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Abstrak 

 Penggunaan alat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembuatan lubang resapan biopori sebagai 

teknologi tepat guna yang sederhana. Biopori mampu mengembalikan tingkat kesuburan tanah sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas rumah tangga. Efisiensi penggunaan peralatan dalam kegiatan pengabdian sangat diperlukan untuk mencapai target dan 

terukur. 

Kata kunci: biopori, pengabdian kepada masyarakat. 

 

Abstract 

Gear that used at community service by university through biopory as a simple useful technology. Biopory able to return 

fertelize the soil that impact to increase productivity of small household. Tools efficiency at the activity very important to reach the 

target dan measureable. 
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I. PENDAHULUAN 

 Modal dasar pembangunan nasional salah satu  

diantaranya adalah air dalam tanah yang pemanfaatanya 

harus dilaksanakan sebaik-baiknya secara serasi dan 

lestari sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, 

ekologi dan sosial secara seimbang. Masyarakat secara 

umum masih belum memahami pentingnya pelestarian 

tanah dan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya 

bencana alam banjir pada musim penghujan.  

    Universitas dalam rangkan menjalankan 

tridharma perguruan tinggi merespon hal tersebut dengan 

melakukan upaya pelestarian dan konservasi sumberdaya 

air. Lubang resapan pada lahan di lingkungan pedesaan 

bertujuan untuk memulihkan kesuburan tanah, 

melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung 

lingkungan. Tujuan akhir dari lubang biopori adalah 

terciptanya teknologi sederhana yang ramah lingkungan 

karena lubang yang di buat tersebut diisi sampah organik 

sehingga terbentuk pori berbentuk liang (terowongan 

kecil) yang dibentuk oleh aktivitas fauna tanah atau akar 

tanaman. 

 

A. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimanakah cara pembuatan biopori secara 

efektif? 

2. Berapakah durasi waktu pembuatan lubang biopori? 

3. Berapakah anggaran dana yang dikeluarkan untuk 

pembuatan biopori? 

B. Tujuan Penelitian: 

1. Memahami cara pembuatan biopori secara efektif 

dan efisien 

2. Mengetahui durasi waktu pembuatan lubang biopori 

3. Mengetahui anggaran dana yang dikeluarkan untuk 

pembuatan biopori 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan april 2015. 

Peralatan yang digunakan adalah: 

 Bor tanah manual 

 Bor tanah mesin 

 Gancu 

 Pipa pvc 4” panjang 25 cm 

 Looster 20x20cm 

   Bahan dalam penelitian sebagai berikut: 

 sampah organik 

 pertamax 

 oli samping 

III. PEMBAHASAN 

A. Cara Pembuatan Biopori Secara Efektif  

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan bersama – sama oleh tim dan masyarakat. 

Karakter lahan pekarangan masyarakat berbeda antara 

rumah satu dengan yang lain memerlukan ketelitian untuk 

menentukan lokasi pembuatan lubang resapan. 

Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan lokasi 

agar dampak lubang optimal adalah unsur efektifitas, 

keindahan dan keamanan. Efektif dalam menguraikan 

sampah organik, indah dipandang dan mempercantik 

tampilan pekarangan serta aman bagi tempat bermain 

anak. 

Secara lengkap urutan pembuatan lubang sebagai 

berikut: 

a. Membuat lubang resapan biopori diawali dengan 

memilih lokasi yang sesuai  misalnya tempat 

lewat air hujan dan pancuran air tempat mencuci 

dimana air diarahkan sedemikian rupa sehingga 

mengalir ke lubang resapan 

b. Bersihkan area sekitar bakal lubang dengan 

cangkul 

c. lubangi tanah sedalam 50 – 100 cm dengan bor 

yang tersedia. 
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d. Putar searah jarum jam sampai mata bor terasa 

berat, angkat dan bersihkan. 

e. Ulangi sampai kedalaman yang diinginkan. 

f. Pasang pipa pvc pada lubang 

g. Masukkan sampah organik 

h. Tutup mulut lubang dengan looster 

B. Durasi Waktu Pembuatan Lubang Biopori 

 Bor tanah manual pada kegiatan pengabdian 

memerlukan waktu 8 menit tiap lubang untuk tanah 

lempung berbatu dan 15 menit untuk tanah berbatu. Bor 

tanah mesin memerlukan waktu 2 menit untuk membuat 

lubang sadalam 80 cm dapat tanah berlempung sedangkan 

untuk tanah berbatu memakan waktu 6 menit. 

 Bertambahnya durasi pengeboran sangat di 

pengaruhi poleh batuan yang terkandung dalam tanah. 

Apabila dalam tanah terdapat batu yang sulit di angkat 

maka lokasi pengeboran bergeser di sekitar lubang yang 

pertama. Batuan kerikil dapat di atasi dengan 

menggunakan gancu. Lubang dengan kerikil yang banyak 

otomatis menambah durasi pengeboran.  

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan setelah tim melakukan survey pada lokasi yang 

akan digunakan. Percobaan pada titik pusat kegiatan guna 

memastikan kegiatan berjalan sesuai kerangka acuan 

kerja. 

C.  Anggaran Dana Yang Dikeluarkan Untuk 

Pembuatan Biopori 

 Kegiatan pengabdian masyarakat menargetkan 2 

lubang tiap halaman maka tiap rumah, dengan kondisi 

ideal maka dalam 1 jam akan didapatkan 7 lubang 

biopori. Target 20 rumah tangga akan dicapai dalam 

waktu 5 jam 42 menit. Tim yang di terjunkan 2 orang 

dengan hitungan HOK sebesar Rp. 50.000 maka akan di 

dapatkan jumlah anggaran dana yang di butuhkan tiap 

dusun sebesar Rp. 100.000. Harga bor tanah manual Rp. 

250.000, akan dibutuhkan dana sebesar Rp. 300.000 tiap 

dusun-nya. . 

  Bor tanah mesin Rp. 2.500.000 maka pada 

kondisi ideal 40 lubang biopori (20 rumah tangga masing-

masing 2 lubang) akan di capai dalam waktu 1 jam 20 

menit. Tenaga kerja sebanyak 2 orang maka besar dana 

yang di butuhkan Rp. 2.600.000. pengeluaran untuk 

pembelian pipa pvc, gancu looster, bahan bakar dan oli 

samping tidak di masukkan dalam perhitungan ini. 

Sampah organik di sediakan oleh penduduk. 

IV. PENUTUP 

 Biopori merupakan teknologi tepat guna bagi 

masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan ari dalam 

tanah serta menambah kesuburan tanah. Tanah yang 

subur sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang tanaman 

yang pada akhirnya meningkatkan produksi dan 

pendapatan rumah tangga. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat menitikberatkan pada efisiensi waktu 

sehingga penggunaan peralatan mesin menjadi solusi 

yang tepat.  
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