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Material vulkanik sebagai dampak erupsi Merapi tahun 2010 telah mengubur banyak lahan 

di lereng menjadi kosong tanpa vegetasi. Material tersebut bersifat lepas mudah terbawa air hujan 

berpotensi menjadi menjadi lahar dingin. Diperkirakan sampai tiga musim hujan mendatang lahar 

dingin tersebut tetap menjadi ancaman. 

Upaya stabilisasi lereng perlu segera dilaksanakan untuk mengurangi ancaman lahar dingin 

tersebut. Penutupan lahan dengan revegetasi  berguna untuk menurunkan dampak energi pukulan 

curah hujan, meningkatkan infiltrasi dan daya simpan air tanah.  Revegetasi dengan tumbuhan 

terpilih yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber 

pupuk N. Selanjutnya pupuk hijau tersebut  dengan formulasi tertentu dapat digunakan sebagai 

sarana produksi untuk budidaya tanaman di lereng Merapi, atau dikemas dan dipasarkan sebagai 

pupuk organik padat dan pupuk organik cair.  

 

Kata kunci: lereng Merapi, pupuk hijau, nitrogen. 

 

Dampak erupsi dan lahar dingin 

Material vulkanik sebagai dampak erupsi Merapi tahun 2010 telah mengubur 

banyak lahan di lereng menjadi kosong tanpa vegetasi. Material tersebut memiliki ukuran 

kasar sampai lembut, dengan ketebalan meter sampai hanya beberapa mm. Banyak pohon 

dan semak mati. Hunian dan lahan pertanian harus ditinggalkan karena berubah menjadi 

padang batu dan pasir. Sebagian yang lain hanya tertutup debu tipis, kemudian segera hijau 

kembali. Material yang bersifat lepas tersebut sangat mudah terbawa air hujan sehingga 

berpotensi menjadi lahar dingin. Diperkirakan sampai tiga musim hujan mendatang lahar 

dingin tersebut tetap menjadi ancaman.  

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang paling aktif di dunia.  

Setidaknya dari 61 laporan erupsi sejak pertengahan abad 15 sampai sekarang ini, ada 23 

kali erupsi yang memuntahkan lahar di lerengnya. Deposit lahar tersebut menempati areal 

286 km
2
 di sekeliling puncak Merapi. Munculnya lahar dingin dipicu oleh curah hujan jika 

memiliki intensitas > 40 mm dalam waktu 2 jam. Hal ini terjadi pada musim penghujan 

atau bulan November-April.  Lahar dingin yang terjadi pada ketinggian tempat 1.000 m dpl 

dapat meluncur dengan kecepatan 5-7 m/detik.  Lereng Merapi memiliki curah hujan yang 

tinggi, catatan tahun 1976-1990 menunjukkan rerata curah hujan tahunan di Plawangan 
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(lereng selatan, 1.275 m dpl) sebesar 3.253 mm/th, sedangkan di Babadan (lereng barat, 

1.278 m dpl) sebesar  2.416 mm/th (Lavigne et al., 2000).  

Lahar adalah istilah umum untuk material volkanik yang mengalir cepat berupa 

campuran pecahan batu, pasir dan debu yang terbawa air. Ancaman lahar dingin yang 

muncul terus menerus di lereng Merapi itu disebabkan: adanya jutaan kubik deposit 

piroklastik di sekitar kubah yang secara berkala bertambah karena aliran lava (2-4 tahun 

sekali); curah hujan yang tinggi sering kali > 40 mm dalam waktu 2 jam (batas kritis 

terjadinya lahar dingin); serta pola drainase yang sangat rapat di lereng Merapi (Lavigne & 

Thouret, 2002).  

Erupsi gunung Merapi merupakan daur geologi yang sudah berlangsung sejak 

jaman dahulu dan akan terus berlangsung di masa mendatang.  “Hit and run” merupakan 

strategi yang dapat diterapkan agar masyarakat tetap hidup selamat namun masih dapat 

memanfaatkan lahan tersebut dan mengambil berkah keuntungan yang diberikan oleh 

Merapi. Investasi dapat ditekan sekecil mungkin. Konservasi lereng atas Merapi sebagai 

daerah tangkapan air tanpa budidaya manusia, dapat menjadi keunggulan komparatif bagi 

kehidupan di kaki Merapi. Kalaupun ada bencana karena erupsi, masyarakat dapat dengan 

ringan segera meninggalkan lahan untuk sementara. Hijau daun dari aneka tumbuhan liar 

dapat dipetik secara terkendali dan diolah di tempat lain. Air bersih yang muncul kemudian 

dapat disalurkan untuk irigasi, minum ternak dan kebutuhan manusia.  Dengan adanya 

sumber air yang bebas dari bahan pencemar tersebut, wilayah sabuk Merapi sangat sesuai 

untuk dikembangkan dengan sistem pertanian organik. 

  

Revegetasi lereng 

Upaya stabilisasi lereng perlu segera dilaksanakan untuk mengurangi ancaman 

lahar dingin tersebut. Penutupan lahan dengan revegetasi berguna untuk menurunkan 

dampak energi pukulan curah hujan, meningkatkan infiltrasi dan daya simpan air tanah. 

Pohon dengan perakaran yang kuat dan dalam dapat menahan massa tanah yang bergerak.  

Revegetasi dengan tumbuhan terpilih yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara 

dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber pupuk N. Manfaat yang lain dari program  

revegetasi adalah ikut mengatasi dampak negatif dari pemanasan global berupa  

penyimpanan karbon dalam bentuk biomassa tumbuhan atau bahan organik tanah. 
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Tanaman pagar atau tanaman sela terbukti bermanfaat untuk konservasi tanah dan 

air, sebagai bahan pembenah kesuburan tanah, perbaikan produktivitas lahan, pembentukan 

teras hayati, serta memberi nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di 

wilayah pegunungan di negara China (Hui et al., 2008). Tanaman pagar umumnya 

dipangkas secara berkala untuk mengurangi naungan terhadap tanaman pokok, hasil 

pangkasan tersebut digunakan sebagai mulsa, pakan ternak atau tujuan yang lain.  

Beberapa pertimbangan dalam memilih tanaman pagar antara lain: mudah ditanam dan 

diperbanyak,  menghasilkan biomasa yang tinggi untuk meningkatkan daur hara dan status 

kesuburan tanah, memiliki manfaat ganda baik sebagai pakan, kayu bakar, pupuk hijau 

atau untuk kesehatan. Vegetasi yang ideal adalah tumbuhan kayu yang mampu menyemat 

nitrogen dari udara bebas, tumbuhan yang adaptif pada berbagai kondisi lingkungan, 

memiliki akar dalam yang kuat dan akar permukaan yang melebar, tahan terhadap 

pangkasan, serangan hama penyakit, kekeringan dan kondisi tanah yang tidak subur. 

Legum dipilih karena kemampuannya menyemat N bebas dari udara. Pada wilayah 

perakaran terdapat konsorsium mikrobia yang bekerja tak kenal henti. Asam-asam organik 

hasil samping perombakan mampu melarutkan batuan, melepas basa yang kemudian 

diserap oleh tanaman. Akumulasi bahan organik di lapisan atas inilah yang mempercepat 

proses penyuburan kembali lahan yang ada.  Revegetasi dengan tumbuhan penutup lahan 

atau pupuk hijau memiliki keunggulan : 1) melindungi tanah dari erosi, kekeringan, serta 

memperbaiki lengas tanah dan sirkulasi air, 2). menekan pertumbuhan gulma, secara 

langsung dengan penutupan sinar matahari atau karena menghasilkan alelopati yang 

bersifat herbisida, 3). meningkatkan kandungan nitrogen tanah (legum), 4). menjadi habitat 

baru organisme musuh alami, 5). memperbaiki struktur tanah karena adanya aktivitas biota 

tanah dan gerakan akar, 6). meningkatkan kandungan bahan organik dan humus tanah, 

yang diikuti peningkatan aktivitas flora dan fauna dalam tanah, serta 7). menjaga kondisi 

tanah lebih lembab dan memperbaiki nisbah C/N bahan organik dalam tanah sehingga 

perombakan sisa seperti jerami atau kayu lebih mudah. 

Bahan-bahan berupa daun atau ranting dari tumbuhan tersebut, secara langsung 

dapat digunakan sebagai pupuk hijau pada tanah sawah, digunakan sebagai mulsa pada 

lahan kering untuk budidaya hortikultura atau tanaman perkebunan. Biomasa tersebut 

dapat juga dengan formulasi tertentu diolah dan dikemas sebagai pupuk organik padat atau 

pupuk organik cair.  
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Pertanian organik  di lereng merapi 

Shoji et al. (1993) menggambarkan tanah abu volkan (Andisols) sebagai  tanah 

yang sangat produktif, sehingga memberikan daya dukung bagi kehidupan masyarakat. Hal 

ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa wilayah di sekitar Gunung Merapi dengan jenis 

tanah abu volkan memiliki jumlah penduduk paling padat, sebagian besar mereka hidup 

dari usaha pertanian. Tanah yang terbentuk dengan bahan induk abu volkan memiliki 

kandungan yang cukup tinggi unsur Ca, Mg, Fe, dan P.  Karakter lahan abu volkan antara 

lain: 1). Bahan induk tersusun atas abu halus basalt atau andesite, 2). Jeluk tanah cukup 

dalam, tak ada pembatas perakaran, 3). Horison humus sangat tebal mengandung cukup 

banyak N organik, 4). Bahan induk memiliki apatit (Ca-P) yang relatif banyak, 5). Lengas 

tersedia melimpah. Tanah Andisols juga memiliki sifat fisik yang istimewa yaitu kapasitas 

memegang air yang tinggi, mudah diolah, sangat tahan terhadap erosi. Agregasi yang 

terbentuk dengan bagus berkaitan erat dengan kemampuan menyediakan air dalam jumlah 

yang besar bagi tanaman. Kerapatan tanah yang rendah dan konsistensi yang gembur, 

menjadikan tanah ini mudah diolah, sangat cocok untuk media perkecambahan biji dan 

perkembangan akar. Agegat yang mantap dan permeabilitas yang tinggi menjadikan tanah 

ini tahan terhadap erosi. 

Lahan di sekitar Gunung Merapi layak untuk dikembangkan menjadi kawasan 

pertanian organik. Ketersediaan air irigasi yang jernih sebagai syarat utama untuk 

pertanian organik tersedia cukup melimpah di daerah ini. Pertanian organik di sabuk 

Merapi perlu dikembangkan sejalan dengan kearifan lokal yang ada dan sejarah yang 

cukup panjang di wilayah tersebut. Potensi pasar terbuka sangat lebar mengingat 

Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya. Makanan bergizi, cukup dan 

sehat yang dihasilkan dengan sistem pertanian organik diperlukan untuk memelihara 

kesehatan dan produktivitas kerja. 

Menurut Stockdale et al. (2001), pertanian organik memiliki karakter sebagai 

berikut: 

1. Adanya perlindungan kesuburan tanah dalam jangka panjang dengan cara menjaga 

kadar bahan organik tanah, melancarkan aktivitas biologi tanah, dan penggunaan 

peralatan mekanik secara hati-hati. 
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2. Kecukupan nitrogen melalui fiksasi oleh legum atau proses biologi lainnya, 

melaksanakan daur ulang bahan organik secara efektif termasuk sisa tanaman dan 

ternak. 

3. Pengendalian terhadap gulma, penyakit dan hama dilakukan dengan rotasi tanaman, 

musuh alami, keragaman hayati, pupuk organik, varietas yang tahan, sedangkan 

masukan dari luar digunakan secara terbatas.  

4. Pengelolaan yang intensif terhadap ternak, dengan mengutamakan adaptasi secara 

evolutif, memperhatikan kesejahteraan ternak berkaitan dengan gizi, kesehatan, 

pemuliaan, pengandangan dan pemeliharaan. 

5. Sangat memperhatikan dampak dari sistem pertanian terhadap lingkungan yang 

lebih luas, menjaga konservasi satwa liar dan habitat alami. 

 

Pengembangan pupuk hijau 

Pupuk hijau dapat diartikan sebagai “bahan nabati yang dimasukan ke dalam tanah 

selagi masih hijau, untuk memperbaiki tanah”. Pemanfatan pupuk hijau dapat 

meningkatkan nilai ekonomi, serta menjaga mutu lingkungan (Cherr et al., 2006).  Awal 

mula kebiasaan menggunakan pupuk hijau dapat dilacak ke masa silam, bersamaan dengan 

munculnya budaya menetap di suatu tempat, saat itu mereka mulai bercocok tanam terus 

menerus di suatu tempat.  Petani di negara China 3.000 tahun yang lalu, mereka  menanam 

legum kemudian mengomposkan terlebih dahulu  atau membenamkan langsung di sawah 

mereka (Allison, 1973).  Sumber pupuk hijau sangat beragam dapat berupa vegetasi legum 

atau non legum yang diusahakan sebagai penutup lahan (cover crop), tanaman pra 

budidaya, tanaman lorong, tanaman pagar atau didapatkan hidup bebas di lahan kosong.  

Pemanfaatan pupuk hijau dari pangkasan vegetasi legum mampu untuk menjaga atau 

meningkatkan kesuburan tanah tropika. 

Laju mineralisasi pupuk hijau yang dibenamkan dalam tanah dipengaruhi oleh 

kandungan polifenol dan kadar nitrogen, pada percobaan dengan tanaman legum 

ditemukan korelasi negatif yang erat antara “kandungan polifenol”  atau “nisbah 

polifenol:N” dengan ”laju mineralisasi N” di tanah sawah (Oglesby & Faunes, 1992). Pada 

Tabel 1 disajikan nisbah bobot daun dan ranting, kandungan N,  polifenol dan lignin dari 

beberapa spesies yang sering digunakan sebagai pupuk hijau. Berdasarkan kandungan N 
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total yang tinggi, namun polifenol rendah, maka Gliricidia sepium dan Cassia reticulata 

dapat dipilih untuk dijadikan pupuk hijau. 

 

Tabel 1. Karakter pupuk hijau 

Vegetasi Nisbah  

daun/ranting 

Polifenol (%) Lignin (%) N (%) 

Calliandra calothyrsus 2,3 4,06 13,4 2,85 

Cassia reticulata 9,4 1,99 9,9 2,65 

Cassia siamea 3,9 3,92 10,3 2,31 

Gliricidia sepium 6,4 1,84 8,6 3,43 

Inga edulis 2,4 3,83 18,3 2,51 

Leucaena leucocephala 2,4 2,93 11,1 3,74 

Sesbania sesban 0,7 2,38 14,5 1,39 

Tithonia diversifolia * - 3,20 9,0 3,50 

Senna spectabilis * - 1,03 9,0 3,30 

Sumber: Oglesby & Faunes (1992), *Ayuke et al. (2004) 

Potensi biomassa untuk digunakan sebagai pupuk hijau dapat pula ditinjau dari 

kandungan N, P dan K. Hal ini sesuai kenyataan bahwa pupuk yang dibutuhkan petani 

dalam jumlah besar adalah ketiga hara makro utama tersebut. Bahkan seringkali hasil 

panen tidak maksimal karena petani terlambat atau kesulitan untuk mendapatkan ke tiga 

jenis pupuk tersebut. Tabel 2 menunjukkan perbandingan kandungan N, P K pada berbagai 

vegetasi. Mucuna sp.  dan Tithonia diversifolia terlihat memiliki kadar K yang lebih tinggi 

dibanding vegetasi lainnya. 

 

Tabel. Kadar N, P, K beberapa vegetasi untuk pupuk hijau 

Vegetasi N (%) P (%) K (%) 

Calliandra calothyrsus 3,4 0,15 1,1 

Crotalaria grahamiana 3,2 0,13 1,3 

Crotalaria juncea ** 2,3 0,50 1,8 

Lantana camara 2,8 0,25 2,1 

Leucaena leucochepala 3,8 0,20 1,9 

Mucuna sp* 3,7 0,53 5,7 

Pongamia glabra ** 3,3 0,44 2,4 

Sesbania sesban 3,7 0,23 1,7 

Sesbania aculeata ** 3,5 0,60 1,2 

Sesbania speciosa ** 2,7 0,53 2,2 

Tephrosia vogelii 3,0 0,19 1,0 

Tithonia diversifolia 3,5 0,37 4,1 

Sumber : Jama et al. (2000), *Gitari et al. (2000) **Sankaranarayanan (-) 
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Pupuk organik dapat dibuat dari sisa makhluk hidup, tumbuhan atau hewan. 

Lazimnya dilakukan pengomposan atau fermentasi terhadap campuran bahan organik yang 

memiliki nisbah C/N sekitar 30. Tanaman yang tergolong pupuk hijau jika memiliki nisbah 

C/N < 20 dapat langsung dibuat menjadi pupuk organik. Material tersebut dikeringkan, 

dihaluskan kemudian dibentuk  menjadi  butiran, pellet, tablet atau dijual curah/remah.  

Untuk membuat pupuk organik cair dapat dilakukan proses penyeduhan, perendaman atau 

ekstraksi. Sisa padatan digabungkan dengan pupuk organik padat dan digunakan sebagai 

pembenah tanah. Pupuk organik cair tersebut dapat diperkaya dengan penambahan zat 

pengatur tumbuh atau juga pestisida hayati. 

 

Peluang dan hambatan 

Produk pupuk hijau atau pupuk organik termasuk sumberdaya yang terbarukan, 

dapat dipakai untuk menunjang sistem pertanian organik di sabuk Merapi. Komoditas 

tanaman pangan, sayuran atau herbal organik dapat menjadi keunggulan dan daya tarik 

tersendiri sebagai bagian dari wisata Merapi. Lahan yang tersedia cukup luas khususnya di 

Kawasan Rawan Bencana yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali 

atau Magelang. Hambatan utama terutama suhu dingin serta tutupan awan akan 

menghambat pertumbuhan vegetasi. Perlu dikembangkan tanaman dengan daya adaptasi di 

lingkungan tersebut namun mampu menghasilkan biomasa yang besar, atau penghasil 

aromatik yang berkualitas. Perlu dilakukan studi lebih detil terhadap vegetasi yang tumbuh 

liar seperti: Chromolaena odorata, Urtica dioica, Amaranthus sp. untuk digunakan sebagai 

pupuk hijau. 

Semoga ada yang menangkap peluang ini menjadi usaha yang menguntungkan. 
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