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ABSTRAK 

Pembangunan gedung dan perumahan tetap terus dilaksanakan seiring dengan 

lajunya tingkat kesejahteraan, perekonomian masyarakat. Diantara bahan 

bangunan yang digunakan dalam pembangunan gedung dan perumahan adalah 

batu bata. Batu bata memegang peran penting dari suatu bangunan terutama pada 

pelaksanaan pembuatan dinding bangunan produksi batu bata ini selayaknya tetap 

dipertahankan karena terkait dengan mata pencaharian dari suatu penduduk yang 

bekerja pada industri pembuatan batu bata ini. Hasil dari keberhasilan penyuluhan 

ini terlihat sekali dari antusias masyarakat yang mengikuti dan kesan yang 

disampaikan oleh para peserta yang mewakili para peserta lain. 

Kata Kunci : Batu Bata, Dinding Bangunan, Mutu dan Harga. 

 

 

ABSTRACT 

Construction of buildings and housing continues to be implemented along with 

the rate of welfare, the economy of society. Among the building materials used in 

the construction of buildings and housing is a brick. Bricks play an important role 

of a building, especially in the execution of the manufacture of brick building 

production walls should be maintained because it is associated with the livelihood 

of a resident who works in this brick-making industry. 

The results of this counseling success are seen from the enthusiasm of the people 

who follow and the impression presented by the participants representing the other 

participants. 

Keywords : Bricks, Building Walls, Quality and Price. 

 

 

PENDAHULUAN 

Melihat lajunya pembangunan nasional di bidang prasarana khususnya di 

kota Banjarmasin dan sekitarnya yang mengakibatkan semakin mendesaknya 

kebutuhan akan bahan bangunan yang diantaranya adalah batu bata. 

Sehubungan dengan adanya beberapa tempat pembuatan batu bata yang 

mungkin mempunyai proses pembuatan yang berbeda dan juga untuk mengetahui 
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apakah batu bata yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang berlaku sekarang, 

yaitu NI 10 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, maka 

mengadakan penelitian berupa studi perbandingan tentang proses pembuatan batu 

bata di desa Sei Tabuk, Sei Paring, Loktabat dan Sei Besar. 

Hasil pembuatan batu bata yang memenuhi standar adalah karena jenis 

tanah yang digunakan (bahan) dan didukung oleh cara pembuatan yang baik. 

Dengan mewawancarai para pekerja/pengusaha batu bata, serta observasi secara 

langsung di lokasi pembuatan yaitu tentang bagaimana proses pembuatan batu 

bata dari awal sampai menjadi bahan bangunan yang siap untuk dipakai, dan juga 

dengan mengadakan penyelidikan bahan yang digunakan yaitu: tentang tingkat 

plastisitas, penyusutan, perbandingan bahan, juga diadakan test kuat tekan. 

Batu bata yang digunakan untuk test kuat tekan tidak dibuat dari bahan 

yang dijadikan sampel untuk penyelidikan tingkat plastis dan perbandingan bahan 

yang dipergunakan, akan tetapi sampel yang diselidiki dianggap dapat mewakili 

bahan yang digunakan untuk membuat batu bata yang di test kuat tekannya. 

Bahan yang diselidiki sebagai sampel untuk tingkat plastis dan 

perbandingan bahan juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membuat batu 

bata yang kuat tekannya diselidiki, mutu batu bata terkait dengan kekerasan batu 

bata tersebut dalam arti tidak mudah pecah, tahan terhadap air dan dari segi 

ekonomi adalah tidak mudah menyerap air semen bila mudah menyerap air semen 

maka terjadi pemborosan dan hal lain yang perlu adalah kerataan pada semua 

sisinya. 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Bahwa mutu batu bata itu tergantung kekerasannya, tidak rapuh/mudah 

hancur kena air, tidak mudah menyerap air semen dan kerataan pada keenam 

sisinya merupakan standar yang baku dari hasil olahan batu bata tergantung dari: 

1. Bahan dasar yang diambil. 

2. Cara pencampuran dan persentase campuran, campuran dalam hal ini bisa 

berupa pasir, kerikil kecil maupun tanah liat (clay) 
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3. Cara pembakaran atau pemanasan ada yang dibakar di tempat tertutup berupa 

tungku ada yang dibakar di ruang terbuka. 

Batu bata yang baik bisa dengan mudah terlihat oleh mata kita seperti 

licin/tidak kasar, ujungnya ditekan dengan jari tidak terkelupas dan dijatuhkan ke 

bawah/ke tanah tidak pecah. Berbagai macam cara pengolahan ini dan bermacam 

bahan dicoba diamati di laboratorium melalui saringan yang lengkap sehingga 

didapatkan hasil analisa saringan yang menunjukkan kadar kandungan material 

pada setiap tempat pengambilan bahan baku begitu juga kadar panas maksimal 

pada waktu pembakaran dapat diukur dengan thermometer khusus panas tinggi. 

Tujuan kegiatan ini memberikan masukan pengetahuan kepada pengolah 

batu bata bagaimana cara mengolah batu bata agar menghasilkan mutu yang baik 

sehingga bisa meningkatkan harga jualnya.Memberikan nilai tambah harga bila 

hasil olahan batu batanya bermutu tinggi bersaing dengan olahan industri batu 

bata dengan menggunakan mesin (mekanisasi). 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran adalah kelompok industri pembuat batu bata bakar di 

wilayah Kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru, seperti di desa Sungai Tabuk 

yang disana terdapat puluhan pengrajin batu bata. Di desa Sungai Paring 

Martapura, di desa Loktabat dan yang tersebar di desa Sungai Besar kota 

Banjarbaru. 

    

METODE 

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik penyuluhan 

terhadap pengrajin industri batu bata agar dapat menghasilkan batu bata dengan 

mutu yang tinggi.  

Cara pelaksanaan berupa penyuluhan menguraikan bahan yang digunakan, 

cara pencampuran, penempaan, pencetakan, pengeringan, pembakaran dan 

penumpukan, masyarakat yang hadir adalah para pengrajin industri batu bata di 

desa Sungai Tabuk dan sekitarnya yaitu sampai ke desa gudang hirang. Sebagai 
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gambaran mutu ditunjukkan hasil pengetesan dari penelitian batu bata sebelumnya 

dari beberapa daerah di Kabupaten Banjar, kota Banjarmasin dalam hal ini akan 

diketahui bahwa yang terbaik untuk digunakan dan cara pengolahannya, pada 

penyuluhan ini juga dibagikan kepada masing-masing peserta berupa buku 

petunjuk pelaksanaan dan berupa sketsa gambar pengolahan dan tempat 

pembakaran yang memenuhi persyaratan. 

Observasi 

Pengamatan lapangan pada bahan dasar, cara pencetakan, cara 

pencampuran dan komposisi campuran. Juga pada pembakaran, metode 

pembakaran akan dibandingkan dari beberapa tempat juga bahan pembakar dan 

tidak kalah pentingnya diadakan wawancara kepada pengolah dan pengguna 

bahan tersebut. 

Test Laboratorium 

Pengetesan di laboratorium tentang komposisi bahan dan kuat tekan bahan 

tersebut serta tingkat penyerapan air. 

Penyuluhan dengan memberikan bahan untuk mudah dimengerti oleh para peserta 

penyuluhan dan bahan penyuluhan ini diberikan secara cuma-cuma. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Tingkat capaian dari penyuluhan ini sangat baik sekali hal ini didengar 

dari penuturan setiap warga yang mewakili kelompoknya bahwa mereka merasa 

sedang dapat pengetahuan baru yang selama ini hanya mengolah berdasarkan teori 

turun temurun. 
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ABSTRAK  

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting sumur 

resapan sebagai upaya konservasi air tanah dan mencegah banjir, serta 

pengetahuan dan keterampilan membuat sumur resapan yang berdaya guna tinggi, 

murah, dan mudah dikerjakan oleh penduduk merupakan tujuan yang hendak 

dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Penyuluhan 

pembangunan sumur resapan air hujan dilakukan dengan metode ceramah disertai 

tanya jawab, dan demonstrasi. Metode ceramah diperlukan untuk menjelaskan 

konsep upaya pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air serta sumur 

resapan secara umum, sedangkan tanya jawab untuk memberi kesempatan para 

peserta lebih memahami konsep sehingga bagi yang belum paham dapat 

menanyakan. Metode demonstrasi diperlukan untuk memperjelas proses 

pembangunan sumur resapan air hujan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh 

peserta dari kegiatan penyuluhan ini antara lain dapat memahami fungsi hutan, 

memahami fungsi kelestarian tanah, dan mengetahui teknik pembuatan sumur 

resapan air hujan beserta fungsi/manfaatnya. 

Kata kunci : Sumur Resapan Air Hujan, Konservasi Air Tanah, Kelurahan 

Cempaka 

 

 

ABSTRACT  

The increasing of knowledge and awareness of the population about the 

importance of infiltration ponds as an effort to conserve groundwater and prevent 

flooding, as well as knowledge and skills in making infiltration wells that is high-

efficiency, inexpensive, and easy to do by residents are the aims to be achieved in 

this Public Service. The counselling of the construction of rainwater catchment 

wells was carried out by using the lecture method with questions and answers, and 

demonstrations. Lecture method is needed to explain the concept of management 

and sustainability efforts of the existence of water sources and infiltration wells 

generally, while the question and answer to give the opportunity for participants to 

understand the concept more so that those who do not understand can ask. 

Demonstration method is needed to explain the process of rainwater catchment 

wells building. Some of the benefits that can be obtained by participants from this 

counselling activity are be able to understand the function of the forest, 
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understanding the function of soil sustainability, and knowing the techniques for 

the making of rainwater catchment wells and its functions / benefits. 

Keywords : rainwater catchment wells, Groundwater conservation, Cempaka 

Village 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Di kelurahan Cempaka, bila terjadi hujan, sering saluran air meluap, jalan 

menjadi “sungai baru” dan bahkan pada tempat-tempat tertentu air menggenang 

akan masuk ke lantai rumah penduduk. 

Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknis konservasi air berupa 

bangunan yang dibuat sedemikian menyerupai bentuk sumur gali dengan 

kedalaman tertentu, diisi dengan bahan - bahan resapan (pasir, batu, dan ijuk) 

secara berlapis sampai rata dengan permukaan tanah yang berfungsi sebagai 

tempat penampungan dan sekaligus peresapan air kedalam tanah. Pembuatan 

sumur resapan upaya memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara 

menginjeksi air hujan sebagai media infiltrasi kedalam tanah yang dapat 

diterapkan dikawasan permukiman, pertokoan, industri, sarana dan prasarana 

olahraga serta fasilitas umum. Adapun tujuan pembangunan sumur resapan untuk 

mengurangi erosi, menyimpan dan menaikan permukaan air tanah dalam rangka 

penyelamatan sumberdaya air.  

Masalah yang berkaitan dengan pengendalian air hujan antara lain adalah: 

(1) penataan bangunan dan pembuangan air hujan agar tidak menimbulkan banjir 

dan konservasi air tanah terjaga. (2) pendanaan yang harus disediakan oleh 

masyarakat walaupun ada bantuan dari pemerintah daerah tetap masih kurang. (3) 

pengetahuan masyarakat tentang sumur peresapan air hujan yang baik. (4) contoh 

pembuatan sumur peresapan air hujan yang memenuhi syarat teknis. Oleh karena 

keterbatasan dana, maka dalam kegiatan ini dibatasi pada penyuluhan dan contoh 

pembuatan sumur peresapan air hujan yang memenuhi syarat teknis yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut. (1) Penyuluhan pembuatan sumur peresapan air 
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hujan yang memenuhi syarat teknis. (2) Contoh pembuatan sumur peresapan air 

hujan yang memenuhi syarat teknis. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Anggota pengurus sub LPMK Cempaka ditambah ketua RW dan ketua RT 

se-kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Hal ini 

dimaksudkan agar para tokoh masyarakat ini dapat menyampaikan informasinya 

kepada warganya pada masing-masing wilayahnya sehingga secara keseluruhan 

dapat mencakup seluruh warga kelurahan Cempaka. Tukang batu yang 

memungkinkan mau belajar membuat sumur resapan air dengan benar. 

 

METODE 

Pelaksanaan penyuluhan tentang sumur resapan air hujan ini akan 

dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab.  

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyusunan pre 

planning. Persiapan media berupa power point dengan materi penyuluhan 

mengenai sanitasi komunal. Langkah pertama adalah membuat kontrak, waktu 

dan tempat penyuluhan dengan kepala desa setempat. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan warga 

dengan koordinasi kepala desa. Materi akan diberikan kepada para peserta berupa 

buku dan gambar-gambar. Diakhir pemberian ceramah peserta dipersilahkan 

diberi kesempatan untuk melakukan Tanya jawab dengan narasumber. Diharapkan 

dari sini maka para peserta akan mengerti dan dapat memberikan masukan kepada 

orang tua dan keluarga mereka. 
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PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini diawali dengan kegiatan ceramah 

tentang pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air. Kegiatan awal ini 

secara garis besar memunculkan beberapa pertanyaan dari para peserta, yaitu:  

1. Daerah wilayah tangkapan hujan; 

2. Kualitas dan kuantitas air tanah; 

3. Strategi menanggulangi genangan dengan pembuatan saluran drainase; 

4. Fungsi keberadaan hutan; 

5. Faktor tanah terhadap peresapan air; dan 

6. Pembuangan sampah yang tidak terkelola.  

Setelah forum tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan materi tentang 

sumur resapan air hujan, berkaitan dengan persyaratan umum pembangunan 

sumur resapan air hujan dan komponen instalasi sumur resapan (persyaratan 

teknis). Selanjutnya dilakukan demonstrasi pembuatan contoh sumur resapan air 

hujan. Keterbatasan waktu pertemuan penyuluhan pembuatan sumur resapan ini 

berakibat tidak semua materi yang terkait sumur resapan air hujan dapat 

disampaikan secara detil. Beberapa peserta masih ada yang menyatakan kurang 

paham arti pentingnya sumur resapan. Untuk itu banyak di antara peserta yang 

merasa bahwa sosialisasi dan pelatihan pembuatan sumur resapan ini belum tuntas 

dan memerlukan kelanjutan pelatihan agar para peserta segera dapat membuat 

sumur resapan air hujan. 

Hasil kegiatan penyuluhan ini secara garis besar mencakup beberapa 

komponen sebagai berikut:  

1. Ketercapaian tujuan penyuluhan; 

2. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan ; dan 

3. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.  

Ketercapaian tujuan penyuluhan pembangunan sumur resapan air hujan 

secara umum cukup baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan 

mengakibatkan tidak semua materi tentang sumur resapan ini dapat disampaikan 

secara detil. Banyak di antara materi yang hanya disampaikan secara garis besar, 
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sehingga sangat memungkinkan peserta kurang paham arti pentingnya sumur 

resapan air hujan secara keseluruhan. Namun dilihat dari antusiasme peserta 

dalam forum tanya jawab maka hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik, 

dikarenakan hanya dalam waktu satu hari peserta diberikan penyuluhan 

pembuatan sumur resapan air hujan.  

Ketercapaian target materi pada kegiatan penyuluhan ini cukup baik, 

karena materi penyuluhan telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi 

penyuluhan yang telah disampaikan adalah:  

1. Pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air, meliputi: upaya-upaya 

pelestarian, keseimbangan cadangan air, pengelolaan dan penggunaan sumber air 

untuk berbagai macam kepentingan. 

2. Sumur resapan air hujan: persyaratan umum pembangunan sumur resapan, 

komponen instalasi sumur resapan, pemilihan lokasi sumur resapan, pemeliharaan 

sumur resapan, dan fungsi/manfaat sumur resapan.  

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan pembangunan sumur resapan air 

hujan untuk berbagai komponen masyarakat dinilai berhasil. Keberhasilan ini 

selain diukur dari ketiga komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan 

peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang dapat diperoleh adalah 

memahami fungsi hutan, memahami fungsi kelestarian tanah, dan mengetahui 

teknik pembangunan sumur resapan air hujan beserta fungsi/manfaatnya.   

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dibuat 

kesimpulan sebgai berikut:  

1. Ceramah tentang pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air serta sumur 

resapan kepada peserta disertai kesempatan untuk tanya jawab mampu 

meningkatkan pemahaman peserta tentang fungsi hutan dan fungsi/manfaat sumur 

resapan air hujan kaitannya dengan kelestarian air tanah.  

2. Peningkatan pemahaman peserta dalam membuat sumur resapan air hujan 

dilakukan dengan metode demonstrasi secara langsung.  
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ABSTRAK 

Telah dilakukan Pelatihan Berhitung Dengan Metode Jarimatika Untuk Guru-

Guru Dan Siswa Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Munawwarah Di Desa 

Handil Baru Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. 

Pelatihan ini bertujuan memberikan metode alternatif bagi guru dalam 

mengajarkan matematika khususnya dalam hal berhitung (penambahan, 

pengurangan, dan perkalian), meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa 

untuk pelajaran berhitung, dan memberikan kemudahan berhitung karena adanya 

visualisasi proses berhitung. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi tiga tahap yaitu 

tahap awal, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap akhir. Khalayak sasaran 

kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah enam orang guru dan sebelas siswa 

kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Al Munawwarah di desa Handil Baru. Dengan 

adanya pelatihan tersebut para guru memiliki metode alternatif dalam mengajar 

berhitung selain metode yang umum, secara umum motivasi dan rasa ingin tahu 

siswa untuk pelajaran berhitung semakin meningkat terlihat dari siswa kelas VI 

yang antusias dan mudah mengerti materi pelatihan, dan metode jarimatika sangat 

membantu utnuk para guru dan siswa khususnya untuk operasi berhitung 

perkalian. 

Kata kunci : jarimatika, handil baru, guru, berhitung 

 

 

ABSTRACT 

Training of Counting with Jarimatika Method for Teachers and the Sixth Grade 

Students of Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Munawwarah at Handil Baru Village 

Aluh-Aluh Sub-District Banjar District South of Kalimantan has been done. The 

training is aimed to give alternative method for teachers in teaching mathematics 

especially in the case of counting (addition, subtraction, multiplication), increase 

the students’ motivation and curiosity to counting subject, and give easiness of 

counting because there is the visualization of counting process. The training 

activity is divided into 3 stages those are the beginning stage, the implementation 

stage, and the last stage. Targets of this public service are 6 teachers and 11 sixth 

grade students of  Madrasah Ibtidaiyah Al Munawwarah at Handil Baru Village. 

With the existence of the training the teachers have alternative method in teaching 

about:blank
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counting beside of the general method, generally the students’ motivation and 
curiosity to counting subject increases more according to the sixth grade students 

who were enthusiastic and understood the training material easily, and jarimatika 

method helped a lot for teachers and students especially for multiplication 

counting operation. 

Keywords : jarimatika, handil baru, teachers, counting 

 

 

PENDAHULUAN 

Desa Handil Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, yang letaknya tidak terlalu jauh 

dari pusat kota Banjarmasin. Terdapat beberapa sekolah dasar (SD dan MI) di 

desa ini. Secara umum proses belajar mengajar di sekolah dasar (SD dan MI) 

berlangsung cukup baik, dengan penggunaan media dan metode pengajaran yang 

belum optimal, terutama  mata pelajaran matematika khususnya dalam hal 

berhitung ( penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian). Hal ini terlihat 

dari hasil wawancara dengan beberapa guru di MI Al Munawwarah, bahwa secara 

umum kemampuan berhitung siswa-siswi di MI tersebut masih kurang. Selain itu 

juga, para guru masih memberikan pelajaran berhitung dengan metode 

konvensional tanpa variasi. Sehingga perlu adanya variasi pada metode 

pembelajaran agar meningkatkan mutu proses belajar mengajar. 

Salah satu metode yang diminati saat ini adalah Jarimatika. Jarimatika 

berfungsi menjembatani pemikiran anak-anak yang bersifat konkret dan 

matematika yang bersifat abstrak melalui visualisasi proses berhitung 

menggunakan jari tangan. 

Pelatihan ini bertujuan memberikan metode alternatif bagi guru dalam 

mengajarkan matematika khususnya dalam hal berhitung (penambahan, 

pengurangan, dan perkalian), meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa 

untuk pelajaran berhitung, dan memberikan kemudahan berhitung karena adanya 

visualisasi proses berhitung. 
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KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah enam orang 

guru-guru dan sebelas siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Al Munawwarah di 

desa Handil Baru. Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terdiri 

dari dua dosen, ketua pelaksana dan anggota pelaksana, dibantu dengan beberapa 

mahasiswa Teknik Elektro Universitas Islam Kalimantan MAB. 

 

METODE  

Berdasarkan survei sebelumnya, diketahui bahwa para Guru dan Siswa 

kelas VI belum pernah mendapatkan pelatihan serupa, sehingga pada saat 

pelaksanaan tidak diadakan pretest dan langsung ke materi pelatihan. Materi 

pelatihan yang pertama yaitu pengenalan formasi jarimatika tangan kanan angka 1 

sampai dengan 9, selanjutnya pengenalan formasi jarimatika  tangan kiri 10 

sampai dengan 90. 

Selanjutnya para peserta diberikan materi tentang penjumlahan dan 

pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan diperkenalkan teman kecil dan 

teman besar. Teman kecil artinya dua bilangan yang jumlahnya 5, teman kecil 1 

adalah 4, teman kecil 2  adalah 3, teman kecil 3 adalah 2 dan teman kecil 4 adalah 

1. Kemudian  pengenalan teman besar, yaitu dua bilangan yang jumlahnya 10. 

Materi terakhir untuk pelatihan metode jarimatika yaitu tentang perkalian, 

karena waktu yang terbatas, dan para peserta dianggap sudah hapal perkalian 1 

sampai dengan 5 dengan baik, maka penjelasan metode jarimatika perkalian 

dijelaskan secara singkat, dan yang lebih ditekankan pada perkalian di atas 5. 

Sebagai contoh, mengalikan bilangan 6 sampai dengan 10 dan mengalikan 

bilangan 11 sampai dengan 15 seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 perkalian 

7 dengan 8  dan gambar 2 perkalian 12 dengan 13. 
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Gambar 1. Formasi Jarimatika untuk  7 x 8 Gambar 2. Formasi Jarimatika untuk  12 x 13 

 

Pada materi yang terakhir ini para guru dan siswa merasa sangat terbantu 

dengan adanya metode jarimatika, mereka merasa operasi perkalian bisa lebih 

mudah dan cepat dengan metode jarimatika, dan mereka terlihat lebih antusias 

daripada materi sebelumnya. Karena terbatasnya waktu, materi perkalian 

diberikan secara singkat, untuk perkalian dengan bilangan yang lebih besar lagi, 

para peserta khususnya para guru diharapkan  bisa mempelajari sendiri dari buku 

Jarimatika yang telah dibagikan  atau bisa bertanya kepada pemateri di lain waktu 

kemudian mengajarkannya kepada para siswa. Kegiatan pelaksanaan pelatihan 

ditutup dengan doa dan foto bersama pelaksana kegiatan dengan para peserta. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Dari hasil pelatihan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Para guru memiliki metode alternatif dalam mengajar berhitung selain metode 

yang umum. 

2. Secara umum motivasi dan rasa ingin tahu siswa untuk pelajaran berhitung 

semakin meningkat terlihat dari siswa kelas VI yang antusias dan mudah 

mengerti materi pelatihan. 

3. Metode jarimatika sangat membantu utnuk para guru dan siswa khususnya 

untuk operasi berhitung perkalian. 
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ABSTRAK 

Air limbah yang terdapat di Desa Tambak Baru umumnya berupa limbah 

domestik/rumah tangga. Air limbah tersebut umumnya dialirkan kesungai 

terdekat, sehingga beban sungai-sungai di wilayah tersebut semakin berat dan 

tingkat pencemaran air sungai cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi 

sungai yang ada di wilayah tersebut. Dan pada musim hujan drainase tidak 

berfungsi dengan baik sehingga sering terjadi genangan pada titik-titik tertentu. 

Desa Tambak Baru adalah salah satu dari 25 desa/Desa  yang  terdapat di wilayah 

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Mayoritas dari penduduk Desa Tambak 

Baru adalah petani ( buruh tani ) dan industri kerajinan rumah tangga serta buruh 

tukang. Berdasarkan karakteristik masyarakat Desa Tambak Baru, Kecamatan 

Martapura Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan  bahwa Aspek social yang 

mempengaruhi masyarakat di Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura 

Kabupaten Banjar dalam berperilaku buang air sembarangan, antara lain factor 

pendidikan, ekonomi dan pola pikir masyarakat dalam berperilaku buang air 

besar. Untuk pencapaian target stop BABs dilakukan kegiatan pemicuan, agar 

tercapai perubahan perilaku masyarakat dalam perilaku BABs dengan melakukan 

simulasi perhitungan tinja dan air tinja, karena masyarakat membuang tinja ke 

sungai. Aspek teknis yang menjadi kendala adalah factor topografi (dekatnya 

sungai dengan permukiman warga), dan kurangnya ketersediaan lahan akibat dari 

padatnya rumah warga sehingga digunakan sistem pengelolaan limbah terpusat 

dan IPAL Komunal. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat akan 

penggunaan dan pemeliharaan IPAL maka penggunaan IPAL oleh masyarakat 

belum maksimal. 

Kata kunci : Desa Tambak Baru, Kabupaten Banjar, Sanitasi, Lingkungan, 

Komunal 

 

 

ABSTRACT  

Waste water contained in a new Pond Village is generally in the form of 

waste domestic/household. The waste water is commonly streamed kesungai 

nearby, so that the burden of the rivers in the region is increasingly heavy and the 

level of pollution of the river water is quite high. It can be seen from the river 
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conditions that exist in the region. And in the rainy season the drainage is not 

functioning properly so that it often happens that a pool of at certain points. New 

Pond village is one of the 25 villages/Villages in Kecamatan Martapura of Banjar 

Regency. The majority of the villagers a new Embankment is farmers (peasants) 

and the craft industry and household labour Heavies. Based on the characteristics 

of a new Pond village community, sub-district Martapura of Banjar Regency, it 

can be concluded that the social Aspects that affect communities in a new Pond 

Village, sub-district Martapura of Banjar Regency in waste water behaves 

carelessly, among other factors, economic and education the mindset of the 

community in behaving defecation. For the achievement of the target stop BABs 

performed the activities of pemicuan, that achieved change in behavior in the 

behavior of BABs community by conducting a simulated calculation of feces and 

fecal water, because the community dispose of stool into the river. Technical 

aspects that become an obstacle is the topographical factor (a nearby river with 

neighborhood residents), and the lack of availability of land resulting from the 

compact home of citizens so that waste management system centralized and 

Communal IPAL. But due to a lack of understanding of the people will use and 

maintenance of the IPAL then use IPAL by not maximum yet. 

Keywords : New Pond Village, Banjar District, Sanitation, Environment, 

Communal 

 

 

PENDAHULUAN 

Desa Tambak Baru ini wilayahnya berada jauh dari pinggiran kota 

sehingga untuk menuju Ibukota Provinsi atau Pusat kegiatan ekonomi cukup sulit. 

Orang untuk menuju Pasar di Pusat perbelanjaan bisa menggunakan transport 

darat dan sungai. Jarak antara Desa dengan Ibukota Kabupaten 2 Km, dapat di 

tempuh dalam 15 menit. Jarak terdekat Desa Tambak Baru dengan kota 

Kecamatan Martapura adalah kira-kira 5 km, dengan waktu tempuh 25 menit. 

Sedangkan jarak Desa Tambak Baru dengan Kota Kabupaten adalah 3 km dengan 

waktu tempuh 15 menit. 

Air limbah yang terdapat di Desa Tambak Baru umumnya berupa limbah 

domestik/rumah tangga. Air limbah tersebut umumnya dialirkan kesungai 

terdekat, sehingga beban sungai-sungai di wilayah tersebut semakin berat dan 

tingkat pencemaran air sungai cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi 

sungai yang ada di wilayah tersebut. Dan pada musim hujan drainase tidak 

berfungsi dengan baik sehingga sering terjadi genangan pada titik-titik tertentu. 
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Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk membantu masyarakat 

dalam penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.  

Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu 

kampanye publik adalah sebagai berikut:  

● Meningkatnya kesadaran (Awareness)  

● Meningkatnya minat (Interest)  

● Tumbuhnya kebutuhan (Demand)  

● Adanya partisipasi dan tindakan (Action)  

Manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah member 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentnang sanitasi komunal sehingga 

masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengembangan sanitasi 

komunal di daerah mereka.  

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran utama kegiatan ini adalah kepala desa, perangkat desa, tokoh 

masyarakat, pemuda dan ulama masyarakat desa Tambak Baru kecamatan 

martapura kota kabupaten banjar. Karena mereka dapat menyebarluaskan hasil 

kegiatan pada anggota sasaran yang lain. 

 

METODE 

Pelaksanaan program sosialisasi tentang sanitasi komunal akan dilakukan 

dengan metode ceramah dan Tanya jawab.  

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyusunan pre 

planning. Persiapan media berupa power point dengan materi penyuluhan 

mengenai sanitasi komunal. Langkah pertama adalah membuat kontrak, waktu 

dan tempat penyuluhan dengan kepala desa setempat. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan warga dengan 

koordinasi kepala desa. Materi akan diberikan kepada para peserta berupa buku 
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dan gambar-gambar. Diakhir pemberian ceramah peserta dipersilahkan diberi 

kesempatan untuk melakukan Tanya jawab dengan narasumber. Diharapkan 

dari sini maka para peserta akan mengerti dan dapat memberikan masukan 

kepada orang tua dan keluarga mereka. 

 

PEMBAHASAN 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan 

yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat, sehingga 

keluarga dan masyarakat itu dapat menolong dirinya sendiri dan berperan aktif 

dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. 

Dalam lingkup rumah tangga, untuk ber-PHBS kegiatanya cukup banyak 

seprti tidak merokok dalam rumah, memberi ASI, menimbang balita secara rutin, 

memberantas jentik nyamuk, dll.  Sebagaimana tercakup dalam Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM), ada 4 pilar ver-PHBS, yaitu: 

• Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS), 

• Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

• Pengamanan Air Minum Rumah Tangga 

• Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

• Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga 

Analisa aspek teknis untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi 

persoalan dalam pencapaian target stop buang air besar sembarangan. Desa 

Tambak Baru Kecamatan Martapura, memiliki kondisi lingkungan yang 

menunjang masyarakatnya untuk berperilaku BABs. Hal ini dikarenakan adanya 

sungai yang melintas di antara pemukiman warga. Jarak rumah dengan sungai 

sangat dekat sehingga masyarakat membuang hasil aktifitas mereka melalui dari 

mandi, mencuci, sampai kakus (tinja) langsung ke sungai (jamban). Lokasi BABs  

yang digunakan masyarakat meliputi jamban cemplung di rumah (a), jamban 

apung di sungai (b), maupun MCK yang sudah tersedia. 
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Gambar 2 . Kondisi Sanitasi Desa Tambak Baru 

Informasi dari Tokoh Masyarakat “kendala teknis yang dihadapi adalah 

masalah lahan yang terbatas. Lahan yang terbatas disebabkan karena rapatnya 

rumah-rumah penduduk”. Untuk mengatasi keterbatasan lahan sehingga 

digunakan halaman Sekolah Dasar Tambak Baru 1 sebagai tempat pembangunan 

IPAL. Berdasarkan informasi dari Dinas Cipta Karya dan Permukiman, kondisi 

tanah Desa Tambak Baru yang sebagian besar rawa merupakan kendala dalam 

pembuatan IPAL komunal. Hampir 75% warga sudah dibuatkan wc didalam 

rumahnya masing-masing, namun masalahnya ada warga yang belum terbiasanya 

masyarakat menggunakan wc, sehingga masih ada warga yang menjadikan wc 

sebagai gudang. 

Karena keterbatasan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem kerja 

septitank biologis, banyak warga yang secara sembunyi-sembunyi masih buang 

air besar di sungai pada malam hari. Hal ini karena rasa takut warga bahwa 

septitank itu akan segera penuh padahal septitank akan penuh setelah 2 tahun. 

Adapun pemahaman warga tentang pemeliharaan septitank juga kurang sehingga 

membuat warga mengira biaya pemeliharaannya mahal, padahal tidak demikian. 

Kondisi pasang surut sungai di Desa Tambak Baru, berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan warga yang tinggal di atas bantaran sungai, 

sungai Tambak Baru dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Adanya pasang surut 

tidak menyebabkan terendam rumah warga, karena ketinggian rumah warga sudah 

disesuaikan dengan air pasang tertinggi. Untuk elevasi perpipaan rumah warga di 
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atas bantaran sungai disesuaikan dengan air pasang tertinggi, agar menghindari 

pipa terendam air saat pasang. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan karakteristik masyarakat Desa Tambak Baru, Kecamatan 

Martapura Kabupaten Banjar, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Untuk pencapaian target stop BABs dilakukan kegiatan pemicuan, agar 

tercapai perubahan perilaku masyarakat dalam perilaku BABs dengan 

melakukan simulasi perhitungan tinja dan air tinja, karena masyarakat 

membuang tinja ke sungai. 

2. Aspek teknis yang menjadi kendala adalah factor topografi (dekatnya sungai 

dengan permukiman warga), dan kurangnya ketersediaan lahan akibat dari 

padatnya rumah warga sehingga digunakan sistem pengelolaan limbah 

terpusat dan IPAL Komunal. 
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ABSTRAK 

Sarana jalan lingkungan adalah merupakan hal yang sangat vital dalam 

suatu pemukiman perumahan bila jalan lingkungan mengalami kerusakan maka 

akan mengurangi rasa kenyamanan dalam melakukan perjalanan. Kerusakan jalan 

ini bila lambat diperbaiki akan bertambah parah apalagi pada musim penghujan 

lubang jalan akan terendam air dan oleh ban kendaraan ditekan dan terus ditekan 

sehingga kerusakan bertambah parah, sedangkan pemerintah mempunyai jadwal 

waktu untuk memperbaiki kerusakan tersebut juga pemerintah akan terus 

melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan yang lain yang 

masuk dalam skala prioritasnya. Maka masyarakat perlu mengambil inisiatif 

sendiri untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan jalan tersebut secara swakelola, 

mandiri dengan berpatokan kepada kemudahan pengerjaan perbaikan, mudah juga 

dalam mendapatkan bahan bangunannya. Metode pelaksanaannya yaitu dengan 

cara penyuluhan terhadap ketua rukun tetangga, tokoh masyarakat dengan 

mengambil tempat di ruang pertemuan, dijelaskan cara penanganan perbaikan 

pada macam-macam kerusakan itu dan diberikan modul atau makalah petunjuk 

dengan disertai foto material, foto alat kerja dan foto cara pelaksanaan hasil dari 

penyuluhan ini ternyata sangat baik didengar dari komentar beberapa peserta yang 

mengikuti, mereka sangat mengerti cara melaksanakannya dan juga memahami 

bahwa bahan dan alat yang digunakan mudah didapat di toko bahan bangunan. 

Kata Kunci: Jalan Lingkungan, Kerusakan Jalan, Swakelola dan Mudah Dalam 

Mengerjakan. 

 

 

ABSTRACT 

Environmental road facilities are very vital in a residential settlement if the 

road environment is damaged it will reduce the sense of comfort in traveling. This 

road damage if slowly repaired will get worse especially in the rainy season the 

potholes will be submerged and the tires suppressed and pressed so that the 

damage gets worse, while the government has a time schedule to repair the 

damage also the government will continue to carry out the construction or 

rehabilitation of road environment others who enter the priority scale. So the 

community needs to take their own initiative to repair the damage of the roads in 

self-managed, self-supporting with the basis of easy repair workmanship, easy 

mailto:fathursipil273@gmail.com


 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

373 

 

also in getting the building materials. The method of execution is by counseling 

the chairman of the neighborhood, community figures by taking place in the 

meeting room, described how to handle the repair on various damages and given a 

module or guidance paper with accompanying photo material, photo work tools 

and photos how to implement the results of this counseling was very well heard 

from the comments of some of the participants who followed, they really 

understand how to implement it and also understand that the materials and tools 

used are easily obtained at the store building materials. 

Keywords : Road Environment, Road Damage, Swakelola and Easy In Work. 

 

 

PENDAHULUAN 

Arus lalu lintas terus mengalami peningkatan dengan pesatnya 

pertumbuhan sosial ekonomi masyarakatnya. Sejalan dengan itu kebutuhan akan 

sarana dan prasarana perhubungan yang baik sebagai pendukung kegiatan 

ekonomi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Meningkatnya kebutuhan akan sarana perhubungan sesuai juga dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk di kota Banjarmasin. Untuk itu 

diperlukan suatu jaringan jalan yang terencana sehingga berbagai hambatan yang 

terjadi dapat diatasi sedini mungkin agar terciptanya keamanan dan kenyamanan 

bagi pemakai jalan. Salah satu hambatan pada jalan bila terjadi kerusakan pada 

jalan tersebut. 

Pertambahan volume lalu lintas menyebabkan terjadinya penambahan 

kepadatan lalu lintas yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, hal ini akan 

menimbulkan masalah seperti kemacetan serta terjadinya kecelakaan lalu lintas 

dan kerusakan jalan yang dapat mengganggu tingkat kinerja atau pelayanan dari 

jalan tersebut. Penggunaan rute jalan yang lebih pendek jarak tempuhnya selalu 

dicari oleh setiap pemakai jalan agar perjalanan mereka cepat sampai. 

Mencari rute yang pendek itu tidak bisa dihindari pengendara selalu 

menggunakan jalan lingkungan pemukiman yang tentunya dibuat dengan 

klasifikasi mutu rendah maka cepat sekali terjadi kerusakan yang mengganggu 

pengguna jalan. 
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Pada jalan lingkungan pemukiman mempunyai spesifikasi konstruksi yang 

berbeda karena jalan ini termasuk jalan kelas rendah dengan rencana lalu lintas 

yang melewatinya bukan kendaraan yang berat karena jalan ini untuk keperluan 

penduduk yang ingin melakukan perjalanan untuk mencapai tujuannya. 

Karena jalan lingkungan ini dibuat dengan spesifikasi yang rendah maka 

rawan terhadap terjadinya kerusakan. Kerusakan ini bisa berawal sari permukaan 

jalannya (surface) juga bisa akibat pondasi jalannya yang kurang stabil (labil). 

Perumusan Masalah 

1. Kerusakan dapat dilihat secara visual pada permukaan jalan secara horizontal 

(mendatar). 

2. Kerusakan dapat dilihat secara visual pada permukaan jalan secara vertikal 

(tegak). 

3. Faktor akibat kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh beban berlebih dari 

beban standar yang direncanakan sesuai dengan kelas jalan pemukiman. 

4. Faktor pengaruh kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh ukuran dimensi setiap 

segmen jalan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan 

geometrik jalan. 

5. Faktor penyebab kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh lingkungan di sekitar 

jalan tersebut. 

6. Faktor penyebab kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh proses pelaksanaan di 

lapangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS). 

7. Faktor kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh mutu material dan ukuran 

komposisi bahan yang tidak sesuai. 

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengembalikan 

kerataan permukaan jalan sehingga tidak terjadi lubang-lubang jalan yang besar 

maupun kecil dengan segera agar tidak terus menjadi lubang-lubang besar dan 

merusak pada struktur jalan dibawahnya, kemudian melindungi bagian-bagian 

jalan yang berada di bawah nya agar tidak terganggu dan akan menyebabkan 

materialnya hancur bila kena air hujan dan dilintasi oleh ban-ban kendaraan secara 

terus menerus. 
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KHALAYAK SASARAN 

Melibatkan semua kelompok warga pada ruas jalan tersebut dengan 

dikoordinir Ketua Rukun Tetangga (RT) juga Ketua Rukun Wilayah (RW). 

 

METODE 

1. Mengumpulkan warga yang belum punya rumah dan akan membangun 

rumah, tokoh masyarakat, ketua RT, kepala desa, Kelurahan, pegawai 

Kecamatan terkait dengan pengurusan tanah dan bangunan serta desainer 

bangunan. 

2. Memberikan penyuluhan berupa ceramah dan memberikan brosur dengan 

penjelasan gambar, baik cara pelaksanaan maupun gambar dampak bila 

melanggar peraturan daerah (Perda) tersebut. 

3. Menitipkan brosur pada bagian pengawas bangunan (Wasbang) agar 

diberikan pada warga yang memberikan formulir pengurusan IMB. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Karena para peserta diberikan modul tata cara penanganan kerusakan jalan 

lingkungan secara dini dengan swakelola/mandiri maka mereka sangat mudah 

mengerti apa yang disampaikan, jadi modul ini sangat membantu pemahaman 

bagi peserta penyuluhan apalagi dilengkapi dengan gambar pelaksanaan dan 

gambar alat yang digunakan dalam penanganan kerusakan jalan ini, tentu semua 

bentuk kerusakan yang dapat membuat ketidaknyamanan pengguna jalan, secara 

khusus dapat ditangani/diperbaiki apalagi bahan yang digunakan mudah didapat di 

toko bahan bangunan seperti semen, pasir, kerikil atau koral atau batu split. 
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ABSTRAK 

Masyarakat perlu membekali pengetahuan tentang perhitungan bobot kerja 

dimana bobot kerja ini bila selesai pekerjaan bangunan nilainya adalah 100% dan 

tentu pembayaran upah kerja atau upah borongan juga senilai 100% yang berarti 

lunas, pengetahuan inilah yang perlu dibekali kepada masyarakat atau pribadi 

individu yang mau mengerjakan pembangunan baik, berupa rumah tinggal, pagar 

rumah atau berupa bangunan lainnya. Dalam metode pelaksanaan penyuluhan 

sasaran yang dituju adalah masyarakat yang membangun rumah atau jenis 

bangunan fisik lainnya didata dan dikumpulkan dalam suatu aula pertemuan disini 

dijelaskan mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan serta cara penanganan 

berupa pengetahuan tentang cara menghitung bobot kerja yang lebih dulu diberi 

pengetahuan tentang Rencana Anggaran Biaya, dalam pelaksanaan penyuluhan ini 

secara perlahan-lahan masyarakat dapat mengerti tentang cara  perhitungan bobot 

ini begitu juga pada acara ini diundang pemborong, tukang pekerja bangunan agar 

mereka juga dapat memahami materi penyuluhan tersebut, kepada para peserta 

penyuluhan juga dibagikan buku petunjuk perhitungan. 

Kata Kunci : Pembangunan Fisik, Upah, Bobot dan Tukang. 

 

 

ABSTRACT 

The community needs to provide knowledge about the calculation of work 

weights where the weight of this work when completed the building work value is 

100% and of course the payment of wages or wages is also worth 100% which 

means paid off, this knowledge needs to be provided to the community or 

individual who want to do good development, in the form of houses, fences or 

other buildings. In the implementation method of targeted targeting is the 

community that build houses or other types of physical buildings are recorded and 

collected in a meeting hall here described starting from the background, purpose 

and objectives and how to handle the form of knowledge on how to calculate the 

weight of work that was given prior knowledge Budget Plan, in the 

implementation of this extension gradually the community can understand about 

the way of calculation of this weight as well as at this event invited contractors, 

mailto:gunawan@yahoo.co.id
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builders so that they can also understand the extension material, to the participants 

of the counseling also distributed the calculation guide. 

Keywords : Physical Development, Wages, Weights and Carpenters. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan rumah pribadi merupakan dambaan setiap warga bagi yang 

belum mampu bisa mengambil kontrakan, sewa atau menggadai rumah, bagi 

warga yang sudah cukup dana untuk membangun rumah dan tanahnya sudah 

tersedia maka langkah awal adalah mencari pelaksana atau tukang atau kontraktor 

yang akan mengerjakannya. 

Adapun desain, model atau type rumah bisa menghubungi konsultan 

perencana yaitu orang yang berkecimpung dalam desain rancang bangun 

bangunan ada juga yang mengambil cara sederhana dengan memotret rumah 

orang yang sudah jadi sebagai model untuk membangun rumahnya tersebut.  

Bila rencana/desain sudah ada maka perlu mencari pelaksana kerja, 

kontraktor juga bisa disebut tukang kerja bangunan, akan terjadi negosiasi bila itu 

mau diborongkan berapa kontrak borongannya juga bisa dengan kerja harian; 

kepala tukang berapa gajinya; asisten kepala tukang berapa gajinya; tukang dan 

pelayan berapa gajinya, untuk pembayaran upah dengan bayar harian tidak ada 

masalah namun yang borongan seringkali terjadi ada masalah yang merugikan 

calon pemilik rumah terkait dengan nilai bayaran upah kerja yang dibayar per 

minggu. 

Upah tukang borongan yang dibayarkan pemilik rumah sering diminta 

lebih oleh pemborong sehingga pekerjaan belum selesai nilai borongan yang 

sudah disepakati telah habis diambil oleh pelaksana dan biasanya pelaksana tidak 

bekerja lagi karena tidak mau bekerja upahnya telah habis, jarang sekali 

pemborong/pelaksana bekerja terus sampai bangunan itu selesai, rumusan masalah 

ini adalah dengan menghitung biaya bahan atau material yang akan digunakan 

sampai bangunan itu selesai misalnya senilai H rupiah maka biaya H rupiah ini 

dianggap 100%, tentu nilai H rupiah senilai 100% ini sudah meliputi seluruh 
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bahan bangunan, misalnya telah selesai merancang pondasi tiang dari kayu galam 

500 batang nilai 1 batang Rp.10.000,- maka kerja pemborong sudah Rp.10.000,- × 

500 batang yaitu Rp.5000.000,- 

Nilai yang harus dibayar oleh perencana pemilik rumah adalah: 

 
                     × HB. HB adalah harga borongan untuk membangun rumah itu 

sampai selesai. 

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada khalayak 

yang akan membangun rumah agar dalam pengelolaan pembayaran upah 

pekerjaan bangunan sesuai dengan hasil bobot kerja yang dicapai oleh pelaksana 

atau pemborong yang mengerjakan bangunan itu sampai selesai dengan nilai 

harga yang disepakati. 

Manfaat kegiatan ini adalah : 

- Tercapai penjadwalan kerja dan keuangan dengan time schedule yang jelas 

sehingga dapat selesai tepat waktu dan pembayaran sesuai dengan prestasi 

kerja. 

- Tidak terjadi percekcokan perselisihan dalam cash flow pembayaran borongan 

tiap waktu pengeluaran dana yang ditentukan. 

- Tidak membuat rencana pemilik rumah rugi. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Warga, kelompok organisasi umum, sosial yang ingin membangun rumah, 

bangunan sekolah atau bangunan gedung sejenisnya atau pembuatan benda lain 

yang memerlukan tenaga kerja. 

 

METODE 

Pada khalayak sasaran dikumpulkan pada suatu tempat disampaikan 

materi dari mulai: 

- Permasalahan 

- Menentukan nilai harga kontrak. 
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- Menyusun rencana anggaran biaya bangunan keseluruhan. 

- Menghitung bobot satuan barang. 

- Ketentuan nilai pembayaran per waktu yang disepakati. 

- Penampilan contoh-contoh scheduling. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Masyarakat terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan karena 

hal ini dikatakan mereka sangat jarang terjadi dan ini merupakan hal yang sangat 

perlu, karena proses pembangunan suatu bangunan/rumah sering terjadi sengketa 

antara pemilik rumah yang mau membangun yaitu pada pembayaran upah kerja 

secara borongan yang berupa keadaan dimana bila pembangunan suatu rumah 

dengan cara borongan sampai selesai terjadi pengambilan biaya borongan telah 

habis dan bangunan belum selesai 100% maka terjadilah permasalahan yang tidak 

jarang sampai ke pengadilan. 
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PINGGIR SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN 
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E-mail : hudan_rahmani@yahoo.com 

  

 

ABSTRAK 

Rumah di pinggiran sungai di kota Banjarmasin menghadapi beberapa 

masalah yang antar lain rendahnya daya dukung tanah, langkanya kayu bermutu 

tinggi, tidak amannya bahan bangunan mutu yang rendah dari bahaya kebakaran 

dan umur bahan yang pendek. Beberapa aspek tersebut saling berkaitan, sebagai 

jalan keluar untuk mencari bahan yang awet, inilah didapat dengan berkuantinitas 

tinggi dan tidak mudah terbakar terutama pada bahan bagian badan bangunan 

seperti dinding, atap, lantai dan lainnya. Daya dukung tanah yang rendah sampai 

pada kedalaman 40 meter menyebabkan rendahnya daya dukung pondasi 

bangunan yang umumnya menggunakan pondasi cerucuk/tiang pancang/cerucuk. 

Tiang pancang untuk bangunan rumah umumnya tidak sampai pada tanah keras 

sehingga faktor pendukungnya hanya pada gesekan sisi (skin fraction) dan 

tahanan ujung tiang (end block) faktor pendukung ini sangat kecil. Agar bahan 

dinding dari suatu bangunan rumah mempunyai nilai berat yang minimal, ada 

beberapa cara untuk menciptakan suatu bentuk dinding, konstruksi dinding yang 

nilai beratnya rendah seperti antara lain dibuat tipis, berongga dan cara perletakan 

bahannya.  

Kata Kunci : Tanah Lembek, Bahan Dinding, Aman dan Ringan  

 

ABSTRACT 

The house on the outskirts of the river in the city of Banjarmasin faces 

several problems that include low carrying capacity of the soil, scarcity of high 

quality wood, insecurity of low quality building materials from fire hazards and 

short material life. Some aspects are interrelated, as a way out to search for 

durable material, this is obtained with high berkuantinitas and not easily burned, 

especially on the material body parts such as walls, roofs, floors and more. Low 

soil carrying capacity up to a depth of 40 meters causes the low carrying capacity 

of the foundation of the building which generally use the foundation of cerucuk / 

pile / cerucuk. Pile for home building is generally not up to the hard so that the 

supporting factor is only on the friction of the side (skin fraction) and end of end 

pole resistance (end block) this support factor is very small. The wall material of a 

home building has a minimal weight value, there are several ways to create a wall 

shape, wall construction of low weight value such as among others made thin, 

hollow and how to plot the material. 

Keywords : Soft Soil, Wall Materials, Secure dan Wispy 
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PENDAHULUAN 

Tanah dasar bangunan yang lembek pada umumnya di wilayah kota 

Banjarmasin menyebabkan perlu adanya pemikiran untuk mencari bahan dinding 

yang sesuai dengan keadaan/kondisi tanah tersebut, bahan dari kayu disamping 

pada saat ini barangnya sudah langka juga banyak hal negatif terhadap pemakaian 

bahan tersebut antara lain mendorong penebangan hutan yang nanti akan merusak 

lingkungan atau alam ini juga bahan kayu mudah terbakar. 

Perlu dipilih bahan yang kuat, aman dan nyaman dalam pelaksanaannya 

juga tidak kalah pentingnya bahan tersebut banyak di pasaran, kelangkaan bahan 

dinding dari kayu sekarang pihak industri menciptakan bahan dinding yang cocok 

pada suatu daerah lingkungan tertentu walaupun ada sedikit unsur negatifnya. 

Tujuan dari pengenalan ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada 

masyarakat yang ingin membangun rumah beberapa metode pelaksanaan 

pembuatan bahan dinding bangunan rumah yang aman, nyaman dan ekonomis. 

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini agar masyarakat mendapat 

pengetahuan tentang metode pembuatan dinding bangunan, cara pemilihan bahan 

yang sesuai kebaikan dan kekurangan antara satu metode dengan metode lain. 

Selain itu masyarakat mengetahui beberapa masalah yang berkaitan 

dengan pembuatan dinding bangunan yang cocok dengan kondisi daya 

dukungnya.  

Yang lebih penting dari manfaat kegiatan ini masyarakat dapat 

membangun bangunan secara efektif dan efisien; Efektif dalam hal pemanfaatan 

bahan yang dapat dengan mudah didapatkan dari dalam jumlah yang tidak 

terbatas, penyesuaian antara kemampuan daya dukung pondasi dengan material 

dinding yang dipakai. Sedangkan efisien dalam hal pembiayaan seringan 

mungkin, karena tipisnya bahan yang dipasang untuk menyesuaikan dengan 

kemampuan pondasinya menyebabkan biaya yang digunakan cukup ringan. 
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KHALAYAK SASARAN 

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Sungai Jingah 

dimana pada wilayah ini  perumahan penduduk umumnya berada di tanah lembek 

dan di pinggiran sungai, peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini 

dikhususkan pada warga yang berkeinginan untuk merehabilitasi rumahnya yang 

dulunya bahan dari dinding rumahnya dari bahan papan kayu yang sudah cukup 

tua, alasan warga untuk merubah dinding rumahnya tersebut diatas karena papan 

kayu sangat mudah terbakar sehingga warga berniat bila nanti ada kelebihan 

rezeki akan mengganti dinding rumahnya dengan bahan dinding yang relatif kuat, 

aman terhadap api dan memenuhi unsur kesehatan. Adapun peserta lainnya 

dilibatkan perwakilan dari rukun tetangga kelurahan lain yang terdekat dengan 

Kelurahan Sungai Jingah agar para perwakilan ini dapat menyampaikan apa yang 

dipaparkan oleh penyuluh terkait dengan topik tersebut diatas. 

 

METODE 

1. Perencanaan 

a. Pengajuan Proposal.  

b. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan. 

2. Persiapan 

a. Identifikasi tentang keadaan lingkungan perumahan. 

b. Perumusan lokasi objek pengenalan dan teknis kegiatan. 

c. Hubungan dengan pejabat berwewenang. 

d. Penyusunan materi kegiatan. 

3. Pelaksanaan 

a. Penyuluhan tentang kondisi pondasi rumah yang ada di Banjarmasin dan 

material bagian badan bangunan. 

b. Konsultasi teknis terhadap model bahan dan cara pelaksanaan pembuatan 

dinding bangunan, kelebihan dan kekurangan pada setiap metode. 

c. Pengenalan bahan yang digunakan. 
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d. Cara pembuatan bahan dinding yang ideal dibuat suatu modul berupa 

makalah yang berisi latar belakang, tujuan yang dicapai dan step-step cara 

pembuatannya beserta foto-foto dari masing-masing bentuk dinding yang 

dianggap sebagai dinding yang ideal untuk bangunan di tanah lembek. 

 

FOTO KEGIATAN 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO CARA PELAKSANAAN DI LAPANGAN  

(Bagian Dari Materi Cara Pelaksanaan Yang Dibagikan Kepada Peserta) 

Dinding Bata Miring 

     

Posisi dinding dengan pasangan ¼ bata Jarak tiang tidak lebih dari 1,50 meter 
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Dinding Rabbit (Dinding Plesteran) 

  

 

  

Dinding plesteran kawat loket yang belum Tampak sisi kawat anyam 

terlihat pada kusen diplester 

 

KESIMPULAN 

Para masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sudah memahami bahan 

bangunan untuk dinding rumah yang berada di tanah lunak terutama pada posisi 

tepi sungai di kota Banjarmasin, beberapa pertanyaan yang disampaikan menandai 

bahwa masyarakat dapat menerima/mengerti apa yang disampaikan oleh para 

penyuluh. Penyuluh merasa senang karena setelah ditanyakan pada peserta 

tentang hal-hal yang belum dia mengerti ternyata dijawab sudah mengerti. 
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ABSTRAK 

Di beberapa daerah yang airnya selalu tersedia, petani berusaha 

meningkatkan indeks pertanaman (IP300) dengan menanam padi unggul berumur 

pendek, sehingga setahun dapat menanam padi 3 kali. Produksi padi meningkat 

dengan pola tanam tersebut, tetapi pola tanam padi-padi-palawija semakin 

ditinggalkan. Petani tidak menyadari bahwa cara budidaya semacam ini membuat 

makanan bagi serangga hama padi selalu tersedia sepanjang tahun. Apalagi, bila 

terjadi pada hamparan sawah dengan pola tanam yang tidak serempak. Kondisi 

tersebut di atas mendorong peningkatan dengan pesat populasi dan serangan hama 

karena siklus hidup hama tidak putus. Metode yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah dicanangkan yaitu:  dengan menggunakan metode 

Tutorial yaitu Instruktur menjelaskan tentang light trap, apa itu light trap, manfaat 

dari light trap, dan bahaya yang bisa ditimbulkan dan cara mengatasi. Dari hasil 

pengabdian ini maka dapat ditarik suatu hasil pelaksanaan kegiatan ini masyarakat 

desa Karang Buah, Kecamatan Terantang-Belawang kabupaten Barito Kuala 

sangat antusias dengan diberinya materi tentang Alat Penangkap hama 

menggunakan nergi surya. Karena di sebagian warga desa masih banyak yang 

Tanamannya Terserang Hama. Masyarakat sudah mulai mengerti tentang manfaat 

Alat Penangkap hama menggunakan energi surya dan cara pemasangan dan 

penggunaan alat tersebut untuk mengasilkan banyak sekali 

manfaatnya.Pembuatan Alat Penangkap hama menggunakan nergi surya sebagai 

salah satu opsi untuk memenuhi penenanggulan hama padi yang ada.  

Kata Kunci : Energi, Hama, Masyarakat, Surya 

 

 

ABSTRACT 

In some areas where water is always available, farmers try to increase the 

cropping index (IP300) by planting superior short-lived rice, so that a year can 

grow the rice three times. Rice production increases with the cropping pattern, but 

the cropping pattern of palawija-rice is increasingly abandoned. Farmers do not 

realize that this type of cultivation makes food for rice pest insects always 

available throughout the year. Moreover, if it occurs on a stretch of rice field with 

a cropping pattern that is not simultaneously. The above condition encourages a 

rapid increase in pest population and attacks because the life cycle of pests does 

not break. The method that will be used to achieve the stated goals is: by using the 
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Tutorial method that the Instructor explains about light traps, what is light traps, 

the benefits of light traps, and the hazards that can be caused and how to 

overcome them. From the results of this public service, a result of the 

implementation of this activity is that the public in Karang Buah village, 

Terantang-Belawang sub-district, Barito Kuala district was very enthusiastic with 

the giving materials about Pest Catcher Equipment using solar energy. Because 

there are still many villagers’ plants that are attacked by pests. The community 
has begun to understand about the benefits of pest catcher equipment using solar 

energy and how to install and use this tool to produce many benefits. The making 

of pest catcher equipment using solar energy is as an option to overcome the 

existing rice pest. 

Keywords : Energy, Pest, Public, Solar 

 

 

PENDAHULUAN 

Upaya peningkatan produksi padi terus dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani dan memenuhi kecukupan pangan secara nasional. Namun 

demikian, cekaman lingkungan biotik dan abiotik dengan frekuensi yang semakin 

meningkat serta dukungan sumberdaya lahan dan air yang telah menurun kualitas 

dan kuantitasnya, menyebabkan produktivitas padi masih rendah. Perubahan 

irama iklim yang terjadi semakin sulit diramalkan, kondisi semacam ini secara 

langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan perilaku organisme 

yang berkembang di pertanaman padi. Ketidaknormalan iklim ini berakibat pula 

pada meningkatnya gangguan oleh berbagai organisme pada tanaman padi. 

Kondisi musim kemarau dengan curah hujan yang masih tinggi membuat peluang 

besar terhadap berkembangnya organisme pengganggu tumbuhan. Hama wereng 

batang coklat, penggerek batang padi kuning, dan tikus masih menjadi hama 

utama, karena serangannya sering menyebabkan tanaman padi menjadi puso. Pada 

musim kemarau 2016 ini menurut pengakuan petani di Pantura Subang, hama 

wereng coklat berkembang pesat di beberapa daerah sentra produksi padi di jalur 

Pantura dan mengakibatkan produksi padi yang diperoleh hanya berkisar 2,5-4 

ton/ha. Hal ini perlu diwaspadai oleh petani untuk mempersiapkan pertanaman 

musim hujan, karena sumber wereng coklat masih banyak terdapat pada ratun-

ratun atau singgang yang tumbuh dari tunggul tanaman padi yang dipanen.  
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Populasi serangga hama ditekan dengan menggunakan insektisida oleh 

manusia sudah sejak lama. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak 

insektisida yang digunakan di lahan pertanian baik jenis maupun dosisnya, namun 

demikian kerusakan tanaman akibat serangan hama tidak kunjung 

berhenti.  Banyak jenis insektisida yang beredar di lapangan menyebabkan 

semakin banyak pengaruh samping penggunaan insektisida, seperti: 

● Resistensi hama terhadap insektisida. 

● Resurgensi hama, dan 

● Pencemaran lingkungan. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran utama kegiatan ini adalah Ulama, tokoh Masyarakat dan para 

Pemuda desa Karang Buah Kecamatan Terantang-Belawang Kabupaten Barito 

Kuala. Karena mereka dapat menyebar luaskan hasil kegiatan pada anggota 

khalayak sasaran yang lain. 

 

METODE 

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini akan di ikuti oleh pemuda 

tokoh dan ulama Masyarakat Untuk Mencapai tujuan yang diharapkan, maka 

pelaksanaan Pengenalan Light Trap ini menggunakan Metode Tutorial yaitu 

Instruktur menjelaskan tentang light trap, apa itu light trap, Manfaat dari light 

trap, dan Bahaya bahaya apa saja yang bisa ditimbulkan dan cara mengatasi dan 

metode Tanya Jawab yaitu Peserta dapat Langsung bertanya kepada Tim 

Pengabdian kepada Masyarakat yang mendampingi mereka selama kegiatan 

berlangsung.  

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan awal yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat 

adalah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan waktu 

pelaksaaan yang tepat sehingga dapat dihadiri oleh masyarakat dan tidak 
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mengganggu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Tim juga menentukan 

masyarakat didesa Karang Buah. Kecamatan Terantang-Belawang kabupaten 

Barito Kuala. Dengan jumlah peserta lebih kurang 12 orang. Terdiri dari pemuda 

dan tokoh masyarakat.dilaksanakan tanggal 16 Desember 2017 berjalan dengan 

lancar dan peserta mengikuti dengan cukup baik, sebagian masyarakat mengetahui 

sudah mulai mengerti tentang manfaat Alat Penangkap hama menggunakan nergi 

surya dan cara pemasangan dan penggunaan alat tersebut untuk mengasilkan 

banyak sekali manfaatnya. Pembuatan Alat Penangkap hama menggunakan nergi 

surya sebagai salah satu opsi untuk memenuhi penenanggulan hama padi yang ada 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pengabdian ini maka dapat ditarik suatu hasil pelaksanaan 

kegiatan ini adalah : 

1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di adakan didesa Karang Buah. 

Kecamatan Terantang-Belawang kabupaten Barito Kuala. Dengan jumlah 

peserta lebih kurang 12 orang. Terdiri dari pemuda dan tokoh masyarakat. 

2. Masyarakat desa Karang Buah. Kecamatan Terantang-Belawang kabupaten 

Barito Kuala sangat antusias dengan diberinya materi tentang Alat Penangkap 

hama menggunakan nergi surya. Karena di sebagian warga desa masih 

banyak yang Tanamannya Terserang Hama. 
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3. Masyarakat sudah mulai mengerti tentang manfaat Alat Penangkap hama 

menggunakan nergi surya dan cara pemasangan dan penggunaan alat tersebut 

untuk mengasilkan banyak sekali manfaatnya.  

4. Pembuatan Alat Penangkap hama menggunakan nergi surya sebagai salah 

satu opsi untuk memenuhi penenanggulan hama padi yang ada.  

5. Untuk pengabdian yang akan datang apabila dana yang disiapkan lebih 

banyak maka akan bisa mengumpulkan masyarakat lebih banyak lagi 

sehingga akan lebih bermanfaat.  
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ABSTRAK 

Pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemanfaatan generator 

pada turbin angin horisontal dan vertikal di masyarakat. Pelatihan dilaksanakan di 

desa Gampa Asahi kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalimantan Selatan. Waktu 

kegiatan tanggal 26-28 Januari 2018. Khalayak sasaran adalah anggota 

masyarakat dengan rencana peserta berjumlah 20 orang. Pelatihan ini 

dilaksanakan dengan metode ceramah dan praktek Pelatihan Perakitan Generator 

Turbin Angin Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Hasil kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut : kegiatan 

pelatihan perakitan generator turbin angin sistem pembangkit listrik tenaga angin, 

di Desa Gampa Asahi di RT.05, kabupaten Batola, jumlah peserta yang mengikuti 

kegiatan pengabdian masyarakat ini berjumlah 12 orang, peserta cukup antusias 

mengikuti tahapan pelatihan perakitan generator turbin angin ini. Materi teori 

diselingi tanya jawab dan praktek dengan peserta. Saran dan masukan dari peserta 

agar waktu pelaksanaan kegiatan ditambah. Evaluasi kegiatan dapat disimpulkan 

bahwa 80% peserta memahami dengan baik materi kegiatan yang disampaikan. 

 

 

ABSTRACT 

This public service is aimed to socialize the use of generators on 

horizontal and vertical wind turbines in the community. The training was held at 

Gampa Asahi village, Barito Kuala district, province of South Kalimantan. The 

activity was on 26-28 January 2018. The public target was member of the 

community those were 20 participants. This training was carried out with the 

lecture method and practice of Training of the Wind Turbine Generator Assembly 

for Wind Power Generation Systems. The result of the public service activities 

can be summarized as follows: training activities of Training of the Wind Turbine 

Generator Assembly for Wind Power Generation Systems, at Gampa Asahi 

Village RT. 05, Batola district, the number of participants who participated in this 

community service was 12, participants were quite enthusiastic in following the 

training phase. The theoretical material was interspersed by questions and answers 

and practices with participants. Suggestions and input from participants so that the 

implementation time of the activities is added. Activity evaluation can be 

concluded that 80% of participants understood well on the material presented. 
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PENDAHULUAN 

Energi listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan saat ini. 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mendorong penggunaan 

tenaga listrik pada semua aspek kehidupan manusia, baik untuk keperluan 

industri, rumah tangga maupun perkantoran. Selama ini sumber energi listrik 

banyak didapatkan dari hasil konversi energi fosil seperti minyak bumi, batu bara 

dan gas. Jumlah energi fosil ini makin lama semakin berkurang dan 

kecenderungan harganya akan terus naik, sehingga perlu dicarikan sumber energi 

alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Sumber energi terbarukan, seperti 

tenaga angin, tenaga surya, tenaga ombak, mikrohidro dan biomassa merupakan 

sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik di masa depan. 

Energi angin adalah salah satu sumber energi terbarukan yang banyak 

digunakan secara luas dalam aplikasi skala kecil dan menjanjikan untuk 

pengembangan dan penelitian dalam skala besar, sebagai peralatan turbin angin 

yang dibuat dengan harga yang murah. Pembangkit listrik tenaga angin bekerja 

dengan cara merubah secara langsung energi angin melalui generator menjadi 

listrik. Efek positif dari pembangkit listrik tenaga angin adalah bebas dari polusi 

lingkungan. 

Desa Gampa Asahi terletak di kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito 

Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Belum meratanya pemanfaatan listrik dan 

kenaikan harga listrik, merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat di desa tersebut. Pengukuran awal kecepatan angin  di desa 

Gampa Asahi, kecepatan angin berkisar 2,2 sampai dengan 7,0 m/s. Potensi energi 

angin di desa Gampa Asahi cukup menjanjikan, energi angin tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai pendamping energi listrik PLN, maupun pendamping pada 

pemanfaatn energi surya yang juga cukup menjanjikan.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelatihan perakitan 

generator turbin sistem pembangkit listrik tenaga angin di Desa Gampa Asahi 

Kecamatan Rantau Badauh Batola. 
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Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

Memahami dan mengenal perakitan generator turbin pada sistem pembangkit 

listrik tenaga angin. Meningkatkan pemahaman masyarakat betapa pentingnya 

energi terbarukan sehingga masyarakat dapat partisipasi dalam  mengembangkan  

generator pembangkit listrik tenaga angin. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah memberi pengetahuan 

dan pemahaman kepada masyarakat mengenai generator turbin sebagai sistem 

pembangkit listrik tenaga angin. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat di Desa Gampa Asahi 

Kecamatan Rantau Badauh Batola, berjumlah 20 orang peserta yang dibagi dalam  

2 kelompok pelatihan. 

 

METODE 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan kegiatan 

pelatihan ini menggunakan 3 tahap, yaitu : Ceramah, tim pelaksana pengabdian 

menjelaskan tentang teori generator turbin pada sistem pembangkit listrik tenaga 

angin.  Praktek, peserta dan tim melaksanakan praktek perakitan generator turbin. 

Tanya Jawab, peserta dapat langsung bertanya kepada tim pengabdian yang 

mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelatihan perakitan generator turbin angin sistem pembangkit listrik tenaga 

angin di laksanakan di Desa Gampa Asahi RT.05, kabupaten Barito Kuala, 

provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 26-28 Januari 2018. 

2. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini berjumlah 

12 orang. 

3. Peserta cukup antusias mengikuti tahapan pelatihan perakitan generator dengan 

80% peserta memahami dengan baik materi pelatihan. 

4.  Manfaat pelatihan dapat dirasakan langsung oleh peserta.   

5. Usulan peserta mengharapkan adanya pelatihan lanjutan tentang perakitan 

generator untuk dimanfaatkan di turbin angin dan mesin-mesin konversi energi 

lainnya. 
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ABSTRAK 

Desa Tambak Baru adalah salah satu dari 25 desa/Desa  yang  terdapat di 

wilayah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Mayoritas dari penduduk Desa 

Tambak Baru adalah petani ( buruh tani ) dan industri kerajinan rumah tangga 

serta buruh tukang. Secara geografis Desa Tambak baru terletak pada koordinat 

antara 3,23594° LS dan 114°35’30”- 114,52134° BT.  Air limbah yang terdapat di 

Desa Tambak Baru umumnya berupa limbah domestik/rumah tangga. Air limbah 

tersebut umumnya dialirkan kesungai terdekat, sehingga beban sungai-sungai di 

wilayah tersebut semakin berat dan tingkat pencemaran air sungai cukup tinggi. 

Hal ini dapat dilihat dari kondisi sungai yang ada di wilayah tersebut. Dan pada 

musim hujan drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga sering terjadi 

genangan pada titik-titik tertentu. Permasalahan yang sering terjadi adalah 

manajemen sampah yang tidak bagus sehingga dapat menyebabkan tersumbatnya 

sistem drainase, yang bisa menyebabkan meluapnya air akibat 

berkurangnya debit air yang dapat ditampung dan disalurkan oleh drainase. 

Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi masalah sendiri bagi daya tampung 

drainase. Meningkatnya jumlah penduduk berarti bertambahnya infrastruktur, 

yang diiringi oleh bertambahnya jumlah limbah yang dikeluarkan ke lingkungan. 

Kata kunci : Desa Tambak Baru, Kabupaten Banjar, Drainase, Sampah, Limbah 

 

 

ABSTRACT 

Tambak Baru Village is one of 25 villages / villages located in Martapura 

District, Banjar District. The majority of the population of Tambak Baru Village 

are farmers (farm laborers) and home handicraft industries and handyman 

workers. Geographically the new Tambak Village is located at coordinates 

between 3.23594 ° LS and 114 ° 35'30 "- 114.52134 ° East. Wastewater in 

Tambak Baru Village is generally in the form of domestic / household waste. 

Wastewater is generally channeled to the nearby river, so the burden of rivers in 

the region is getting heavier and the level of river water pollution is quite high. 

This can be seen from the condition of the existing river in the region. And in the 

rainy season drainage does not work well so that there are frequent puddles at 

certain points. The problem that often happens is the garbage management is not 

good so it can cause clogging drainage system, which can lead to overflow of 

http://id.wikipedia.org/wiki/Debit
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water due to reduced water discharge that can be accommodated and channeled by 

drainage. Population growth is also a problem for drainage capacity. Increasing 

population means increasing infrastructure, accompanied by an increase in the 

amount of waste discharged into the environment. 

Keywords : Tambak Baru Village, Banjar District, Drainage, Garbage, Waste 

 

 

PENDAHULUAN 

Desa Tambak Baru adalah salah satu dari 25 desa/Desa  yang  terdapat di 

wilayah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Secara geografis Desa Tambak 

baru terletak pada koordinat antara 3,23594° LS dan 114°35’30”- 114,52134° BT. 

Dengan topografi dataran rendah, sebagian besar wilayahnya adalah lahan 

persawahan dan lebak /rawa dangkal. Karena termasuk kawasan rendah inilah, 

maka permasalahan tahunan yang dialami desa ini adalah masalah banjir. Desa 

Tambak Baru ini wilayahnya berada jauh dari pinggiran kota sehingga untuk 

menuju Ibukota Provinsi atau Pusat kegiatan ekonomi cukup sulit. Orang untuk 

menuju Pasar di Pusat perbelanjaan bisa menggunakan transport darat dan sungai. 

Jarak antara Desa dengan Ibukota Kabupaten 2 Km, dapat di tempuh dalam 15 

menit.Jarak terdekat Desa Tambak Baru dengan kota Kecamatan Martapura 

adalah kira-kira 5 km, dengan waktu tempuh 25 menit. Sedangkan jarak Desa 

Tambak Baru dengan Kota Kabupaten adalah 3 km dengan waktu tempuh 15 

menit. Air limbah yang terdapat di Desa Tambak Baru umumnya berupa limbah 

domestik/rumah tangga. Air limbah tersebut umumnya dialirkan kesungai 

terdekat, sehingga beban sungai-sungai di wilayah tersebut semakin berat dan 

tingkat pencemaran air sungai cukup tinggi.  

Drainase merupakan suatu sistem untuk menyalurkan air hujan. Sistem ini 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang 

sehat, apalagi di daerah yang berpenduduk padat.  
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Gambar 1.1 Drainase 

Permasalahan yang sering terjadi adalah manajemen sampah yang tidak 

bagus sehingga dapat menyebabkan tersumbatnya sistem drainase, yang bisa 

menyebabkan meluapnya air akibat berkurangnya debit air yang dapat ditampung 

dan disalurkan oleh drainase. Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi 

masalah sendiri bagi daya tampung drainase. Meningkatnya jumlah penduduk 

berarti bertambahnya infrastruktur, yang diiringi oleh bertambahnya jumlah 

limbah yang dikeluarkan ke lingkungan. Pengabdian pada masyarakat ini 

bertujuan untuk membantu masyarakat dalam:  

a.  Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.  

Dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

dan adanya partisipasi serta tindakan dari masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan 

tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses perubahan 

masyarakat tersebut dapat berlangsung sehingga terwujudnya partisipasi 

masyarakat secara luas dalam mendukung untuk merawat dan memelihara 

drainase.  

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam bergotong royong rutin untuk 

membersihkan drainase.  

c. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang sampah 

sembarangan. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Debit
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KHALAYAK SASARAN 

Sasaran utama kegiatan ini adalah kepala desa, perangkat desa, tokoh 

masyarakat, pemuda dan ulama masyarakat desa Tambak Baru kecamatan 

martapura kota kabupaten banjar. Karena mereka dapat menyebarluaskan hasil 

kegiatan pada anggota sasaran yang lain. 

 

METODE 

Pelaksanaan program sosialisasi ini akan dilakukan dengan metode 

ceramah dan Tanya jawab.  

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyusunan pre 

planning.Persiapan media berupa power point dengan materi penyuluhan 

mengenai drainase. Langkah pertama adalah membuat kontrak, waktu dan 

tempat penyuluhan dengan kepala desa setempat. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan warga dengan 

koordinasi kepala desa. Materi akan diberikan kepada para peserta berupa buku 

dan gambar-gambar. Diakhir pemberian ceramah peserta dipersilahkan diberi 

kesempatan untuk melakukan Tanya jawab dengan narasumber. Diharapkan 

dari sini maka para peserta akan mengerti dan dapat memberikan masukan 

kepada orang tua dan keluarga mereka. 

 

PEMBAHASAN 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan 

yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat, sehingga 

keluarga dan masyarakat itu dapat menolong dirinya sendiri dan berperan aktif 

dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. 

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan warga 

dengan koordinasi kepala desa. Materi diberikan kepada para peserta berupa buku 

dan gambar-gambar. Diakhir pemberian ceramah peserta dipersilahkan diberi 
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kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan satu hari  

yaitu pada hari Jum’at tanggal 26 Januari 2018. Penyuluhan ini berjalan dengan 

baik dan lancar,karena semangat dari peserta/warga untuk melakukan diskusi 

tanya jawab. Dari hasil diskusi sebelum adanya penyuluhan, 50 % masih 

membuang sampah langsung ke sungai dikarenakan warga tidak mengerti akan 

dampak yang terjadi apabila membuang sampah langsung kesungai. Tetapi setelah 

adanya penyuluhan maka 90 % dari warga akan membuang sampah pada 

tempatnya. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan karakteristik masyarakat Desa Tambak Baru, Kecamatan 

Martapura Kabupaten Banjar, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Sebelum adanya penyuluhan hampir 50 % warga masih membuang sampah 

kesungai akan tetapi sesudah diberikan penyuluhan adanya tingkat kesadaran 

warga yang akhirnya akan membuang sampah pada tempat nya sebesar 90%. 

2. Aspek teknis yang menjadi kendala adalah factor topografi (dekatnya sungai 

dengan permukiman warga), dan kurangnya ketersediaan lahan untuk menjadi 

pembuangan sampah sementara sebelun diambil para petugas. 
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ABSTRAK 

Pada umumnya bangunan perumahan di kota Banjarmasin berada di atas 

tanah lunak dan khusus bangunan yang berada di bantaran/tepi sungai pondasi 

rumah selalu terendam maka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

yang akan membuat pondasi rumah ataupun bentuk bangunan lainnya agar bisa 

melaksanakannya pada tanah lunak dan terendam air atau berada di bawah 

permukaan air dan yang lebih khusus dibuat alas (lapik) pondasi dari beton 

bertulang yang nantinya alas ini akan menumpu pada tiang pancang kayu galam 

yang umumnya digunakan di setiap pembangunan rumah, pengerjaan beton ini 

tentu tidak bisa dilaksanakan di dalam air sehingga hal inilah yang dijelaskan cara 

pelaksanaannya. Metode dari penyuluhan ini ditujukan kepada masyarakat yang 

berniat membangun rumah atau akan merehabilitasi dan tukang pekerja bangunan, 

pada pelaksanaan penyuluhan dibagikan sebuah makalah berupa petunjuk cara 

pelaksanaannya disertai dengan gambar-gambar berupa contoh dari cara 

pelaksanaan, pada acara ini diadakan evaluasi terhadap peserta penyuluhan 

tentang pemahamannya terhadap pembekalan pengetahuan ini yaitu dengan cara 

meminta beberapa orang peserta untuk menjelaskan apa yang mereka pahami, 

ternyata hampir semua peserta sudah paham cara pelaksanaannya dan mengerti 

maksud dan tujuan penyuluhan ini. 

Kata Kunci : Pondasi Bawah Air, Alas Pondasi, Pekerja Bangunan dan Tiang 

Pancang 

 

 

ABSTRACT 

In general, residential buildings in the city of Banjarmasin located on soft 

soil and special buildings on the riverbanks/riverside foundation of the house is 

always submerged then to provide knowledge to the community that will make 

the foundation of the house or other forms of building in order to carry it on soft 

soil and submerged water or under the surface of the water and more specifically 

made a base (lapik) foundation of reinforced concrete that later this base will rest 

on the wooden piling piles commonly used in every home construction, concrete 

work is certainly not workable in the water so that things this is explained how the 

implementation. The method of counseling is aimed at people who intend to build 

a house or will rehabilitate and builders, in the implementation of counseling is 

mailto:tezar_ar@yahoo.co.id
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distributed a paper in the form of guidance of how to implement it accompanied 

by pictures in the form of examples of how the implementation, in this event held 

evaluation of the extension participants about the understanding against this 

knowledge, namely by asking some participants to explain what they understand, 

it turns out almost all participants have understood how to implement and 

understand the purpose and purpose of this counseling. 

Keywords : Underwater Foundation, Foundation Base, Building Worker and Pile. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada akhir-akhir ini sering digunakan pondasi dengan struktur terdiri dari 

susunan cerucuk atau tiang sebagai penyangga poer dan pilar rumah, atau pilar 

terdiri dari struktur susunan cerucuk tiang dengan pilecap penyangga gelagar 

diletakkan dibawah muka air. 

Selain harus memenuhi syarat kekuatan yang berkaitan dengan beban dan 

kondisi tanah pondasi, struktur pondasi dan pilar harus pula diperhitungkan kuat 

dan stabil terhadap masalah yang berkaitan dengan pola aliran dan penggerusan 

(penggerusan setempat dan degradasi dasar sungai). Besarnya penggerusan 

setempat yang akan terjadi perlu diperkirakan sejak awal dalam kegiatan desain. 

Pondasi setempat ini sangat tergantung kepada aspek-aspek: 

1. Lokasi, tata letak pondasi atau pilar terhadap pola aliran. 

2. Tipe, tata letak komponen dan ukuran pondasi serta pilar yang terkena aliran. 

3. Keadaan geometrik (batuan/tanah) dasar sungai dapat digerus di sekitar tempat 

pondasi dan pilar atau tongkat. 

4. Parameter pola aliran. 

5. Waktu pengaliran. 

6. Keadaan rata-rata genangan air. 

Sampai saat ini untuk mengetahui genangan setempat hanya dapat didekati 

dengan bantuan penyelidikan hidrolis dengan model dengan mensimulasi dan 

menyederhanakan parameter-parameter di prototype yang berpengaruh tersebut 

diatas. 
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Pekerjaan pondasi kayu sudah jarang dilakukan orang kecuali pada rumah-

rumah yang sederhana, keadaan ini karena pondasi dari kayu yang tahan terhadap 

air sangat sulit ditemukan di pasaran, walaupun ada namun harganya mahal, 

masyarakat kalau membuat pondasi suatu bangunan cenderung menggunakan 

material beton yang terdiri dari semen, pasir, kerikil, air dan tulangan baja, pada 

daerah pinggiran sungai yang selalu terendam maka sulit sekali untuk mencor 

beton setempat pada lokasi tersebut karena lokasi tersebut selalu terendam air 

sungai, membendung air sungai sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat 

besar.  

Campuran dari konstruksi beton adalah air, bila lokasi yang mau dicor 

beton tergenang air maka bila pengecoran dilaksanakan menyebabkan air semen 

akan larut tergerus terkena arus aliran nanti menyebabkan konstruksi beton 

nantinya akan cepat keropos, suatu cara yang dapat dilakukan agar beton dapat 

mengeras dengan proses sempurna adalah dengan melakukan pengecoran di udara 

terbuka tanpa ada air, tiang cerucuk disiapkan lebih dahulu di tempat dimana 

pondasi mau dipasang maka bila cor beton berbentuk telapak sudah kering 

sempurna maka diletakkan pada susunan atau group cerucuk yang sudah 

disiapkan namun untuk supaya beton telapak tadi tidak tergeser di tengah telapak 

menghadap ke atas dibuat lubang φ 10 – 15 cm sampai tembus ke bawah untuk 

nantinya ditanam tongkat. Tongkat bisa dari beton atau kayu ulin berbentuk 

silender atau persegi empat dengan ujung atas tongkat berhubungan dengan 

gelagar lantai bangunan. 

Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan kekuatan beton yang sempurna 

bebas dari pengaruh air rendaman luar yang bisa melarutkan air semen sehingga 

menjadikan beton pondasi menjadi tidak solid atau rapuh, tujuan lain adalah 

mengurangi pemakaian material dengan kayu sebagai bahan pondasi bangunan 

yang saat ini sudah semakin langka. 
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KHALAYAK SASARAN 

- Pelaksana pondasi pada tanah yang lunak yang selalu terendam air di tepi-tepi 

sungai yang ada di Banjarmasin. 

- Masyarakat yang merencanakan membangun rumah, merehabilitasi rumah 

yang selalu tergenang air. 

- Pelaksanaan bangunan di atas air yang dalam yang selalu terendam air. 

 

METODE 

- Pelaksanaan berupa pengukuran dengan menyiapkan sket, gambar dan contoh-

contoh bentuk pondasi yang sudah jadi yang besarnya sederhana ini bisa 

mewakili pondasi yang kecil dan yang lebih besar. 

- Ditampilkan gambar atau video cara pengolahan persiapan berupa landasan 

file group (kumpulan tiang pancang cerucuk) yang berada dalam tanah lunak 

berair. 

- Cara pemasangan telapak pondasi dan pemasangan tongkat bangunan. 

 

PEMBAHASAN 

Gambar petunjuk pembuatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapik Kayu Ulin 

Pancangan Kayu Galam  

Tongkat Kayu Ulin 

Sunduk Kayu Ulin 

Gambar Sepasang 

Tiang Pancang dengan 

Satu Lapik Kayu Ulin 

Gambar Sepasang Tiang 

Pancang dengan Satu 

Lapik Kayu Ulin 

dipasang Tongkat Kayu 

Ulin dan Sunduk Kayu 

Ulin 
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Namun bila bangunan tipe semi permanen, berlantai 2 atau lebih maka 

jumlah tiang pancangnya sudah lebih dari 4 batang misalnya 6 batang maka 

kedudukannya sudah tidak beraturan lagi seperti ini. 

 

 

 

 

 

 

Maka tidak akan bisa sempurna meletakkan “lapik” dari kayu ulin karena 

letak kepala pancangan tidak beraturan, oleh sebab itu dibuatlah pelat pondasi 

yang dapat menahan semua kepala galam yang dipancang tersebut. Bentuk pelat 

pondasi adalah sebagai berikut: 
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Catatan Pelaksanaan 

1. Umumnya pekerjaan berada di bawah permukaan air kira-kira kedalaman 1 

meter. 

2. Pelat pondasi berbentuk persegi panjang dengan tebal ± 15 cm – 20 cm dari 

beton bertulang dan cor dipermukaan (bukan dalam air) 

3. Lubang pada tengah pelat pondasi berguna agar tidak terjadinya geser pada 

pondasi tepat berada diatas kepala tiang pancang. 

4. Bila menggunakan tongkat beton bertulang maka usahakan mencor beton pada 

posisi air surut atau muka air terendah dan bekisting diusahakan rapat (kedap). 

5. Lebar pelat pondasi disesuaikan dengan sebaran pangkal tiang pancang yang 

terjadi setelah pemancangan pada setiap group atau kelompok 

Bentuk-bentuk lapik beton dibuat dengan menyesuaikan sebaran tiang 

pancang galam, jadi lapik beton bisa dibuat kemudian/belakangan setelah selesai 

pancangan beton 

Gambar di bawah ini bentuk-bentuk lapik  

 

 

  

 

 Bujur Sangkar Persegi Panjang Persegi Panjang  

Tongkat Kayu Ulin Masuk 

ke Lobang Lapik Beton 

(Keadaan ini sebenarnya 

berada di dalam air) 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Pencapaian dari kegiatan ini: 

1. Para peserta sangat senang dengan kegiatan ini karena merupakan hal yang 

baru diketahui. 

2. Pembuatannya sangat mudah karena tidak perlu dilakukan di dalam air. 

3. Begitu juga proses pemancangan kayu galam bisa dilakukan tanpa harus 

dengan aturan khusus artinya letak kepala galam bisa tidak beraturan. 

4. Dapat menggunakan tongkat kayu ulin maupun tongkat beton bertulang, 

tinggal pelaksanaan untuk tongkat beton bertulang menunggu air surut. 
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