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Universitas Terbuka (UT) sebagai bagian dari insan
pendidikan menjunjung tinggi pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu kegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan
adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Berbagai
kegiatan
pengabdian
kepada

UT untuk menjalankan program go green di
lingkungan Kantor Pusat UT. Buku ini juga
mendokumentasikan berbagai kiprah UT dalam
melakukan kegiatan penghijauan untuk menjaga
kelestarian lingkungan di daerah pegunungan
dan pesisir pantai di Indonesia. Semua ini adalah

masyarakat telah dilakukan UT, di antaranya
melakukan berbagai kegiatan penghijauan di
beberapa daerah di Indonesia. Kegiatan-kegiatan
tersebut memperlihatkan bukti kepedulian UT
terhadap kelestarian lingkungan. UT menyadari
bahwa upaya pelestarian lingkungan perlu
dibentuk melalui kesadaran dari setiap individu.
Karakter mandiri perlu dibangun sehingga timbul
kesadaran bahwa upaya pelestarian lingkungan
perlu dimulai dari diri setiap orang tanpa harus
menanti uluran bantuan dari pihak luar. Tak hanya
itu, selain mendorong kemandirian masyarakat
di luar UT untuk peduli terhadap lingkungan di
sekitarnya, UT juga telah memberi contoh dengan
melakukan berbagai program go green di dalam
lingkungannya sendiri.

sumbangsih UT bagi kelestarian bumi sehingga
nantinya masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita
di masa depan.
Tim Redaksi menghaturkan ucapan terima
kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak
membantu dalam penulisan buku ini, khususnya
rekan-rekan kerja dari UPBJJ-UT di lokasi
penghijauan, pihak pemerintah daerah kecamatan
maupun desa di lokasi penghijauan, mitra UT dari
Yayasan Kanopi Indonesia, YAPEKA, dan mitra
lainnya, serta berbagai pihak yang tidak dapat
kami sebutkan satu persatu. Semoga buku ini
dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dirgahayu UT ke-33!

Buku berjudul “UT Membangun Karakter
Mandiri Bangsa untuk Melestarikan Bumi” ini
menceritakan beberapa upaya yang dilakukan

Tim Redaksi
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Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.
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Pengantar Rektor

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pada setiap puncak acara dies natalis selalu diluncurkan
sebuah buku yang mengungkap perjalanan dan kiprah UT dalam membangun Karakter Bangsa melalui
perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan dan berbagai program lainnya. Pada Dies Natalis UT ke
33 tanggal 4 September 2017 kami meluncurkan sebuah Buku dengan judul “UT Membangun Karakter
Mandiri Bangsa dengan Melestarikan Bumi”. Buku ini menceritakan tentang berbagai upaya UT untuk
menjadi green campus dan sumbangan UT dalam memperbaiki lingkungan hidup melalui konservasi
lingkungan di 8 lokasi yang berada di 8 UPBJJ-UT, yaitu di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Semarang,
Bogor, Manado, Denpasar, dan Medan serta di daerah Tangerang Selatan. Kegiatan penghijauan ini
tidak semata-mata bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, tetapi yang lebih utama adalah sebagai
sarana untuk mengedukasi generasi muda dan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan
lingkungan.
Buku “UT Membangun Karakter Mandiri Bangsa untuk Melestarikan Bumi” bertujuan untuk
mendokumentasikan gerakan UT Go Green yang sudah dicanangkan sejak tahun 2010 dan sebagian
kegiatan penghijauan UT dalam melestarikan bumi dengan mengajak LSM peduli lingkungan,
mahasiswa, pelajar dan tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat agar berkomitmen untuk
mencintai dan merawat bumi agar tetap lestari.
Buku ini terdiri dari dua bab, bab pertama diberi judul UT Menuju Green Campus; menceritakan
tentang perjalanan UT menuju green campus dan bab kedua diberi judul Penghijauan dan Rehabilitasi
Lingkungan.
Saya berharap, buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi penting tentang perjalanan UT sebagai
perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang peduli dengan pengembangan karakter bangsa
namun juga mampu memberikan inspirasi bagi pimpinan, pegawai, mahasiswa dan masyarakat untuk
menjaga Bumi Indonesia tercinta yang indah ini agar tetap terjaga kelestariannya.
Buku mengenai upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan UT ini merupakan ide dari Prof. Dr. Tian
Belawati, Rektor UT ke-5, sebagai penggagas UT Go Green. Buku ini tidak akan terwujud tanpa kerja
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keras tim yang dikoordinasikan oleh LPPM UT, bekerja sama dengan Tim UT Go Green. Tim telah bekerja
keras menyusun desain penulisan, melakukan wawancara, melakukan pemotretan, dan menuangkan
dalam bentuk tulisan. Anggota tim berasal dari LPPM, Fakultas, Pusat Layanan Pustaka, dan Pusat
Jaminan Kualitas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu kepala UPBJJ-UT dan
staf, mitra kerja (Yayasan Kanopi Indonesia, YAPEKA, Yayasan KIRAI Indonesia, Kiranis, KESEMAT, Jurnali
Celebes, PILAR INDONESIA, Kelompok Usaha Wanita (KUW) Penajam, Manengkel Solidaritas, dll),
pemerintah daerah, kelompok tani, siswa sekolah, dan mahasiswa UT yang tidak dapat disebut satu
persatu namanya yang telah mendampingi dan memberikan informasi selama mengumpulkan bahan
dan foto untuk buku ini.
Kerja sama yang baik antara tim dan narasumber telah menghasilkan dokumentasi sangat berharga
bagi dunia pendidikan jarak jauh, khususnya UT. Semoga buku ini dapat menginspirasi seluruh sivitas
akademika dan pegawai UT serta masyarakat luas untuk ikut berupaya melakukan penghematan energi
dan upaya pelestarian lingkungan untuk bumi Indonesia tercinta.

Dirgahayu UT Ke-33
Pondok Cabe, 14 Agustus 2017

Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.
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Bumi sebagai tempat tinggal kita semakin hari semakin mengalami degradasi. Berbagai kerusakan
lingkungan terjadi, baik yang disebabkan oleh faktor manusia ataupun oleh bencana alam. Untuk
menjaga kelestarian lingkungan tersebut maka diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk
dari perguruan tinggi.
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Gerakan pelestarian lingkungan dimulai sejak
tahun 1830an, yang berawal dari gagasan Henry
David Thoreau, seorang filsuf Amerika yang
menyuarakan perlunya melakukan konservasi dan
menghargai alam. Sejak itu gerakan pelestarian
lingkungan terus berkembang di Amerika dan di

reduce) dalam keseharian kita untuk mengurangi
penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak
alam.
Gerakan go green merupakan upaya untuk
melestarikan bumi dalam rangka membalikkan
efek pemanasan global, untuk mencegah polusi
dan melestarikan planet bumi seisinya. Kampanye
gerakan go green pun merebak di seluruh penjuru
dunia. Universitas Terbuka (UT) pun tidak ingin
tertinggal dalam ikut serta mendukung gerakan
go green. Berbagai kegiatan yang bersifat go
green telah dilaksanakan UT sejak tahun 2010. Tak
hanya kegiatan di dalam lingkungan UT sendiri,
tetapi juga kegiatan yang dampaknya langsung
dirasakan masyarakat umum.

belahan dunia lainnya. Wakil Presiden Amerika Al
Gore dalam kampanyenya melakukan edukasi
kepada masyarakat mengenai krisis perubahan
iklim yang disebabkan oleh pemanasan global,
yang terjadi di berbagai pelosok dunia. Kampanye
yang kemudian difilmkan pada tahun 2006
tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran
orang banyak tentang masalah pemanasan bumi
yang terjadi secara global (global warming). Film
ini kemudian memicu berbagai talk show untuk
mengingatkan masyarakat tentang upaya seharihari yang dapat mengurangi masalah-masalah
lingkungan yang terjadi di sekitar kita, seperti
memilih makanan yang tidak terpapar bahan
kimia, mengubah kebiasaan hidup kita yang
menimbulkan limbah, melakukan penghematan
penggunaan energi, dan sebagainya, yang
kemudian memicu gerakan “go green”. Gerakan
ini mengajarkan bahwa setiap induvidu dapat
menyumbang pada terwujudnya revolusi hijau,
misalnya dengan menerapkan 3R (recycle, reuse,

Buku Profil UT Tahun 2017 ini menceritakan
berbagai kegiatan go green yang telah
dilaksanakan UT. Kegiatan yang dilakukan di dalam
lingkungan kantor UT bertujuan mewujudkan
keinginan UT menjadi green campus. Beberapa
gebrakan telah dilakukan UT di lingkungan
kantor Pusat, misalnya penanaman pohon langka
di sekitar kampus, pembuatan danau buatan,
pengembangan eco building, dan pengelolaan
sampah. Sementara itu, kegiatan penghijauan
dan rehabilitasi lingkungan dengan ruang lingkup
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nasional juga telah dilaksanakan UT di sejumlah
daerah di Indonesia, antara lain meliputi reboisasi
daerah pegunungan dan rehabilitasi ekosistem
daerah pesisir pantai. Berbagai kiprah UT tersebut
beberapa diantaranya ada yang sudah langsung
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagian

kepedulian masyarakat luas untuk bersamasama melestarikan lingkungan tanpa menunggu
bantuan atau uluran tangan pemerintah. Karakter
mandiri tersebut diperlukan dalam segala
aspek kehidupan bangsa saat ini, termasuk juga
kepedulian terhadap kondisi bumi yang semakin

lainnya masih dalam proses perkembangan, yang
baru akan bisa dirasakan dalam beberapa tahun
ke depan.

hari semakin mengalami penurunan daya dukung
hidup bagi manusia. Upaya membentuk karakter
mandiri ini juga memperhatikan kualitas perilaku
kokektif sivitas akademika UT yang tercermin
dalam kesadaran, pemahaman, cipta karsa,
perilaku hemat, cerdas, tangguh, jujur, dan peduli
terhadap lingkungan.

Untuk menggambarkan keterlibatan UT dalam
gerakan go green tersebut maka buku profil UT
tahun 2017 didedikasikan untuk menyajikan
sumbangan UT untuk pelestarian alam, yang
diberi
judul “Membangun Karakter Mandiri
Bangsa untuk Melestarikan Bumi”. Tema ini
dipilih dengan harapan agar kegiatan pelestarian
lingkungan yang telah dilakukan UT dapat
membangun karakter bangsa Indonesia menjadi
sebuah bangsa yang mandiri dalam menjaga
kelestarian bumi. Diawali dari kesadaran
individu
tentang
perlunya
penghematan
energi dan penghijauan yang kemudian diikuti
dengan tindakan nyata secara mandiri untuk
menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran
setiap individu ini diharapkan diikuti oleh
kesadaran kelompok masyarakat, serta akhirnya
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Pengantar
UT mencanangkan program UT Go Green pada tahun 2010. Program ini merupakan sebuah prasyarat
sebuah universitas untuk menjadi perguruan tinggi berkualitas dunia, yaitu dengan turut berpartisipasi
dalam menyelesaikan permasalahan global, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Perguruan tinggi memang diharapkan menjadi pelopor dalam pengelolaan lingkungan kampus yang
bersih, nyaman, dan teduh karena berbagai pepohonan yang sengaja ditanam. Perguruan tinggi juga
diharapkan mampu mengajarkan warga kampusnya untuk memanfaatkan sumberdaya di lingkungan
kampusnya secara efektif dan efisien. Misalnya, dalam penggunaan kertas, alat tulis, penggunaan listrik,
pemisahan sampah organik dari sampah non organik, dan sebagainya. Kampus seperti ini disebut
sebagai Kampus Hijau (Green Campus).
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UT Go Green merupakan langkah awal menuju
UT Green Campus. Program UT Go Green ini
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
serta kepedulian pegawai dan mahasiswa
untuk turut berpartisipasi dan bertanggung
jawab dalam pelestarian dan penyelamatan

UT GO GREEN: MODEL PERUBAHAN
PERILAKU UNTUK MENJAGA BUMI
Pengertian UT Go Green
Go Green adalah tindakan penyelamatan
lingkungan hidup dengan mengurangi
penyebab kerusakan lingkungan dan
pemanasan global.

lingkungan.
Melalui program UT Go Green diharapkan
UT
akan
memiliki
sistem
pengelolaan
perkantoran yang memerhatikan upaya-upaya
pelestarian lingkungan yang mengacu pada
prinsip pembangunan ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Dengan dilaksanakannya program
ini seluruh civitas akademi UT diharapkan dapat
menjadi pelopor dalam memanfaatkan sumber
daya secara efektif dan efisien.

Gerakan penyelamatan lingkungan tersebut
akan lebih efektif dan berkelanjutan dengan
adanya perubahan perilaku manusia untuk
menyelamatkan lingkungan hidup, yang dimulai
dari lingkungan sekitarnya. Go green secara
harafiah sering diidentikkan dengan kegiatan
“Penghijauan”. Go green dapat dipahami sebagai
gerakan yang memperhatikan kelestarian
lingkungan untuk mewujudkan pembangunan
bangsa yang berkesinambungan. Perilaku go
green dapat dibentuk dan diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Memperhatikan pendapat
Rogers (2004) yang disitir oleh Wahyono,
Pribadi, Hardjojo, Budiastra, dan Darmayanti
(2010) perilaku go green dapat dibentuk
melalui beberapa tahapan, yaitu pengenalan
pengetahuan, persuasi, penentuan keputusan,
implementasi, dan konfirmasi.
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Perilaku go green perlu dibangun secara terus menerus sampai menjadi suatu kebutuhan yang
tercermin dari kebiasaan hidup sehari-hari.
UT Go Green merupakan konsep menuju perubahan perilaku untuk menyelamatkan lingkungan hidup,
yang dimulai dari setiap karyawan UT kemudian meluas diteruskan oleh karyawan UT ke lingkungan
tempat tinggalnya, kepada anak, suami/isteri, saudara, dan tetangga (Wahyono, dkk., 2010).
Gerakan Go Green yang dicanangkan UT mengarah pada upaya penghematan dalam penggunaan
kertas, listrik, air; memperhatikan keselamatan kerja; melakukan penghijauan di lingkungan sekitar
kampus; serta melakukan pengelolaan sampah.

Gerakan UT Go Green
RT/RW
Binaan
Hijau
Desa
Binaan
Hijau

Warga
Sekitar
UT

Keluarga
Besar
UT

UT Go
Green

Kawasan
Binaan
Hijau

Green Behavior
(Perilaku Ramah Lingkungan)
Green Spasial
(Tapak Ramah Lingkungan)

Gerakan UT Go Green
Sumber: UT Go Green: Model Pendidikan Karakter (Wahyono, dkk., 2010)
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Berdasarkan gambar Gerakan UT Go Green dapat dilihat bahwa kegiatan UT Go Green meliputi
kegiatan membangun bangunan perkantoran UT dengan menerapkan tapak ramah lingkungan,
mengimplementasikan aturan yang mendukung UT agar menjadi kantor yang ramah lingkungan, dan
membentuk karakter pegawai UT yang ramah lingkungan.

Sejarah UT Go Green
Penerapan Pendekatan Ekologis pada Penataan Kawasan Kantor Pusat UT
Sejalan dengan upaya membangun UT sebagai green campus, pembangunan infrastruktur di lingkungan
kantor UT Pusat, seperti pembangunan turap, pembangunan jalan setapak, pembangunan gazebo, serta
pembangunan beberapa gedung di dalamnya, dilakukan dengan menerapkan pendekatan ekologis.
Dengan demikian diharapkan kawasan kantor pusat UT akan tertata rapih tetapi tetap memperhatikan
ekosistem sekitarnya.

Gerakan UT Go Green
Jalur Sepeda & Pejalan Kaki
Minimalisasi
Enerji

Limbah

Sanitasi &
Drainase
Green Building
( Bangunan
Ramah
Lingkungan)

Green Open Space
( Ruang
Terbuka
Hijau)

Green Site
(Tapak
Ramah
Lingkungan)

Air
Green
Interior

Kesehatan

Keselamatan

GREEN
SETTING
SPATIAL

Kenyamanan

Rencana pembangunan area Kantor UT berwawasan ekologis

Salah satu tujuan pendekatan ekologis adalah untuk mencapai keberlanjutan atau sustainability baik
keberlanjutan secara sosial, ekonomi maupun ekologis.
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and environment management/BEM)

Konsep green building dalam kehidupan
sehari-hari diwujudkan dengan praktik-praktik
membangun yang ramah lingkungan.

Di era globalisasi saat ini, enam kategori tersebut
menjadi sangat penting, terutama bagi institusiinstitusi yang berhubungan dengan masyarakat
internasional atau go international, seperti halnya
UT, yang ingin menjadi Perguruan Tinggi kelas
dunia (World Class University).

Di dunia internasional, baik di Eropa, di Amerika,
maupun di Asia Tenggara, konsep green sudah
mulai diadaptasi dan telah menjadi praktik umum.
Salah satu penerapan konsep green yang terkait
dengan lingkungan buatan (built environment)
adalah Greenship. Greenship adalah alat bantu
untuk menilai apakah suatu bangunan dapat
dikatakan sebagai bangunan hijau (green building)
yang ramah lingkungan sejak tahap perencanaan,
pembangunan, hingga pengoperasian dan
pemeliharaan sehari-hari.

UT telah menerapkan konsep penataan kawasan
dengan pendekatan ekologis sesuai yang
dipersyaratkan, yaitu menerpakan Tepat guna
lahan atau green sites, sebagai berikut.
Site Selection atau pemilihan tapak/lahan.
Kantor pusat UT pada awal pembangunannya
(tahun 1985) menempati lahan seluas 11 ha
di kawasan Pondok Cabe Tangerang Selatan
(Tangsel)—pada waktu itu masih menjadi bagian
dari
kabupaten
Tangerang—bersebelahan
dengan lapangan terbang Pondok Cabe atau
tepatnya di Kelurahan Pondok Cabe Udik,
Tangsel. Lokasi tersebut terletak di sekitar
daerah permukiman yang saat itu kepadatan
penduduknya kurang dari 300 jiwa/ha. Lahan
yang digunakan untuk lokasi kantor pusat UT
tersebut merupakan lahan perkebunan dan
persawahan yang tidak produktif. Wilayah Kota

Kriteria penilaian yang digunakan dalam Greenship
terdiri dari enam kategori, yaitu:
1. Tepat guna lahan atau green sites (Appropriate
site development/ASD)
2. Efisiensi dan konservasi energi (Energy
efficiency and conservation/EEC)
3. Konservasi air (Water conservation/WAC)
4. Sumber dan siklus material (Material
resources and cycle/MRC)
5. Kualitas udara dan kenyamanan ruangan
(Indoor air health and comfort/IHC)
6. Manajemen lingkungan bangunan (Building
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Tangsel sendiri merupakan salah satu penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, di samping wilayah Bogor dan
Bekasi. Sebagai daerah penyangga, penghuni pemukiman di wilayah Pondok Cabe relatif banyak yang
bekerja di Jakarta.

Wilayah UT tampak dari udara

Community Accessibility atau aksesibilitas masyarakat
Letak kantor pusat UT berdekatan (kurang lebih 4 km) dengan perbatasan Kotamadya Jakarta Selatan,
dan berada di daerah permukiman. Kantor pusat ini sudah banyak dikelilingi fasilitas umum seperti
rumah sakit, pos polisi, kantor cabang bank, bandara, penginapan, pendidikan, masjid, pertokoan, dan
lain-lainnya. Hal itu terlihat pada gambar berikut:
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5

2

3
1
4
6

berdekatan dengan gerbang utama Kantor UT,
dengan tujuan untuk mempermudah perjalanan
pegawai maupun pengunjung dari dan ke UT.
Sayangnya, pengemudi angkot (angkutan umum)
lebih senang berhenti tepat di depan pintu
gerbang Kantor UT. Demikian juga, pengemudi
ojek lebih senang bergerombol tepat di gerbang
UT sehingga dapat mengganggu lalu lintas keluar
masuk Kantor UT. Artinya, masih perlu dipikirkan
jalan keluar untuk mengatasi kemacetan di pintu
masuk Kantor Pusat UT akibat ketidakdisiplinan
angkutan umum ini.

Keterangan :
1. Universitas Terbuka
2. Lapangan Terbang Pondok Cabe
3. Daerah pemukiman
4. Supermarket, Rumah Sakit, Pos Polisi, SD
5. Pasar Ciputat
6. Lapangan Golf

Public Transportation atau alat transportasi
umum
Karena letak Kantor UT yang strategis, UT perlu
menyediakan tempat pemberhentian angkutan
kota dan ojek.

Untuk kenyamanan pejalan kaki, penataan
Kantor UT juga telah menyediakan pedestrian
yang nyaman menuju gerbang UT dan menuju
ke gedung-gedung perkantoran di UT Pusat,

Sebetulnya
UT
menyediakan
tempat
pemberhentian angkutan kota dan ojek
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Fasilitas pedestrian menuju Zona Publik

Fasilitas pedestrian dari arah gedung Rektorat ke Pintu Gerbang utama

29
Jalan utama dan fasilitas untuk pengendara sepeda dan pejalan
kaki ke gedung-gedung di area perkantoran UT

UT Membangun Karakter Mandiri Bangsa untuk Melestarikan Bumi

Fasilitas pedestrian di lingkungan kantor UT

Dengan adanya fasilitas pedestrian ini, pejalan kaki mendapatkan kemudahan untuk menuju ke
area gedung UT dan untuk mengakses transportasi umum.
Basic Green Area atau Area Dasar Hijau
Sebagai perguruan tinggi yang sedang berupaya menuju ke UT Green Campus, maka UT memperhatikan
penataan kawasan yang ramah lingkungan. Penataan ramah lingkungan itu tentu saja tidak hanya
ditujukan bagi kenyamanan sivitas akademika UT, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi UT dalam
menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat pula dirasakan oleh warga
di sekitar lokasi kantor UT, baik untuk keberlanjutan secara ekologis, sosial, maupun secara ekonomi
melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.
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Contoh Gedung yang mengikuti kontur
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Upaya Universitas dalam menjaga keberlanjutan secara ekologis adalah dengan mempertahankan
bentang lahan yang berkontur, sehingga pembangunan kawasan kantor UT diupayakan tidak
terlalu banyak mengubah bentang alam.
Upaya lain yang dilakukan UT adalah mengelompokkan bangunan-bangunan yang fungsinya
berdekatan dalam zonasi yang sesuai. Misalnya, di dalam Zona Publik terdapat bangunan yang sifatnya
untuk pelayanan publik seperti masjid, pujasera, koperasi, perbankan, serta tugu ikon sebagai land mark
kawasan Kantor Pusat UT.

Ikon UT di dekat Zona Publik sebagai
Land Mark Kantor UT

Gedung zona publik
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Sementara itu, gedung fakultas, gedung pascasarjana dan perpustakaan dibangun pada satu lokasi
yang berdekatan, yang disebut dengan Zona Fakultas. Gedung perpustakaan yang terletak berdekatan
dengan gedung fakutas memudahkan para dosen, penuis modul, dan penulis soal untuk memanfaatkan
sumber bacaan yang tersedia di perpustakaan UT.

Gedung Perpustakaan diantara gedung FMIPA dan FHISIP

Gedung Perpustakaan di antara gedung FMIPA dan FE

										
Selain Zona Publik dan Zona Fakutas, terdapat pula Zona Penunjang Manajemen, yang terdiri dari gedung
Rektorat, gedung BAUK (Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan), gedung BAAPM (Biro Administrasi
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Akademik, Perencanaan, dan Monitoring), dan gedung Kualitas. Sedangkan gedung Lembaga terdiri
atas Gedung LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan Gedung LPBAUSI
(Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi), yang dibangun di sekitar danau UT.
Foto: Taman di Gedung Kualitas

Gedung LPPM

Gedung LPBAUSI

Sebagai lingkungan terbangun (built environment), penataan kantor pusat UT juga memperhatikan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di bawah 50 %, serta ruang terbuka biru berupa danau dan taman
olah raga yang mencapai 10% dari luas lahan UT, serta memiliki komposisi vegetasi 50% lahan tertutupi
luasan pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dalam
ukuran dewasa dengan berbagai jenis tanaman.
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Sarana olah raga lapangan tenis

Sarana olah raga gym

Komposisi tanaman di area Wisma UT

Taman di area gedung Pascasarjana di
Zona Fakultas
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Bicycle Facility atau Fasilitas Pengguna Sepeda
Dalam penataan Kantor Pusat, UT juga menyediakan jalur sepeda bagi para pengendara sepeda. Fasilitas
ini dibangun untuk mendorong pegawai untuk menggunakan sepeda di lingkungan kantor sehingga
dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sayangnya, UT belum menyiapkan tempat parkir
khusus sepeda. Tempat parkir sepeda masih menjadi satu dengan tempat parkir motor.

Jalur sepeda di area perkantoran UT

Site Landscaping atau lansekap pada lahan
Pada penataan kantor pusat, UT menyediakan taman-taman di sekitar gedung-gedung, wilayah
pedestrian, serta pada ruang terbuka biru dan hijau.
Ruang terbuka biru merupakan area yang berfungsi untuk mencegah banjir pada musim penghujan
dan untuk menyimpan air pada musim kemarau. Ruang terbuka biru di UT diwujudkan dalam bentuk
danau. Pada area di sekitar ruang terbuka biru tersebut ditanam beberapa koleksi tumbuhan Indonesia
yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, yang dibawa oleh sivitas akademika dari kantor UPBJJ.
Sedangkan area ruang terbuka hijau merupakan area yang ditanami berbagai tetumbuhan, mulai dari
tanaman penutup tanah (seperti rumput), semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu).
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Ruang terbuka biru untuk menyimpan air sekaligus sebagai
arena rekreasi

Ruang terbuka hijau di sekitar danau UT

Micro Climate atau Iklim Mikro
Walaupun belum semua kriteria micro climate dipenuhi, tetapi setidaknya desain penataan kantor pusat
UT menunjukkan adanya pelindung pada sirkulasi utama pejalan kaki di area luar gedung, serta desain
lanskap yang menunjukkan adanya fitur yang mencegah terpaan angin kencang kepada pejalan kaki di
daerah luar ruangan.

Fasilitas pedestrian di antara Gedung Rektorat ke Gedung Serba Guna

Fasilitas bagi pejalan kaki dari Gedung P2M2 (Pusat Pengembangan Multi Media)
ke Gedung Wisma 1 untuk melindungi dari panas dan hujan.
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Storm Water Management atau manajemen limpasan hujan
UT melakukan upaya pengurangan beban volume limpasan air hujan hingga 50% total volume
hujan harian dengan mengatur aliran run off (air larian). Langkah yang telah dilakukan antara lain
dengan membuat lubang resapan biopori di antara gedung-gedung kantor dan mengaplikasikan
eco drainage dengan membangun danau penampung run off.
Dalam rangka untuk menerapkan prinsip pengelolaan air tanah UT kemudian membangun
sebuah danau buatan yang indah di belakang kompleks perkantoran UT.
Danau ini berawal dari petak-petak sawah yang kemudian dibeli UT dan dijadikan sebagai tempat
penampungan air. Pembangunan danau UT dimulai pada tahun 2005 dan secara bertahap terus
diperbaiki infrastrukturnya, yang berupa pembangunan turap, pembangunan jalan setapak,
pembangunan gazebo, dan penanaman pohon langka di sepanjang pinggir danau.
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Danau UT tampak dari udara
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Danau UT pada tahun 2008

Danau UT pada tahun 2008

Danau UT tahun 2012

Pembangunan danau diikuti dengan penanaman pohon di sekitar danau.
Tujuan awal pembangunan danau adalah sebagai tempat penampungan air yang dapat
mengurangi bencana banjir—mengingat kantor pusat UT berada di pingir sungai—dan kekeringan di
lingkungan sekitar Kantor Pusat UT.
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Fasilitas jalan setapak di sekeliling danau UT

Lingkungan sekitar danau kini telah menjadi
kawasan yang asri, yang digunakan untuk
kegiatan olah raga jalan kaki mengelilingi danau
oleh pegawai dan tamu-tamu yang menginap
di Wisma UT pada setiap hari Jumat dan untuk
rekreasi keluarga bagi penduduk sekitar pada
akhir pekan dan pada hari libur. Gazebo yang
dibangun di tengah danau sering disewa untuk
pertemuan keluarga, resepsi perkawinan,
maupun untuk acara lain.

Sekitar danau UT kini telah mempunyai nilai
tambah sebagai sarana rekreasi.

Di sekitar danau, penanaman pohon, terutama
pohon langka terus dilakukan.
UT mempunyai sebuah kebun kecil di daerah
area sekitar danau UT, yang khusus digunakan
untuk penanaman pohon langka. Kebun ini
diberi nama Arboretum.
Arboretum sendiri mempunya pengertian sebagai
Danau UT tahun 2017
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kebun botani yang khusus ditanami untuk
koleksi pepohonan, yang dipelihara dan diberi
keterangan nama dan beberapa informasi lainnya
yang berguna bagi pengunjung. Arboretum di
UT dikhususkan untuk menanam pohon langka,
seperti pohon buni (Antidesma bunius), duwet atau

Selain membangun danau, UT juga membuat
lubang-lubang resapan biopori di beberapa
lokasi. Resapan biopori adalah lubang silindris
yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah
sebagai metode resapan air yang ditujukan
untuk mengatasi genangan air dengan cara

jamblang (Syzygium cumini.), kemang (Mangifera
kemanga), pala (Myristica fragrans), gandaria
(Bouea macrophylla), cendana (Santalum album),
lobi-lobi (Flacourtia inermis), dsb.

meningkatkan daya resap air pada tanah. Metode
ini dicetuskan oleh Dr. Kamir Raziudin Brata, salah
satu peneliti dari Institut Pertanian Bogor.

Penanaman pohon langka di area sekitar
danau UT pada tahun 2016

Arboretum UT
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Ibu Tian menanam biopori di gedung
UTCC tahun 2010
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UT juga menerapkan eco drainage, yang merupakan drainase ramah lingkungan (drainase
inkonvensional). Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola air yang berlebihan
(run off) dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan
ke sungai tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air
kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai.
Namun diusahakan dapat meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk
cadangan pada musim kemarau.
Disamping itu, permukaan parkir dan sebagian jalan juga ditutup menggunakan paving block
dengan tujuan agar dapat meresapkan air larian ke dalam tanah.

Paving block Zona Publik

Area parkir Zona Fakultas
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Secara garis besar penerapan pendekatan ekologis pada penataan kantor pusat UT dapat dilihat pada
Tabel berikut:
Komponen
1. Site Selection

2. Community
Accessibility

Kriteria
a.

Penerapan di UT

Membangun di dalam kawasan perkotaan
yang masih berdensitas rendah, yaitu tingkat
okupansi/hunian <300 orang/Ha.

Di daerah Penyangga/ selatan DKI Jakarta

b. Pembangunan
yang
berlokasi
dan
melakukan revitalisasi diatas lahan yang
bernilai negatif dan tak terpakai karena
bekas
pembangunan/dampak
negatif
pembangunan.

Lahan menempati kebun dan empang yang tidak
produktif

a.

RS, pos polisi, bank, bandara, penginapan,
pendidikan, masjid

Terdapat minimal 7 jenis fasilitas umum
dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh
1500m dari tapak.

b. Membuka akses pejalan kaki ke minimal 3
fasilitas umum sejauh 300 m.

Ada

c.

Ada

Menyediakan fasilitas/akses yang aman,
nyaman dan bebas dari perpotongan akses
kendaraan bermotor ke minimal 3 fasilitas
umum atau dan dengan stasiun transportasi
masal.

d. Membuka lantai dasar gedung sehingga
dapat menjadi akses pejalan kaki yang aman
dan nyaman selama minimum 10 jam sehari.
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Komponen

Kriteria

3. Public
a.
Transportation

4. Bicycle
Facility

5. Basic Green
Area

6. Site
Landscaping

Penerapan di UT

Adanya halte atau stasiun transportasi
umum dalam jangkauan 300 m (walking
distance) dari gerbang lokasi bangunan

Ada

b. atau Menyediakan shuttle bus untuk
pengguna tetap gedung dengan jumlah
unit minimum untuk 10% pengguna tetap
gedung.

Sedang direncanakan

c.

Menyediakan fasilitas jalur pedestrian di
dalam area gedung untuk menuju ke stasiun
transportasi umum terdekat yang aman dan
nyaman.

Ada

a.

Adanya parkir sepeda yang aman sebanyak
1 unit parkir per 20 pengguna gedung.

Ada

b. Apabila memenuhi butir 1 di atas dan
menyediakan shower sebanyak 1 unit untuk
setiap 10 tempat parkir sepeda.

Tersedia 1 tempat pencucian kendaraan resmi

a.

Tersedia taman-taman di setiap area gedung
perkantoran

Adanya vegetasi (softscape) bangunan
taman (hardscape) dengan luas area
minimum 10% dari luas total lahan atau 50%
dari ruang terbuka dalam tapak.

b. Memiliki komposisi vegetasi 50% lahan
tertutupi luasan pohon ukuran kecil, ukuran
sedang, ukuran besar, perdu setengah
pohon, perdu, semak dalam ukuran dewasa
dengan jenis tanaman.

KDB yang ditutup tanaman

a.

Lanskap Ada, roof garden, vertical garden tidak ada

Adanya area lansekap berupa vegetasi
(softscape) minimal 40% luas total lahan
termasuk taman di atas basement, roof
garden, terrace garden, dan wall garden.

b. Penambahan nilai sebesar 1 poin untuk setiap
penambahan sebesar 10% area lansekap
dari luas lahan di tolok ukur 1 di atas.

-

c.

Ada

Penggunaan tanaman lokal (indigenous) dan
budidaya lokal dalam provinsi sebesar 60%
luas tajuk/jumlah tanaman
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Komponen
7. Micro Climate

8. Storm Water
Management

Kriteria
a.

Penerapan di UT

Menggunakan material pada area atap
gedung sehingga nilai Albedo (daya refleksi
panas matahari) minimum 0,3.

Belum diukur, namun atap menggunakan logam
bertekstur untuk mengurangi pantulan sinar
matahari

b. Menggunakan material pada area non-atap
sehingga nilai Albedo (daya refleksi panas
matahari) minimum 0,3.

-

c.

Desain menunjukkan adanya pelindung
pada sirkulasi utama pejalan kaki di daerah
luar ruangan area luar ruang gedung

Ada

d. dan/atau Desain Lanskap menunjukan
adanya fitur yang mencegah terpaan angin
kencang kepada pejalan kaki di daerah luar
ruangan area luar ruang gedung

Ada

a.

Ada

Pengurangan beban volume limpasan air
hujan hingga 50% total volume hujan harian.

b. Menunjukkan adanya upaya penanganan
pengurangan beban banjir lingkungan dari
luar lokasi bangunan.

Parkir, dan seba-gian jalan telah menggunakan
paving block

c.

Biopori dan pembuatan danau sebagai eco
drainase

Menggunakan teknologi-teknologi yang
dapat mengurangi debit limpasan air hujan

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan UT tersebut dapat dilihat bahwa UT telah turut berpartisipasi
dalam melestarikan bumi dengan menerapkan penataan kawasan kantor UT pusat menggunakan
pendekatan ekologis. UT berkomitmen untuk terus mempertahankan pendekatan ekologis ini dalam
berbagai bidang. Melalui peran UT dalam penataan bangunan ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas lingkungan permukiman di sekitar lokasi kantor pusat UT.
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Pembangunan Gedung Berwawasan
Building di Lingkungan UT

tersebut tidak salah, ada satu hal lagi yang
harus
diperhatikan
dalam
merancang
sebuah bangunan, yaitu aspek lingkungan.
Aspek lingkungan perlu diperhatikan dalam
pembangunan gedung, bukan semata-mata
untuk memastikan agar bangunan direncanakan

Green

Selain melakukan penataan tapak atau lahan
yang
ramah
lingkungan,
pembangunan
gedung-gedung
untuk
perkantoran
UT
juga dilakukan dengan berwawasan ramah
lingkungan. Pembangunan gedung secara
umum sering
hanya dilihat dari tiga aspek,
yaitu segi fungsionalnya, kekuatannya, dan
estetikanya. Fungsional artinya gedung tersebut
dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Prinsip
fungsional hanya melihat gedung atau bangunan
sebagai tempat berteduh dan dapat digunakan
untuk bekerja sesuai visi dan misi institusi.
Orang juga berpikir bahwa bangunan harus
kuat sehingga jika terjadi gempa dan sejenisnya
penghuni di dalamnya merasa aman. Pada
umumnya, setelah melihat bangunan dapat
digunakan sesuai fungsinya dan aman, orang baru
melihat sisi keindahannya. Padahal, bangunan
seharusnya memenuhi unsur keindahan, baik
secara eksterior maupun interior.

sesuai dengan lingkungan sekitarnya, tetapi harus
juga memperhatikan dampak dari pembangunan
itu sendiri. Misalnya, jika kita membangun
gedung yang luas lantainya 100 m2, maka akan
berdampak pada hilangnya daya tampung tanah
untuk menampung air hujan yang luasnya 100
m2 juga. Masalah lain yang timbul sejalan dengan
pembangunan gedung adalah meningkatnya
kebutuhan terhadap energi listrik.
Setiap pembangunan gedung akan membutuhkan energi listrik untuk penerangan, pendingin
udara (AC), dan penyediaan air karena tidak di
semua wilayah tersedia jaringan air PAM. Di beberapa daerah yang sudah disediakan jaringan air
PAM pun secara umum airnya tidak mencukupi
untuk kebutuhan seluruh penghuni gedung sehingga tetap saja harus menggali air tanah untuk
pembuatan sumur bor atau pompa. Penggunaan
air tanah yang berlebihan selanjutnya memiliki
dampak tersendiri, yang dalam jangka panjang
dapat menyebabkan krisis air.

Dalam beberapa kasus, bahkan aspek estetika
ini menjadi unsur dominan dalam pembangunan
gedung. Banyak arsitek mendesain gedung
seindah-indahnya.
Meskipun
pandangan
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Sektor bangunan menyerap sebesar 40% sumber
energi dunia. Bahkan di Indonesia, sektor ini
bertanggung jawab terhadap 50% dari total
pengeluaran energi, dan lebih dari 70% konsumsi
listrik secara keseluruhan (Magdalena, 2016). Dari
besarnya penggunaan energi tersebut, sektor

Penerapan Green Building untuk Pembangunan
Gedung di UT
UT yang didirikan pemerintah pada tahun
1984 dirancang untuk memanfaatkan sumber
daya yang telah dimiliki oleh pemerintah.
Sumber-sumber daya tersebut antara lain
infrastruktur pelaksanaan pendidikan seperti
gedung, peralatan, dan perpustakaan, serta
suprastrukturnya seperti SDM. Ketika UT didirikan,
pemerintah tidak menyediakan bangunan
tersendiri untuk operasional kantor UT. Bangunan
UT di kantor pusat dipinjam dari beberapa institusi
pemerintah terutama milik IKIP Jakarta (sekarang
Universitas Negeri Jakarta) di Rawamangun,
dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah di Hang Lekir. Tidak berbeda dengan
di pusat, kantor-kantor UT di daerah (UPBJJ atau
Unit Program Belajar Jarak Jauh) juga dipinjam
dari PTN di daerah.

bangunan berkontribusi terhadap 30% emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia. Program
penghematan energi yang dilakukan dalam
setiap pembangunan bertujuan membantu
tercapainya penurunan biaya energi di gedung
secara keseluruhan (Panduan Penghematan
Energi Gedung Pemerintah, 2014. www.iced.or.id).
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pada
saat ini muncul gagasan atau konsep tentang
green building.
Green building adalah konsep ”bangunan
berkelanjutan” yang dirancang untuk
mengurangi dampak lingkungan terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan alam.

Tahun 1986 UT mendapatkan limpahan gedung
di daerah Pondok Cabe yang sekarang menjadi
kantor pusat UT. Sejak itu, UT perlahan-lahan
melengkapi infrastrukturnya untuk kebutuhan
penyelenggaraan
pendidikan.
Meskipun
demikian, pada waktu itu kantor-kantor UPBJJ di
daerah masih menggunakan ruangan-ruangan
yang dipinjamkan oleh PTN setempat.

Dengan demikian green building memiliki arti
sebagai bangunan yang memiliki nilai manfaat
berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga
dapat dikategorikan sebagai bangunan dengan
performa sangat baik (Sudarwani, 2012).
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Desain bangunan perkantoran UT ditentukan
berdasarkan sebuah TOR yang dijadikan acuan
untuk setiap perencanaan gedung. Berbeda
dengan rancangan bangunan pada perguruan
tinggi tatap muka yang sebagian besar terdiri dari
ruang kelas, kompleks bangunan perkantoran UT
dirancang untuk menjadi tempat bekerja dimana
dosen menyampaikan pembelajaran secara jarak
jauh dan melakukan aktivitas penulisan bahan ajar,
bahan ujian, serta sarana pendistribusian bahan
pembelajaran (modul). Oleh karena itu, di dalam
kompleks perkantoran UT tidak dibangun kelaskeas untuk mengajar, tetapi terdapat wisma dan
gudang modul. Wisma digunakan untuk aktivitas
penulisan bahan ajar dan bahan ujian, dan juga
sebgai tempat penginapan para penulis tersebut.
Diharapkan para penulis modul dan bahan ujian
dapat dengan tenang menyelesaikan modulnya
dengan menginap di Wisma UT. Tidak jauh dari
Wisma, terdapat gedung perpustakaan yang
diapit oleh gedung-gedung fakultas. Dengan
demikian, penulis bahan ajar UT dapat secara
mudah memanfaatkan koleksi perpustakaan
sebagai referensi penulisan bahan ajar.

Gedung lama UPBJJ-UT Bogor di Jalan Julang Kota Bogor

Seiring dengan semakin besarnya perkembangan
jumlah mahasiswa UT, kebutuhan sarana kerja
semakin terasa. Dengan menggunakan dana
PNBP sejak tahun 2002 UT secara masif mulai
melengkapi prasarana dan sarana kerja sesuai
standar perkantoran modern, termasuk gedung
dan peralatan kerjanya. Sejak tahun itu, UT bukan
hanya membangun gedung-gedung baru, tetapi
juga menata ulang fungsi bangunan yang sudah
ada, baik di kantor UT pusat maupun di kantorkantor UT di daerah (UPBJJ).
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Merencanakan
pembangunan
perkantoran
dengan konsep di atas memang tidak mudah,
terutama ditinjau dari segi biaya. Meskipun
demikian, UT berusaha memenuhi standar
bangunan yang dapat dikategorikan sebagai
green building.
Konsep green building yang dicoba diterapkan
dalam pembangunan gedung di UT meliputi
masalah energi (listrik), kemudahan
pemeliharaan, dan air resapan.
Gedung Wisma 2, berseberangan dengan zona fakultas

Di samping memikirkan fungsi dari bangunan,
perencanaan gedung UT juga memperhatikan
aspek energi dan lingkungan, terutama energi
listrik.
Sedangkan aspek lingkungan yang harus
diperhatikan adalah air karena lingkungan di
sekitar UT merupakan daerah yang sulit air
tanah. Dengan demikian bangunan di UT harus
dilengkapi dengan resapan air untuk menampung
air hujan agar air hujan tidak terbuang ke sungai. Air
hujan sedapat mungkin terserap melalui sumursumur resapan untuk menjaga ketersediaan air
tanah.
Saluran air untuk menampung air hujan

48

UT Menuju Green Campus

Penghematan Energi Listrik. Program pembangunan hemat energi didorong oleh peraturan pemerintah.
Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 13 tahun 2012 tentang
Penghematan Pemakaian Energi Listrik dinyatakan bahwa seluruh bangunan gedung kantor pemerintah
baik di pusat maupun daerah harus melaksanakan program Penghematan Energi Listrik. Listrik merupakan
komponen utama dalam pemanfaatan sebuah gedung. Listrik digunakan untuk penerangan, pendingin
ruangan, suplai energi untuk peralatan kantor seperti komputer dan mesin. Untuk itu, gedung perlu
didesain untuk dapat menggunakan listrik secara proporsional.
Secara umum, kebutuhan listrik untuk penerangan ruangan mencapai 20% dari seluruh beban listrik.
Karena itu, untuk menghemat pemakaian listrik, gedung di UT didesain untuk dapat memanfaatkan
penerangan alami secara optimal.
Untuk itu, gedung-gedung di UT banyak menggunakan jendela dan pintu kaca. Kaca merupakan
material yang unik dan memiliki karakteristik transparan.
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Pintu dan jendela kaca berfungsi untuk meneruskan cahaya dari luar.
Jika penerangan alami dari gedung yang didesain ramah lingkungan sudah mencukupi, penerangan
listrik tidak dibutuhkan lagi untuk keperluan kerja pada siang hari.
Ruang kerja sudah cukup terang hanya dengan menggunakan penerangan sinar matahari. Untuk
keperluan kerja pada pagi hingga siang hari lampu-lampu yang dipasang di sepanjang jendela kaca tidak
perlu dinyalakan. Untuk memanfaatkan penerangan alami secara optimal, jaringan lampu penerangan/
listrik dapat diatur secara paralel. Lampu-lampu yang dekat jendela kaca dihubungkan dengan satu
saklar yang sama. Demikian juga dengan lampu-lampu penerangan yang jauh dari jendela kaca.

Ruang makan di Wisma 2 beratap kaca

Tangga penghubung lantai gedung rektorat
dengan penerangan alami
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Meskipun demikian, penggunaan cahaya alami juga mengandung risiko, yaitu cahaya yang ditransmisikan
ke dalam ruangan juga menghantarkan udara panas. Untuk itu, bangunan di UT dirancang menggunakan
jenis kaca yang tidak menghantarkan panas ke dalam ruangan, seperti kaca stopsol.
Stopsol merupakan lapisan reflektif yang dipasang di salah satu sisi kaca dengan menggunakan material
Metal Oxide dan metode Pyrolytic. Kaca Stopsol memberikan perlindungan yang optimal dari panas
matahari dengan merefleksikan kembali panas yang datang dari matahari.
Dengan demikian jendela kaca yang berjejer pada sebagian besar bangunan UT bukan hanya
berfungsi menghantarkan cahaya dari luar, tetapi juga memantulkan udara panas sehingga beban
pendingin ruangan tidak terlalu berat.

Ruang Finalisasi Naskah Ujian

Ruang berkaca di Gedung Wisma 2 untuk
mendapatkan penerangan alami
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Dengan menggunakan lampu LED maka
penggunaan penerangan listrik dapat ditekan
sekitar 40 persen daripada dengan menggunakan
lampu biasa (Wahyono, dkk, 2010). Lampu LED
juga tidak terlalu banyak membebani panas
ruangan sehingga dapat menekan beban

Cara lain untuk menghemat penerangan
ruangan selain memanfaatkan pencahayaan
alami secara optimal adalah dengan
menggunakan lampu LED (Light Emitting
Diodes).
Penggunaan lampu ini lebih menghemat bila
dibandingkan dengan menggunakan lampu
pijar biasa. Sebagai contoh, untuk menghasilkan
cahaya sebesar 450 lumen, dengan lampu biasa
membutuhkan daya listrik sebesar 40 watt,
sedangkan dengan lampu LED hanya dibutuhkan
daya listrik delapan watt. Di samping itu, lampu
LED memiliki daya pakai yang cukup lama.
Lampu LED yang berkualitas memiliki daya pakai
sampai 15 tahun. Dengan demikian, meskipun
penggunaan lampu LED memerlukan investasi
awal yang mahal, tetapi karena memiliki masa
pakai yang cukup panjang hasilnya akan lebih
murah bila dibandingkan dengan lampu pijar
biasa.

pendingin udara (AC). Untuk beberapa gedung
di UT memang sempat dirancang menggunakan
solar panel untuk lampu penerangan, tetapi
karena biayanya terlalu tinggi rencana tersebut
belum dapat dilaksanakan. Ke depan apabila
teknologi tersebut sudah dijual dengan harga
kompetitif maka UT dapat menggunakan
teknologi listrik tenaga matahari, paling tidak
untuk penerangan.
Energi listrik tidak hanya digunakan untuk
penerangan, tetapi juga untuk mengatur suhu
udara (AC atau Air Conditioner). Orang bekerja
tidak hanya membutuhkan penerangan, tetapi
juga membutuhkan kenyamanan sehingga para
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pegawai dapat terjaga kesehatannya. Untuk
memberikan kenyamanan, kesehatan dan
kesegaran kepada para pegawai, bangunan di
UT didesain untuk mendapatkan udara segar
, baik udara segar dari alam maupun aliran
udaran buatan. Udara yang nyaman mempunyai

mencapai temperatur dan kelembaban yang
nyaman yang diinginkan.
AC merupakan komponen yang paling banyak
menyedot energi listrik pada bangunan yang
menggunakan sarana pendingin udara.
Karena itu, bangunan di UT didesain dengan
menggunakan alat pendingin udara yang
hemat energi, misalnya AC yang menggunakan
inverter.

kecepatan tidak boleh lebih dari 5 km/jam dengan
suhu/ temperatur kurang dari 30°C dan banyak
mengandung O2 (http://web.ipb.ac.id/~tepfteta/
elearning/media/Teknik%20Pendinginan/bab9.
php).

Inverter dalam AC merupakan teknologi yang
digunakan untuk mengontrol kecepatan motor
kompresor untuk mendorong aliran refrigeran
variabel dalam sistem AC guna mengatur suhu
udara ruang. Dengan menggunakan inverter,
maka suhu udara di dalam ruangan menjadi
stabil. Teknologi pada AC inverter membuat
kompresor AC bekerja menyesuaikan kebutuhan
untuk mencapai suhu ruangan yang diinginkan.
Dengan demikian, penggunaan listriknya menjadi
lebih hebat. Penggunaan untuk waktu yang
lama, misalnya enam jam, dapat menghemat
hingga mencapai 20%. (http://www.plimbi.com/
news/139922/ac-inverter).

Daerah di Indonesia kebanyakan kurang
memberikan kenyamanan karena udaranya
yang panas (23 -34°C), kotor (berdebu, berasap)
dan angin tidak menentu. Karena keadaan
alam yang demikian, maka diperlukan suatu
cara untuk mendapatkan kenyamanan dengan
menggunakan alat penyegaran udara buatan,
yaitu menggunakan AC. AC digunakan untuk
melakukan pengkondisian udara, yanitu dengan
mengatur suhu, kelembaban, kebersihan dan
pendistribusiannya secara serentak guna
mencapai kondisi nyaman yang diperlukan oleh
orang yang berada di dalam suatu ruangan.
Dengan kata lain, penggunaan AC merupakan
upaya untuk mendinginkan udara sehingga
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Pengurangan beban AC akan mengurangi
pemakaian daya listrik yang sangat berarti. Perlu
diketahui, beban listrik yang paling besar untuk
keperluan kantor adalah AC. Dengan pengurangan
penggunaan AC maka akan mengurangi
penggunaan daya listrik secara keseluruhan.

Gedung-gedung di UT, terlebih lagi gedung
yang dibangun setelah tahun 2011 sudah
banyak yang menggunakan AC inverter.

Pengurangan penggunaan AC dilakukan juga
dengan mematikan AC pada ruang-ruang sidang
atau ruang kerja yang sedang tidak digunakan.
Salah satu cara yang ditempuh UT untuk
penghematan listrik dari penggunaan AC
adalah dengan memasang timer AC. AC diatur
untuk menyala sejak jam 8 pagi dan akan mati
secara otomatis pada jam 16 sore.
Kegiatan perkantoran lain yang potensial terhadap
penggunaan listrik adalah air dan pemakaian
komputer. Pemakaian air dihitung untuk
keperluan per orang per hari pada setiap hari
kerja. Untuk keperluan tersebut, air ditampung
dalam groundtank. Dari groundtank air didorong
ke rooftank. Lalu dari rooftank air didistribusikan
ke kamar mandi. Untuk melakukan penghematan
listrik, pendistribusian air dari ketinggian tertentu
dilakukan dengan sistem gravitasi. Dengan
demikian tidak diperlukan listrik untuk pompa
pendorong (Wahyono, dkk, 2010).

Ruangan yang menggunakan AC inverter

Dengan demikian, UT telah melakukan
penghematan pemakaian energi listrik pada
gedung-gedung UT melalui pemanfaatan
sistem pencahayaan alami. Akibat penerangan
listrik yang berkurang, maka panas ruang kerja
yang ditimbulkan akibat penggunaan lampu
listrik menjadi berkurang. Akibatnya beban AC
untuk mendinginkan ruang kerja juga berkurang.
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Pembuatan Sumur Resapan.-- Sumur resapan
merupakan sumur atau lubang pada permukaan
tanah yang dibuat untuk menampung air hujan
agar dapat meresap ke dalam tanah. Sumur
resapan merupakan sumur gali yang berbentuk
lingkaran yang berfungsi untuk menampung

Air yang tersimpan dalam tanah tersebut akan
dapat dimanfaatkan melalui sumur-sumur atau
mata air. Peresapan air melalui sumur resapan
ke dalam tanah sangat penting mengingat
adanya perubahan tata guna tanah di permukaan
bumi sebagai kosekuensi dari pembangunan.

dan meresapkan air hujan yang jatuh di atas
permukaan tanah, baik melalui atap bangunan,
jalan maupun halaman.

Dengan adanya perubahan tata guna tanah
tersebut
akan
menurunkan
kemampuan
tanah untuk meresapkan air. Hal ini mengingat
semakin banyaknya tanah yang tertutupi
tembok, beton, aspal dan bangunan lainnya
yang tidak meresapkan air (http://e-journal.
uajy.ac.id/8397/3/TS213854.pdf). Karena itu,
sumur resapan harus dibuat dengan kapasitas
yang mampu menampung resapan tanah yang
tertutup bangunan dan sarana pendukungnya
seperti jalan dan tempat parkir.

Penggunaan sumur resapan sebagai konservasi
air tanah bertujuan agar air hujan lebih banyak
yang diresapkan ke dalam tanah menjadi air
cadangan dalam tanah.

Di beberapa bangunan di UT sudah dibangun
sistem sumur serapan. Air hujan yang turun dari
langit dialirkan ke sumur-sumur resapan.

Sumur Resapan
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Bangunan di UT yang paling sempurna
menerapkan green building adalah Gedung
Serba Guna.

Komitmen UT untuk membangun lingkungan
hijau juga dilakukan dengan membangun danau
resapan yang dibangun sejak tahun 2005.

Di bangunan ini seluruh AC sudah menggunakan
inverter, sistem penggunaan cahaya luar dengan

Pembangunan danau ini diilhami oleh
peristiwa banjir tahun 2002 yang menggenangi

kaca stopsol, lampu menggunakan LED, dan
seluruh air hujan dialirkan ke sumur-sumur
resapan. Untuk UPBJJ bangunan yang sudah
menerapkan hal serupa adalah UPBJJ-UT Jakarta
dan Bogor.

beberapa gedung di UT pusat, seperti gedung
Perpustakaan, Distribusi Bahan Ajar, dan
gedung Percetakan.
Atas dasar pengalaman tersebut, empangempang sepanjang pinggir sungai yang terkesan
kumuh dan menjadi milik UT diolah dan dibentuk
menjadi sebuah danau. Di sekitar danau dilakukan
penghijauan, sehingga daerah yang tadinya
kumuh dan tidak tergarap (idel), menjadi area
yang bersih, hijau, dan nyaman untuk rekreasi
warga UT.

Gedung Serba Guna menggunakan kaca stopsol
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tahun 2009 UT mendapatkan bantuan dari
pemerintah sebesar Rp 500.000.000,- untuk
program penghijauan.

Danau yang semula dibangun untuk resapan
air, kini digunakan pula untuk arena rekreasi
keluarga dan warga di sekitar UT yang nyaman.

Jogging track yang mengitari danau UT

Komitmen untuk penghijauan kantor tidak
hanya dilakukan di UT pusat. Di kantor-kantor
UT di daerah (UPBJJ), UT juga melakukan
penghijauan di daerah yang memiliki lahan
cukup luas. Misalnya, dengan bantuan dana Rp.
1.000.000.000,00 dari Kemendiknas tahun 2010,
UT melakukan penghijauan di tiga kantor UPBJJ,
yaitu Malang, Jember, dan Mataram.

Danau UT dan gazebo di tengah danau

Di sekitar danau dibuat jogging track yang dapat
digunakan untuk arena olah raga bagi warga UT. Di
arena ini masih ada lahan seluas kurang lebih dua
hektar terbuka hijau yang masih memungkinkan
untuk lebih dihijaukan. Salah satu bentuk nyata
dari kegiatan penghijauan arena ini adalah pada
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Ke depan, UT akan terus berkomitmen untuk
melakukan penghijauan lahan-lahan kosong di
sekitar kantor.

Penggunaan
bahan
bangunan
mempermudah pemeliharaan.

yang

Selain memikirkan faktor fungsi, kekuatan, dan
lingkungan, pemilihan bahan bangunan di UT
juga sudah mempertimbangkan kemudahan

Jika sebelumnya kegiatan penghijauan lebih
menitikberatkan ke arah pengembangan
taman (estika), maka ke depan diharapkan
penghijauan akan diarahkan ke upaya
penghutanan, dengan menanam pohon keras
yang dapat menyimpan air lebih lama.

dalam pemeliharaan.
Dapat dikatakan bahwa membangun lebih mudah
daripada memelihara. Oleh karenanya, sebagian
besar material gedung di UT dipilih dari bahanbahan yang mudah dalam pemeliharaannya dan
memiliki usia pakai cukup lama. Misalnya, dindingdinding beberapa gedung di UT ditutup dengan
kleding yang terbuat dari aluminium komposit.
Material ini selain mudah pemeliharaannya,
juga memiliki usia pakai yang cukup lama,
sampai 20 tahun. Pemeliharaannya hanya perlu
disiram dengan air sabun biasa yang dapat
menghilangkan kotoran debu yang menempel di
permukaannya. Demikian juga dengan material
kusen jendela yang menggunakan material baja
ringan. Untuk memperpanjang jangka waktu
pakai dan memperindah tampilan, baja ringan
untuk kusen di-coating dengan warna motif kayu.
Dengan menggunakan material baja ringan, maka
kusen bangunan di UT tidak akan lapuk terkena

Hal ini sesuai dengan harapan UT yang terletak
di bagian selatan Jakarta untuk dapat membantu
menjadi penyangga ibukota Republik Indonesia
yang tercinta (Wahyono, dkk, 2010).

Pemanfaatan lahan kosong untuk ruang terbuka hijau 
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panas dan hujan serta tidak akan termakan rayap
atau binatang perusak kayu lainnya.

tidak mudah digeser-geser sehingga tidak akan
cepat rusak. Jika bosan dengan warna yang ada,
tidak perlu mengganti yang baru, tetapi cukup
diganti covernya. Hal ini juga berlaku untuk kursi
kerja staf. Cover kursi dapat diganti jika UT ingin
mengubah tampilan warna atapun motif.

Dinding gedung di UT ditutup dengan kleding yang
terbuat dari aluminium komposit.

Untuk bagian interior, bangunan di UT juga
menggunakan material yang mudah dipelihara.
Misalnya, lantai, seluruh lobi menggunakan
granit alam atau granit buatan untuk bagian
dalam. Material ini selain kuat juga mudah
dipelihara.

Lobi gedung BAAPM Kantor Pusat UT menggunakan granit

Di beberapa bangunan diakui memang terdapat
ketidaksesuaian dalam pemasangan atap yang
membuat bangunan bocor. Bangunan yang
bocor tersebut kalau tidak segera diatasi dapat
merusak material bangunan lainnya. Diperlukan
pula kepedulian karyawan untuk saling menjaga
gedung kantor agar usia pakai bangunan-

Jika granit terlihat kusam, pemeliharaannya
cukup dipoles. Untuk partisi tempat kerja,
bangunan di UT menggunakan work station yang
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bangunan di UT dapat lebih panjang sehingga
biaya pemeliharaan dapat diefisienkan untuk
dialihkan kepada peningkatan kualitas layanan
UT terhadap mahasiswa.

membangun sikap untuk mendukung gerakan
UT Go Green.

Menuju Green Behavior

Pengenalan Perilaku Go Green
Untuk mendukung terwujudnya UT sebagai
green campus, selain pembangunan gedung dan
pemilihan tapak yang ramah lingkungan maka
diperlukan perilaku karyawan yang peduli pada
kelestarian lingkungan atau perilaku yang ramah
lingkungan.

Persepsi
Kontrolsosial

SikapK

ognisi

Norma Subyektif
Nilai ManfaatA

nteseden
GREEN
ACTION

Perilaku Go Green perlu disosialisasikan dan
dilatihkan, baik kepada seluruh karyawan,
keluarga karyawan, masyarakat sekitar,
maupun kepada seluruh mahasiswa secara
berkesinambungan.

GREEN
BEHAVIOR

GREEN
LIFESTYLE

GREEN
CULTURE

LINGKUNGAN
BAIK DAN
SEHAT
(UU NO.32
TAHUN 2011)

Materi sosialisasi pendidikan karakter menuju lingkungan yang
baik dan sehat

Sosialisasi mengenai Go Green dilakukan
menggunakan berbagai media, dari mulai
peraturan,
poster-poster,
video,
audio,
penyediaan tempat-tempat sampah di berbagai
lokasi untuk memisahkan sampah organik dan
non organik, pemasangan sticker yang memandu
tindakan atau perilaku Go Green, dst. Hal ini
dilakukan untuk memberikan pendidikan karakter
agar pengetahuan yang sudah diperoleh dapat
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Tujuan akhir dari gerakan UT Go Green ini adalah
terbentuknya perilaku seluruh karyawan UT dan
keluarganya untuk mendukung kesehatan dan
pelestarian lingkungan sehingga menjadi suatu
gaya hidup, dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan
atau budaya yang terus menerus dilakukan

dengan penjelasan mengenai tujuan program
oleh Ketua Tim UT Go Green. Pada acara ini Ketua
Tim memperkenalkan atau mencanangkan Mr.
UGO sebagai lambang UT Go Green. Diharapkan
setiap melihat gambar Mr. UGO
maka setiap karyawan UT akan

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tanpa
diminta secara otomatis kita akan mematikan
listrik apabila meninggalkan ruangan/kamar,
menggunakan lampu LED untuk penerangan
di luar rumah, lebih berhemat menggunakan
air, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dst.
Apabila perilaku yang ramah lingkungan ini teah
terjadi, maka lingkungan di sekitar kantor UT
maupun di lingkungan rumah karyawan akan
menjadi lingkungan yang sehat. Apabila budaya
untuk hidup sehat dan ramah lingkungan ini terjadi
di seluruh kantor UT se Indonesia maka dapat
dikatakan UT sudah memberikan sumbangan
kepada nusa dan bangsa untuk melestarikan
bumi hijau Indonesia.

secara otomatis diingatkan
untuk melakukan tindakantindakan yang mendukung
UT Go Green.
Acara dilanjutkan
dengan penayangan
video yang memperlihatkan
contoh perilaku yang tidak
efisien dalam penggunaan
listrik, air, dan kertas, serta
contoh penggunaan yang efisien.

Mr. UGO
sebagai lambang
UT Go Green

Misalnya, pada saat akan ditinggal rapat sebaiknya
komputer desktop dimatikan untuk menghemat
listrik
atau
meminimalisasi
penggunaan
kertas dengan mengirimkan semua dokumen
melalui email (upaya paperless), dst. Selain itu,
diperkenalkan juga bahwa untuk gerakan Go
Green UT akan memberlakukan pengelolaan
sampah dengan melakukan pemilahan sampah

Sosialisasi UT Go Green
Meskipun sudah digagas dan mulai diterapkan
sejak tahun 2010, UT kembali mensosialisasikan
gerakan UT Go Green kepada seluruh pegawai
pada tahun 2012. Acara sosialisasi ini diawali
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menjadi sampah organik dan sampah non organik,
misalnya dengan menyediakan tempat sampah
untuk sampah kertas, sampah plastik, dan
sampah dapur. Untuk itu, UT telah menyediakan
fasilitas pembuangan sampah dengan ketiga
kategori tersebut untuk ditempatkan di setiap
ruang kerja, di setiap gedung, dan taman. Video
dan audio tentang cara pemilahan sampah
disosialisasikan pada acara pencanangan ini.
Sosialisasi Penghematan Listrik dan Air.
Untuk mendorong perilaku penghematan energi,
UT mensosialisasikan gerakan penghematan
listrik dan air dengan cara memasang stickersticker di dekat saklar listrik dan di dekat kran
air. Himbauan untuk mematikan komputer, AC,
dan listrik pada saat meninggalkan ruangan juga
disosialisasikan melalui video mengenai UT Go
Green. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh
semua karyawan untuk menghemat listrik yang
disosialisasikan adalah memasang AC di ruangan
kerja atau ruangan rapat pada suhu 240-250C
dan membuka tirai jendela untuk mendapatkan
pencahayaan alami sehingga mengurangi
pemakaian listrik.

Sticker yang mendorong untuk
mematikan lampu bila tidak diperlukan

UT Menuju Green Campus

Sticker untuk menghemat pemakaian air

Sosialisasi Penghematan Kertas.
UT menerapkan kebijakan paperless untuk
menyampaikan informasi dari Pimpinan ke staf
dan antarsesama staf.
Semua karyawan UT mendapatkan akun email
UT secara gratis untuk digunakan sebagai sarana
berkomunikasi untuk keperluan dinas. Dengan
demikian, semua diseminasi informasi dapat

Untuk sosialisasi penghematan listrik ini UT telah
mengeluarkan Petunjuk Kerja Penghematan
Listrik dan Petunjuk Kerja Penghematan Air pada
tahun 2010, yang pada tahun 2012 dikuatkan
dengan menggunakan video dan pemasangan
sticker di seluruh unit kerja.
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dilakukan dengan menggunakan email, sehingga
penggunaan kertas dapat diminimalisir. Apabila
sangat diperlukan maka draf surat ataupun
makalah dicetak dengan menggunakan halaman
kosong pada kertas yang sudah digunakan,
sehingga dua sisi kertas dapat dimanfaatkan.

Sebelumnya UT juga telah mengedarkan
Petunjuk Kerja Penghematan Kertas, yaitu pada
tahun 2010. Pada tahun 2012 sosialisasi dilakukan
kembali dalam bentuk gambar agar lebih mudah
diingat oleh seluruh karyawan UT.

Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat pun UT sudah memanfaatkan sistem
informasi sehingga proposal maupun laporan
penelitian/pengabdian
kepada
masyarakat
tidak perlu dicetak dan penilaian/review dapat
dilakukan secara daring (dalam jaringan atau
online).

Sosialisasi penghematan kertas
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Sosialisasi Pemilahan Sampah

Poster untuk sosialisasi pemilahan
sampah

Tempat sampah di setiap ruang kerja dan dapur
dibedakan atas sampah dapur, sampah plastik,
sampah kertas, dan sampah B3
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Selain di ruang kerja, tempat sampah
organik dan tempat sampah anorganik juga
ditempatkan di luar gedung dan di tamantaman untuk memudahkan karyawan,
pengunjung, dan petugas sampah membuang
sampah sesuai jenisnya.

Mekanisme pembuangan sampah di UT
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Tempat sampah basah, tempat sampah kering dan tempat
sampah organik dipasang di sekitar danau UT.

Jogging track dengan tempat-tempat sampah yang
dipasang di setiap jarak tertentu

Tempat sampah basah
dan tempat sampah kering

Tempat sampah organik
beroda untuk memudahkan
petugas membuang sampah
kebun
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Papan petunjuk membuang
sampah sudah disediakan di
jogging track di sepanjang
danau UT.
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
(PkM) merupakan salah satu komitmen yang
dijalankan UT sejak didirikan pada tahun 1984.
Berbagai program PkM telah dilakukan UT, yang
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat luas, dari kegiatan yang dilaksanakan
di wilayah Kota Tangerang Selatan hingga ke
berbagai daerah di Indonesia. Salah satu program
yang dilakukan adalah kegiatan penghijauan dan
rehabilitasi lingkungan. Program ini dimulai pada
tahun 2011, selaras dengan program nasional
“Penanaman Satu Milyar Pohon untuk Dunia” yang
dicanangkan pemerintah melalui Kementerian
Kehutanan pada tahun 2010. UT langsung
merespons program pemerintah ini dengan
melakukan beberapa kegiatan penghijauan dan

rehabilitasi lingkungan, yang dapat dikategorikan
ke dalam tiga area yaitu daerah pesisir pantai,
daerah aliran sungai (DAS), dan daerah dataran
tinggi.
UT memandang penting untuk terlibat langsung
dalam kegiatan penghijauan dan rehabilitasi
hutan mengingat hutan merupakan salah satu
filter alam untuk mengurangi emisi karbon di
bumi. Selain melakukan kegiatan penghijauan
di dataran tinggi dan DAS, UT juga melakukan
upaya penghijauan di daerah pesisir pantai, yaitu
dengan penanaman mangrove di daerah pesisir.
Penanaman mangrove dipilih karena Indonesia
menyumbang sekitar 25 persen dari total luas
hutan mangrove di dunia. Sedangkan hingga
tahun 2012 dilaporkan bahwa sekitar 50 persen
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hutan mangrove di Indonesia mengalami kerusakan akibat proses deforestasi.
Sejak dicanangkannya, program penghijauan UT telah melakukan penanaman pohon sebanyak 313.000
pohon di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan beberapa mitra kerja (Yayasan Kanopi
Indonesia, YAPEKA, Yayasan KIRAI Indonesia, Kiranis, KESEMAT, Jurnali Celebes, PILAR INDONESIA,
Kelompok Usaha Wanita (KUW) Penajam, Manengkel Solidaritas, dll), pemerintah daerah, kelompok
tani, siswa sekolah, dan mahasiswa UT.
Kegiatan penghijauan pertama antara lain dilakukan dengan penanaman pohon di dataran tinggi di
lereng timur dan lereng selatan Gunung Merapi, di lereng Gunung Slamet, dan di daerah aliran sungai
(DAS) di Cikapundung, Bandung, serta di daerah pesisir pantai Tuban pada tahun 2011.

Program Penghijauan UT Tahun 2011-2015
Tahun
2011

UPBJJ

Lokasi
Penghijauan

pohon ditanam

Jenis Tanaman

Mitra

Yogyakarta

Lereng Selatan
10.000
Gunung Merapi,
Dusun Turgo, Desa
Purwobinangun,
Pakem, Sleman,
DIY

Tanaman hutan
dan tanaman
produksi

Yayasan Kanopi
Indonesia

Surakarta

Lereng Timur
Gunung Merapi,
Desa Wonodoyo,
Cepogo, Boyolali,
Jawa Tengah

Tanaman hutan
dan tanaman
produksi

Yayasan Kanopi
Indonesia

10.000
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Tahun

2012

UPBJJ

Lokasi
Penghijauan

pohon ditanam

Jenis Tanaman

Mitra

Purwokerto

Kawasan Hutan
Pangkuan,
Desa Melung,
Kedungbanteng
dan Area
Bendung Gerak
Serayu, Rawalo,
Banyumas, Jawa
Tengah

12.000

Tanaman produksi Yayasan Kanopi
Indonesia,
Komunitas Peduli
Slamet (Kompleet)

Bandung

DAS Cikapundung
Area Curug
Dago dan
Leuwi Bandung,
Bandung, Jawa
Barat

8.500

Tanaman asli DAS
dan tanaman
produksi

Surabaya

Desa Binaan YSG,
Kelurahan Ngipik,
Gresik dan Desa
Jenu & Desa
Kaliuntu, Tuban,
Jawa Timur

24.000

Tanaman produksi Yayasan Kirai
dan tanaman
mangrove

Serang

Desa
Banjarnegara,
Pandeglang dan
Situ Gintung,
Tangerang
Selatan, Banten

6.000

Tanaman produksi Yayasan Kirai

Jakarta

Pulau Untung
Jawa dan
Pulau Lancang,
Kepulauan Seribu,
DKI Jakarta

15.000

Mangrove
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Yayasan Kanopi
Indonesia,
Yayasan Pribumi
Alam Lestari
(YPAL)

Yayasan Kanopi
Indonesia,
Yayasan
Pendidikan
Konservasi Alam
(YAPEKA)
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Tahun

2013

UPBJJ

Lokasi
Penghijauan

pohon ditanam

Jenis Tanaman

Mitra

Semarang

Desa Mangkang
Wetan, Tugu,
Semarang, Jawa
Tengah

32.500

Mangrove

Yayasan Kanopi
Indonesia,
Kelompok
Study Ekosistem
Mangrove Teluk
Awur (Kesemat)

Makassar

Desa Tekolabbua, 30.000
Pangkajene,
Pangkep, Sulawesi
Selatan

Mangrove

Yayasan Kanopi
Indonesia,
Perkumpulan
Jurnalis Advokasi
Lingkungan
(Jurnali Celebes)

Bogor

Kawasan
Telaga Warna,
Kampung Cibulao
& Kampung
Cikoneng, Desa
Tugu Utara,
Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

30.000

Tanaman asli
kawasan dan
tanaman produksi

Yayasan Kanopi
Indonesia,
YAPEKA

Surabaya

Kawasan
Mangrove
Wonorejo,
Rungkut,
Surabaya, Jawa
Timur

30.000

Mangrove

Yayasan Kanopi
Indonesia,
Kelompok
Petani Tambak
Trunodjoyo

Ambon

Kawasan Teluk
Ambon Bagian
Dalam, Ambon,
Maluku

25.000

Mangrove

Yayasan Kiranis

73

UT Membangun Karakter Mandiri Bangsa untuk Melestarikan Bumi

Tahun
2014

2015

UPBJJ

Lokasi
Penghijauan

pohon ditanam

Jenis Tanaman

Mitra

Medan

Desa Pematang
20.000
Lalang, Percut Sei
Tuan,
Deli Serdang,
Sumatera Utara

Mangrove

YAPEKA, PILAR
INDONESIA

Denpasar

Desa Tuwed,
Melaya,
Jembrana,
Bali

10.000

Mangrove

YAPEKA, Yayasan
Kanopi Indonesia

Samarinda

Desa Kampung
Baru,
Penajam,
Penajam Paser
Utara,
Kalimantan Timur

10.000

Mangrove

YAPEKA, KUW
Bina Bersama

Bengkulu

Muara Jenggalu,
Kel. Lingkar Barat,
Kec. Gading
Cempaka,
Kota Bengkulu,
Bengkulu

10.000

Mangrove

YAPEKA, PILAR
Indonesia

Bandar lampung

Desa Hurun,
10.000
Kec. Teluk Pandan,
Kab. Pesawaran,
Lampung

Mangrove

YAPEKA, Yayasan
Kanopi Indonesia

Manado

Desa Tarabitan,
Kec. Likupang
Barat,
Kab. Minahasa
Utara, Sulawesi
Utara

Mangrove

YAPEKA,
Manengkel
Solidaritas

10.000
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Tahun

UPBJJ
Kendari

Lokasi
Penghijauan

pohon ditanam

Kel. Sambuli,
10.000
Kec. Abeli,
Kendari,
Sulawesi Tenggara

Total

Jenis Tanaman
Mangrove

Mitra
YAPEKA,
Kelompok
Masyarakat
Pencinta
Lingkungan Pesisir

313.000 Tanaman

Bab ini menggambarkan dampak kegiatan penghijauan yang telah dilaksanakan UT di beberapa lokasi
penghijauan. Mengingat keterbatasan waktu dan sulitnya menyesuaikan jadwal dengan para mitra
sebagai narasumber penulisan buku ini, tidak semua lokasi penghijauan dapat dikunjungi. Beberapa
lokasi penghijauan yang sempat dikunjungi dan dituliskan dalam buku ini adalah:
Area Penghijauan

Lokasi Penghijauan

Dataran Tinggi

Lereng Selatan Gunung Merapi, Dusun
Turgo, Desa Purwobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, DIY

2011

Lereng Timur Gunung Merapi, Desa
Wonodoyo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali,
Jawa Tengah

2011

Kawasan Telaga Warna, Kampung
Cibulao & Kampung Cikoneng, Desa
Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor,
Jawa Barat

2013

Desa Jenu & Desa Kaliuntu, Kab.
Tuban, Jawa Timur Desa Jenu & Desa
Kaliuntu, Kab. Tuban, Jawa Timur

2011

Desa Mangkang Wetan, Kec. Tugu,
Kab. Semarang, Jawa Tengah

2012

Desa Tuwed, Kec. Melaya,Kab.
Jembrana, Bali

2014

Desa Tarabitan, Kec. Likupang Barat,
Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara

2015

Daerah Situ Gintung, Tangerang
Selatan

2011

Pesisir Pantai

Daerah Aliran Sungai

75

Tahun Pelaksanaan

UT Membangun Karakter Mandiri Bangsa untuk Melestarikan Bumi

PENGHIJAUAN DI KAWASAN DATARAN TINGGI
Hasil Penghijauan Di Lereng Selatan Gunung Merapi, Dusun Turgo Yogyakarta

Gunung Merapi

Penghijauan di lereng selatan dan lereng timur Gunung Merapi dilaksanakan pada tahun 2011, yaitu satu
tahun setelah Gunung Merapi mengalami erupsi hebat pada tahun 2010. Erupsi Gunung Merapi pada
tahun 2010 tersebut memuntahkan sekitar 140 juta meter kubik material vulkanik, atau 40 juta meter
kubik lebih besar daripada erupsi yang terjadi pada tahun 1872. Letusan tersebut telah menghancurkan
infrastruktur, sumber air, dan kehidupan ekonomi masyarakat yang wilayahnya dilalui lahar dan awan
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panas “Wedhus Gembel”. Luncuran awan panas
dari puncak Merapi yang mencapai sepanjang 9,5
– 11,5 km dengan kecepatan 200 km/jam telah
menewaskan sedikitnya 323 orang, termasuk
Mbah Marijan yang dikenal masyarakat sebagai
juru kunci Gunung Merapi. Bencana alam tersebut
menghancurkan lingkungan dan sumber daya
alam, diantaranya sumberdaya air, seperti Daerah
Aliran Sungai, infrastruktur air, dan sumber air
bagi penduduk. Bencana ini mengakibatkan
terganggunya penyediaan air untuk pertanian,
domestik, dan industri. Salah satu kerusakan
sumber air adalah matinya Mata Air Tilawah yang
terletak di lereng Hutan Bingungan, Dusun Turgo,
Pakem, Sleman. Mata Air Tilawah merupakan satu
dari 34 mata air di Kabupaten Sleman yang tujuh
diantaranya berada di Kecamatan Pakem.

Lokasi penanaman di kawasan
Dusun Turgo ini dipilih karena dinilai penting
sebagai daerah tangkapan air
bagi Kabupaten Sleman.
Kawasan ini telah mengalami penurunan debit air
akibat letusan Gunung Merapi dan juga karena
aktivitas manusia yang merusak lingkungan,
sehingga diperlukan kegiatan penghijauan
untuk memperbaiki fungsinya sebagai daerah
tangkapan air.
Kabupaten Sleman merupakan salah satu
wilayah yang terdampak buruk dari erupsi
Gunung Merapi. Sejumlah mata air terkendala
penggunaannya karena tertutup material erupsi.
Upaya pemulihan sumber air di wilayah tersebut
dilakukan UT bersama mitra melalui program
penanaman 10.000 bibit tanaman keras di lereng
selatan Gunung Merapi, tepatnya di Peta 4 Blok
Bingungan, berdekatan dengan Dusun Turgo,
Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem.
Program Penghijauan UT ini memiliki dua tujuan.
Tujuan pertama yaitu memulihkan hutan daerah
resapan air dengan penanaman pohon keras atau
tanaman hutan. Bibit tanaman hutan berjumlah
8.000 bibit terdiri dari jenis-jenis tanaman asli dan
tanaman yang mulai langka dijumpai di lereng
Merapi.

Poligon area penanaman Lereng Selatan Gunung Merapi, Dusun Turgo,
Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman
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Tanaman asli dipilih agar penghijauan yang dilakukan dapat mempertahankan kondisi ekologis
hutan Merapi seperti aslinya.

Sebagian Bibit Tanaman Keras

Beberapa jenis tanaman seperti Walik Angin, Krembi, Berasan, Trembelu merupakan jenis tanaman
asli yang sudah mulai jarang ditemukan di Merapi. Diharapkan penanaman jenis tanaman ini dapat
menambah jumlah tanaman asli tersebut di habitatnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk
membantu pemulihan lahan kritis dengan penanaman tanaman bernilai ekonomi di sekitar permukiman
penduduk. Untuk mencapai tujuan ini UT memberikan bantuan sebanyak 2.000 bibit tanaman produksi
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berupa cengkeh dan kopi robusta untuk ditanam di pekarangan warga setempat.
Jenis tanaman produksi ini dipilih oleh masyarakat karena kopi dan cengkeh mempunyai manfaat
jangka panjang yang lebih baik daripada tanaman lain.

Kegiatan penghijauan ini dilakukan UT bersama Yayasan Kanopi Indonesia - sebuah lembaga swadaya
masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan--, Balai Taman Nasional Gunung Merapi
(BTNGM), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bappeda Yogyakarta, aparat Kecamatan Pakem dan Desa
Purwobinangun serta Dusun Turgo, siswa dan guru dari sekolah menengah atas di Sleman, masyarakat
dusun setempat, sivitas akademika UT (mahasiswa dan dosen), serta tenaga kependidikan di UPBJJ-UT
Yogyakarta.

Kegiatan penanaman di Dusun Turgo
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Penyerahan tanaman untuk penghijauan kepada warga setempat dilakukan oleh Rektor UT, Prof. Tian
Belawati pada tanggal 23 Desember 2011. Sementara perawatan tanaman dilakukan oleh penduduk
setempat dipimpin oleh Musimin, seorang tokoh penggiat pelestarian alam dari Dusun Turgo.

Tempat pembibitan tanaman penghijauan UT untuk Dusun Turgo

Penyerahan tanaman oleh Rektor UT, Prof. Tian Belawati

Tanaman penghijauan pada saat awal ditanam
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Setelah hampir 6 tahun pasca penghijauan, hasil penanaman telah hidup tumbuh kuat mencapai tinggi
5-7 meter. Mereka telah mengisi berbagai keragaman flora dan fauna di Hutan Bingungan bersama
tanaman lain yang ditanam oleh kelompok masyarakat lainnya. Sementara nilai lebih secara ekonomis
juga sudah dirasakan warga, yaitu dapat memanen kopi dan cengkeh yang ditanam di sekitar pemukiman
warga.
Hal paling membahagiakan yang dirasakan warga adalah mengalirnya kembali mata air
Tilawah di awal tahun 2017 setelah enam tahun mengering.

Kondisi tanaman penghijauan UT pada tahun 2017

Hasil Penghijauan Di Lereng Timur Gunung Merapi, Desa Wonodoyo, Boyolali
Selain di lereng Selatan Gunung Merapi di wilayah UPBJJ Yogyakarta, UT juga bekerjasama dengan
Yayasan Kanopi Indonesia melakukan penghijauan di lereng Timur Gunung Merapi, tepatnya di daerah
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Desa Wonodoyo, Boyolali. Wilayah ini masuk ke
dalam area kerja UPBJJ-UT Surakarta. Daerah
ini merupakan kawasan tangkapan air untuk
Kabupaten Boyolali.

Kegiatan inti yaitu penanaman dihadiri aparat
pemerintah dan warga Desa Wonodoyo, Camat
Cepogo, Kapolsek dan Koramil Cepogo, Balai
Taman Nasional Gunung Merapi, Dinas Pertanian,
Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Boyolali,
Badan Lingkungan Hidup Boyolali, Bappeda
Boyolali, siswa SMA/SMK Boyolali, serta staf
maupun mahasiswa Universitas Terbuka, dan
Yayasan Kanopi Indonesia.

Kawasan ini dipilih untuk lokasi penghijauan
UT dengan tujuan untuk memperbaiki debit
air beberapa mata air di wilayah ini yang
berkurang akibat letusan Gunung Merapi,
selain akibat kerusakan lingkungan karena
ulah manusia.
Kegiatan penanaman melibatkan mahasiswa,
dosen dan tenaga kependidikan UT, Siswa
Sekolah Menengah Atas (SMA), dan masyarakat
sekitar wilayah penanaman. Sebelum penanaman,
diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
Desa Wonodoyo, Kecamatan Cepogo Boyolali,
dan beberapa sekolah di daerah Boyolali.

Jumlah keseluruhan bibit tanaman sebanyak
10.000 bibit, yang terdiri dari bibit tanaman
produksi dan tanaman asli kawasan Gunung
Merapi.

Adapun untuk jenis tanaman produksi adalah
Bambu Petung (Dendrocalamus asper) berjumlah
2.000 bibit, sedangkan untuk jenis tanaman asli
adalah Buni (Antidesma bunius) berjumlah 2.000
bibit, Preh (Ficus ribes) berjumlah 1.000 bibit,
Puspa (Schima wallichii) sebanyak 3.500 bibit, dan
1.500 bibit Trembelu (Maesopsis Eminii).

Kegiatan sosialisasi kepada siswa sekolah
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Bambu Petung , Wuni/Buni , Puspa, Preh , dan Trembelu

Kondisi sebelum dilakukan penghijauan
Menurut informasi dari Lurah setempat yaitu Sutarto, dan Margono selaku Kepala Urusan Kesejahteraan
Masyarakat, Desa Wonodoyo merupakan daerah yang terkena dampak letusan Gunung Merapi.

Sebelum dilakukan penanaman pohon, kondisi daerah sangat gersang dan
tanahnya pasir serta tandus.

Lokasi tersebut secara geografis mengalami kemiringan dengan ketinggian sekitar 70 meter.
Tingkat kehidupan tanaman menjadi sulit karena tanah yang miring dan banyaknya batu-batu bekas
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penambangan. Selain itu, sekitar bulan Agustus
setiap tahunnya bencana longsor pasti melanda
desa tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya penanaman pohon untuk
penghijauan menjadi problema di Wonodoyo,
karena para petani lebih cenderung menggarap
sawah dibandingkan menanam pohon untuk
penghijauan. Petani beranggapan bahwa dengan
tumbuhnya pohon-pohon yang lebih besar dapat
mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan
tanaman produksi milik mereka.

Pohon yang ditanam sebanyak 10.000 pohon
dengan berbagai jenis tanaman yang telah
disesuaikan dengan kondisi yang cocok untuk
daerah tersebut.
Penanaman dilakukan di dua lokasi, yaitu di
tanah kas Desa Wonodoyo dan di Gunung Bibi,
yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional
Gunung Merapi. Tanah kas desa disiapkan untuk
penanaman bibit tanaman produksi, sedangkan
Gunung Bibi untuk penanaman bibit tanaman asli
kawasan tersebut.
Setelah satu tahun dilaksanakan penanaman,
pada tahun 2012 terjadi bencana longsor di
daerah tersebut, yang mengakibatkan bibit
tanaman yang pertumbuhannya masih kecil-kecil
banyak yang mati. Bisa dikatakan bahwa tingkat
keberhasilan tanaman yang hidup hanya 50%
karena 50% dari tanaman mati terkena longsoran.
Pada tahun 2017 ini, atau enam tahun setelah
dilakukan penanaman di Desa Wonodoyo,
dilakukan peninjauan ke lokasi penghijauan.
Tanaman sudah tumbuh kuat, terutama tanaman
bambu yang sudah tumbuh besar.

Kondisi lahan sebelum kegiatan penghijauan

Menurut penduduk setempat, setelah
dilakukan penanaman pohon dari UT, mereka
dapat merasakan manfaat dari penanaman
tersebut. Sawah mereka tidak lagi terkena
tanah longsor karena sudah terhalang
pohon-pohon bambu yang tumbuh subur

Kondisi setelah kegiatan penghijauan
UT melakukan penanaman pohon di lokasi
tersebut pada tahun 2011.
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Kesadaran para petani mulai tumbuh, yaitu bahwa penghijauan ternyata bermanfaat bagi mereka.
Masyarakat setempat pun kemudian bersedia merawat tanaman agar tetap hidup sampai besar karena
akar serabut pada pohon berfungsi mencegah erosi yang menyebabkan tanah longsor dan akan
melindungi tanah agar tidak rapuh, terutama pada musim hujan. Selain itu tanaman bambu juga dipercaya
masyarakat dapat menjaga kelangsungan ekosistem mata air. Masyarakat juga berharap penanaman
dapat dilakukan kembali di kawasan tersebut, dengan ditanami jenis tanaman Lamtoro dan Jambu
Air yang dinilai sangat cocok untuk ditanam di lokasi tersebut. Lamtoro dapat tumbuh dengan cepat
dan akarnya cepat kuat walaupun dengan kondisi tanah yang kurang bagus. Selain itu lamtoro dapat
berfungsi untuk terasering. Sedangkan pohon Jambu Air, menurut petani, berguna untuk menangkal
monyet yang selalu masuk ke lahan petani dan merusak tanaman para petani.

Peserta penananaman pohon menuju lokasi penghijauan

Serah terima pohon bambu dari UT

Selain penghijauan yang diprakarsai UT, penananaman pohon juga pernah dilakukan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setempat melalui SMP Cepogo pada tahun 2015 berupa tanaman
Sengon sebanyak 1.000 pohon.
Berdasarkan informasi dari Camat Agus Darmawan yang ditemui pada saat peninjauan hasil
penghijauan, lokasi penghijauan di Desa Wonodoyo ini akan dijadikan wilayah ekowisata.
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Rencana ini sudah disosialisasikan kepada para
tokoh masyarakat setempat.

Saat ini, enam tahun setelah penanaman,
kondisi tanaman hasil penghijauan telah
tumbuh besar dan terlihat cukup subur. Berikut
beberapa gambar tanaman yang berhasil
diambila pada saat kunjungan ke lokasi
penghijauan UT di Desa Wonodoyo pada bulan
Juni 2017.
Kondisi lahan sebelum dan sesudah program penghijauan UT

Kondisi lahan saat ini (2017)

Kondisi tanaman bambu hasil penghijauan pada tahun 2017
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Buni (Antidesma bunius)

Preh (Ficus ribes)

Puspa (Schima wallichii)
yang sudah tumbuh besar pada tahun 2017

Trembelu (Toona sp)
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(Sysgium polyanthum). Program penghijauan
UT ini melibatkan masyarakat setempat untuk
penyediaan bibit tanaman hutan (sebanyak 5.000
bibit, sesuai kemampuan KTH pada waktu itu)
dan ajir, khususnya Kelompok Tani Hutan yang
terdapat di Dusun Cibulao dan Dusun Cikoneng.

Hasil Penghijauan Di Dusun Cibulao Dan
Cikoneng, Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab.
Bogor, Jawa Barat
Kecamatan Cisarua di daerah Puncak, Bogor,
sudah lama dikenal sebagai kawasan yang asri
dan sejuk. Meskipun demikian, ada beberapa
daerah yang perlu dilakukan penghijauan untuk
mengembalikan fungsi wilayah tersebut sebagai
kawasan tangkapan air ke kondisi semula.

Kegiatan penghijauan di wilayah UPBJJ-UT
Bogor ini diawali dengan survei dan sosialisasi
kepada masyarakat yang dilakukan mulai bulan
Juli-September 2013. Setelah dilakukan survei
akhirnya diputuskan bahwa lokasi penanaman
yang dipilih adalah di Dusun Cibulao dan Dusun
Cikoneng.

Hasil pemetaan awal dari kawasan cagar
alam Telaga Warna yang meliputi di
dalamnya Dusun Cibualo dan Dusun Cikoneng
yang dilakukan sebelum kegiatan penghijauan
menunjukkan adanya penurunan kualitas
serta kuantitas sumber mata air secara
drastis di daerah tersebut.

Pemilihan kedua lokasi ini berdasarkan
beberapa alasan, yaitu dua lokasi tersebut
merupakan daerah tangkapan air bagi
daerah Bogor dan Jakarta
(hulu dari Sungai Ciliwung).

Beberapa jenis satwa yang awalnya mudah
ditemui di kawasan tersebut, seperti primata,
amphibia dan burung saat ini sudah sangat sulit
ditemukan. Ditambah lagi, terjadi erosi tanah yang
semakin meningkat. Dilatarbelakangi hal tersebut
maka UT bekerjasama dengan Yayasan Kanopi
Indonesia dan YAPEKA melakukan kegiatan
penghijauan pada tahun 2013. Di kawasan ini
kemudian ditanami 15.000 bibit tanaman produksi
seperti Puspa (Schima walchii) dan salam hutan

Selain sebagai kawasan tangkapan air, lokasi
tersebut merupakan habitat bagi beberapa satwa
yang dilindungi pemerintah, yaitu Elang Jawa
(Nisaetus bartelsi), Macan Kumbang (Panthera
pardus melas), dan Owa Jawa (Hylobates Moloch).
Semua satwa tersebut termasuk ke dalam
kategori threatened species atau spesies yang
terancam punah
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Kondisi di tepian Telaga Saat sebelum penghijauan

Plang penanaman pohon oleh UT di tepi Telaga Saat

Kegiatan penghijauan di Cibulao dimulai pada tanggal 6 September 2013 di sekitar Telaga Saat dan di
sela-sela perkebunan teh. Pencanangan program penghijauan UT yang dilakukan di Telaga Saat ini
dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Oktober 2013, yang dihadiri langsung oleh Rektor UT Prof. Ir. Tian
Belawati.
Lokasi penanaman di Cibulao merupakan lokasi favorit bagi berbagai pihak untuk melakukan penghijauan.
Menurut ketua kelompok tani setempat, Bapak Dili, bersebelahan dengan lokasi penghijauan UT
terdapat juga tanaman penghijauan dari Bapak Joko Widodo (saat itu masih menjabat sebagai Gubernur
DKI Jakarta). Dili juga menceritakan, kawasan cagar alam di sekitar Telaga Warna sangat menarik bagi
para wisatawan asing dan peneliti, khususnya dari Jepang. Selain pemandangannya yang indah, pada
sekitar bulan Oktober kawasan ini menjadi tempat persinggahan burung-burung yang bermigrasi dari
Jepang menuju Australia.
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Penanaman secara simbolis oleh Rektor UT di Dusun Cibulao

Generasi muda yang ikut berperan aktif dalam penghijauan “Hijaukan
Bumimu untuk Masa Depanmu”

Awal kegiatan penghijauan di tepi Danau Saat di Dusun Cibulao

Pohon Puspa dan Baros di tepi Telaga Saat setelah 4 tahun penghijauan
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Pak Dili, Ketua kelompok tani yang merawat pohon hasil penghijauan

Hasil penghijauan di tepi Telaga Saat setelah 4 tahun penghijauan

Tingkat keberhasilan hasil penghijauan di daerah Cibulao di sekitar Telaga Saat cukup tinggi, yatu
sekitar 80 persen tanaman nampak tumbuh sesuai harapan. Beberapa bahkan tanaman tingginya sudah
mencapai sekitar 4 meter lebih.
Penanaman di Dusun Cikoneng dilakukan mulai 3 September 2013 selama kurang lebih satu minggu
dengan mempekerjakan warga dusun Cikoneng dan anggota Kelompok Tani di Dusun Cikoneng.
Penghijauan di Dusun Cikoneng dilakukan di sekitar perkebunan teh, yang berbatasan langsung dengan
hutan.
Tujuan penghijauan di lokasi ini adalah untuk membangun hutan antara yang akan
menghubungkan perkebunan teh dengan hutan yang masih tersisa di sebelah atas perkebunan.
Diharapkan hutan antara yang akan terbangun dapat menghubungkan perkebunan teh dengan
hutan di sebelah atas kebun sehingga memberikan manfaat bagi satwa-satwa penghuni hutan.
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Tanaman penghijauan umur setahun di Cikoneng

Papan nama penghijauan UT di Desa Cikoneng

Penghijauan di Dusun Cikoneng menggunakan
lima jenis bibit, dengan total 15.000 bibit. Bibit
yang ditanam meliputi Huru, Manglid (Magnolia
glauca), Puspa (Schima wallchii), Salam hutan
(Syzygium polyanthum), dan Alpukat (Persea
american). Bibit Alpukat merupakan tanaman
ekonomi yang disediakan UT atas permintaan
dari masyarakat setempat untuk ditanam di
sekitar rumah penduduk.

Tanaman di Cikoneng yang sudah besar
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Kondisi terakhir hasil penanaman yang dilakukan
UT di daerah Bogor ini memperlihatkan hasil
yang bervariasi. Dengan didampingi oleh pihak
YAPEKA dan berkat perawatan tanaman secara
intensif oleh penduduk dan kelompok tani, pada
awalnya tingkat keberhasilan pertumbuhan
tanaman di Desa Cikoneng mencapai di atas 90
persen. Sayangnya tanaman-tanaman tersebut
kemudian diterpa longsor yang terjadi pada
tahun 2016 lalu. Diperkirakan tanaman yang
masih berhasil hidup di daerah Cikoneng hanya
sekitar 40 persen dari bibit awal yang ditanam.

kalangan Kementerian Kehutanan, pemerintah
daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang
lingkungan hidup, kalangan industri, maupun
pihak swasta lainnya.

Yang terpenting adalah memberikan edukasi
kepada masyarakat setempat untuk ikut serta
merawat semua tanaman hasil penghijauan
sehingga tidak mati setelah ditanam.

Beberapa penyebab penghambat pertumbuhan
tanaman, menurut Dili, antara lain karena
rimbunnya ilalang. Kemudian ada tanaman yang
ikut terkena ditebang oleh penduduk sekitar
yang mengambil rumput, karena pertumbuhan
ilalang yang lebih tinggi dari tanaman hasil
penghijauan tersebut. “Beberapa ada juga yang
terlindas oleh pelintas sepeda downhill,” tutur
pria murah senyum ini. Ke depannya Dili berharap
akan ada lagi penanaman oleh pihak UT. Apalagi
setelah penghijauan oleh UT, ada juga pihak lain
seperti sebuah perusahaan air mineral ternama
yang melakukan penghijauan sebanyak dua ribu
pohon, yang terdiri dari pohon Rasamala dan
Puspa.

Sesungguhnya, penduduk setempatlah yang
akan memanfaatkan hasil penghijauan bila
tanaman tersebut dirawat dengan baik. Salah
satu cara merawat adalah dengan berhatihati dalam menebang rumput untuk tanaman
ternak sehingga tanaman penghijauan tidak
ikut tertebang. Sebaliknya, pemerintah daerah
setempat dapat menyumbang track bagi para
pengendara sepeda lintas alam agar tidak
melindas tanaman penghijauan yang masih baru
tumbuh.

Sebetulnya kegiatan penghijauan memang
memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik dari
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daerah pesisir, yaitu antara lain sebagai penahan
laju abrasi pantai dan untuk menjaga pantai
dari pasang surut air laut. Sayangnya populasi
mangrove di banyak tempat mengalami banyak
penyusutan karena alih fungsi pantai menjadi
fungsi komersil.

PENGHIJAUAN DI DAERAH PANTAI
Setelah tahun 2011, UT lebih banyak melakukan
penghijauan di daerah pesisir dibandingkan
dengan di dataran tinggi atau di DAS, dengan
tujuan untuk ikut mempertahankan fungsi negara
Indonesia yang menyumbang luas ekosistem
mangrove sebesar 27% dari luas mangrove di
dunia atau sebesar 75% dari total mangrove di
Asia Tenggara.

Sangat penting bagi UT
untuk melakukan penanaman mangrove
dalam rangka ikut menghijaukan pesisir
pantai untuk memperkuat benteng maritim
di Indonesia.

Hutan mangrove dapat menyumbang pada
penurunan emisi karbon di tingkat dunia.

Hasil Penghijauan Di Desa Mangkang Wetan,
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu,
Kota Semarang

Emisi karbon adalah gas-gas yang diproduksi dari
hasil pembakaran senyawa yang mengandung
karbon. Misalnya gas CO2. Hutan mangrove dan
hutan-hutan lainnya sangat membantu dalam
mengurangi emisi karbon karena tanaman
memerlukan gas CO2 untuk respirasinya.

Program penghijauan sekaligus rehabilitasi
lingkungan pantai yang dilakukan UT di Desa
Mangkang Wetan Kelurahan Mangunharjo
Kecamatan Tugu Kota Semarang dilaksanakan
pada tahun 2012. Daerah ini merupakan wilayah
di UPBJJ Semarang.

Selain itu, hutan Mangrove sebagai bagian dalam
ekosistem pesisir, memiliki fungsi ekologis yang
besar. Hutan mangrove mempunyai peran yang
sangat penting bagi biota laut, yaitu antara lain
sebagai tempat mencari makan (feeding ground),
tempat bertelur (spawning ground), dan sekaligus
tempat asuhan (nursery ground) ikan-ikan dan
organisme laut lainnya. Penanaman mangrove
juga mempunyai beberapa fungsi penting bagi

Lokasi Mangkang Wetan dipilih karena
daerah ini sering terkena banjir rob yang
mengakibatkan kerugian petani tambak
bandeng karena jebolnya tambak mereka
oleh serbuan air laut, sedangkan lokasi ini
belum tersentuh oleh program penanaman
mangrove.
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Serah terima Bibit Mangrove dari UT kepada Kelompok Tani Kalisantren,
Mangkang Wetan, Semarang

Penanaman mangrove dibantu siswa SLTP di Semarang

Kegiatan penghijauan dengan tanaman mangrove di Pantai Mangunharjo sebetulnya telah dimulai pada
tahun 2000-an, yang dilakukan oleh berbagai instansi. Namun, baru UT yang melakukan penanaman
mangrove di Mangkang Wetan pada tahun 2012.
UT mulai berpartisipasi dalam penghijauan di desa tersebut pada tanggal 5-7 Oktober 2012 dengan
menanam 32.500 pohon mangrove. Kegiatan Penanaman Pohon Mangrove ini dilakukan bekerjasama
dengan Yayasan Kanopi Indonesia dengan mitranya, yaitu Kelompok Study Ekosistem Mangrove Teluk
Awur KeSeMaT dengan tema besar “Bersama UT membangun Perisai Pantai”. Jenis mangrove yang
ditanam adalah Rhizopora mucronata, Rhizopora stylosa dan Rhizopora apiculata. Bibit mangrove ditanam
dengan teknik “penanaman langsung”, yaitu penanaman yang langsung dilakukan di lahan tanam dengan
alat bantu berupa ajir bambu untuk membantu menopang bibit supaya tumbuh tegak. Teknik ini dipilih
karena lebih mudah dan murah serta sesuai dilakukan di lokasi penanaman di UPBJJ Semarang yang
arus/ombaknya tidak besar. Dalam hal ini masyarakat sebagai kelompok pelestari mangrove setempat
dilibatkan dalam penyediaan bibit. Tujuan melibatkan masyarakat setempat adalah untuk menumbuhkan
semangat agar mereka terdorong ikut memelihara tanaman hasil kegiatan penghijauan ini.
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Kondisi awal ketika mangrove pertama ditanam

Mangrove setelah berusia 5 tahun

Acara penanaman mangrove dihadiri Kepala UPBJJ-UT Semarang, Lurah Mangkang Wetan, Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Semarang, DKP Provinsi Jawa Tengah, Biro Bina Produksi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kehutanan Jawa Tengah, dan Balai Lingkungan Hidup Jawa Tengah. Acara
ini juga diikuti oleh siswa-siswa dari SMPN 28 Semarang dan MAN NU serta kelompok tani mangrove
dan masyarakat Mangkang Wetan. Keseluruhan peserta penanaman lebih dari 500 orang.
Setelah lima tahun pasca kegiatan penghijauan, Tim UT bersama mitra kerja melakukan peninjauan ke
lokasi penanaman. Mangrove yang ditanam telah tumbuh subur di Pantai Mangunharjo dan Mangkang
Wetan, yang dimanfaatkan sebagai pembatas lahan tambak yang dimiliki petani. Disamping berfungsi
untuk menahan laju abrasi air laut, daun-daun Mangrove yang rontok akan berfungsi sebagai pupuk. Tak
hanya itu, jika Mangrove sudah tumbuh tinggi dengan akar tunjang yang banyak maka tempat itu akan
menjadi tempat pemijahan ikan yang paling ideal dan tempat tumbuhnya aneka jenis kerang.
Walaupun tidak ada angka pasti tetapi para petani tambak di Pantai Mangunharjo dan Mangkang
Wetan merasakan manfaat tumbuh suburnya mengrove di desanya. Hasil panen ikan dan
udangnya semakin meningkat.
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Salah
satu
anggota
masyarakat
yang
memanfaatkan mangrove adalah Bu Mufidah
dari Kelurahan Mangunharjo. Pada saat Tim
Penulis berkunjung ke rumahnya, Bu Mufidah
dan kelompoknya sedang melakukan proses
penceluban beberapa kain batik. Bu Mufidah
dan 10 orang anggota kelompoknya baru
menekuni usaha batik pada tahun 2015 dengan
memanfaatkan limbah propagul (bibit Mangrove)
yang tidak tumbuh. Dengan pertimbangan
agar tidak menjadi limbah yang tak berguna,
propagul-propagul
yang
mati
tersebut
dikumpulkan, dicacah kemudian ditumbuk dan
cairannya dimanfaatkan sebagai pewarna alami
batik. Mufidah dan kelompoknya memperoleh
keterampilan membatik dengan memanfaatkan
pewarna alami dari kelompok Zie Batik Semarang
yang dipandu Pak Eno.

Mangrove yang ditanam UT, tempat yang paling disukai kerang dan ikan

Sayangnya, lokasi hutan bakau ini berdekatan
dengan industri kayu. Para petani merasa
terganggu dengan adanya limbah kayu yang
sangat merugikan petani tambak karena udang
banyak yang mati jika air buangan limbah kayu
sampai pada tambak mereka.

Menurut Pak Ali Imron, yang merupakan salah
satu ketua komunitas Mangrove di Mangunharjo
dan Mangkang Wetan, pewarna alami untuk
batik mangrove yang terbaik adalah dengan
memanfaatkan kulit batang mangrove, tetapi
kalau ini dilakukan maka akan merusak tanaman
mangrove. “Masyarakat kami arahkan untuk
memanfaatkan limbah propagul yang tidak
tumbuh sebagai pewarna alami batik, dan bukan
menggunakan batang mangrove,” kata Ali.

Manfaat lain dari hasil kegiatan penghijauan
UT tersebut adalah limbah bibit pohon
mangrove untuk bahan pewarna pada industri
batik dan pemanfaatan buah mangrove untuk
bahan makanan.

97

UT Membangun Karakter Mandiri Bangsa untuk Melestarikan Bumi

Proses pembuatan Batik menggunakan pewarna dari buah Mangrove

Batik dengan pewarna alami dari limbah Mangrove

Kelurahan Mangunharjo saat ini memang belum menjadi sentra batik di daerah Semarang dan
sekitarnya. Namun, derah ini mempunyai potensi untuk tumbuh besar menjadi daerah sentra batik
yang menggunakan pewarna alami dari limbah mangrove yang tidak tumbuh.
Untuk menekuni usaha batik mangrove tersebut Mufidah dan kelompoknya membentuk Kelompok
Batik Mangrove Srikandi Pantura. Ternyata batik mangrove ini juga banyak diminati masyarakat karena
menggunakan pewarna alami yang lebih ramah lingkungan daripada pewarna kimia.
Berkat keterampilan yang dimiliki Mufidah dan kelompoknya dalam membatik mangrove,
ia dan kelompoknya sering diminta oleh kelompok masyarakat pantai di daerah Pantura untuk
menularkan keterampilannya dalam membatik mangrove.
Selain propagul dan batang mangrove yang sangat bagus untuk pewarna alami batik, ternyata buah
mangrove dapat juga diolah menjadi berbagai jenis makanan yang bergizi.
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Kelompok ibu-ibu di Mangunharjo dan
Mangkang Wetan telah mampu mengolah
buah mangrove dari jenis Api-api/Brayo dan
Tancang/Lindur menjadi aneka camilan yang
bergizi. Buah mangrove yang telah matang
dipetik, dimasak, diblender dan diproses lebih
lanjut sampai menjadi tepung. Tepung inilah
yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar
aneka makanan.

Buah Mangrove yang diolah menjadi aneka makanan

Stick Mangrove

Krupuk Mangrove

Beberapa jenis makanan olahan dari Mangrove yang telah berhasil diproduksi oleh Kelompok Bina Citra
Karya Wanita dan Bina Karya Sejahtera antara lain Kerupuk, Stick, Peyek, Cendol, Klepon, Kue Lumpur,
Bolu, dan Kuping Gajah.
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Kerajinan batik dan pengolahan aneka camilan
Mangrove tersebut berkembang setelah Pantai
Mangunharjo dihijaukan dengan Mangrove
yang dimulai sejak tahun 2000-an. Menurut Ali
Imron, sebelum dilakukan kegiatan penghijauan
tanaman
Mangrove,
populasi
tumbuhan
Mangrove di Pantai Mangunharjo sangat sedikit.

Hasil Penghijauan Mangrove Di Desa Tarabitan,
Minahasa Utara

Kondisi awal lahan sebelum penghijauan

Selain di Pantai Mangunharjo Semarang, ancaman
kerusakan lingkungan pantai juga terjadi di daerah
Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari total luas
hutan mangrove 14.381 hektar di seluruh Sulawesi
Utara, sekitar 6.148 hektar lahan kiritis berada di

wilayah Desa Tarabitan Minahasa Utara (YAPEKA,
2014). Hal ini menimbulkan keprihatinan berbagai
pihak, termasuk UT. Kiprah nyata dilakukan UT
untuk mengurangi kerusakan lingkungan pesisir
pantai dengan melakukan kegiatan penanaman
Mangrove di Desa Tarabitan Minahasa Utara.
Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2015
dengan menggandeng LSM YAPEKA dan mitra
lokal di Sulawesi Utara yakni LSM Manengkel
Solidaritas.
Kegiatan
penghijauan
yang
bertemakan
“Bersama Universitas Terbuka Hijaukan Pesisir,
Perkuat Benteng Maritim” ini diawali dengan
melakukan sosialisasi ke Pemda dan masyarakat
setempat. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan
pemetaan lokasi yang dilakukan bersama-sama
antara UT, YAPEKA, Manengkel, serta Pemerintah

Kondisi awal teluk Desa Karabitan sebelum kegiatan penghijauan
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Desa Tarabitan. Akhirnya diputuskan lahan seluas
1,5 hektar di Teluk Tarabitan yang akan difokuskan
menjadi lokasi penanaman. Hal ini mengingat di
lokasi tersebut sudah terjadi kerusakan masif.
Imbasnya, seperti diutarakan Ketua Kelompok
Nelayan setempat, Naftali Salindeho, hasil
tangkapan ikan para nelayan jauh berkurang
sejak terjadi kerusakan hutan mangrove.

Pasca kegiatan penanaman, pemantauan kondisi
pertumbuhan tanaman dilaksanakan baik oleh
LSM Manengkel maupun dari pihak UT.

Bibit mangrove yang ditanam sebanyak 10 ribu
pohon terdiri dari jenis Rhizopora Mucronata,
Rhizopora Apiculata, dan Rhizopora Stylosa.
Kegiatan
pencanangan
dan
penanaman
mangrove di Desa Tarabitan dilakukan pada
tanggal 21 November 2015. Hadir dalam acara
ini antara lain Pembantu Rektor I UT, Sekretaris
Kabupaten Minahasa Sandra Moniaga, dan unsur
lainnya.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa untuk
bisa tumbuh sesuai harapan diperlukan waktu
tidak sebentar. Biasanya sekitar 5 tahun ke atas
baru akan terlihat pertumbuhan mangrove yang
signifikan.

Sebulan setelah penanaman, monitoring
intensif sudah dilakukan untuk memastikan
agar mangrove dapat tumbuh sesuai harapan.

Setelah hampir satu tahun lebih, hingga awal
tahun 2017, tanaman mangrove di Tarabitan
tumbuh sesuai harapan. Hal ini diutarakan oleh

Kondisi mangrove hingga Januari 2017

Kegiatan pencanangan dan penanaman
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perwakilan LSM Manengkel, Rio, maupun Naftali
dari Kelompok Nelayan Tarabitan. “Sayangnya,
setelah bulan Januari 2017, banyak tanaman
Mangrove yang terkena hama teritip, “tutur
Naftali. Pihak LSM Manengkel sudah berupaya
memberikan pendampingan kepada penduduk
setempat tentang cara perawatan mangrove
secara manual untuk membasmi hama teritip.

Mulai bertambahnya lagi jumlah ikan,
udang, dan hasil laut lainnya di daerah Teluk
Tarabitan juga dibenarkan Naftali. Ia dan
rekan-rekannya para nelayan merasakan
adanya perubahan tersebut sejak program
penghijauan UT dilakukan di Tarabitan.

Untuk memastikan agar mangrove yang masih
tersisa dapat tumbuh maksimal, berbagai upaya
sudah dilakukan kelompok nelayan bekerjasama
dengan pihak pemerintah desa. Maxi Bato yang
menjabat Kepala Dusun Jaga IV menuturkan, ia
juga sudah menghimbau masyarakat di dusunnya
untuk bersama-sama menjaga agar mangrove
yang ada tidak rusak. Sejak awal sosialisasi
hingga pascapenanaman, ia terus mengimbau
agar masyarakat peduli terhadap mangrove di
desanya. “Memang hingga saat ini belum ada nilai
tambah ekonomis yang dirasakan langsung oleh
masyarakat karena mangrove hasil penanaman
masih belum tumbuh besar, tetapi para nelayan
sudah merasakan adanya pertambahan populasi
ikan di sekitar hutan mangrove sekarang,”
bebernya.

Banyaknya populasi ikan dan cumi-cumi di
daerah Tarabitan membuat nelayan dari desa
tetangga secara diam-diam melakukan kegiatan
pencarian ikan di daerah Teluk Tarabitan.
Kedatangan nelayan dari desa tetangga
menimbulkan sedikit kekhawatiran dari nelayan
setempat karena nelayan dari desa sebelah
banyak menggunakan alat tangkap ikan yang
dilarang, seperti menggunakan bom ikan.
Akhirnya, dengan dibantu pihak LSM Manengkel,
kelompok nelayan Tarabitan menginisiasi lahirnya
Peraturan Desa Tarabitan nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut
Berbasis Masyarakat. Daerah yang menjadi fokus
perlindungan adalah terumbu karang, padang
lamun, dan hutan mangrove di Desa Tarabitan.
Luas daerah perlindungan laut tersebut mencapai
17 hektar, sementara zona intinya seluas 5
hektar. “Selain mencegah penangkapan ikan
menggunakan bom ikan terutama di zona inti,
adanya Peraturan Desa ini juga akan menjamin
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Kondisi mangrove sekarang di Teluk Tarabitan, 2 tahun setelah penanaman

kelangsungan hidup beberapa biota langka di perairan Tarabitan,” imbuh Naftali yang juga menjabat
Ketua Tim Daerah Perlindungan Laut. Beberapa biota langka yang dimaksudkan oleh Naftali misalnya
spesies Ikan Napoleon yang tidak ditemukan di habitat lainnya. Kemudian ada juga jenis kuda laut yang
sangat langka dan merupakan biota khas Tarabitan.

Hasil Penghijauan Di Desa Tuwed, Jembrana, Bali
Pulau Bali tak luput menjadi perhatian UT dalam program penghijauan kawasan pantai. Lokasi
penghijauan berada di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Lokasi penanaman ini
merupakan sebuah tanjung pasir yang selalu berubah kondisinya setiap waktu karena abrasi air laut.
Lokasi ini juga biasanya digunakan untuk melarung abu dari prosesi ngaben. Ekosistem mangrove di
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UT ke beberapa tempat yang dibantu oleh Ketua
Kelompok Tani Lindu Segara Tanjung Pasir,
Made Sukarta. Masyarakat Tuwed menyambut
baik rencana tersebut. Bahkan masyarakat atau
kelompok pelestari mangrove mengharapkan
bantuan yang diberikan tidak hanya sampai pada
tahap menanam melainkan sampai tahapan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
mangrove nantinya. Sosialisasi juga dilakukan
ke sekolah di sekitar lokasi penanaman yaitu
SMAN I Melaya, SMKN 4 Negara dan SMPN 2
Melaya. Sosialisasi di sekolah-sekolah tersebut
dilanjutkan dengan pemberian inisiasi dan
pendidikan lingkungan terkait pemeliharaan
mangrove di masing-masing sekolah oleh
Yayasan Kanopi Indonesia.

Lokasi penanaman di Tuwed

Tuwed terdiri dari jenis Soneratia sp., Xylocarpus
sp., Bruguera sp., Avicennia sp., Rhizopora sp., dan
jenis mangrove lainnya.
Program penghijauan UT di Desa Tuwed
pada tahun 2014 dilatarbelakangi informasi
bahwa di desa ini sering terjadi abrasi yang
mengakibatkan kerusakan lahan pertanian.

Penanaman mangrove di sekitar pesisir dinilai
merupakan salah satu solusi yang tepat. UT
kemudian melakukan penghijauan berupa
penanaman mangrove bekerjasama dengan
Kelompok Tani Lindu Segara Tanjung Pasir
setempat dan Yayasan Kanopi Indonesia. Dimulai
dengan kegiatan sosialisasi program penghijauan

Sosialisasi program penghijauan UT ke siswa sekolah
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Penanaman mangrove di Desa Tuwed ini
menggunakan bibit jenis Bruguiera gymnorrhyza
sebanyak 15.000 pohon beserta ajir untuk
penopang bibit tanaman.

jenazah pada prosesi ngaben) dan di selatan jalan.
Adapun jenis mangrove yang ditanam adalah
Rhizopora sp.

Penyerahan bibit tanaman secara simbolis oleh Rektor UT

Kepala UPBJJ-UT Denpasar dan mahasiswa UT menanam bibit mangrove.

Penanaman mangrove di Tuwed baru dapat
dilaksanakan sekitar pertengahan
bulan
November 2014 karena menunggu musim hujan.
Penanaman baru dapat dilaksanakan apabila
hujan sudah mulai datang untuk mengurangi
tingkat kematian bibit. Hari Minggu 16 November
2014 menjadi hari yang sangat bermakna. Kurang
lebih tiga ratus orang berkumpul untuk bersamasama menghijaukan kawasan pesisir pantai
di Desa Tuwed. Lokasi penanaman berada di
sebelah utara jalan ke arah laut (tempat melarung

Mahasiswa dan Rektor UT menanam bibit mangrove
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Setelah penanaman mangrove selesai dilakukan,
Yayasan Kanopi Indonesia bekerja sama dengan
Kelompok Tani Mangrove Lindu Segara Tanjung
Pasir melakukan pemantauan secara terus
menerus untuk melihat kondisi pertumbuhan
tanaman secara langsung. Apabila ada tanaman
yang terserang hama (keong sumpil) mitra
biasanya langsung turun ke lokasi untuk ikut
membersihkan hama tersebut.

kelompok tani juga memiliki lahan pertanian
yang harus digarap untuk memenuhi kebutuhan
keluarga sehingga aktivitas anggota kelompok
tidak optimal dalam merawat tanaman. Kondisi
tanaman mangrove sendiri saat ini sudah kuat
dengan tinggi pohon antara 2 hingga 3 meter.

Hal yang menggembirakan adalah
tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap
pelestarian lingkungan melalui kegiatan
penghijauan.

Setelah kegiatan penanaman oleh UT pada tahun
2015, pada tahun 2016 dilakukan penanaman
cemara laut oleh warga Desa Tuwed. Sebanyak
lima ribu pohon cemara laut ditanam untuk
mencegah abrasi pantai. Tak hanya warga yang
menanam, kegiatan penanaman pohon cemara
laut untuk mencegah abrasi di tepi pantai juga
dihadiri Bupati Jembrana Putu Artha, Dandim
1617 Jembrana, Letkol (Kav) Hendra Ferdinandus
serta melibatkan personel Polres Jembrana.
Sayangnya, tanaman cemara laut tersebut
tidak berhasil tumbuh. Ada pula Gerakan Peduli
Lingkungan yang digaungkan puluhan warga
Desa Tuwed yang terhimpun dalam Kelompok
Sadar Wisata.

Bibit mangrove yang sudah ditanam

Kelompok Tani Lindu Segara Tanjung Pasir juga
terus melanjutkan kegiatan penghijauan di pesisir
pantai. Salah satu hambatan yang dirasakan
selama merawat tanaman adalah adanya
serangan hama sumpil (sejenis keong). Untuk
menanggulanginya sangat memerlukan tenaga
dan waktu yang besar. Terlebih lagi, anggota
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tidak banyak ditemui burung, tetapi sekarang
banyak burung kecil yang hidup di daerah
tersebut dan muncul di waktu pagi dan sore hari.
Penduduk juga merasakan adanya
peningkatan jumlah kepiting dan kerang
yang hidup di sekitar pohon mangrove.

“Setidaknya bisa 1 hingga 5 kilogram didapat oleh
masyarakat untuk dijual. Hasil penjualan tersebut
dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” cerita
kepala desa.
Kerang hasil tangkapan nelayan di Desa Tuwed

Manfaat penanaman mangrove yang
dirasakan masyarakat sangat bervariasi.
Utamanya masyarakat menyadari bahwa
tanaman mangrove dapat melindungi
kawasan Desa Tuwed khususnya bagian
pesisir dari abrasi pantai dan mencegah
masuknya air laut (ketika pasang besar)
ke lahan pertanian sehingga tidak merusak
lahan pertanian.

Kepala Desa Tuwed menambahkan beberapa
dampak keberhasilan penanaman mangrove di
desanya, yakni dengan adanya peningkatan jenis
dan populasi satwa. Awalnya di daerah tersebut

Mangrove yang ditanam UT sudah mulai berbunga
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bermanfaat secara ekologis tetapi juga dapat
bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat.

Hasil Penghijauan Di Tuban Dan Wonorejo
Pada tahun 2011 UT bekerjasama dengan
Yayasan KIRAI Indonesia melakukan penanaman
mangrove di pesisir pantai Desa Kaliuntu dan
Desa Jenu di pinggir jalan raya pantai utara
(pantura) Pulau Jawa. Lokasi penanaman ini
berada di bawah wilayah UPBJJ Surabaya.

Kondisi tanaman Mangrove setelah berumur 3 tahun

Selain manfaat yang secara ekonomi dirasakan
masyarakat, saat ini lokasi tanaman mangrove
tersebut juga sudah dimanfaatkan dan dikelola
oleh Kelompok Sadar Wisata “Tuwed Mangrove
Park” sebagai tempat wisata.
Masyarakat
dan pemerintah desa sangat berharap ada
kelanjutan kegiatan bersama dengan UT, baik
untuk mengembangkan potensi wisata, dan
potensi perikanan (wanamina), atau program
lainnya. UT berharap masyarakat di Dusun Tuwed
juga dapat bermitra dengan pihak lain untuk
mengembangkan potensi daerahnya sehingga
hutan mangrove yang dikembangkan tidak saja

Pencanangan penghijauan oleh UT bekerjasama dengan Yayasan Kirai
Indonesia dan Semen Gresik Foundation
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adalah perguruan tinggi pertama yang datang
membantu program penghijauan di Mangrove
Center Tuban. Setelah UT, kemudian banyak
BUMN dan perguruan tinggi yang datang
membantu, seperti PT Semen Gresik, Pertamina,
Bank BRI, Bank Mandiri, Universitas Ronggolawe
Tuban, dan lain-lain.
Di Desa Jenu ditanam empat jenis tanaman, yaitu
mangrove jenis Avicennia marina, Rhyzopora
mucronata, serta Bruguierra gymnorhiza, dan
Cemara laut (Casuarina equisetifolia). Total bibit
tanaman yang berhasil ditanam sebanyak 11.000
pohon. Sedangkan di Desa Kaliuntu hanya
ditanam bibit Cemara Laut sebanyak 5.000
pohon.

Sebagian área mangrove centre Tuban
sebelum kegiatan penghijauan oleh UT

Selain bermitra dengan Yayasan Kirai Indonesia,
kegiatan penghijauan di daerah Tuban yang
dilakukan pada tahun 2011 ini juga bekerjasama
dengan Mangrove Center Tuban dan Pusat
Pengembangan Lingkungan Hidup (PPLGH)
Yayasan Semen Gresik.
Penanaman bibit
mangrove dilakukan di area Mangrove Centre
di pesisir pantai Desa Kaliuntu dan Desa Jenu
di pinggir jalan raya Pantura di kawasan daerah
Tuban. Bibit tanaman yang direncanakan ditanam
sebanyak kurang lebih 15.000 pohon, terdiri dari
10.000 bibit mangrove (jenis Api-api) dan 5.000
batang cemara laut (Cemara Udang). Bantuan
UT ini ikut menyumbang pada perkembangan
Mangrove Centre Tuban. Menurut Pak Ali
Mansyur, perintis Mangrove Center Tuban, UT

Bibit Cemara Laut
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Bibit mangrove

Penanaman perdana oleh Kepala PPM-LPPM UT

Penanaman oleh siswa dari sekolah dan Mahasiswa UT di sekitar Mangrove Center Tuban
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Kondisi tanaman di lahan yang ditanam UT setelah 6 tahun

Mangrove yang ditanam UT

Mangrove Center di Tuban ini bermula dari lokasi yang dulunya merupakan hamparan kebun kelapa
yang tidak terawat dan sering dilanda rob. Kini daerah ini telah menjadi sabuk pesisir yang hijau, teduh,
dan indah. Sosok H. Ali Mansyur, Ketua Mangrove Centre Tuban berperan banyak dalam mengubah
wajah pesisir tersebut. Ia menceriterakan sejarah Mangrove Centre Tuban. Pada tahun 1970 lokasi ini
adalah kebun kelapa milik keluarganya seluas kurang lebih 1,2 hektar yang tidak terawat dan pasirnya
banyak dijual ke pertambangan. Akibatnya terjadi rob besar pada tahun 1971 dan tahun 1972. Bahkan
rumah keluarga Ali hanyut dan infrastruktur di pinggir jalan raya Pantura banyak yang rusak. Prihatin
dengan semakin buruknya kondisi daerahnya, Ali kemudian berusaha melakukan rehabilitasi kawasan
pantai. Belajar dari temannya yang menanam mangrove di Pantai Ujung Pangkah Gresik, yang tidak
pernah terkena rob, Ali meminta buah mangrove yang jatuh untuk ditanam di lahan miliknya. Usahanya
ternyata membuahkan hasil, sehingga pada tahun 1997 tanaman mangrovenya tumbuh subur dan lahan
miliknya sudah bertambah luas menjadi 26 hektar.
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Kawasan Mangrove Centre Tuban pada sekitar tahun 1970 an

Batik Tuban dengan pewarna dari buah mangrove

Ali pun kemudian membentuk Kelompok
Tani Wahana Baru. Tahun 1998 kelompok ini
memperoleh sumbangan dari pemerintah
sebanyak 50.000 batang mangrove. Kelompok ini
pada tahun 2000 sudah berkembang menjadi 12
kelompok tani se-Tuban dan akhirnya membentuk
wadah Forum Komunikasi Peduli Lingkungan
Pesisir Pantai Tuban. Forum ini ternyata mampu
menumbuhkan kelompok-kelompok peduli
lingkungan pesisir pantura di wilayah-wilayah
Lamongan, Gresik, Rembang, dan Surabaya.
Tahun 2005 Forum Komunikasi Peduli Lingkungan
Pesisir Pantai Tuban berubah menjadi Yayasan
Mangrove Centre dan memperoleh status Badan
Hukum tahun 2010.

Kemudian Ali mengajak tetangganya menanam
mangrove dan tanaman penahan ombak lainnya.
Keberhasilan dalam mengembangkan hutan
mangrove juga mendorong munculnya
kreativitas lain seperti pemanfaatan
buah mangrove untuk pewarna batik. Dia
membesarkan usaha batik asli Tuban yaitu
Batik Gedog milik ibunya yang juga alumnus
UT dari Program Studi PGSD.

Usaha batik itu diberi nama “Melati Mekar Mandiri”
dan berlokasi di Dukuh Kajoran, Desa Kerek,
Kecamatan Kerek, Tuban.
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Pada tahun 2012 UT kembali melakukan
penanaman mangrove di wilayah UPBJJ
Surabaya. Kali ini kegiatan penanaman pohon
mangrove dilaksanakan bekerjasama dengan
Yayasan Kanopi Indonesia bermitra dengan
kelompok pelestari mangrove setempat, yaitu
TRUNO DJOYO. Berdasarkan hasil survei,
penanaman ditetapkan untuk dilaksanakan di
Sempadan Sungai Avoor, Kelurahan Wonorejo.
Secara administrasi Sungai Avoor termasuk
dalam Kecamatan Rungkut, Surabaya, Provinsi
Jawa Timur.

H. Ali Mansyur (Mengenakan Sarung dan Baju Putih),
penerima Kalpataru di Mangrove Centre Tuban

Sebetulnya kawasan Wonorejo merupakan
daerah hutan mangrove yang telah berkembang.
Kawasan hutan mangrove di Wonorejo ini
merupakan kawasan penting untuk konservasi
habitat bagi burung pantai (shore bird), baik yang
penetap maupun migran dari luar Indonesia.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh
pada saat survei diketahui bahwa sejak tahun
2005 – 2010 luasan hutan mangrove di Kelurahan
Wonorejo terus mengalami kerusakan setiap
tahunnya karena terjadinya abrasi pantai. Akibat
tergerus arus abrasi, banyak tanggul-tanggul
tambak yang berbatasan langsung dengan
Sungai Avoor mengalami longsor.

Pada tahun 2012 Ali Mansyur memperoleh
penghargaan
Kalpataru
Kategori
Perintis
Lingkungan yang diberikan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari
Lingkungan Hidup Dunia. Keberhasilan ini makin
mengharumkan nama Mangrove Centre Tuban
sehingga berkembang bukan hanya sebagai
benteng pesisir Tuban tetapi juga menjadi pusat
pelatihan. Dalam hal ini, meskipun mungkin
sumbangan UT bersama Yayasan Kirai terhadap
Mangrove Center pada tahun 2011 tidak terlalu
besar, namun UT ikut bangga dengan prestasi
yang diraih Mangrove Center Tuban dalam
mendapatkan Kalpataru, penghargaan tertinggi
dalam bidang lingkungan hidup.

Kegiatan penanaman mangrove oleh UT
dilakukan di sepanjang sempadan Sungai Avoor,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut,

113

UT Membangun Karakter Mandiri Bangsa untuk Melestarikan Bumi

Surabaya, bukan dilakukan di muara sungainya.
Hal ini untuk meningkatkan presentase bibit
mangrove yang hidup setelah ditanam. Apabila
ditanam di muara sungai, maka akan banyak
bibit tanaman mangrove yang terseret oleh arus
pasang surut yang sangat kuat di Pantai Timur
Surabaya (Pamurbaya). Bibit mangrove yang
dipilih adalah Rhizophora apiculata dan Bruguiera
gymnorrhiza, yaitu sebanyak 30.000 bibit, yang
disediakan oleh Truno Djoyo.

Disampaikan bahwa Dinas Pertanian Kota
Surabaya berencana membangun Mangrove
Information Centre (MIC) untuk mengembangkan
ekowisata mangrove, yaitu dengan melakukan
upaya pembibitan tanaman mangrove dan
pengembangan produk berbahan mangrove. Hal
ini mengingat luasnya kawasan hutan Mangrove
di Pantai Timur Surabaya, yaitu sekitar 1.250 hektar
yang membentang melewati empat kecamatan,
yakni Gununganyar, Rungkut, Sukolilo, dan
Mulyorejo.

Kondisi sempadan Sungai Avoor yang masih kosong, dan membutuhkan
penanaman mangrove (Sumber: Yayasan Kanopi Indonesia, 2013)

Pemkot Surabaya mengapresiasi upaya
penghijauan UT karena selaras dengan
program perluasan ruang terbuka hijau (RTH)
yang dicanangkan Pemkot Surabaya.

Mahasiswa UT turut menanam bibit mangrove (Sumber: Yayasan Kanopi
Indonesia, 2013)
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Kawasan mangrove di Wonorejo tahun 2015
(sumber: http://www.wisatajatim.info/wp-content/uploads/2015/04/
hutan_mangrove_wonorejo.jpg)

Foto penanaman mangrove di Wonorejo, Surabaya
(sumber: http://pergipiknik.com/wp-content/uploads/2016/02/
Penanaman-mangrove-di-wonorejo.jpg)

Hasil Penghijauan Mangrove Di Percut Medan, Sumatera Utara
Pada tahun 2014 UT melakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir Percut, Medan.

Kawasan Percut ini dianggap penting karena merupakan wilayah transisi antara daratan
dan lautan di daerah pesisir, yang telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat
produktif serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Menurut laporan YAPEKA (2014), hutan mangrove di wilayah ini merupakan habitat berbagai burung air
dan burung migran, beberapa jenis perimata seperti monyet ekor panjang, serta beberapa jenis reptilia
seperti ular, biawak dan satwa lainnya. Hutan mangrove di Percut telah berfungsi sebagai penahan abrasi,
intrusi air laut ke daratan, mengontrol dan menahan angin, serta sebagai tempat berkembangbiaknya
berbagai jenis ikan.
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besar. Deforestasi mangrove juga menyebabkan
area permukiman nelayan sering terendam pada
saat air laut sedang pasang.
Kondisi deforestasi hutan mangrove di daerah
pesisir Percut ini memicu beberapa LSM
untuk memulai upaya konservasi dengan cara
merestorasi area yang rusak tersebut, meskipun
masih dilakukan dalam skala kecil.
Program penghijauan UT di Percut pada tahun
2014 dianggap sangat membantu upaya
restorasi hutan mangrove di daerah tersebut
karena dilakukan dalam skala besar.

Peta lokasi penghijauan UT di Sumatera Utara (Sumber: YAPEKA, 2014)

Sayangnya, kawasan ini dikabarkan telah
mengalami degradasi hutan mangrove, baik
secara kualitas maupun kuantitas. Sekitar 12.000
hektar hutan mangrove yang terbentang di pesisir
Deli Serdang telah terdeforestasi hingga mencapai
70% (YAPEKA, 2014). Deforestasi ini disebabkan
berbagai hal, antara lain penebangan kayu
ilegal serta alih fungsi hutan menjadi kolam dan
tambak, daerah permukiman, atau menjadi area
perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini berdampak
pada berkurangnya area perkembangbiakan
ikan serta menurunnya populasi beberapa jenis
ikan, udang, dan kepiting yang terbiasa hidup
di daerah pertanaman mangrove. Sebagai
akibatnya, nelayan tradisional terpaksa harus
melaut lebih jauh untuk menangkap ikan
sehingga penghasilan mereka berkurang karena
biaya untuk menangkap ikan menjadi lebih

Program penghijauan di lokasi ini ditargetkan
untuk menanam 20.000 bibit mangrove dari jenis
Rhizophora sp dan Avicenia sp.

Pertemuan dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
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Dalam melakukan kegiatan penanaman di Medan, UT bermitra dengan LSM YAPEKA, yang bekerjasama
dengan LSM yang beroperasi di wilayah kerja UPBJJ-UT Medan, yakni PILAR Indonesia yang berkantor
di Deli Serdang, Sei Percut, Sumatera Utara. Penanaman dimulai dengan mensosialisasikan kegiatan
penanaman mangrove kepada pemda dan masyarakat. Dalam program penghijauan UT ini masyarakat
setempat dilibatkan dengan cara meminta kelompok-kelompok pelestari mangrove di daerah
penghijauan untuk ikut menyediakan bibit mangrove yang akan ditanam. Pada tanggal 20 September
2014 dilakukan sosialisasi rencana kegiatan penghijauan UT di ruang Pertemuan Rumah Baca Bakau di
Desa Percut. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 21 orang, yang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat
dan anggota kelompok nelayan yang ada di Desa Percut. Dengan cara melibatkan masyarakat dalam
program penghijauan UT ini diharapkan masyarakat di daerah penanaman dapat mempunyai kepedulian
dan rasa memiliki sehingga terdorong untuk ikut merawat bibit yang baru ditanam.

Sosialisasi juga dilakukan ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi agar generasi muda memahami
pentingnya upaya penghijauan dan mendorong keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut
merawat tanaman hasil penghijauan.

Lokasi Penanaman di Percut, Medan

Aktivitas penanaman tahap pertama sebanyak 10.000 pohon
(Sumber: YAPEKA, 2014)
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Setelah program penghijauan UT dilaksanakan, lembaga mitra yakni PILAR INDONESIA melakukan
perawatan secara mandiri dan swadaya dengan didukung beberapa sumber pendanaan lain.
Sayangnya, perawatan tanaman penghijauan sering terkendala dengan banyaknya sampah dari hulu
yang menumpuk di area pesisir sehingga mengganggu pertumbuhan pohon yang ditanam. Gangguan
lain yang menghambat pertumbuhan dan tidak jarang mematikan tanaman mangrove adalah seringnya
perahu nelayan masuk ke area penanaman saat air pasang sehingga kipas mesin perahu tanpa disengaja
memotong pohon. Akibatnya, tanaman mangrove banyak yang mati. Kendala alam yang berupa
hantaman ombak juga ikut menyumbang pada kematian tanaman karena sebagian pohon tercabut
oleh hantaman ombak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok nelayan di bawah bimbingan
PILAR Indonesia —mitra di lapangan— untuk mencegah masuknya perahu ke area tanam antara lain
dengan memasang plang atau papan nama yang menandakan bahwa area tersebut adalah area tanam.
Tujuannya agar jumlah perahu nelayan yang masuk ke area tanam berkurang.
Kelompok tani juga dibimbing untuk melakukan penggantian tanaman yang mati dengan bibit
yang baru serta membersihkan sampah yang tersangkut di pohon secara periodik.

Lokasi dan hasil penanaman 20.000 bibit mangrove di pesisir Percut
(Sumber: YAPEKA, 2014)

Pak Sayuti yang rajin merawat tanaman hasil program penghijauan UT
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Masyarakat merasakan bahwa hasil penghijauan
telah dapat mengurangi hantaman ombak air
pasang. Selain itu, mereka mendapatkan manfaat
dengan mencari kepiting yang banyak ditemukan
setelah tanaman mangrove mulai tumbuh.
Masyarakat berharap program UT dilanjutkan
lagi ke depannya dan mereka mengharapkan
pelatihan mengenai pemanfaatan mangrove
menjadi produk-produk bernilai ekonomis.

PENGHIJAUAN
SUNGAI

DI

DAERAH

ALIRAN

Kondisi tanaman mangrove di Percut 3 tahun setelah kegiatan penghijauan

UT Hijaukan Situ Gintung Pasca Tragedi 2009

Pihak PILAR INDONESIA sangat menyadari
bahwa untuk melakukan perawatan terhadap
tanaman penghijauan yang telah dilakukan oleh
UT diperlukan dukungan pihak lain. Mereka
bekerjasama dengan beberapa pihak untuk
meneruskan pemeliharaan tanaman hasil
program penghijauan tersebut bersama mitra
lainnya, seperti Universitas Amir Hamzah Medan,
OJK Regional I Sumatera bagian Utara, Bank
Sumut, Bank Mandiri, Bank Mestika, dan Bank
BCA.
Hasil penghijauan ini dirasakan sangat
bermanfaat oleh masyarakat di sekitar
pantai Percut.

Situ Gintung sebelum bencana (tahun 2007)
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Program penghijauan yang dilakukan UT juga
dilakukan di wilayah sekitar kantor UT Pusat yaitu
di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur,
Tangerang Selatan. Lokasi penghijauan adalah
Situ Gintung yang sempat porak-poranda akibat
musibah tahun 2009. Pada tahun 2009, keindahan
danau buatan ini rusak akibat jebolnya tanggul.
Tepatnya pada dinihari 27 Maret 2009, tanggul
jebol selebar 30 meter dengan ketinggian 6
meter. Ini mengakibatkan sekitar 2,1 juta meter
kubik air tumpah dan membanjiri permukiman
yang terletak di bawah tanggul. Sedikitnya 99
orang menjadi korban meninggal dunia. Situ
Gintung rusak total karena langsung kering, Luas
danau yang dibangun pada periode tahun 1932–
1933 tersebut yang semula mencapai 31 hektar
hanya tersisa menjadi 21,4 hektar.

Kondisi Situ Gintung pasca bencana (sumber: http://media.viva.co.id)

Dalam kurun waktu beberapa hari setelah
bencana, bersama berbagai elemen masyarakat,
UT segera mengulurkan bantuan dalam bentuk
materi untuk meringankan beban warga yang
terkena dampak bencana. Tidak hanya itu, pada
tahun 2011, setelah area sekitar Situ Gintung dan
wilayah permukiman dipulihkan kondisinya oleh
pemerintah, UT berkontribusi dalam bentuk
pemulihan ekosistem Situ Gintung dengan cara
menanam 2.500 pohon dari berbagai jenis.

Sumber air Situ Gintung sendiri berasal dari
Gunung Salak dan Gunung Pangrango di
Kabupaten Bogor. Di tengah-tengahnya terdapat
sebuah pulau kecil yang menyambung sampai
ke tepi daratan seluas kurang lebih 1,5 ha yang
bernama Pulau Situ Gintung beserta hutan dan
tanaman di sekitarnya. Semenjak tahun 1970-an
kawasan pulau dan Situ Gintung dimanfaatkan
sebagai tempat wisata alam dan perairan.
Terdapat restoran,kolam renang,dan arena
outbond.

Penanaman pohon di Situ Gintung dilakukan
UT bekerjasama dengan Direktorat Jenderal
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
dengan menggandeng mitra Yayasan Kirai
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Indonesia, suatu lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan yang sudah memiliki pengalaman
melakukan penghijauan kawasan-kawasan kritis dan pengelolaan sampah.

Kondisi sebelum dilakukan penghijauan UT

Daerah di bawah tanggul Situ Gintung

Daerah di sekitar Situ Gintung

Kegiatan penghijauan UT Tahun 2011
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Kondisi Tanaman Setelah Berumur 1 Bulan

Kondisi Situ Gintung setelah dihijaukan oleh UT (Juli 2017)

Kondisi daerah di bawah tanggul Situ Gintung (Juli 2017)
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Penghitungan karbon yang terikat dalam
struktur tanaman dilakukan dengan melakukan
pengukuran dimensi fisik dan pengukuran berat
kering (biomassa) tanaman. Pengukuran berat
kering tanaman dilakukan guna mengetahui
berat struktur tanaman tanpa kandungan air di
dalamnya. Berat kering dari tanaman yang telah
dicatat akan digunakan untuk mengukur estimasi
kandungan karbon yang terikat dalam struktur
tubuh tanaman.

PENGUKURAN KARBON HASIL
PROGRAM PENGHIJAUAN UT
Hingga tahun 2017 tingkat keberhasilan
penghijauan mangrove UT telah mencapai
hampir 70% (Yayasan Kanopi Indonesia, 2017).

Untuk mengetahui dampak program
penghijauan UT, dilakukan estimasi
cadangan karbon dari bibit tanaman yang
telah ditanam.

Pengukuran berat kering atau biomassa
dilakukan pada saat bibit ditanam (umur nol)
untuk semua jenis tanaman dalam program
penghijauan UT.

Sebagai tumbuhan yang berhijau daun, tanaman
mangrove menghasilkan karbon terikat sebagai
hasil dari proses fotosintesis. Hasil dari proses
fotosintesis tersebut merupakan karbon organik
yang membentuk pertumbuhan fisik tanaman.

Pengukuran dimensi fisik dan biomassa
ini merupakan salah satu kegiatan yang
dilaksanakan pada saat dilakukan monitoring
terhadap pertumbuhan kondisi tanaman.
Setelah biomassa diukur kemudian dilakukan
penghitungan kontribusi penambatan karbon
sebagai hasil program penghijauan UT.

Jumlah karbon yang terikat dalam jaringan
tanaman inilah yang kemudian
diperhitungkan setara dengan CO2 yang
beredar di udara bila tidak terikat dalam
struktur jaringan tanaman
(morfologi tanaman).

Pengukuran dimensi fisik dilakukan dengan cara
mengukur fisik tanaman di lapangan. Dalam hal
ini yang diukur adalah:
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1. diameter batang
2. tinggi batang (dari permukaan tanah hingga
ujung batang)
3. jumlah daun (hanya daun terbuka), dan
4. tinggi cabang pertama (dari permukaan tanah
hingga pangkal percabangan).

3.
4.
5.

6.

dikelompokkan menjadi kelompok daunbatang-bekas buah-akar.
Setiap kelompok organ tanaman ditimbang
secara terpisah dan dicatat berat basahnya.
Setiap kelompok organ tanaman dikeringkan
menggunakan oven.
Berat kering dicatat. Berat kering merupakan
berat yang stabil/tidak berkurang lagi
beratnya meski terus dikeringkan.
Penyusutan berat (selisih antara berat basah
dan berat kering) dicatat.

Setelah dimensi dan berat kering masingmasing tanaman diukur, kemudian dilakukan
penghitungan estimasi cadangan karbon yang
terikat dalam struktur tubuh tanaman.

Proses penimbangan berat basah mangrove (Sumber: YAPEKA, 2014)

Bila tanaman masih berupa bibit sehingga belum
dapat diukur dimensinya maka hanya akan
dilakukan pengukuran berat keringnya. Prosedur
pengukuran berat kering bibit tanaman adalah
sebagai berikut:
1. Bibit tanaman yang telah dicabut terlebih
dahulu dikeringanginkan.
2. Organ
tanaman
dipisah-pisah
dan

Proses pengovenan tanaman (Sumber: YAPEKA, 2014)
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yang disajikan pada buku ini hanya dilakukan
untuk tanaman mangrove, mengingat besarnya
jumlah tanaman mangrove yang telah ditanam
melalui program penghiajuan UT. Hanya saja,
penghitungan karbon baru dilakukan pada hasil
penghijauan UT bekerjasama dengan Yayasan
Kanopi Indonesia dan YAPEKA. Sedangkan
penghitungan
karbon
hasil
penghijauan
mangrove yang dilakukan UT bekerjasama
dengan Yayasan Kirai (Tuban) dan Yayasan Kiranis
(Ambon) belum dapat dilaporkan.

Satuan yang digunakan untuk pengukuran
serapan karbon tanaman penghijauan UT
adalah CO2e (CO2 ekuivalen). Hasil
pengukuran biomassa/berat kering yang
telah dilakukan digunakan untuk menghitung
estimasi CO2e yang diserap/terikat dalam
tubuh tanaman.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI No.
61 Tahun 2011 telah mencanangkan rencana
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)
sebesar sebesar 0,672 – 1,039 Gigaton CO2e
atau menurunkan emisi karbon sebesar 26-41%
sebagai target pengurangan emisi dari sektor
kehutanan dan lahan gambut (YAPEKA, 2014).
Pada saat dicanangkan Pemerintah, target ini
direncanakan akan dicapai pada tahun 2014. Untuk
mencapai target tersebut, kegiatan penanaman
pohon perlu terus ditingkatkan, yang diharapkan
dapat berbanding lurus dengan penyerapan
GRK. Dalam hal ini, program penghijauan
UT diharapkan mampu menyumbang untuk
mempercepat pencapaian target penurunan
emisi GRK tersebut.

Model penghitungan kandungan karbon/karbon
terikat dalam tanaman yang dilakukan oleh
Yayasan Kanopi Indonesia maupun YAPEKA
sebagai berikut.

Karbon terikat (CO2 ekuivalen) = Jumlah total tanaman
x Berat Kering Tanaman x Rerata nilai CO2e kayu

Pengukuran karbon hasil penghijauan UT
dilaporkan oleh Yayasan Kanopi Indonesia dan
YAPEKA. Pengukuran karbon dilakukan pada saat
penanaman bibit dan ketika dilakukan monitoring
pertumbuhan tanaman. Pengukuran karbon
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Perkiraan jumlah tanaman mangrove yang masih bertahan hidup sampai tahun 2016
Lokasi Penanaman

Jenis tanaman

Total jumlah
penanaman

Persentase hidup (%)

Jumlah Tanaman yang
hidup

Lancang

Rhizophora spp.

10,000

50%

5,000

Untung jawa

Rhizophora spp.

5,000

80%

4,000

Semarang

Rhizophora spp.

32,500

60%

19,500

Makassar

Rhizophora spp.

30,000

60%

18,000

Surabaya

Bruguierra
gymnorrhiza

30,000

60%

18,000

Rhizophora Spp.

10,000

80%

8,000

Avicennia Spp.

10,000

80%

8,000

Bali

Bruguierra
gymnorhiza

10,000

70%

7,000

Kalimantan Timur

Rhizophora Spp.

10,000

60%

6,000

Total

147,500

67%

93,500

Medan

Catatan: Persentase hidup merupakan berapa persen perkiraan jumlah tanaman yang masih hidup sampai tahun 2016
(Sumber: Yayasan Kanopi Indonesia, 2017)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkiraan jumlah tanaman mangrove hasil penghijauan UT yang
masih hidup dari tahun 2012 sd 2016 sebanyak 93,500 dari 147,500 pohon yang ditanam (67%).
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Sedangkan berat kering tanaman tersebut sebagai berikut.
Berat kering tanaman mangrove hasil penghijauan UT
Berat kering per lokasi per jenis tanaman per tahun (Kg)

Lokasi
Penanaman

Jenis
tanaman

2012

2013

2014

2015

2016

Berat
pertumbuhan
tanaman

Lancang

Rhizophora spp.

18.75

28.84

57.69

115.37

230.75

10.09

Untung jawa

Rhizophora spp.

18.75

28.84

57.69

115.37

230.75

10.09

Semarang

Rhizophora spp.

18.75

28.84

57.69

115.37

230.75

10.09

Makassar

Rhizophora spp.

18.75

28.84

57.69

115.37

230.75

10.09

Surabaya

Bruguierra
gymnorrhiza

10.21

75.31

150.62

301.23

602.47

65.10

18.75

28.84

57.69

10.09

2.95

4.54

9.08

1.59

10.21

75.31

150.62

65.10

18.75

28.84

57.69

10.09

432.04

900.24

1800.55

192.33

Medan

Rhizophora spp.
Avicennia spp.

Bali

Bruguierra
gymnorhiza

Kalimantan
Timur

Rhizophora spp.
Total

Program baru dimulai tahun
2014

85.21

190.67

Sumber: Yayasan Kanopi Indonesia (2017)

Total berat kering (biomassa) tanaman mangrove hasil penghijauan yang dilaksanakan UT dari tahun 2012 sd
2016 adalah sebesar 1800.55 gram. Sedangkan nilai CO2e untuk tanaman berkayu, menurut YAPEKA (2014),
pada umumnya memiliki kisaran antara 0,7 hingga 3,3 kg CO2/kg kayu (dari berbagai sumber), dengan asumsi
rata-rata CO2e adalah sebesar 1,92 kg CO2/kg biomas tanaman. Dengan asumsi rata-rata CO2e sebesar 1,92/
kg biomas tenaman tersebut, diperkirakan bahwa total CO2e yang diserap/terikat pada tanaman mangrove
hasil program penghijauan UT pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.
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Perkiraan kandungan karbon (CO2e) tanaman mangrove hasil penghijauan UT tahun 2012 (Kg)

Berat kering (kg)

CO2e
(CO2 ekui-valen)

Perkiraan
kandungan karbon
tanaman (CO2E)
tahun 2012 (Kg)

5,000

18.75

1.92

180,000

Rhizophora spp.

4,000

18.75

1.92

144,000

Semarang

Rhizophora spp.

19,500

18.75

1.92

702,000

Makassar

Rhizophora spp.

18,000

18.75

1.92

648,000

Surabaya

Bruguierra gymnorrhiza

18,000

10.21

1.92

352,858

64,500

85.21

Lokasi
Penanaman

Jenis tanaman

Jumlah tanaman
hidup

Lancang

Rhizophora spp.

Untung jawa

2,026,858

Sumber: Yayasan Kanopi Indonesia (2017)

Dari tabel perkiraan kandungan karbon dapat diketahui karbon terikat (CO2e) pada tanaman hasil
program peghijauan UT pada tahun 2012 secara keseluruhan di enam lokasi adalah sebesar 2,026,858
gram atau setara 20,26 ton (CO2e) karbon dalam bentuk terikat dalam tanaman. Dengan cara yang sama
dapat dihitung perolehan karbon terikat pada tahun 2013 sd 2016.
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Perkiraan total kandungan karbon/karbon terikat (CO2e Kg) pada tanaman mangrove hasil penghijauan
UT tahun 2012 sd 2016
Perkiraan kandungan karbon/karbon terikat (CO2e) (Kg)

Lokasi
Penanaman

Jenis
tanaman

2012

2013

2014

2015

2016

Lancang

Rhizophora spp.

180,000

276,895

553,789

1,107,579

2,215,158

4,333,421

Untung jawa

Rhizophora spp.

144,000

221,516

443,032

886,063

1,772,126

3,466,737

Semarang

Rhizophora spp.

702,000

1,079,889

2,159,779

4,319,558

8,639,115

16,900,341

Makassar

Rhizophora spp.

648,000

996,821

1,993,642

3,987,284

7,974,568

15,600,315

Surabaya

Bruguierra
gymnorrhiza

352,858

2,602,658

5,205,317

10,410,633

20,821,266

39,392,732

288,000

443,032

886,063

1,617,095

45,312

69,704

139,407

254,423

137,222

1,012,145

2,024,290

3,173,657

216,000

332,274

664,547

1,212,821

Medan

Rhizophora spp.
Avicennia spp.
Program baru dimulai tahun
2014

Bali

Bruguierra
gymnorhiza

Kalimantan
Timur

Rhizophora spp.

Jumlah Total

Jumlah Total (2012-2016) satuan Kg

85,951,541

Jumlah Total (2012-2016) satuan Mega Ton

85.9515

Jumlah Total (2012-2016) Giga Ton

0.086

Sumber: Yayasan Kanopi Indonesia (2017)

Dengan demikian, UT telah menyumbang penurunan emisi karbon setara GRK sebesar 0.086 Giga Ton,
hanya untuk tanaman mangrove yang ditanam sejak tahun 2012 sd 2016, di luar tanaman mangrove yang
ditanam bekerjasama dengan Yayasan Kirai Indonesia.
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Dengan berjalannya waktu, tanaman hasil program penghijuan akan terus tumbuh dan
berkembang sehingga kemampuannya untuk mengikat karbon di udara pun semakin bertambah.

Apabila tanaman sumbangan UT tetap dijaga kelangsungan hidupnya maka kontribusi hasil penghijauan
UT terhadap pengurangan emisi karbon akan semakin nyata.

Edukasi terhadap masyarakat untuk ikut memelihara tanaman penghijauan perlu terus dilakukan
agar upaya UT untuk membagun karakter mandiri bangsa untuk menghijaukan bumi
dapat terwujud secara berkelanjutan.
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