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PENDAHULUAN 

INSTITUTE SOCIAL AND ECONOMIC CHANGE (ISEC) 

Cow Manure: Sustainable and Green Energy Development to 

Support Economy and Community Welfare in Suka Ma}u Women's 

Group, T eluk Meranti, Riau-lndonesia 

Kotoran Sapi: Pengembangan Energi Ramah Lingkungan dan 

Berkelanjutan Untuk Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Kelompok 

Perempuan Suka Maju dan Masyarakat Kelurahan Teluk Meranti, 

Riau - Indonesia 

Organisasi ISEC Riau saat ini mendapatkan dana dari pemerintah Finlandia melalui proyek Energy and 

Environmental Partnership {EEP) untuk memberdayakan satu kelompok perempuan di Kabupaten 

Pelalawan propinsi Riau. Fokus kegiatannya adalah menuju kemandirian energi perempuan dengan 

memperkanalkan biogas dari kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil 

dan kayu bakar. Melalui biogas diharapkan kelompok perempuan tersebut akan bangkit dan menjadi 

lebih produktif menggunakan sumberdaya yang ada menjadi sumber ekonomi baru. 

Kelompok perempuan memiliki arti penting dalam penguatan peran perempuan di masyarakat untuk 

menuju kesetaraan jender. Namun demikian, tidak mudah untuk menguatkan kelompok tersebut tanpa 

proses pendampingan dan diskusi yang berkelanjutan. 

Ruang lingkup program yang dikembangkan saat ini adalah membangun 4 unit reaktor biogas 

berukuran 5 m3 yang mampu menghasilkan gas untuk digunakan sebagai gas untuk memasak dan gas 

untuk menggerakkan genset sehingga mampu menghasilkan energi listrik. 1 Empat unit reaktor biogas 

dimanfaatkan oleh 20 rumah tangga, dengan 5 rumah tangga untuk masing-masing reaktor. 

DESIGN KONTRUKSI 

Design konstruksi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut merupakan gambar rancangan 

pembangunan reaktor. Gambar ini menjadi panduan teknisi dalam melakukan pembangunan. Dua hal 

yang mesti digaris bawahi adalah bahwa pertama toilet adalah optional dalam implementasinya, 

1efgan1ung kesediaan masyarakat untuk bersedia menghubungkan toilet pada reaktor. Kedua, bak 

�ng slurry tidak dibangun, hanya pada batas lubang slurry dari outlet. Jika warga akan 

menampung slurry dapat menggunakan ember atau wadah lainnya pada lubang outlet. 

� Sell!lal di1ilung ulang bahwa reaktor yang dibangun berukuran 20 mJ 



Gambar 1. 

Design Konstruksi Pembangunan Reaktor Biagas di Teluk Meranti 

DIAGRAM INSTALASI 

n

Diagram instalasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 berikut adalah bentuk sketsa sederhana 

yang menggambarkan pola aliran pemanfaatan biogas. Dari gambar tersebut dapat dltunjukkan adanya 

kandang ternak, reaktor biogas, kolam output dan pupuk biogas, rumah warga dan kebun. 

Gambar ini menjelaskan pola aliran energi dari kotoran ternak sebagai sumber energi, kemudian diolah 

dalam reaktor, menghasilkari gas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan 

seperti memasak atau menggerakkan genset sehingga menghasilkan energi listrik, limbah hasil 

produksi biogas berupa slurry yang ditampung di kolam output kemudian dijadikan pupuk biogas 

(berupa pupuk cair maupun pupuk padat). 

Sketsa sederhana ini dapat menjadi bahan sederhana untuk memberikan penjelasan singkat kepada 

warga masyarakat tentang biogas dan pentingnya reaktor dalam memproduksi gas tersebut. Terlebih

lebih lagi yang menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat adalah bahwa hewan ternak harus 

mulai dikandangkan jika akan memperoleh kotoran ternak sebagai bahan baku biogas secara mudah 

da  dengan jumlah yang mencukupi. Sehingga program ini menjadi salah satu langkah perbaikan 

perilaku masyarakat dalam pemeliharaan hewan ternak seperti sapi yang selama ini dilakukan warga 

dengan cara melepas begitu saja untuk ternak mencari makan sendiri, dan tidak perduli dengan kotoran 

sapi yang dihasilkannya. Atau bahkan hanya mengkandangkannya pada malam hari saja, sehingga 

ko1Dran yang diperoleh hanya yang diproduksi ternak pada malam hari saja. 
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