
Pemanfaatan Ruang di Bawah Rumah Panggung 
untuk Kesehatan dan Konservasi

Rumah Panggung: Warisan Budaya dan Kearifan Lokal
Rumah panggung merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional yang bisa dibanggakan 
sebagai salah satu produk budaya masyarakat Indonesia. Bentuk rumah ini merupakan hasil 
adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam, misalnya pasang-surut air, menghindari banjir dan 
binatang buas. Di banyak tempat, terutama di daerah pedalaman, teknik rumah panggung ini masih 
dipertahankan karena keselarasaanya dengan alam sekitar. Lantai rumah panggung di daerah daratan 
biasanya berjarak 1-2 meter dari tanah, sedangkan di daerah rawa atau lahan basah bisa berjarak 
hingga 4-10 meter dari permukaan air terendah saat surut. Bagian bawah rumah panggung dapat 
tetap menyerap atau dilalui air. Artinya, ramah lingkungan dan selaras dengan fungsi hidrologi.

Penggunaan Kolong Rumah Panggung
Selain kelebihannya yang selaras dengan alam dan merupakan warisan budaya leluhur, ada satu hal 
yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat penghuni rumah panggung tersebut, 
yaitu penggunaan kolong rumah. Banyak rumah panggung, terutama di kawasan darat, ruang kolong 
rumah digunakan untuk memelihara binatang ternak dan tempat membuang sampah. Pemanfaatan 
seperti ini kurang baik untuk kesehatan karena:

1. Dapat menyebabkan gangguan pernafasan, pencernaan dan berbagai penyakit menular 
lainnya

• Kotoran hewan mengandung nitrat dan parasit seperti Giardia dan Cryptosporidium — semuanya 
berbahaya bila mencemari sumber air minum.1   Nitrat dapat menyebabkan Sindrom Bayi Biru, 
yaitu kelainan darah pada bayi. Giardia intestinalis adalah parasit penyebab diare, ditandai dengan 
kram perut, kembung dan mual.  Diare akibat infeksi giardia banyak ditemukan di daerah yang 
sanitasinya kurang baik.2 Cryptosporidium juga menyebabkan diare, dan dapat berakibat fatal bila 
penderita tidak dirawat secara serius.3  

• Proses pembusukan kotoran hewan dan sampah menghasilkan gas yang mencemari udara, 
berbau dan beracun, serta dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan, radang paru-paru 
dan meningkatkan resiko asma.  Salah satunya, gas sulfurdioksida (SO2), dapat mengakibatkan 
rasa mual, sakit kepala, serta iritasi mata dan tenggorokan.4

•	 Ayam	 terkenal	 sebagai	 salah	 satu	 penyebar	 virus	 flu	 burung.	 	Sejak	 tahun	 2004,	 flu	 burung	
menjadi penyakit yang ditakuti di seluruh dunia dan banyak korban manusia yang meninggal. 
Untuk	mencegah	penyebaran	lebih	luas,	ribuan	unggas	yang	diduga	terjangkit	flu	burung	terpaksa	
dibasmi, baik di kota maupun di pelosok pedesaan. Lokasi peternakan unggas pun banyak yang 
dipindahkan	agar	jauh	dari	hunian.		Ini	menggambarkan	betapa	bahayanya	wabah	flu	burung.
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Tulisan ini disusun untuk 
berbagi pengalaman, dan 
merupakan bagian dari 
kegiatan CIFOR-Riak Bumi 
dalam Mendorong Tata Kelola 
yang Baik dan Konservasi 
yang Bermanfaat bagi 
Masyarakat Lokal di Taman 
Nasional Danau Sentarum 
(TNDS).  Tulisan ini tidak 
dimaksudkan sebagai sebuah 
resep atau acuan yang 
baku, melainkan sebagai 
bahan untuk memicu diskusi 
yang	bisa	dimodifikasi	dan	
disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan lokal.  Seluruh 
isi tulisan merupakan 
pengalaman dan pendapat 
penulis, dan belum tentu 
mewakili pandangan lembaga 
kami masing-masing. 



• Tanah yang tercampur kotoran ayam, 
adalah tempat tumbuh jamur Histoplasma 
capsulatum.  Bila tanah itu terganggu, spora 
jamur akan terbang dan tersebar melalui 
udara.  Jika terhisap, bisa menyebabkan 
penyakit paru-paru, dan kadang-kadang 
menyerang bagian tubuh lainnya seperti 
otak.5

• Ternak berkaki empat misalnya sapi, 
kambing dan rusa dapat menularkan 
penyakit penyakit kuku dan mulut, anthrax 
dan kaskado.  Kaskado adalah penyakit yang 
biasa ditemukan pada sapi, namun dapat 
menular ke manusia dan menyebabkan kulit 
tampak bersisik putih, seperti yang pernah 
ditemukan di Papua.6 

•	 Ada beberapa jenis nyamuk malaria yang 
senang menempel di dinding kandang, dan 
bertelur di genangan air kotor.

 
2.  Menjadi tempat pertumbuhan dan 

penyebaran bibit penyakit
Kotoran hewan,7 ditambah lagi dengan kondisi 
lembab dan zat-zat yang sedang membusuk 
(misalnya sampah basah), adalah tempat 
subur untuk pertumbuhan lalat yang telah lama 
dikenal sebagai agen penular penyakit.  Kuman 
penyebab penyakit menempel di kaki dan 
rambut halus di seluruh tubuh lalat.  Ketika lalat 
hinggap di makanan, kuman yang menempel 
akan berpindah ke makanan.  Kuman kemudian 
termakan oleh manusia dan masuk ke dalam 
saluran pencernaan, menyebabkan tifus, kolera, 
diare, disentri, dan lain-lain. Selain penyakit 
pencernaan, lalat juga dapat menularkan penyakit 
lain seperti radang tenggorokan, difteria, dan 
penyakit gatal-gatal pada kulit.  Lalat juga diduga 
membawa virus penyakit polio dan penyakit-
penyakit lain yang berbahaya.8

Memelihara hewan dan membuang sampah di 
kolong rumah tak hanya menimbulkan masalah 
kesehatan, namun juga kotor dan bau tidak 
enak.  Pemandangan yang kurang baik, apalagi 
bagi tamu yang belum terbiasa.  Di musim 
hujan, air hujan yang mengalir ke kolong rumah 
tertahan oleh kotoran dan menimbulkan bau tak 
sedap yang tercium hingga ke teras dan dalam 
rumah.   Di musim kemarau, tanah yang kering 
bercampur dengan kotoran teraduk-aduk oleh 

Newsletter CIFOR - Riak Bumi
Konservasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat Lokal

Edisi I no. 1 - Juli 2007

hewan yang mengais makanan, dan debunya 
naik ke rumah.  

Lalu di mana dan bagaimana sebaiknya 
memelihara hewan dan membuang 
sampah?
Kandang9 sebaiknya berjarak minimal 50 
meter, dan tempat pembuangan sampah 
minimal 10 meter dari rumah, tergantung 
besarnya halaman.  Untuk kesehatan manusia, 
semakin jauh kandang, semakin baik, namun 
tergantung dari luas lahan dan keamanan 
di tempat tersebut.  Sebagai contoh, rumah 
panggung masyarakat Dayak di Kalimantan 
(rumah panjang) biasanya mempunyai halaman 
belakang yang cukup luas, dan dapat menjadi 
tempat ideal untuk menempatkan kandang dan 
pembuangan sampah. Pemilihan tempat juga 
harus memperhatikan aliran air, arah angin dan 
ketinggian, untuk menghindari pencemaran ke 
dalam rumah.  

Cara paling sederhana untuk pembuangan 
sampah adalah dengan menggali lubang dan 
daur-ulang, sehingga volume sampah dijaga 
seminimal mungkin.  Sampah basah (sisa 
makanan dan masak) dapat menjadi pakan 
hewan peliharaan, sedangkan sampah kering 
(plastik, kertas) yang masih bersih sebagian 
bisa dimanfaatkan kembali.  Kantung plastik 
bekas, misalnya, bila bagian bawahnya diberi 
lubang, maka bisa berfungsi menjadi semacam 
polybag untuk menanam bibit tanaman.

Jadi kolong rumah bisa dimanfaatkan untuk 
apa?
Khusus rumah panggung yang kolongnya 
cukup tinggi (sekitar 2 meter, atau lebih tinggi 
dari orang dewasa) dan tidak terendam air, 
serta memiliki teras/tempat jemuran yang 
cukup menerima sinar matahari dan hujan, 
sebaiknya digunakan untuk memelihara dan 
membudidayakan berbagai tumbuhan yang 
memiliki nilai gizi, obat tradisional, keindahan 
(tanaman bunga), ekonomi dan konservasi.  
Lihat kotak 1 untuk beberapa hal teknis.  

Catatan Penting
Ada beberapa hal penting yang perlu 
diperhatikan dalam mengubah fungsi kolong 

Kotak 1.   Hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebun di kolong 
rumah panjang
1.  Adakah binatang yang dapat merusak/mengganggu tanaman.  Bila ada, maka diperlukan 

sekat pembatas.  Sekat dapat dibuat dari bahan yang mudah ditemukan di lingkungan 
sekitar, misalnya bilah bambu, ranting kayu, jaring nilon, dsb.

2. Kapan, berapa lama dan berapa dalam air akan menggenangi kolong. Hal ini penting 
untuk menentukan jenis tanaman yang sesuai

3. Bagaimana arah sinar matahari terhadap kisi-kisi lobang lantai
4. Adakah cairan atau benda yang dapat merusak tanaman bila terjatuh dari atas kolong
5. Bagaimana mengajak masyarakat lain untuk turut melakukan penanaman di kolong 

dengan senang hati
6. Bagaimana ketersediaan air untuk menyiram tanaman di kolong (jarak sumber air ke 

kolong dan ketersediaannya di musim kemarau).  Semakin mudah pengairan, semakin 
senang orang menanam.  Beberapa cara mempermudah pengairan yang dilakukan 
masyarakat Sungai Pelaik antara lain menggunakan alat semprot berkapasitas 15 liter.  
Upaya lain adalah membuat kincir air di sungai yang hanya berjarak sekitar 50 meter 
ke rumah. 
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Tumpukan sampah

Tumpukan sampah

Kandang di kolong rumah
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rumah, antara lain:
• Kegiatan ini berarti berupaya mengubah 

kebiasaan yang telah berlangsung lama, 
sehingga diperlukan pendekatan yang 
dapat diterima masyarakat, misalnya 
dengan cara yang partisipatif. 

• Diperlukan sumberdaya (biaya, energi 
dan waktu) untuk membuat kandang 
baru di halaman, dan kebun di kolong 

• Setelah kebun dibuat, tantangan yang 
muncul adalah: kebosanan merawat, di 
musim kemarau tak ada yang menyiram 
karena musim panen ikan, dan jika 
penjualan hasil budidaya tidak lancar, 
perawatan pun diabaikan 

Tantangan tersebut bisa jadi tak berarti, bila 
masyarakat menyadari manfaatnya yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan manusia
Di siang hari, tumbuhan menyerap 
karbondioksida dan berbagai zat lain yang 
tidak baik bagi kesehatan manusia.  Di saat 
yang bersamaan, tumbuhan menghasilkan 
oksigen, yaitu udara bersih yang dibutuhkan 
untuk pernafasan.  Penyiraman tanaman 
di kolong juga membuat udara di dalam 
rumah menjadi sejuk dan mengurangi debu 
yang beterbangan.  Maka kolong yang 
tadinya kotor dan dapat menjadi sumber 
penyakit, berubah menjadi penghasil udara 
bersih dan segar.  Penting diingat, hindari 
penggunaan pupuk dan pestisida kimia 
karena dapat berbahaya bagi manusia 
yang tinggal di rumah tersebut.  Gunakan 
pupuk dan pestisida organik, berbahan 
dasar tumbuhan.

2.  Peluang peningkatan penghidupan 
masyarakat

Hasil budidaya tumbuhan, suatu saat 
dapat dijual sehingga ada penghasilan 
tambahan. Jenis tanaman dapat dipilih 
sesuai keinginan, kondisi dan potensi 
setempat misalnya tanaman hias, anggrek, 
tanaman langka, buah-buahan, tanaman 
penghijauan, atau sayuran.  Jika lokasi 
berada di kawasan dilindungi dan yang 
ditanam berasal dari alam, maka yang 
boleh dijual hanya hasil budidaya, sehingga 
keberadaan induknya tetap terjaga dan 
berkelanjutan.  

Rumah yang bersih, apalagi bila hijau dan 
berbunga, dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat dan tamu yang datang.  Di banyak 
tempat di Indonesia, sedang dikembangkan 
ekowisata dan wisata budaya, termasuk 
kunjungan ke rumah-rumah tradisional.  Bila 
masyarakat ingin rumah atau kampungnya 
menjadi daerah tujuan wisata, kebersihan 
adalah salah satu syarat penting untuk 
membuat wisatawan merasa betah.

3. Mendorong kesetaraan gender
Kelompok yang sering terpinggirkan dalam 
pengambilan keputusan, misalnya perempuan 
dan anak-anak, dapat ikut aktif menanam 
serta merawat tanaman budidaya. Dilakukan 
sebagai hobi di waktu luang, namun menjadi 
sumber pendapatan tambahan.  Partisipasi 
aktif ini merupakan salah satu kondisi 
yang diperlukan untuk meningkatnya peran 
dan suara mereka dalam pengambilan 
keputusan.

4.  Mendukung penyelamatan tumbuhan 
langka

J e l a s ,  p r a k t e k  p e m e l i h a r a a n  d a n 
pembudidayaan tumbuhan langka dan/atau 
bernilai ekonomi di kolong rumah panjang, 
terutama yang berlokasi di dalam kawasan  
dilindungi, mendukung upaya penyelamatan 
dan menjaga jenis-jenis tersebut.   

Pengalaman di Rumah Panjang Sungai 
Pelaik, Taman Nasional Danau Sentarum
Masyarakat di sini memindahkan kandang 
ayam dan babi, dari kolong rumah ke halaman 
depan dan belakang.  Jaraknya cukup jauh, 
yaitu sekitar 50 meter.  Aliran air dan arah 
angin bergerak dari samping rumah sehingga 
bau dan udara dari kandang tidak masuk ke 
rumah.

Ketika masyarakat mendapat pelatihan 
pengenalan dan budidaya anggrek alam, 
kolong rumah kemudian digunakan sebagai 
’nursery’ anggrek alam.  Mengapa anggrek 
yang	 dipilih?	Anggrek	 alam	 termasuk	 flora	
yang sering luput dari perhatian pemerhati 
lingkungan, padahal nilainya sekaligus 
ancaman yang dihadapinya sangat tinggi.  
Pencahayaan, kelembaban dan ketersediaan 
bahan-bahan secara alami di lokasi ini sesuai 

Kotak 2.  Pemilihan Jenis Tanaman 
1. Pilih jenis yang membutuhkan sinar matahari 30-60%, bermanfaat dan memiliki 

nilai kesehatan, ekonomi, budaya, konservasi, atau tanaman berbunga/ berdaun 
indah.  Di tahap awal, pilih jenis yang mudah dipelihara.

2. Pada tahap pertama pengalihan dari bekas kandang menjadi kebun, kurang 
dianjurkan untuk langsung menanam sayuran, karena ada kemungkinan kolong 
masih menyimpan bibit penyakit dari hewan dan sampah. Di samping itu, sayuran 
dan buah-buahan lebih sesuai tumbuh di tempat terbuka.

3. Bisa juga untuk pembibitan tanaman bernilai ekonomi, misalnya bibit gaharu, 
jelutung, pasak bumi, dan dipterocarps; atau tanaman yang tidak langsung 
dikonsumsi dalam waktu dekat misalnya durian dan rambutan. Dalam hal ini, 
kolong cocok untuk tempat penebaran biji, pelaksanaan okulasi dan stek, serta 
pemeliharaan hasil cangkokan dan tanaman yang baru dipindahkan.

4. Jika hasil kebun bisa dijual, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat 
untuk terus menanam di bawah kolong. 
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Penyiraman menggunakan semprotan

Kolong yang telah digunakan untuk kebun, tampak 
hijau, segar dan bersih

Jaring dipasang untuk mencegah binatang masuk ke 
kebun di kolong

Anggrek yang ditemukan terjepit di antara kayu, 
diselamatkan dan ditanam di kolong rumah
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untuk penanaman anggrek.  Masyarakat, setelah mendapat pelatihan, melihat 
keindahan bunganya dan memahami nilainya, juga menjadi tertarik menanam 
anggrek terutama yang ditemukan dalam kondisi ’mengenaskan’ (lihat kotak 
3). Maka masyarakat turut berperan dalam konservasi, dan sebaliknya upaya 
ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat, dan menjadi kebanggaan untuk 
ditunjukkan kepada peneliti, LSM, wartawan dan turis yang kerap datang ke 
Danau Sentarum.  

Penutup
Rumah panggung, mestinya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia karena 
merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional, dan menjadi bukti sejarah 
panjang adaptasi kebudayaan manusia terhadap lingkungannya.  Konstruksi, 
bentuk dan bahannya pun selaras dengan alam.  Perubahan fungsi kolong rumah 
panjang dari tempat pemeliharaan hewan dan pembuangan sampah menjadi 
tempat budidaya tanaman, hanyalah satu cara untuk meningkatkan kesehatan 
penghuni rumah, sambil sekaligus mempertahankan warisan budaya, membuka 
peluang sumber pendapatan tambahan, mendorong kesetaraan gender, dan 
mendukung	pelestarian	flora	Indonesia.				

Dari pengalaman kami, beberapa kondisi yang dibutuhkan agar upaya ini 
berhasil adalah:
• Menggunakan jenis-jenis tanaman budidaya yang bermanfaat untuk 

masyarakat.
•  Menggunakan metode partisipatif, dan bukan dengan cara memberi petunjuk 

atau mengajari.  Kesadaran perlunya perubahan dan munculnya ide-ide baru 
datang dari masyarakat sendiri.  Kegiatan pun dilakukan oleh masyarakat.  

• Ada kepercayaan  dan dukungan dari masyarakat.  Sebaliknya, fasilitator 
pun percaya penuh pada kemampuan masyarakat

• Fasilitator memiliki kepekaan terhadap budaya dan kondisi lokal
• Adanya aliran informasi dan pengetahuan dari luar ke masyarakat, serta 

kesempatan melihat perbandingan di tempat lain, sehingga masyarakat dapat 
membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang cukup komprehensif

Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menimbulkan inspirasi baru 
bagi para pembaca.

Catatan akhir
1  Sumber: US Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/region09/animalwaste/problem.

html)
2  Sumber: http://www.mayoclinic.com/health/giardia-infection/DS00739
3  Sumber: Sulaiman IM, Xiao L, Escalante L, Yang C, Arrowood M, Beard B, Lal AA.  1998.  

Development	of	species	and	strain	specific	tools	in	the	diagnosis	of	cryptosporidium	parasites.		NLM 
Gatew. 1998 Mar 8-11; (abstract no. P4.1).  Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 
GA.  

4  Sumber: http://www.epa.gov/region09/animalwaste/problem.html US Environmental Protection 
Agency

5  Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Histoplasmosis 
6  Pengamatan penulis dan diskusi informal dengan masyarakat
7  Kotoran hewan dapat diolah menjadi pupuk organik dan biogas.  Namun di berbagai lokasi yang 

kami datangi, kotoran hewan masih dibiarkan berserakan di kolong rumah, bercampur dengan air 
buangan dari dapur.  Di tempat yang sama, hewan-hewan ini mengais tanah mencari makanan.

8  Sumber: Dr. Ernawati Sinaga, MS, Apt. Konsultasi Kesehatan dan Kefarmasian Harian Republika.  
Indonesian Pharmaceutical Watch (IPhW)

  http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=2&id=164529&kat_id=105&kat_
id1=150&kat_id2=204)

9  Kandang ayam, kambing atau babi minimal berjarak 50 meter. Namun bila memelihara sapi dan 
kerbau, sebaiknya lebih dari 50 meter.
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Kotak 3.  Anggrek alam di Indonesia
Dunia bisnis telah lama melirik anggrek sebagai 
salah satu penghasil devisa terbesar.  Sayangnya, 
flora yang satu ini sering luput dari perhatian 
para pemerhati lingkungan. Beberapa peraturan 
pemerintah dan kesepakatan internasional memang 
bermaksud melindungi keberadaan anggrek di 
habitat alaminya, misalnya dengan larangan 
penjualan jenis-jenis tertentu.  Namun kenyataannya, 
di hutan anggrek alam menghadapi berbagai 
ancaman.  Faktor alami di antaranya karena jatuh 
dan terjepit batang pohon, atau terendam air pasang.  
Ancaman serius yang disebabkan kegiatan manusia 
antara lain:
• Anggrek terbakar atau mati kekeringan saat 

hutan ditebang dan saat pembukaan lahan 
untuk kebun atau ladang

• Terkena polusi pertambangan
• Pembersihan kebun dari gulma
• Eksploitasi tanpa imbalan harga memadai bagi 

masyarakat lokal
Untuk menyelamatkan anggrek alam, diperlukan 
peningkatan pemahaman pemerintah dan ”dunia 
luar” akan kenyataan tersebut di atas, dan pelatihan 
bagi masyarakat lokal mengenai nilai, potensi dan 
budidaya anggrek alam. Beberapa genus anggrek 
yang mampu hidup di kolong rumah panjang adalah 
Aerides, Bulbophyllum, Coelogyne, Dendrobium, 
Eria, Filkingeria, sebagian Grammatophyllum, 
Habenaria, Phalaenopsis dan Vanda.  Beberapa 
genus/spesies yang tidak cocok di kolong 
karena membutuhkan matahari 100%: Arachnis 
flosaeris, Arundina bambusifolia, Dipodium pictum, 
Spathoglottis plicata, Vanda hookeriana.
Sumber: Prasetyo, B. dan Zulkifli M.S.  Akan terbit.  
Anggrek Alam dan Masyarakat Lokal: sebuah contoh 
Simbiosis Mutualisma antara Konservasi dan Manusia.  
CIFOR, Bogor, Indonesia. 

Ibu-ibu merawat tanaman di sela waktu luang
Bulbophyllum beccarii, anggrek yang hanya 
ditemukan di Borneo


