimulai 

dari lingkungan perguruan tinggi. Ini selaras dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Pasal 24) yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi 

memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai 

pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Amanat dunia pendidikan untuk 

berpartisipasi dalam konservasi juga diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan ini menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam 

implementasi kurikulum adalah dengan mendayagunakan kondisi 

alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan 

pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 

Oleh karena itu peran perguruan tinggi khususnya UNNES sangat 

diperlukan dalam hubungannya dengan konservasi sumberdaya 

alam dan ekosistemnya. 

3. Landasan Konseptual 

Sebagian besar pembangunan di Indonesia selama ini 

mengandalkan sumberdaya hayati, yang sangat bergantung pada 

keberadaan, potensi, dan keanekaragaman hayati. Namun 

pesatnya pembangunan, kemajuan ilmu, teknologi dan 

komunikasi, serta meningkatknya kebutuhan konsumsi manusia, 
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telah mendorong terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara 

sewenang-wenang dan berlebihan agar kebutuhan hidupnya 

tercukupi. Untuk meminimalkan terjadinya eksploitasi secara 

berlebihan dan agar pemanfaataannya secara berkelanjutan bagi 

kesejahteraan manusia dapat terwujud perlu dilakukan suatu 

strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati 

yang komperehensif, efektif dan partisipatif, salah satunya adalah 

melalui konservasi keanekaragaman hayati. Sebagai bagian dari 

prinsip hidup secara hakiki, sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya harus dijaga, dihormati dan dipelihara 

keberadaannya tanpa harus memperhatikan nilainya bagi 

manusia. Hal ini Karena setiap makhluk hidup mempunyai hak 

untuk hidup dan berkembang secara normal, tidak terus menerus 

demi kepentingan manusia. 

Unnes sebagai lembaga pendidikan tinggi secara tidak 

langsung bertanggung jawab untuk melestarikan sumberdaya 

alam dan ekosistemnya yang dapat dijabarkan melalui tugas 

pokok yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, 

budaya, dan seni, serta pengabdian masyarakat. 

Didukung letak dan topografi serta potensi sumberdaya alam 

hayati yang dimiliki, UNNES merupakan sebuah situs bagi pelestarian 

sumberdaya alam dan ekosistem melalui pengembangannya menuju 



 

34 

 

 

Universitas Konservasi. Secara geografis, terletak didaerah 

pegunungan dengan topografi beragam. Secara administrativ, 

lokasinya termasuk bagian dari wilayah kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang yang sejak dulu telah difungsikan sebagi area resapan air 

guna menjaga daur hidrologi dan penyedia air bagi kehidupan daerah 

kota semarang. Fungsi ini perlu untuk terus dijaga agar tidak terjadi 

bencana dan utamanya krisis air di kawasan Semarang dan sekitarnya. 

Lokasi kampus yang berada di daerah perbukitan dan dikelilingi 

beberapa tipe habitat seperti hutan, sawah, ladang, kebun campuran 

dan pemukiman memilki tingkat keanekaragaman hayati 

(biodiversity) baik flora maupun fauna yang relatif tinggi. Selain itu, 

kawasan perbukitan ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan 

dan didayagunakan bagi pengembang sumber-sumber energi 

terbarukan seperti air, angin dan matahari. 

Dalam upaya menjadi Universitas Konservasi, UNNES telah 

melakukan program, antara lain adalah gerakan penghijauan kampus, 

pengembangan “Taman Keanekaragaman Hayati” (Taman Kehati), 

gerakan penggunaan moda transportasi non bahan bakar fosil, 

memilah sampah, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, 

melakukan inventarisasi awal flora dan fauna khususnya burung dan 

kupu-kupu, melakukan pendidikan konservasi, pengelolaan 

administrasi akademik dari sistem lama yang berjalan secara stand 
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alone dan melalui jaringan komputer terbatas di tingkat universitas ke 

sistem baru berbasis web yang bernama sikadu. 

Program-program yang dilakukan dalam mendukung program 

UNNES sebagai Universitas Konservasi meliputi: 

1. Konservasi keanekaragaman hayati 

Bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, 

dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap 

lingkungan hidup, flora, dan fauna di kampus dan sekitarnya. 

Program pilarnya meliputi: perlindungan, pengawetan, dan 

pemanfaatan secara bijaksana terhadap flora dan fauna di 

kampus, kegiatan pembibitan, penanaman dan perawatan 

tanaman, serta pemantauan keanekaragaman hayati di kampus 

dan sekitarnya untuk menjaga ekosistem. 

2. Arsitektur hijau dan sistem transportasi internal 

Bertujuan mengembangkan dan mengelola bangunan dan 

lingkungan yang mendukung visi konservasi, serta mewujudkan 

sistem transportasi internal yang efektif, efisien, dan ramah 

lingkungan. 

Program pilarnya meliputi: Pengelolaan bangunan kampus yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah bangunan hijau yang ramah 

lingkungan; Pengelolaan lingkungan kampus yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah ramah lingkungan dan kenyamanan pengguna; dan 
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Pengelolaan sistem transportasi internal kampus yang sesuai 

dengan prinsip transportasi, humanisme dan ramah lingkungan. 

3. Pengelolaan limbah 

Bertujuan melakukan pengurangan, pengelolaan, pengawasan 

terhadap produksi sampah dan limbah, dan perbaikan kondisi 

terhadap lingkungan di kampus untuk mewujudkan lingkungan 

yang bersih dan sehat. 

Program pilarnya meliputi: Pemanfaatan kembali barang-barang 

yang tidak terpakai (reuse); Pengurangan kegiatan dan atau benda 

yang berpotensi menghasilkan sampah dan atau limbah (reduce); 

Melakukan daur ulang terhadap sampah dan atau limbah untuk 

dimanfaatkan kembali (recycle); Melakukan pemulihan kembali 

terhadap fungsi dari fasilitas-fasilitas di kampus yang telah 

berkurang pemanfaatan (recovery). 

4. Kebijakan nirkertas (paperless) 

Bertujuan menerapkan administrasi dan ketatausahaan berwawasan 

konservasi secara efisien. 

Program pilar kebijakan nirkertas diterapkan melalui optimalisasi 

sistem berbasis teknologi informasi, efisien penggunaan kertas, 

pemanfaatan kertas daur ulang, dan penggunaan kertas ramah 

lingkungan. 
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5. Energi bersih (clean energy) 

Bertujuan untuk melakukan penghematan energi melalui 

serangkaian kebijakan dan tindakan dalam memanfaatkan energi 

secara bijak, serta pengembangan energi terbarukan yang ramah 

lingkungan. 

Program pilar energi bersih dengan cara: Melakukan 

penghematan pemakaian alat-alat berbasis energi listrik dan 

bahan bakar fosil sesuai strategi perguruan tinggi; 

Mengembangkan fasilitas kampus yang menunjang penghematan 

penggunaan energi; Menggunakan energi terbarukan yang ramah 

lingkungan. 

6. Konservasi, etika, seni, dan budaya 

Bertujuan untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan 

etika, seni, dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri bangsa. 

Program pilar konservasi etika, seni, dan budaya lokal melalui 

pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan, penyebarluasan, 

dan mempromosikan unsur-unsurnya. 

7. Kaderisasi konservasi 

Bertujuan menanamkan nilai-nilai konservasi secara 

berkelanjutan. 

Program pilarnya meliputi sosialisasi, pelatihan, pendidikan, dan 

pelaksanaan kegiatan kepada warga kampus untuk menguatkan 

pemahaman, penghayatan, dan tindakan berbasis konservasi. 
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E. Penelitian Terkait 

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang menjadi referensi 

dan acuan bagi penelitian ini: Skripsi tahun 2012 oleh Megawati Hari 

Dwijayanti yang berjudul “Potensi Pemanenan Air Hujan (rain water 

harvesting) Kampus UNNES sebagai Pendukung UNNES 

Konservasi”. Skripsi tahun 2013 oleh Yuspika Maharani yang 

berjudul “Peran Serta Mahasiswa Geografi Dalam Pelaksanaan 

Program Konservasi Green Internal Transporstasi dan Paperless 

Policy UNNES”. Dan Skripsi tahun 2014 oleh Handayani yang 

berjudul “Kajian Genangan Air Di Oulet Embung Pada Musim Hujan 

Dan Partisipasi Masyarakat Di Kampus UNNES Semarang”. Variabel 

yang digunakan dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya yang 

dijadikan referensi oleh penulis disajikan dalam tabel 2.1 



 

 

 

Tabel 2.1:Penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini 

No Nama Judul Tujuan Variabel Metode 

analisis data 

Hasil 

1 Megawati 

Hari 

Dwijayanti 

Potensi 

Pemanenan 

Air Hujan 

(rain water 

harvesting) 

Kampus 

UNNES 

sebagai 

Pendukung 

UNNES 

Konservasi 

1. Mengetahui 

potensi 

pemanenan air 

hujan melalui 

embung, sumur 

resapan dan  

lubang resapan 

biopori UNNES 

2. Mengetahui 

prospek 

pemanfaatan hasil 

pemanenan air 

hujan yang ada di 

lingkungan 

kampus UNNES 

- 1. Analisis 

deskriptif 

2. Analisis 

kapasitas 

infiltrasi 

3. Analisis 

untuk 

menghitung 

pemanenan 

air hujan 

1. Dari embung adalah 

2.715.898.080 liter/bulan 

dengan luas 3.030 m
2
 dan 

kedalaman 4 m
2
. Dari 

sumur resapan adalah 

4.271.881 liter/bulan dan 

dari lubang resapan 

biopori adalah 85.535.460 

liter/bulan dengan jumlah 

biopori 2.376 biopori 

2. Untuk tercukupinya 

kebutuhan air di UNNES 

harus didukung adanya 

ketersediaan air yang 

mencukupi yang diperoleh 

dari pemanfaatan air hujan 

yang saat ini belum 

dimanfaaatkan secara  

optimal oleh masyarakat 

sekitar. Pemanfaatan air 

hujan didapat dengan 

menggunakan 

penampungan air hujan. 

3
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2 Yuspika 

Maharani 

Peran Serta 

Mahasiswa 

Geografi 

dalam 

Pelaksanaan 

Program 

Konservasi 

Green 

Internal 

Transportasi 

dan 

Paperless 

Policy 

UNNES 

3. Mengetahui peran 

serta mahasiswa 

geografi dalam 

program 

konservasi green 

internal 

transportasi 

4. Mengetahui peran 

serta mahasiswa 

geografi dalam 

program 

konservasi 

paperless policy 

1. Green internal transportasi 

- Pendapat tentang pengertian 

program konservasi green internal 

transportasi 

- Tanggapan tentang manfaat 

program konservasi green internal 

transportasi 

- Menggunakan sepeda atau berjalan 

kaki ke kampus 

- Memanfaatkan transportasi internal 

bus UNNES 

- Menempatkan kendaraan pribadi di 

area parker UNNES secara tepat 

2. Paperless policy 

- Pendapat tentang pengertian 

program konservasi paperless policy 

- Tanggapan tentang manfaat 

program konservasi  paperless 

policy 

- Meminimalisi penggunaan kertas 

dengan memanfaatkan SIKADU 

sebagai teknologi informasi yang 

dimiliki UNNES 

- Mencari sumber dan informasi atau 

materi kuliah secara online 

- Memanfaatkan email sebagai sarana 

mengumpulkan tugas kuliah 

1. Scoring 

2. Menentukan 

parameter 

3. Deskriptif 

presentase 

1. Mahasiswa jurusan 

geografi berperan serta 

dalam pelaksanaan 

UNNES konservasi 

terlihat dari hasil 

deskriptif yang masuk 

dalam kategori tinggi 

dengan presentase 68,39% 

2. Peran serta mahasiswa 

geografi dalam program 

konservasi green internal 

transportasi tergolong 

tinggi dengan presentase 

69,16% 

3. Peran serta mahasiswa 

geografi dalam program 

konservasi paperless 

policy tergolong tinggi 

dengan presentase 69,11% 

3 Handayani Kajian 1.  Mengetahui 1. Genangan air di outlet Embung Analisis 1. Genangan air yang terjadi 
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UNNES 

Semarang 
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genangan air 

disekitar outlet 

Embung Kampus 

UNNES 

Semarang. 

2.  Mengetahui 

pengaruh 

genangan air 

hujan terhadap 

aktivitas 

mahasiswa 

UNNES. 

3. Mengetahui 

partisipasi 

masyarakat 

Kelurahan 

Sekaran dalam 

menjaga 

kebersihan 

saluran air 

(drainase) di 

sekitar outlet 

Embung Kampus 

UNNES. 

Kampus UNNES Sekaran. 

2. Pengaruh genangan terhadap aktivitas 

mahasiswa UNNES. 

3. Partisipasi masyarakat Kelurahan 

Sekaran terhadap kebersihan di sekitar 

outlet Embung Kampus UNNES  

deskriptif 

kualitatif 

karena run off di Kampus 

FIS, FE, FH, FMIPA, dan 

FBS. 

2. Genangan run off di 

Kampus UNNES 

mengganggu aktifitas 

mahasiswa UNNES dan 

warga Sekaran. 

3. Masyarakat Kelurahan 

Sekaran perduli terhadap 

kebersihan saluran air 

tetapi kurang koordinasi 

antara mahasiswa dan 

masyarakat setempat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang keberadaan lubang 

resapan biopori serta survei lapangan di Kampus UNNES, maka dapat diuraikan 

menjadi beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Lubang Resapan Biopori di UNNES dibuat tersebar pada beberapa lokasi, 

yaitu: hutan FIP, hutan FBS, sekeliling lapangan FIS, depan C7 dan C1 FIS, 

sekitar gazebo FE, depan dekanat FMIPA, sekitar rektorat, sekitar 

perpustakaan pusat, belakang BPTIK, kebun wisata pendidikan/ camp ground 

dan rumah budidaya kupu-kupu, hutan mini kampus dekat FMIPA, hutan mini 

kampus dekat FIK-FT dan hutan mini kampus dekat gerbang masuk UNNES 

dengan alokasi berpusat pada tempat-tempat tertentu dan jumlah yang tidak 

merata. 

2. Sebagian besar pembuatannya sudah sesuai dengan ketentuan tempat meskipun 

hanya terpusat pada satu tempat di lokasi masing-masing, namun sebagian 

kurang diketahui sesuai atau tidaknya dengan cara pembuatannya. 

3. Program biopori di UNNES bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat 

kampus terhadap teknologi ramah lingkungan yang masih tergolong baru dan 

sebagai salah satu alternatife menjaga kelestarian lingkungan. Penerapannya 
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terhadap lingkungan kampus belum maksimal, namun program ini akan 

dilanjutkan secara bertahap. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diuraikan dapat dikemukakan saran yang berkaitan dengan penelitian yaitu dalam 

tujuan memperkenalkan biopori seharusnya diratakan pembuatannya pada seluruh 

wilayah kampus termasuk FIK, FT dan yang lainnya, meskipun dalam jumlah 

sedikit namun sebagian besar masyarakat kampus dapat mengetahui  keberadaan 

dan fungsinya, dan juga karena ini akan berpengaruh langsung terhadap lingkungan 

meskipun baru tahap pengenalan dan percobaan. 
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