
SUDAH seperti konsekuensi, me-
luasnya perkotaan akan memakan 
wilayah pertanian dan perdesaan. 
Padahal, makna pembangunan atau 
kemajuan zaman semestinya tidak 
selalu mengorbankan desa dan 
lingkungan khasnya. 

Itulah hal yang salah satu yang 
dibahas dalam diskusi Developing 
Urban Planning Tools for Green De-
sakota Development di auditorium 
Erasmus Huis, Senin (14/9). Akade-
mikus dari Departemen Arsitektur 
Universitas Gadjah Mada, Bakti Se-
tiawan, menyebut identitas daerah 
sebenarnya bisa menjadi modal 
untuk mengembangkan wilayah 
secara mandiri dan menekan laju 
urbanisasi. 

Pemimpin perusahaan arsitektur 
asal Belanda, Harmen van de Wall, 
juga mengungkapkan sisi negatif 
dari tergerusnya daerah perdesaan 
yang ia lihat di selatan Yogyakarta. 

Dari pengalamannya melihat ba-
nyaknya sawah yang dijual, Van 
de Wall menilai perubahan di sana 
tidak dibangun melalui sebuah pe-
rencanaan, tetapi oleh kesempatan. 
Hal ini menyebabkan masyarakat 
yang saling tidak peduli.

“Persepsi seseorang itu lebih ba-
nyak uang yang didapat dengan 
menjual tanah daripada memba-
ngun usaha agrikultur. Karena itu, 
harus membuat rencananya yang 
spesifi k,” kata Van de Wall.

Para pembicara pun mengusung 
konsep desakota untuk mengako-
modasi tuntutan perkembangan, 
tapi tetap mempertahankan karak-
ter perdesaan. Terminologi desa-
kota maupun peri-urban mungkin 
masih terasa tidak familier. 

Jika peri-urban berada pada 
lingkaran ketiga setelah kota met-
ropolitan, desa-kota muncul di 
lingkaran selanjutnya. Desakota 

menjadi daerah transisi kota dan 
desa, memiliki jarak kisaran 30-50 
kilometer dari pusat kota. Salah 
satu karakternya memiliki populasi 
padat penduduk dan dikembangkan 

untuk memudahkan perpindahan 
manusia ke pusat-pusat kota dengan 
jaringan sistem transportasi.  

Di Indonesia, terdapat dua daerah 
yang dinilai bisa menjadi con-

toh konsep desakota, yakni Desa 
Kasongan di Bantul, Yogyakarta, 
dan daerah Batu di Malang, Jawa 
timur.

Gerabah dari tanah liat beraneka 
bentuk dan keramik menjadi dua 
andalan yang dijajakan warga 
Desa Kasongan, Kecamatan Kasi-
han, Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Hampir 95% 
penduduk yang tinggal memang 
memiliki mata pencaharian seba-
gai perajin gerabah. Letaknya dari 
pusat kota pun tak terlalu jauh, ha-
nya berjarak 6 km dari alun-alun 
Yogyakarta, sehingga mudah bagi 
para wisatawan yang ingin berkun-
jung ke desa wisata tersebut. Pun 
dengan Agrowisata Batu di Malang 
yang masih menghadirkan kesan 
guyub meskipun sudah banyak di-
jejali para wisatawan domestik dan 
mancanegara.

Direktur Perkotaan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Endra Atmawijaya meng-
akui jika konsep desakota dapat 
menjadi solusi perkembangan wila-
yah. “Istilah relatif baru dan belum 
diadopsi pemerintah. Padahal, ini 
bisa menjadi solusi mencegah wila-
yah sekitar kota metropolitan agar 
tidak kehilangan suasana hijau,” 
tukas Endra.

Lebih lanjut, para pembicara 
mengungkapkan beberapa faktor 
untuk mewujudkan suatu daerah 
menjadi desakota, di antaranya 
daerah itu harus terhubung dengan 
area pertanian/perkebunan dengan 
yang memiliki kondisi baik.

Desakota juga harus memiliki 
perekonomian rural-urban dengan 
adanya 4-8 fasilitas yang berbeda, 
seperti sekolah, rumah sakit, dan 
pasar. Kemudian, daerah itu harus 
memiliki pengaturan sumber daya 
alam yang baik. (Wnd/M-3)
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GUNUNG Guntur  yang 
berada di wilayah Garut, 
Jawa Barat, menjadi salah 
satu destinasi favorit para 

pecinta alam untuk didaki. Namun, 
yang menarik bagi lima sekawan, 
yakni Arman Nugraha, Gilang Ra-
madhan, Firda Tubagus Ismail, Oda 
Daryani, dan Amallia, ialah yang 
membawa keresahan bagi banyak 
orang. 

Itu tempat pembuangan akhir 
(TPA) yang berada di kaki gunung. 
Sampah yang menggunung mengakibatkan pencemaran air dan 
tanah di sekitarnya. Lima mahasiswa Universitas  Padjadjaran 
itu pun bertekad menuntaskan persoalan dengan langkah 
sederhana. 

Mereka paham cara paling mudah untuk mengurangi sampah 
ialah dengan membakar. Namun, karena asap pembakaran 
membuat polusi, mereka menggagas ide sebuah oven sampah. 

Dengan alat itu, pengurangan sampah bisa tercapai sekaligus 
tidak menimbulkan polusi udara. “Teman dari Jurusan Kimia, 
Oda Daryani, memberikan saran, kalau setiap sampah itu me-
miliki zat perekat atau polietilen, khususnya sampah plastik,” 
ujar Arman Nugraha di Gedung Rektorat di Jatinangor, Jawa 
Barat, Sabtu(20/6).

Dengan didampingi tiga rekannya, Arman pun memperli-
hatkan alat inovasi yang diberi nama Rangunkarsa, Rancang 
Bangun Pembakar Sampah tanpa Asap. Alat itu juga diikutkan 
ke lomba Pekan Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta (PKM-KC) 
se-Indonesia 2015.

Tiga komponen
Alat yang berbentuk seperti peti untuk menyimpan uang 

itu sangat berat. Untuk memindahkannya saja, membutuhkan 
bantuan empat orang sekaligus. Rangunkarsa memiliki tiga 
komponen dengan desain bongkar pasang sehingga memudah-
kan proses pemeliharaan. 

Bagian pertama disebut rumah bakar. Firda menjelaskan 
sampah dibakar, tapi tidak langsung bersentuhan dengan api 
karena di dalam rumah bakar tersebut menggunakan kastabel 
(bata api) yang fungsinya seperti arang.

Pemanasan kastabel melalui proses yang sama seperti pema-
nasan arang, yakni dengan dinyalakan hingga membara dan 
kemudian ditiup udara dengan kipas. Panas yang dihasilkan 

mencapai 500 derajat celsius. 
Lalu, bagaimana kalau kastabel 

habis? Firda menjawab kekha-
watiran itu dengan desain bongkar 
pasang sehingga jika habis, kastabel 
baru bisa dimasukkan.

Panas yang berasal dari kastabel 
secara tidak langsung akan mem-
buat sampah hancur. Sampah plastik 
akan menghasilkan gas, sementara 
pembakaran jenis sampah lain akan 
menghasilkan residu yang kemudian 
akan diserap batu pasir yang berada 
di bagian atas rumah bakar. 

“Asapnya masuk ke ruang konden-
sasi, ini bagian ketiga, yang mengu-
bah uap menjadi bentuk cair. Perco-
baan kami terhadap sampah botol 
dan keresek, sisa pengeluarannya 
berupa minyak dan itu yang kami 
teliti lebih lanjut untuk diterapkan 
menjadi bahan bangunan,” imbuh 
Gilang yang bersama Arman dan 
Firda berkuliah di Jurusan Geologi.

Pasir yang digunakan, kata Gilang, 
berasal dari pasir batuan andesit. 
Selain karena banyak ditemukan, 

penggunaan tersebut juga karena mereka bekerja sama de-
ngan penambang pasir di Garut. Di pengembangan berikutnya, 
mereka berharap agar cairan perekat itu bisa serupa dengan 
hidrokarbon yang terkandung dalam aspal.

“Katanya sih ember juga lebih bagus, kemarin mencoba 
botol dengan keresek saja hasilnya berbeda. Botol plastik itu 
lebih kental, tetapi masih kami kaji apakah lebih baik atau ti-
dak. Iya ini menggunakan energi listrik, pemakaiannya untuk 
2 jam-3 jam dan mampu menampung sampah plastik 3 kg-5 
kg,” tutur Oda.

Batako
Lima sekawan itu memikirkan hingga tataran produksi 

batako. Mereka yakin, cairan minyak yang dihasilkan dari 
kondensasi asap dapat digunakan sebagai perekat yang biasa 
digunakan untuk pembuatan batako. Kerja sama, lanjut Ar-
man, dilakukan agar apa yang mereka kerjakan dapat terukur, 
bukan sekadar inovasi yang kemudian tidak bisa bermanfaat 
bagi masyarakat sekitar.

Namun, ia mengaku kerja sama pemanfaatan baru sebatas 
obrolan tanpa perjanjian mengikat. Hal tersebut lantaran me-
reka masih harus terus menyempurnakan inovasinya. 

“Sebelumnya desain tidak seperti ini, sempat menggunakan 
tabung gas sebagai bahan bakar he he he. Banyak konsultasi 
dengan dosen pembimbing, dengan tukang las, dan pabrik 
batako, kami mendapatkan banyak ilmu dan kemudahan untuk 
menggarap prototipe Rangunkarsa ini. Nantinya, si cairan itu 
diaduk dengan batu pasir untuk bisa dijadikan batako,” pung-
kas Arman yang akan segera menuntaskan detail penelitian 
Rangunkarsa. (M-3)
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Mesin Rangunkarsa memiliki tiga bagian yang dapat dilepaspasang, termasuk penyimpanan batu pasir. Struktur ini dibuat demi memudahkan pengoperasian.

Dari Sampah ke Batako

INFO HIJAU

Keseimbangan dengan Konsep Desakota

Di tangan para 
mahasiswa Universitas 
Padjadjaran (Unpad) 
Bandung, sampah bisa 
diolah dan digunakan 
sebagai perekat untuk 
bahan bangunan.

Empat dari lima anggota tim pembuat Rangunkarsa (dari kiri ke kanan): Gilang Ramadhan, Arman 
Nugraha, Oda Daryani dan Firda Tubagus Ismail. Mesin buatan mereka ini juga diikutkan ke lomba 
Pekan Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta se-Indonesia 2015.
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