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Lampiran 6 

Seri Tlogolele 

Mbrebes mili menjadi mbayu mili  

Posted on September 15, 2013 

http://suprihati.wordpress.com/2013/09/15/seri-tlogolele-mbrebes-mili-menjadi-

mbayu-mili/ 

Mbrebes mili 

Mbrebes mili atau bercucuran air mata merujuk pada rasa sedih yang amat sangat. 

Itulah yang dialami oleh warga Desa Tlogolele yang berada di ujung Barat 

Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali pada erupsi Merapi akhir Oktober-

Nopember 2010.  Sebagai desa tertinggi yang langsung berbatasan dengan Taman 

Nasional Merapi arah Barat Daya, desa tersebut mengalami kerusakan yang parah, 

timbunan material abu dan pasir halus mencapai lebih dari 10 cm dan wargapun 

berbondong ke pengungsian ke wilayah PemKab Magelang. 

Banjir lahar dingin sebagai ikutan erupsi merusak tuk (sumber) air, menghantam 

dan menghanyutkan pipa air yang mengalirkan air ke desa dan bahkan membobol 

dam Kali Apu. Air sebagai kebutuhan vital dan komponen utama penyusun tubuh 

makhluk hidup (manusia, ternak dan tanaman) terputus alirannya pun ambrolnya 

dam sebagai prasarana utama transportasi keluar masuk desa menjadikan Desa 

Tlogolele resmi terisolir.  

Menggambarkan kritisnya masalah air, air kran yang sangat terbatas tercemar abu 

vulkanik terlarut, penduduk harus berjalan beberapa kilometer untuk mencapai 

sumber air di Kali Tulung yang berada di desa setempat bahkan harus menuju ke 

dasar sungai. Menadah air hujan saat musim penghujan menjadi bagian dari 

kenangan kesulitan tersebut. 

Mbanyu mili bersama water for life 

Menikmati bak-bak tandon air maupun bangunan bak distribusi air dengan pipa-

pipa paralon terurai di sepanjang desa bahkan pada bulan September (2013) yang 

dicandra dengan asat-asating sumber (sumber air mengering) juga jerigen penuh 

air yang siap diangkut penduduk ke rumah dan kebun mereka yang terasa adalah 

Tlogelele nan mbanyu mili (air mengalir).  
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 Merasakan mbrebes milinya warga Tlogolele, komunitas  Al-Azhar Peduli 

Ummat melaksanakan program water for life, pipanisasi air bersih Merbabu-

Merapi 12 km sebagai kontribusi recovery Merapi. Merbabu-Merapipun saling 

berbagi. Bahu membahu antar berbagai pihak, masyarakat sangat antusias 

menyambut program ini dan tuntas pada bulan April 2011. “Dalam suasana 

penuh kekeluargaan hari itu, semua saling mengingat jatuh bangun, saat 

menaklukkan 10 jurang untuk membentangkan 

pipa 4 inc sejauh 12 KM.” Demikian petikan 

dari web Al-Azhar Peduli Ummat saat acara 

serah terima hasil kegiatan ini, mbrebes mili 

berganti mbanyu mili di Tlogolele. 

 

Hutan, gunung, air kekayaan Ibu Pertiwi 

Tiada gunung tanpa hutan, tiada hutan tanpa tumbuhan, tiada tumbuhan tanpa 

penyimpanan air. Secara alami gunung yang berselimutkan hutan menjadi rumah 

bagi cadangan air dan pada gilirannya menjadi air kehidupan bagi masyarakat 

sekitarnya bahkan air mengalir sampai jauh bagi masyarakat pesisir.  

Ekosistem hutan memiliki peranan sangat penting dalam pengaturan dan 

perlindungan tata air (fungsi hidrologis hutan). Bagaimana tajuk pepohonan 

mengintersepsi air hujan menyimpannya sebagai selaput tipis di permukaan 

batang maupun rimbuan lembar daunnya, melepaskannya kembali ke atmosfer 

menjadi bagian air hujau dalam siklus air kecil. Lebatnya perakaran dan seresah di 

lantai hutan sebagai pengikat agregat tanah sehingga tidak mudah tererosi, 

ditandai dengan jernihnya air yang keluar dari tepian hutan.  

Berbagai teori membahas tentang persentase penutupan lahan dan 

implementasinya. Pemahaman awam saya, deforestasi maupun alih fungsi hutan 
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meski dengan tingkat penutupan lahan yang sama berpengaruh pada fungsi 

hidrologisnya. 

Seberapa hutan selimut gunung berupa hutan lindung, bagaimana kawasan 

konservasi terlindungi dari tekanan ekonomi industri, bagaimana pertumbuhan 

ekonomi dan ekologi saling bersinergi agar tidak menjadi bagian dari lirik lagu 

Ibu Pertiwi sedang merintih dan bersusah hati. 

Gunung Merapi sebagai gunung berapi dengan bentuk strato (kerucut) memiliki 

sungai-sungai yang akan menurun terjal, implikasinya pada musim penghujan air 

mengalir dengan deras. Kecepatan aliran air tersebut menghasilkan daya gerus dan 

daya  angkut atau erosi yang tinggi sehingga cukup banyak tanah subur dan 

lumpur dari lahan pertanian yang dilaluinya dan tebing sungai untuk diendapkan 

di bagian sungai yang lebih datar. 

Refleksi kini 

Dari hayatan sesaat banyu mili di Tlogolele ini minimal dua pembelajaran kami 

dapat yaitu tentang (1) pengelolaan sumberdaya alam hutan-gunung sebagai 

sumber air bersih dan (2) pewujudnyataan empati berbagi. Mencerna cerita 

panjang masa-masa sulit air hingga mbrebes mili dan usaha keras mengalirkan air 

merentang pipa melintas jurang untuk menghadirkan air, bagaimana kita bersikap 

tega dalam pemanfaatan air yang mbanyu mili tinggal putar kran di rumah? 

 Untuk skala rumah tangga kegiatan 

mengurangi (reduce) dan pemanfaatan 

kembali (reuse) bisa diterapkan. Sebagai 

contoh kecil, bila setiap orang menghemat 

1 gayung per kegiatan mandi, maka 

dalam waktu 1 bulan setiap keluarga yang 

terdiri dari 4 orang mampu menghemat 

sekitar 1*2*4*30 setara dengan 240 liter, mampu mencukupi kebutuhan lebih dari 

2 jiwa per hari dengan standar kota sedang dengan kebutuhan 110 liter / per kapita 

/ hari. Pemanfaatan kembali semisal bilasan cucian terakhir (busa sabun sudah 

minimal) dimanfaatkan untuk kegiatan membersihkan kamar mandi ataupun 

menyiram halaman. 
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Bila Merbabu-Merapi meneladankan diri empati saling berbagi air kehidupan 

(tirtaning agesang) menjadi pengingat diri bahwa setiap titah menjadi pengelola 

sekaligus bagian alam dalam mengupayakan kesejahteraan. Berbekal semangat 

kerjasama dan kerja keras, mensyukuri berkat melalui empati sesama, mbrebes 

mili mampu diubah menjadi mbanyu mili, kearifan lokal masyarakat Desa 

Tlogolele menyikapi krisis air pasca erupsi Merapi 2010.  Lestari bumi 

anugerahNya. Bila Merbabu-Merapi meneladankan diri empati saling berbagi air 

kehidupan (tirtaning agesang) menjadi pengingat diri bahwa setiap titah menjadi 

pengelola sekaligus bagian alam dalam mengupayakan kesejahteraan. Berbekal 

semangat kerjasama dan kerja keras, mensyukuri berkat melalui empati sesama, 

mbrebes mili mampu diubah menjadi mbanyu mili, kearifan lokal masyarakat 

Desa Tlogolele menyikapi krisis air pasca erupsi Merapi 2010.  Lestari bumi 

anugerahNya. 
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