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KATA PENGANTAR 

 

 

Pengetahuan tentang lingkungan hidup hewan semakin dirasakan manfaatnya dan telah 

menjadi perangkat yang penting bagi mahasiswa putra dan putri yang sedang mengikuti 

kuliah di perguruan tinggi. Mengingat informasi tentang isu-isu lingkungan hidup semakin 

hangat dan kompleks, maka diperlukan pendekatan multidisiplin ilmu untuk berkontribusi 

dalam penyelesaian permasalahan tersebut.Untuk itu diperlukan perlu pemilahan dari 

berbagai informasi yang disesuaikan dengan bidang ilmu biologi. Oleh karena itu penulis 

memberanikan diri untuk menyusun suatu buku sederhana tentang ilmu pengetahuan 

lingkungan yang dapat dipergunakan sebagai buku teks oleh mahasiswa, guru, dan pemerhati 

pendidikan ataupun sebagai buku referensi. 

Berdasarkan kurikulum mata kuliah ilmu pengetahuan lingkungan (IPL) dengan bobot 3 

SKS di program studi pendidikan biologi FKIP-UR. Buku ini berisi penjelasan-penjelasan 

ilmu pengetahuan lingkungan yang memberikan bekal teori dan terapan kepada mahasiswa 

dalam rangka memecahkan suatu permasalahan lingkungan dengan pendekatan ilmiah. 

Penekanan diberikan kepada pengertian tentang aspek terapan praktis pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah ditekankan untuk membentuk pemikiran kritis, komunikatif dan proaktif, 

partipatif pada mahasiswa. 

Isi buku ini mencakup penjelasan tentang cakrawala IPL, isu-isu lingkungan, sumber 

daya dan IPTEK, penyelamatan dan pelestarian hutan, penyelamatan dan pelestarian 

ekosistem akuatik, ekologi sebagai dasar IPL, azas-azas lingkungan, pengembangan 

pertambangan dan industri, penyelamtan dan pelestarian lahan dan tanah, laut dan atmosfir, 

dan lingkungan dan kesejahteraan. 

Sudah terang, tulisan manusia itu tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Oleh 

karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik-kritik dan saran-saran yang membangun dari 

kolega dan para ahli dalam rangka menyempurnakan buku ini. 

Dalam penyusunan buku ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, petunjuk, saran 

dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima 

kasih. Penulis berusaha menyusun buku ini dengan kesadaran dan komit terhadap peningkatan 

dunia pendidikan dengan harapan buku ini dapat dibaca serta dipelajari oleh semua pihak. 

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu 

pendidikan sains di negara kita ini.  

        

 

Pekanbaru,    Februari 2013 

Penulis, 
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CAKRAWALA ILMU 

PENGETAHUAN LINGKUNGAN 
 

 

A. SEJARAH DAN RUANG LINGKUP (ILMU) PENGETAHUAN LINGKUNGAN 

Ilmu pengetahuan lingkungan sebagai bidang keilmuan lahir dari satu pandangan 

antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. “Ibu Kandung” (Ilmu) 

pengetahuan lingkungan dari pihak ilmu pengetahuan alam adalah biologi, khususnya 

ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup 

(termasuk manusia) dengan lingkungan hidupnya. 

Kata”termasuk manusia” dalam definisi diatas berada dalam kurung. Hal ini bukan 

tanpa alasan, sebab dalam definisi ekologi murni berasal dari cabang keilmuan biologi, yang 

dimaksud dengan makhluk hidup sebenarnya lebih banyak menyangkut dunia hewan dan 

tumbuhan. Sedangkan manusia adalah pengamat dari proses hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) itu dengan lingkungan hidupnya. Kalau kita 

gambarkan bahwa hubungan timbale balik antara makhluk hidup dengan lingkungan 

hidupnya itu terjadi di alam, manusia sebagai pengamat proses hubungan timbal balik seolah-

olah berada diluar alam itu. Karena itu, acapkali pula dikemukakan bahwa dalam makna 

ekologi sebagai cabang keilmuan secara murni memang manusia ditempatkan diruang lingkup 

ilmu. Bahkan Transley (1936) ketika memperkenalkan konsep ekosistem sebagai bagian dari 

proses perkembangan ekologi juga belum menganggap manusia sebagai bagian dari 

ekosistem secara utuh. Ekosistem atau sistem ekologi adalah sistem yang terdiri atas 

komponen biotis (jasad renik, tumbuhan, hewan) dan komponen abiotis (udara, tanah, air) 

yang berhubungan secara timbal balik di alam, sehingga merupakan suatu kesatuan yang tak 

terpisahkan. Jelas disini keddukan “manusia diluar alam” itu. Namun, murid Transley,  yang 

bernama Polunin (1960) mengatakan sebagai berikut: 

“It should be realized, howeve, that Man-related compounds, e.g. pesticides, 

heavy metals or radioactive materials, are now found within most natural 

ecosystem. Furthermore, the impact of man’s socio-economio system on 

ecosystem structure and function can no longer be ignored”. 

(Harus disadari, bagaimanapun bahwa senyawa-senyawa yang berkaitan dengan 

kegiatan manusia seperti pestisida, logam berat, radio aktif, sekarang ditemukan 

dalam ekosistem alam. Lebih dari pada itu, dampak dari sistem sosial ekonomi 

manusia terhadap struktur dan fungsi ekosistem sudah tak dapat diabaikan lagi). 

Apakah yang dikemukakan oleh Pulonin memang benar. Kenyataan dalam 

membuktikan perjalanan ruang dan waktu, bahwa manusia dengan segala kegiatan dalam 

perikehidupannya memang mengambil dan memasukkan sesuatu kedalam ekosistem alam. 

Bahkan manusia dapat mengubah ekosistem alam menjadi ekosistem buatan yang sesuai 

dengan keinginan manusia itu sendiri (kota, kawasan agroekosistem, kawasan industri, 

bendungan serbaguna). Karena itu, atas dasar kenyataan ini Jhonson (1977) menyarankan 

suatu pembedaan antara definisi ekologi dengan ilmu pengetahuan lingkungan sebagai 

berikut: 

Ekologi adalah disiplin ilmu dlam ilmu pengetahuan alam yang mencoba memahami 

struktur, fungsi, dan perilaku ekosistem. Sedangkan ilmu pengetahuan lingkungan adalah 

jalinan (interdisiplin) ilmu yang berupaya mengukur dan mengevaluasi dampak (perubahan) 

akibat kegiatan manusia terhadap ekosistem sedemikian rupa, sehingga data memberikan 
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kemampuan untuk mengelola ekosistem tersebut demi kehidupan dan kelulusanhidup manusia 

itu sendiri. 

Karena “kepentingan dan kelulushidupan manusia” itu tidak lepas dan tidak dapat 

lepas dari ekosistem yang didalamnya mengandung unsure biotis dan abiotis, unsure 

MANUSIA dalam ilmu pengetahuan lingkungan adalah manusia yang memahami huubungan 

timbal baliknya yang sangat erat dengan unsure tumbuhan, hewan, jasad renik (unbiotis) dan 

udara, tanah, air, ruang yang luas (abiotik) di alam. Bedanya manusia dari unsure-unsur dlaam 

ekosistem itu adalah kenyataan bahwa manusia itu merupakan makhluk hidup satu-satunya di 

alam yang memiliki iman, budi, dan akal. Hal ini berarti bahwa dalam ilmu pengetahuan 

lingkungan manusia itu pada hakikatnya adalah bagian dari alam, bahkan merupakan bagian 

dari ekosistem. Kemudian dengan iman dan budi serta akalnya, manusia harus mampu 

mengendalikan kegiatannya dan mengelola lingkungan hidupnya. Dari uraian diatas tampak 

pendekatan ekosistem yang dianut atau dijadikan dasar dalam ilmu pengetahuan lingkungan 

telah meletakkan ekologi sebagai disiplinmu yang akan terus menjadi penting dan bertambah 

kuat dalam biologi. Namun dilain pihak, unsur manuisa ini merupakan materi kajian tersendiri 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang ruang lignkup kajiannya bukan semata-mata sebagai 

ilmu belaka, tetapi juga sebagai upaya untuk memecahakan permasalahan dalam perilaku dan 

perikehidupannya. Sebab itulah, (ilmu) pengetahuan lingkungan menjadi yang merupakan 

perpaduan antara Ilmu Pengetahuan Alam dengan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Sebenarnya upaya memadukan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

sudah berkembang sejak 20-30 tahun yang lalu. Namun, sejauh itu hasil yang dicapai berupa 

pada tahap konsepsi, pemikiran atau falsafahnya saja. Misalnya: Planet Bumi tempat manusia 

dan makhluk hidup lainnya dapat berperilaku dan melaksanakan bebagai kegiatan dipandang 

dari segi ekologi memang akan terbagi kedalam beraneka bentuk dan jenis ekosistem. Namun 

berdasarkan corak persamaan dan perbedaannya satu dengan yang lain, berbagai ekosistem itu 

dapat dikelompokkan menjadi satuan yang lebih besar disebut ekosfera (ekosfera hutan tropis, 

ekosfera tundis). 

Namun, karena planet bumi ini merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang 

dihuni oleh makhluk hidup, seluruf ekosfera yang ada di bumi disebut Biosfera. Dalam 

biosfera ini terdapatlahmakhluk hidup yang disebut dengan kelebihan dari makhluk hidup lain 

karena memiliki fitrahnya tersendiri melalui iman dan budi akalnya. Karena itu, Vernadsky 

(1945) berpendapat nasib biosfera (baca: planet bumi) sangat bergantung seberapa jauh 

manusia (sebagai salah satu penghuninya) memahami dampak (perubahan) yang akan 

ditimbulakn akibat kegiatannya berdasarkan wawasan falsafahnya, agamanya, sosial 

budayanya, dan sosial ekonominya. Toilhard do chardin (1972) bahkan berbicara tentang 

biosfera ini yang bukan hanya diliputi oleh lapisan yang bersifat fisis, tetapi juga oleh “lapisan 

psikis” dari manusia sebagai penghuni biosfera itu. Walhasil, perhatian para pakar terhadap 

dampak sistem sosial manusia dengan segala dinamikanya terhadap sistem ekologi 

(ekosistem) dari alam  (planet bumi) sudah cukup lama berkembang. Namun sayangnya, 

apabila dilakuakn kajian, analisis, evaluasi terhadap ekosistem dilakuakna karena perilaku 

manusia, dampak manusia sebagai suatu sistem sosial tak pernah atau jarang diukur atau 

dievaluasi. Bahkan acapkali justru diabaikan. Seolah-olah perubahan atau dampak itu terjadi 

dengan sendirinya tanpa bersumber pada perilaku manusia yang berbeda dari sistem sosial 

kesistem sosial lainnya. Karena itu, ilmu pengetahuan lingkungan meski berkembang belum 

cukup lama mempunyai ruang lingkup kajian yang tak hanya meliputi struktur dan fungsi 

ekosistem, tetapi juga sistem sosial dalam kaitannya dengan upaya amnesia melakukan 

berbagai kegiatannya di planet bumi secara terlanjutkan. Ilmu pengetahuannya kemudian 

berupaya merupakan hasil kajian agar manusia mampu: 

- merencanakan pembangunan berwawasan lingkungan, 

- mengelola sumber alam dan lingkungan, 

- melestarikan sumber energi yang diperlukan untuk kehidupan, 
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- mengatur dan merencanakan tata ruang wilayah untuk berbagai kegiatan dan 

perikehidupannya baik di perkotaan maupun di pedesaan, 

- menganalisis dampak dari berbagai kegiatannya terhadap ekosistem, dan sebagainya. 

 

Tabel 1.1 Perbedaan Ruang Lingkup Ekologi dan IPL 

NO. CIRI EKOLOGI 
ILMU PENGETAHUAN 

LINGKUNGAN 

1 

Dalam kaitan 

dengan 

manusia 

Manusia “diluar” ekosistem 

alam 

Manusia “didalam” ekosistem 

alam 

2 Unit kajian Ekosistem  Ekosistem & sosiosistem 

3 Falsafah kajian Dasar Terapan 

4 Cara kajian Metode ilmiah Pemecahan masalah 

5 Pendekatan Disiplin atau multi disiplin Interdisiplin 

 

 

B. TANTANGAN YANG DIHADAPI (ILMU) PENGETAHUAN LINGKUNGAN 

IPL memang lahir oleh suatu tantangan yang dihadapi manusia untuk dapat 

melanjutkan kegiatannya di planet bumi sebagai satu-satunya lingkungan dalam sistem tata 

surya yang dapat dihuninya. Penemuan yang paling mengesankan diabad ke-20 ini adalah 

penemuan tentang kenyataan bahwa manusia dalam abad itu mampu melihat planet bumi dari 

ruang angkasa. Kenyataan bahwa planet bumi dapat dilihat langsung sebagai sebuah bola 

yang mungil berwarna campuran putih untuk awan, biru untuk laut, coklat untuk tanah, dan 

hijau untuk hutan (vegetasi) memberikan kesan tersendiri dan sangat kompleks tata kaitannya 

dengan perilaku manusia sebagai penghuni planet bumi itu. Khususnya bila ditinjau dari segi 

planet itu sebagai satu-satunya lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat 

tinggal sebagai penghuninya. 

Lingkungan hidup dalam bentuk planet bumi yang berbentuk bola dengan keterbatasan 

ukuran dan tampak lembut serta getas itu dihuni oleh manusia yang secara ironis bahwa tak 

kelihatan bila dipandang keruang angkasa. Namun dari waktu ke waktu warna coklat dari 

tanah tampak semakin meluas, sedangkan warna hijau dari hutan diatas bola itu menyempit 

oleh kedahsyatan perilaku manusia yang seolah-olah tidak merasa sesuai hidup dalam kondisi 

ekosistem alam yang tersedia di planet bumi. Kecepatan manusia membuka hutan (khususnya 

hutan tropis) untuk memenuhi kebutuhannya akan lahan bagi berbagai kegiatannya memang 

sukar dikendalikan bahkan akan melaju semakin pesat bila diperhatikan laju pertumbuhan 

populasi manusia yang juga terus meningkat. Perhatikan laju pertumbuhan penduduk bumi 

secara global ini: 

Tahun 1985 penduduk bumi berjumlah  : 4,3 milyar jiwa 

Tahun 1987 penduduk bumi sudah mencapai : 5,0 milyar jiwa 

Tahun 2000 penduduk bumi sudah meningkat : 6,2 milyar jiwa 

Dalam kisaran antara tahun 2000 hingga tahun 2100 nanti, penduduk yang akan 

menghuni planet bumi akan berjumlah antara 8 milyar hingga 14 milyar jiwa. Kalau proyeksi 

jumlah penduduk dibatasi pada penduduk Indonesia, gambarannya tetap menunjukkan laju 

pertumbuhan yang terus meningkat, meski dengan kebanggaan akan keberhasilan relatif 

dalam program keluarga berencana. Jika; 

Tahun 1989 penduduk Indonesia berjumlah : 164 juta jiwa 

Tahun 1990 penduduk Indonesia naik hingga : 183 juta jiwa 

Tahun 2000 penduduk Indonesia meningkat : 261 juta jiwa 

Jika program pengendalian jumlah penduduk Indonesia terus berhasil dari waktu 

kewaktu memang pada akhirnya akan tercapai keseimbangan antara laju angka kelahiran bayi/ 

1000 kelahiran pertahun dengan laju pertumbuhan penduduk nol (zero growth population = 
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ZGP). Sekarang kalau diperhatikan lapisan biosfera dalam planet bumi yang dapat 

mendukung penduduk yang pertumbuhannya itu ternyata tak lebih beberapa meter saja 

tebalnya ke dalam tanah dan beberapa kilo meter saja baik ke udara maupun ke dasar lautan. 

Dalam batasan lapisan biosfera yang relatif tipis itulah perikehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya menggantungkan kegiatannya dan mempertahankan kelulushidupannya. 

Padahal pada saat yang sama kegiatan manusia itu, baik secara sengaja atau tidak sengaja 

memasukkan beranekaragam jenis limbah ke tanah, air, dan udara sehingga mencemari dan 

meracuni serta merusak lingkungan. Pada gilirannya, pencemaran dan perusak lingkungan ini 

telah mengancam kesehatan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, 

khususnya di negara yang maju industrialisasinya. Sungguhpun dengan kamujuan industry 

itu, penduduknya memang cenderung mampu menikmati kemakmuran materi yang berlebihan 

yang dipandang dari segi pemanfaatan sumber terjadi pemborosan dan pengurasan. 

Sebaliknya di negara yang sedang berkembang, perusakan dan pencemaran lingkungan 

acapkali terjadi karena keterbelakangan  dan kemiskinan dari sebahagian dari penduduknya. 

Ladang berpindah-pindah, penebangan hutan di lereng gunung yang terjal untuk membuka 

usaha tani sebagai sebagai penyambung hidup, atau untuk mencari kayu bakar dan bahan 

bangunan merupakan kegiatan yang sangat umum. Kegiatan ini langsung atau tidak langsung 

pada gilirannya dapat menimbulkan perusakan dan Indonesia) penebangan hutan oleh 

penduduk secara liar karena terdorong oleh kemiskinan dan keterbelakangannya itu bisa 

disebut pula “Lapar Tanah” yang berakibat sangat fatal. Hal ini tak lain disebabkan oleh curah 

hujan dikawasan tropis pada umumnya relatif tinggi (diatas 2000 ml/tahun), sehingga 

memiliki tingkat erosivitas yang tinggi pula. 

Lereng gunung yang relative curam mudah terkikis tanahnya bila tidak ditutupi oleh 

kerimbunan pepohonan hutan dan hanya diliputi oleh tanaman pertanian yang tak mampu 

meredam derasnya curah hujan menghantam tanah. Akibatnya, air larian yang jatuh 

kepermukaan lereng gunung  yang terbuka atau tertutup oleh tanaman yang tak mampu 

menahan curah hujan yang deras, mengikis tanah dan membawa pucuk tanah dalam bentuk 

lumpur ke sungai-sungai. Tanah terbuka di lereng gunung menjadi lahan pertanian yang cepat 

menjadi tandus tanahnya, sedangkan lumpur yang masuk ke dalam sungai menimbulkan 

proses pendangkalan. Dampaknya pada lingkungan bukan hanya perusakan dan pencemaran, 

tetapi juga balikan bencana alam. Lereng gunung bukan hanya menjadi cepat tandus 

tanahnya, tetapi menjadi stabil, sehingga rentan terhadap pelongsoran. Sedangkan sungai 

menjadi dangkal dapat menimbulkan bencana banjir yang merugikan dan menimbulkan 

korban jiwa pada penduduk yang hidup di sepanjang sungai. Lebih dari pada itu, keberhasilan 

pembanunan ekonomi melalui upaya pemerataannya untuk segera dapat melepaskan 

masyarakat di negara yang sedang berkembang juga berjalan lebih lamban dibanyak negara 

sedang berkembang. 

Karena itu, hingga saat ini ilmu pengetahuan lingkungan dihadapkan pada tantangan 

yang berat tak hanya dinegara indutri maju, tetapi juga di negara yang sedang berkembang 

(menuju industrialisasi): 

1) Di negara maju industrialisasinya, masyarakat yang sudah mapan cenderung hidup 

dalam tingkat kemakmuran materi yang berlebihan, sehingga terjadi pemborosan dan 

penguran sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi masih mengarah pada 

upaya mengeksploitasi sumber alam sebanyak-banyaknya untuk menopang masyarakat 

yang sudah mapan itu. IPTEK eksploitasi ini akibatnya menghasilkan limbah padat, 

cair, dan gas yang mencemarkan serta merusak lingkungan hidup. 

2) Di negara yang sedang berkembang (menuju industrialisasi), keterbelakangan 

kemiskinan mewarnai perilaku masyarakat yang karena terpaksa atau naïf melakukan 

kegiatan yang juga merusak lingkungan. Antara lain ditandai oleh pemanfaatan lahan 

hutan ditempat dan dengan cara yang salah, sehingga mengakibatkan pelumpuran 

sungai, pengikisan dan pelongsoran tanah yang memperluas timbulnya tanah kritis. 
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Dampaknya dalam bentuk bencana lam terhadap penduduk menjadi semakin meluas 

dan dahsyat. Sedangkan upaya dalam meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan 

ekonomi berjalan relative lamban. 

Karena itu, dari kecenderungan yang diuraikan dalam butir 2 diatas, kesimpulan lebih 

jauh menunjukkan bahwa: 

1) Ketimpangan taraf hidup anatara masyarakat di negara maju industrialisasinya dengan 

masyarakat di negara yang sedang berkembang  (menuju industrialisasi) masih tampak 

akan bertambah dalam. Perkiraan kesenjangan taraf hidup dapat menunjukkan hingga 

pada tingkat 1 orang dari NMI (nedara maju indutrialisasinya) mengkonsumsi sumber 

alam sebanyak keperluan 40 negara NSB (negara sedang berkembang). 

2) Konsumsi berlebihan oleh penduduk di NMI, dan keterbelakangan serta kemiskinan di 

NSB adalah sumber dari pemborosan sumber daya alam dan sumber pencemaran serta 

peusakan lingkungan. 

 

C. MANUSIA DAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DIMASA MENDATANG 

Tantangan yang dibahas dalam butir 2 diatas lahir karena adanya tekanan, gangguan, 

dan hambatan dari perilaku manusia terhadap ekosistem. Dengan perkataan lain terjadi 

ketidak-serasian dan ketidak-selarasan antara sistem sosial (sosio-sistem) dengan ekosistem, 

sehingga perkembangan ekosistem mendapat tekana, gangguan, dan hambatan dari sosio-

sistem. IPL, tentunya diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu yang 

memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan, gangguan, dan hambatan tersebut. Kalau 

tekanan, hambatan, dan gangguan dari sosio-sistem pada ekosistem tak dapat diatasi memang 

akan timbul masalah yang semakin berat dimasa datang. Hal ini bukan hanya akan 

mempunyai dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, tetapi bahkan akan 

mengancam kelulusanhidupan manusia di planet bumi. 

Masalah lingkungan penting yang akan muncul dimasa mendatang antara lain adalah: 

a. Berkurangnya air bersih bagai berbagai keperluan menjelang tahun 2000, karena 

terganggunya siklus hidrologis dan sumber air. 

b. Semakin meluasnya tanah kritis dan proses pengguguran karena meluasnya pula 

pengikisan dari pelongsoran tanah (pucuk tanah) serta pengalihan lahan pertanian 

menjadi lahan non-pertanian. Bahkan perkiraan glonal menunjukkan bahwa perluasan 

tanah kritis ini dapat mencapai 20 juta hari/ tahun sampai tahun 2000. 

c. Ekosistem laut juga akan mengalami kerusakan sebagai akibat: 

- penangkapan yang hasil laut yang melampaui daya dukung ekosistem 

- pencemaran laut oleh berbagai limbah yang berasal dari kegiatan manusia yang di 

darat. 

- perusakan habitat di sepanjang pantai dan daerah literal akibat pengambilan bahan 

tambang.   

d. Perubahan iklim bumi karena: 

- peningkatan kadar CO2 (gas karbondioksida) , karena pembakaran hutan dan 

pemakaian bahan bakar minyak dan gas bumi untuk berbagai kegiatan. 

- Penipisan lapisan O3 (ozon) karena penggunaan zat CFC (chloro flouro carboni). 

e. Peningkatan “hujan asam” karena kontaminasi SOx dan NOx pada rangkaian siklus 

hidrologis di udara (curah hujan) juga akibat pembakaran minyak dan gas bumi. 

f. Peningkatan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan industrialisasi. 

g. Penipisan/ pengurangan luas hutan tropis yang diperkirakan secara global dapat 

menurun hingga 200 juta hektar pada tahun 2000, bersama dengan menyempitnya luas 

hutan tropis bukan hanya terjadi pula pemusnahan sumber plasma nutfah yang sangat 

berarti, tetapi juga menjadi sebab menurunnya “jasa pelayanan” ekologis dari hutan 

tropis itu terhadap: 

- Siklus biogiokimia air, oksigen, karbon, nitrogen. 
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- Stabilitas sistem hidrologis bumi, sehingga mereduksi pengikisan air ke mata air, 

sungai, dan akuifora. 

Tujuh butir masalah lingkungan yang akan menjadi tantangan IPL dalam 

perkembangannyaitu pada akhirnya akan membalik dampaknya kepada manusia yakni akan 

menurunkan kualitas kesehatan lingkungan hidup, yang pada gilirannya mengancam 

kesehatan dan kesejahteraan bahkan kehidupan manusia itu sendiri. Padahal seperti 

dikemukakan pada awal dari uraian ini, pangkal sebabnya tantangan terhadap ini adalah laju 

pertumbuhan penduduk (manusia) yang sulit terkendalikan. Kemudian memberikan tekanan 

berat pada sumber alam dan lingkungan. Karena itu perlua adanya penyorotan terhadap 

perkembangan penduduk baik secara global maupun nasional. 
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ISU-ISU LINGKUNGAN  

LOKAL, NASIONAL, DAN GLOBAL 

 

 
A. PENGHIJAUAN 

Peringatan hari bumi (Earth day) ke-39 pada tanggal 22 April tahun 2009 dengan tema 

“Generasi Hijau” (The Green Generation), membawa pesan penting bagi seluruh umat 

manusia tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam hayati. Tema tersebut ditujukan 

untuk mendorong siapa saja untuk terlibat aktif dalam upaya menjadikan bumi sebagai alam 

(tempat) yang lebih baik dan nyaman untuk dihuni. Sebab fenomena perubahan iklim yang 

terjadi akhir-akhir ini sebagai dampak dari pemanasan global, mengindikasikan bahwa bumi 

kini mulai kurang nyaman untuk dihuni. Peringatan hari bumi tersebut tentunya bukan 

bermaksud berlebihan, melainkan untuk mengajak kita semua merenung sejenak aksi positif 

(positive action) apa yang dapat kita berikan untuk bumi. Tentu saja harus dimulai dari diri 

kita sendiri dengan hal-hal yang sederhana seperti:menggunakan produk-produk yang ramah 

lingkungan, menanam pohon (penghijauan), atau tidak membuang sampah di sembarang 

tempat (Wuryadi, 2009) 

Berbicara tentang kondisi alam, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi 

kekayaan sumber daya alam dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, hal itu 

dapat dilihat dari ekosistemnya yang meliputi jenis dalam ekosistem maupun plasma nutfah 

(genetik) yang berada di setiap jenisnya dengan tingkat endemisme (keunikan) yang sangat 

eksklusif. Bahkan Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia yang 

mendapat julukan negara mega-biodiversity. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut 

merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serba guna, vital serta strategis 

sebagai modal dasar pembangunan nasional dan sekaligus merupakan “paru-paru” dunia yang 

mutlak dibutuhkan umat manusia baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh 

karenanya, kekayaan keanekaragaman sumber daya alam hayati tersebut merupakan warisan 

dunia yang harus dijaga kelestariannya. Namun sebagai negara berkembang yang tengah giat 

melaksanakan pembangunan, 

Indonesia dituntut untuk terus berpacu mengejar laju percepatan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) agar dapat berpartisipasi aktif di era global yang penuh 

tantangan dan peluang. Globalisasi dipahami sebagai suatu proses yang akan membawa 

masyarakat dunia ke arah masyarakat global, telah membawa perubahan dalam berbagai 

aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan hubungan internasional. 

Pergeseran paradigma politik dari sentralisasi menjadi desentralisasi serta pergeseran ekonomi 

ke arah pasar bebas dan global, tentunya akan membawa dampak yang cukup signifikan 

terhadap eksistensi keanekaragaman sumber daya alam hayati di Indonesia.  

Terkait dengan Undang Undang No.2 tahun 1999 dan PP No.25 tahun 2000, salah satu 

implikasinya adalah kewenangan daerah mengelola dan bertanggung jawab memelihara 

kelestarian sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya. Sementara, dalam konteks 

demokrasi dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan harus diberdayakan menuntut 

pergeseran sudut pandang konsep dalam konservasi keanekaragaman sumber daya alam 

hayati yang ada dalam suatu wilayah yakni bergesernya cara pandang terhadap sumber daya 

alam termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dari “melarang dan membatasi 

pemanfaatan” menjadi “boleh memanfaatkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu”. 

Dengan demikian, Indonesia sekaligus merupakan negara yang memiliki tingkat 

BAB 
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keterancaman lingkungannya sangat tinggi khususnya terhadap kepunahan jenis dan 

kerusakan ekosistem yang berpotensi terjadinya penurunan jumlah dan jenis keanekaragaman 

hayati yang ada. 

Dewasa ini, tingkat kerusakan lingkungan termasuk punahnya keanekaragaman hayati 

dihampir seluruh wilayah Indonesia termasuk dalam kategori parah. Hal tersebut dikarenakan 

berbagai faktor: 1) Perubahan fungsi lahan akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan 

jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya alam dalam mendukung kebutuhan hidup. 

Sebagai contoh di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Propinsi Riau. Puluhan dan 

bahkan ratusan hektar lahan hutan diduduki perambah untuk pemukiman. bangunan yang 

berpotensi menyebabkan menurunnya air tanah. 2) Eksploitasi sumber daya alam hayati yang 

berlebihan akibat perkembangan peradaban manusia dan juga krisis ekonomi global sehingga 

akses terhadap sumber daya hayati makin rendah seperti perdagangan flora dan fauna yang 

dilindungi secara ilegal. 3) Lemahnya Peraturan/ Kebijakan, Undang-Undang terhadap 

pelanggaran perusakan lingkungan seperti: penebangan liar, pencemaran lingkungan, 

perubahan fungsi lahan, dll. 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian 

lingkungan akibat minimnya nilai-nilai etika lingkungan. Oleh karenanya, Indonesia kini 

menjadi salah satu wilayah hot spot (prioritas utama) konservasi keanekaragaman hayati 

dunia. Hal tersebut sangat memprihatinkan, mengingat dampak yang ditimbulkannya dapat 

mengancam kerusakan lingkungan dan punahnya biodiversitas. 

Dalam konteks otonomi daerah, kondisi rusaknya lingkungan dan ancaman punahnya 

keanekaragaman hayati tersebut merupakan tantangan yang cukup berat. Di satu sisi daerah 

perlu mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan keanekaragaman sumber daya alam 

hayati yang ada. Di sisi lain, eksploitasi tanpa pengelolaan yang baik dapat mengancam 

kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, perlu didukung sumber daya manusia (SDM) yang 

memadai agar tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya alam, tetapi sekaligus 

melestarikannya dengan cara mengantisipasi permasalahan yang timbul dengan bijaksana 

serta dilandasi oleh nilai-nilai etika lingkungan yang tinggi. Pertanyaan yang muncul adalah: 

bagaimana dapat dihasilkan SDM yang memiliki dua dimensi kriteria IPTEK dan IMTAQ? 

Hal ini merupakan tantangan bagi kader-kader PKK sebagai penggerak Go Green, untuk 

dapat menghasilkan calon-calon kader penggerak Go Green yang mampu membangun 

karakter keluarganya dan masyarakat yang mencintai dan melestarikan lingkungannya. 

 

B. HAKIKAT DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KADER PKK UNTUK 

MENGEMBANGAN KESADARAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA 

PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (BIODIVERSITAS) 

 

Seiring dengan laju percepatan pertumbuhan penduduk dunia, diperkirakan sekitar 3 

milyar penduduk bumi akan menebang kayu untuk mendukung kebutuhan hidupnya. 

Sementara jumlah areal hutan yang menyediakan kayu sangat terbatas akibat perubahan 

fungsi hutan untuk lahan pemukiman, pertanian, industri, dll. Sementara, krisis ekonomi 

global dampaknya juga semakin mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, perlu 

dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan 

kepunahan. 

Secara psikologis setidaknya manusia memiliki 3 sifat dasar yakni: memiliki 

kebutuhan, memiliki kemampuan bernalar, dan punya keinginan yang berlebihan (Ganjar, 

2004). Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan, setidaknya manusia juga 

menggunakan ketiga aspek psikologis tersebut. Manusia tentu mempunyai kebutuhan untuk 

mendukung kelangsungan hidupnya yang sangat tergantung pada sumber daya alam, 

sementara keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia cenderung bersifat 

berlebihan. Namun demikian, manusia masih memiliki kemampuan nalar sehingga dapat 

berperan sebagai pengendali. Kemampuan bernalar dapat menumbuhkan kesadaran yang 
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tumbuh dari dalam diri manusia itu sendiri, bukan karena kebiasaan atau paksaan dari orang 

lain.  

Pendidikan merupakan jalur yang sangat efektif untuk dapat menyeimbangkan ketiga 

aspek tersebut (kebutuhan, keinginan yang berlebihan dan kemampuan bernalar) terutama 

dalam membangun nilai-nilai etika lingkungan, karena selain daya jangkauannya yang luas 

dapat dilakukan dalam berbagai jenjang. Hal tersebut juga selaras dengan program lingkungan 

hidup yang dicanangkan oleh pemerintah yang diarahkan bagi seluruh lapisan masyarakat 

baik  melalui pendidikan formal (sekolah) maupun nonformal. Oleh karenanya pengembangan 

kesadaran lingkungan dapat diintegrasikan dalam berbagai kegiatan di masyarakat.  

Pemeliharaan lingkungan hidup bertujuan untuk pemeliharaan kualitas hidup generasi 

masa kini dan diwariskan untuk generasi yang akan datang berasaskan pada AL Quran dalam 

surat Al-Qashah ayat 77 yang berarti “ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.  

Selanjutnya, mari kita renungkan tentang berbagai bencana –bencana alam yang 

terjadi akhir-akhir ini, baik bencana alam yang terjadi di daerah kita, skala nasional maupun 

global. Semua peristiwa tersebut merupakan peringatan bagi kita , hal ini sesuai dengan surat 

Ar Ruum 41 berikut ini: 

 

 

 

 

 

PKK adalah salah satu organisasi yang sangat efektif untuk mengembangkan 

kesadaran lingkungan pada masyarakat yang memiliki karakteristik budaya yang khas dan 

berbeda  antara  daerah satu dengan yang lainnya, selain menanamkan nilai-nilai etika tentang 

makhluk hidup dan lingkungan alam semesta. Pada hakikatnya, program PKK dapat 

menjelaskan dan memahami berbagai fenomena alam, dapat mengolah dan memanfaatkan 

alam serta mengembangkan teknologi untuk memperoleh kehidupan yang lebih produktif dan 

lebih sejahtera. 

Implikasi dari hakikat program PKK tersebut di atas, maka setidaknya ada 6 (enam) 

kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatannya: 1) Peserta dan kader PKK perlu 

dilibatkan secara aktif dalam kegiatan terutama terkait dengan kegiatan Go Green. 2) Peserta 

dan kader PKK perlu didorong untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan dalam 

masyarakat  3) Peserta dan kader PKK perlu dilatih berproses atau lerning by doing dan 

kemudian merefleksikannya. 4) Para peserta perlu dilibatkan dalam aktivitas tindakan nyata 

dalam pelaksanaan program Go Green. 5) Perlu dikembangkan nilai-nilai dan sikap di 

masyarakat sehingga dapat bersama-sama memecahkan masalah (problem solving) 

lingkungan hidup. 6) Para kader harus menggunakan berbagai strategi (metode dan 
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pendekatan) berkaitan dalam pemecahan masalah lingkungan hidup berbasis Go Green di 

masyarakat. Hal tersebut relevan dengan empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO 

yaitu: learning to know (belajar untuk mengetahui dan memahami), learning to do (belajar 

untuk mengerjakan/melakukan sesuatu), learning to be (belajar untuk mencapai sesuatu dan 

berwawasan ke depan), learning to live together (belajar untuk dapat memahami orang lain 

dan dapat hidup berdampingan/bersama). 

Dalam konteks pengembangan nilai-nilai etika dan kesadaran lingkungan pada 

masyarakat arah tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap pola-pola hidup 

yang berwawasan lingkungan. Konsep pendidikan tentang kesadaran lingkungan sepanjang 

evolusinya tetap mengandung pesan yang tidak berubah yaitu peningkatan kesadaran, 

pengetahuan, sikap, keterampilan berbasis lingkungan hidup. Hal tersebut juga disebutkan 

dalam Buku dengan Pedoman Pembinaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungn Hidup 

di Sekolah yang dinyatakan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan seyogianya ditujukan 

pada 5 hal yakni: pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan, dan partisipasi. Meski 

kesadaran lingkungan dapat diberikan melalui berbagai kegiatan, namun gerakan PKK 

ditinjau dari karakteristik dan hakikatnya sangat strategis untuk membangun nilai-nilai etika 

lingkungan pada masyarakat. 

 

C. PENDEKATAN GERAKAN PKK MELALUI PERANAN PEREMPUAN DALAM 

PENGEMBANGAN NILAI ETIKA LINGKUNGAN BAGI KELUARGA 

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan terhadap pegelolaan lingkungan maka 

diperlukan peningkatan pengetahuan lingkungan melalui pendidikan formal maupun non 

formal. Dan pihak-pihak terkait, membuka peluang untuk kaum perempuan untuk dapat 

berpartisipasi dan mengaplikasikan pengetahuannya secara proporsional sebagai mitra 

(jender) dari kaum laki-laki.  

Diharapkan dengan peluang yang ada akan meningkatkan sikap dan minat kaum 

perempuan untuk berpartisipasi. Partisipasi akan meningkat, apabila peningkatan 

pengetahuan, sehingga menambah wawasan, perubahan wawasan akan mampu mengubah 

sikap dan minat. Selanjutnya minat akan terealisasikan, apabila distumulus oleh kondisi yang 

mendukung. Salah satunya adalah kebijakan pihak terkait seperti pemerintah. Hal inilah yang 

akan mewujudkan partisipasi dalam suatu kegiatan, baik berupa tindakan maupun karya 

(Yustina, 2008). 

Pembelajaran dalam keluarga merupakan proses interaksi antara orang tua dan 

anggota keluarga lainnya. Proses interaksi tersebut tidak sekedar proses pertukaran informasi, 

melainkan interaksi dua arah yang mengandung tindakan atau perbuatan antara kedua pihak. 

Agar interaksi tersebut dapat tercipta, maka perlu strategi yang sesuai dan dapat 

membangkitkan motivasi anggota keluarga ke arah yang aktif. Dalam menanamkan nilai-nilai 

etika lingkungan melalui Go Green di kehidupan sehari-hari. 

Melalui Go Green anggota keluarga akan menumbuhkan nilai-nilai etika lingkungan 

terkait dengan apa yang telah diketahui dan yang akan terjadi di sekelilingnya pada masa yang 

akan datang. Hal tersebut relevan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana 

anggota keluarga dapat belajar secara bermakna jika informasi yang dipelajarinya dapat 

dikaitkan ke dalam tindakan nyata dalam kesehariannya. Jika sesuatu yang dipelajarinya 

dianggap bermanfaat, maka anggota keluarga akan memposisikan dirinya sendiri karena 

merupakan suatu kebutuhan. Perilaku yang terbangun atas kesadaran sendiri, bukan 

kebiasaan.  

Dengan demikian pengalaman ini memberi peluang pada anggota keluarga untuk 

dapat berpartisipasi aktif dalam mengkonstruk (membangun) dan mengembangkan 

kepedulian terhadap lingkungan melalui kerjasama, seperti budaya bergotong royong dalam 

memelihara lingkungan hidupnya. Dalam pendekatan ini, peran kader PKK lebih ditekankan 

pada pengelolaan kelompok kerja (Pokja) yakni sebagai fasilitator dan motivator. Pendekatan 
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kader PKK melalui gerakan Go Green merupakan strategi pengelolaan lingkungan hidup 

dengan tujuan agar pelaksanaan program lebih produktif dan bermakna, sehingga diperoleh 

hasil Go Green yang maksimal.. 

Pendekatan program Go Green dalam kegiatan Jambore PKK khususnya terkait 

dengan masalah-masalah lingkungan seperti: Konservasi Ekosistem, Konservasi Jenis dan 

Genetik, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati secara lestari,dsb. sangat relevan 

penggunaannya. Melalui langkah-langkah pendekatan kegiatan ramah lingkungan akan 

terbangun nilai-nilai etika lingkungan pada masyarakat dengan penuh kesadaran. Dalam 

kaitannya dengan kesadaran lingkungan, hal tersebut lebih efektif karena masyarakat merasa 

melestarikan lingkungan khususnya kekayaan keanekaragaman hayati merupakan suatu 

kebutuhan bukan suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain. 

Program Go Green dapat diintegrasikan dalam kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, 

hal ini sejalan dengan program adiwiyata, yaitu bahwa kegiatan terkait dengan lingkungan 

dapat dikembangkan melalui program kegiatan ekstra kurikuler. Berdasarkan panduan 

penilaian program adiwiyata nasional menunjukkan besarnya peranan guru (pendidik) dalam 

menanamkan dan menumbuhkan partisipasi peserta didik terhadap kepedulian lingkungan 

hidup. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan go green pada gerakan jambore PKK di propinsi 

Riau dapat disinergiskan dengan program ekstrakurikuler sekolah. 

  

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan: 

1. Kualitas lingkungan dewasa ini semakin merosot dikarenakan beberapa faktor seperti: a) 

Perubahan fungsi lahan akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk 

dengan ketersediaan sumber daya alam dalam mendukung kebutuhan hidup. b) Eksploitasi 

sumber daya alam hayati yang berlebihan akibat perkembangan peradaban manusia dan 

juga krisis ekonomi global sehingga akses terhadap sumber daya hayati makin rendah. c) 

Lemahnya peraturan/ kebijakan, Undang-Undang terhadap pelanggaran perusakan 

lingkungan. d) Rendahnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan atau minimnya nilai-

nilai etika lingkungan di masyarakat. e) Pergeseran paradigma politik. 

2. Perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi bagi upaya pelestarian lingkungan terutama 

pelestarian keanekaragaman sumber daya hayati melalui gerakan PKK adalah jalur yang 

sangat strategis karena daya jangkauannya yang luas dan berjenjang.  

3. Gerakan program PKK melalui Go Green sangat cocok diterapkan dalam kegiatan 

masyarakat terkait upaya pelestarian Sumber Daya Alam Hayati (Biodiversitas) karena 

relevan dengan karakteristik, hakikat dan peran perempuan diharapkan akan tumbuh nilai-

nilai etika lingkungan pada diri peserta dengan penuh kesadaran.  

4. Bagi para kader PKK, memahami karakteristik dan hakikat Go Green dan memahami 

prinsip dan penerapannya dalam pemecahan masalah lingkungan hidup sangat penting 

dalam upaya turut melestarikan keanekaragaman hayati (biodiversitas). Kegiatan Go 

Green dapat dintegrasikan dalam program ekstrakurikuler sekolah (sesuai dengan program 

adiwiyata) dan disinergiskan dengan kegiatan janbore PKK di propinsi Riau. 

 

 

 

E. PENANGGULANGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH 

 

A. Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah 

 Permasalahan sampah adalah salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai di 

Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui kebijakan 

pemerintah. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan hukum untuk menangani masalah 
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sampah, tidak hanya untuk kota-kota besar melainkan juga untuk seluruh wilayah di 

Indonesia. Jika ketertiban hanya berlaku dikota sementaraan dipendesaan tidak, maka 

ketertiban dikota tidak akan tercapai karena penduduk yang mengadakan perjalanan atau 

adanya urbanisasi ke kota belum memahaminya. 

 Pada beberapa kota besar telah ada peringatan yang cukup memberi kesadaran kepada 

masyarakat tentang pentinya kebersihan  dan ketertiban dalam membuang sampah. Akan 

tetapi orang-orang yang melanggarnya masih tetap banyak. Untuk menguranginya diperlukan 

upaya penegakkan hukum yang tegas yakni dengan memberikan sanksi secara nyata dan 

konsekuen kepada mereka yang melanggarnya. 

 Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, 

pemanfaatan, pengangkutan, pengelolahan. Berangkat dari pengertian pengelolaan sampah 

dapat disimpulkan adanya dua aspek, yakni penetapan kebijakan pengelolaan sampah ini 

meliputi: 

1. penetapan peraturan perundangan-undangan berupa kebijakan, undang-undang dan 

hokum yang jelas tentang sampah dan perusakan lingkungan. 

2. Penetapan system insentif-disinsentif, pemberlakuan pajak bagi perusahaan yang 

menghasilkan sampah, serta melakukan uji dampak lingkungan. 

3. Mendorong pengembangan upaya mengurangi (reduce), memakai kembali (reuse), 

dan mendaur ulang (recycle) sampah. 

4. Pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan. 

5. Pengembangan teknologi, standard an prosedur penanganan sampah. 

 Penetapan kriteria dan standar minimal penentuan lokasi penanganan akhir 

sampah; 

  Penetapan lokasi pengolahan akhir sampah; 

 Luas minimal lahan untuk lokasi pengolahan akhir sampah;  

 Penetapan lahan penyangga. 

Pada prinsipnya, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah mencakup 

pengurangan sampah, penanganan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, dan 

pengembangan kerja sama regional dan global. 

 

B. Teknis Pengelolaan Sampah  

1. Metode konvensional (Kumpul-Angkut-Buang) 

 Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan masih dilakukan melalui lima tahapan 

kegiatan, yakni: pewadahan, pengumpulan, penampungan sementara/pemindahan, 

pengangkutan dan pembuangan akhir/pengolahan. Tahapan kegiatan tersebut merupakan 

suatu sistem, sehingga masing-masing tahapan dapat disebut sebagai sub system. 

 Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah 

sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 Tahapan Kegiatan Pengelolaan Sampah 

 

Pewadahan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya/sumber sampah 

sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana berupa tong sampah 

sesuai dengan sumber sampah misalnya dari rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar dan 

lain-lain. 

Pengumpulan merupakan salah satu proses berikutnya setelah sampah berada dalam 

tempat/tong sampah. Sarana pengumpulan sampah berupa gerobak sampah, becak sampah, 

motor sampah, dan lain-lain. 

Dari sarana pengumpulan sampah, selanjutnya sampah dibawa ketempat 

penampungan sementara maupun tempat pemindahan sampah. Sarana ini bisa berupa tempat 

penampungan sampah sementara (TPS) maupun transfer depo. 

Selanjutnya dari TPS/depo sampah diangkut dengan truk sampah menuju tempat 

pembuangan akhir (TPA). Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana 

berupa alat berupa transportasi tertentu seperti dump truck, arm rool truck dan compactor 

truck. Tahapan ini banyak melibatkan tenaga kerja, yang secara periodik mengangkut sampah 

dari tempat pembuangan sementara (TPS) ketempatan pembuangan akhir (TPA). 

Selain dari TPS, pengangkutan sampah juga dapat dilakukan secara langsung dari 

sarana pewadahan sampah. System ini dikenal dengan system door to door. 

Pada tahapan pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan 

baik secara fisik kimia maupum biologis demikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. 

Terdapat dua proses pembuangan akhir, yakni: open dumping (penimbunan secara terbuka) 

dan sanitary landfill (pembuangan secara sehat). Pada system open dumping, sampah 

ditimbun diareal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup; sedangkan pada cara sanitary 

landfill, sampah ditimbun secara berselang seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah 

sebagai penutup. 

 

Pewadahan Pengumpulan 
Penampungan 

sementara/pemindahan 

pengangkutan 

Pembuangan 

akhir/pengelolaan 
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2. Teknis Pengelolaan Sampah Menurut UU No. 18 Tahun 2008 

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008, pengelolaan sampah dilakukan 

dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah dilakukan 

melalui pemilahan sampah, kemudian sampah diolah. Apabila sudah tidak bisa diolah, 

sampah diangkut oleh petugas ke TPS atau langsung ke TPA. 

Pengelolaan sampah yang baik dapat dilakukan dengan prinsip 3R yaitu singkatan dari 

reduce (mengurangi produksi sampah), reuse (memakai kembali), dan recycle  (mendaur 

ulang sampah). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah yang dimulai dari sumbernya, 

sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) menjadi 

berkurang. Beberapa keuntungan penerapan 3R dalam pengelolaan sampah, sebagai berikut: 

 Dapat menghemat biaya operasional pengelolaan sampah kota dan uangnya dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan yang lain 

 Bernilai ekonomis dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat 

 Memberikan lowongan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

a. Pengurangan sampah (reduce)  

Permasalahan yang sering muncul dalam penanganan sampah kota adalah biaya 

operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang atau lahan yang pantas untuk 

pembuangan. Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam 

penanganan sampah di kota maka dalam system pengelolaannya harus cukup layak 

diterapkan sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai 

keuntungan berupa nilai tambah. Salah satu upaya untuk mengurangi biaya pengelolaan 

sampah adalah menerapkan prinsip mengurangi sampah dari sumbernya. Dengan 

mengurangi sampah dari sumbernya, maka sampah yang akan ditangani akan menjadi 

lebih sedikit dari biaya operasional seperti pada proses pengumpulan maupun 

pengangkutan dapat dikurangi. Disamping itu, dengan mengurangi sampah maka akan 

dapat menambah masa pakai TPA dan mengurangi kebutuhan lahan untuk keperluan 

TPA. 

 Dalam pengelolaan sampah, mengurangi sampah merupakan bagian dari pola 

penanganan sampah yang dikenal dengan istilah 3R (reduce, reuse, recycle). Reduce artinya 

mengurangi. Kurangilah jumlah sampah dan hematlah pemakaian barang. Sebuah metode 

yang penting dari pengelolaan sampah adalah mencegah terbentuknya sampah atau dikenal 

juga dengan”pengurangan sampah”. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terbentuknya sampah, antara lain : 

 Membawa tas belanja pada saat berbelanja dan menolak kantong plastic sehingga 

dapat mengurangi sampah plastik. 

 Mencegah pemakaian Styrofoam 

 Biasakan membeli barang/produk sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan  

 Memilih produk dengan kemasan minimal dan menghindari barang dengan kemasan 

yang berlebihan (berlapis-lapis); jika terdapat dua produk yang sama, pilihlah dengan 

kemasan paling sedikit 

 Membeli barang dalam kemasan besar (bukan sachet) 
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 Menggunakan kedua sisi halaman kertas 

 Menghindari penggunaan barang sekali pakai(contohnya kertas tissue, pampers, dll) 

Selain itu metode pencegahan juga termasuk penggunaan kembali barang bekas pakai, 

memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa 

digunakan kembali (seperti tas belanja katun menggantikan tas plastik), dan mendesain 

produk yang menggunakan bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang sama. 

Mengurangi tidak sekedar dirumah tangga tapi juga di industry. Mengurangi di industry juga 

berarti limbah produknya dapat diguna ulang, dapat di daur ulang, dan mudah diurai sebisa 

mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak 

kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. 

b. Penanganan sampah  

Setelah dilakukan pengurangan sampah, sampah yang ada harus dilakukan penanganan. 

Langkah pertama penanganan sampah adalah pemilahan, salah satu kunci keberhasilan 

program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilahan. Tanpa pemilahan, 

pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan berisiko tinggi mencemari lingkungan dan 

membahayakan kesehatan. 

Pemilahan adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah 

dan/atau sifatnya. Pemilahan sampah dapat dipisahkan paling sedikit menjadi dua jenis 

yaitu sampah organic dan non organik. Pemilahan dilakukan karena sampah organic cepat 

menimbulkan bau akibat pembusukan sampah, satu hari saja sudah bau, namun tidak 

demikian halnya dengan sampah non organic. Pemilahan ini juga dilakukan agar 

memudahkan dalam mengolahnya lebih lanjut, misalnya untuk digunakan kembali (reuse) 

atau untuk didaur ulang (recycle). Oleh karena itu pemilahan dapat dilakukan lebih 

banyak, misalnya untuk sampah anorganic dipisahkan lagi menjadi sampah plastic, 

sampah logam, sampah kaca, dan lain-lain; sampah organic dipisahkan lagi menjadi 

sampah kertas dan sampah organic (non kertas). 

Berbagai bentuk dan bahan wadah pemilahan dapat digunakan. Setiap pilihan 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilahan sampah disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan dan kemampuan masyarakat yang akan memilah. 

Pemilahan paling baik dilakukan mulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Setiap 

anggota keluarga baik ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya memiliki tanggung 

jawab yang sama dalam pemilahan di rumah tangga. Pemilahan sampah dari sumbernya 

akan lebih memudahkan. Perlu menjadi perhatian bahwa setelah memilah sampah, tangan 

harus dicuci dengan sabun. 

Sampah non organic yang telah dipilah, dapat dimanfaatkan kembali (reuse) atau 

didaur ulang (recycle), hasilnya dapat dijual dan mendatangkan keuntungan ekonomi. 

Reuse artinya memanfaatkan kembali, memperpanjang umur pemakaian dan 

mengembangkan manfaat lain atau singkatnya pakai ulang. Barang yang masih dapat 

digunakan jangan langsung dibuang, tetapi sebisa mungkin digunakan kembali berulang-

ulang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: 

 Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). 

 Memanfaatkan produk yang dapat dipakai berulangkali, misalnya kaleng bekas 

menjadi tempat pena atau pot bunga dan memanfaatkan kantong plastic bekas 
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untuk wadah tanaman atau diberikan kewarung terdekat sehingga dapat 

digunakan kembali. 

 Rawat dan perbaikilah barang-barang/bahan-bahan agar dapat bertahan lama 

 Menulis pada kedua sisi kertas 

 Manfaatkan produk/kemasan yang dapat diisi ulang. 

 Sumbangkan barang-barang yang masih layak pakai, misalnya pakaian, kepada 

orang yang membutuhkan, hal itu lebih baik dari pada membuangnya. 

Recycle artinya membuat produk yang sama/menyerupai dengan menggunakan 

materi yang sama (daur ulang). Upaya-upaya yang dapat dilakukan: 

 Sampah organic dibuat kompos, yang dapat dijadikan pupuk untuk 

tanaman 

 Beberapa jenis sampah organic, seperti daun lamtorogung dan kelobot 

jagung dapat dibuat kerajinan yang memiliki nilai jual  

 Kertas bekas dibuat kertas daur ulang dan kerajinan 

 Sampah plastic dapat dijahit atau dirjut menjadi tas yang cantik 

 Banggalah memaki produk daur ulang 

Contoh sampah organic yang dapat di recycle adalah kaleng minum 

aluminium, kaleng baja minuman/makanan, botol plastic, botol kaca, kertas 

karton, Koran, majalah, dan kardus. 

Apabila tidak dapat dilakukan sendiri, daur ulang dapat dilakukan pihak lain. 

Kita dapat membantunya dengan memberikan barang-barang anorganik yang 

dapat didaur ulang kepada pemulung sehingga nanti dapat dijualnya ke 

industry daur ulang. Kegiatan daur ulang mempunyai beberapa manfaat yaitu: 

 Menghemat pengurasan sumber daya alam untuk bahan baku 

 Menghemat energy untuk proses produksi 

 Mengurangi pencemaran air, udara dan tanah dari limbah dan emisi 

yang dikeluarkan pada waktu produksi 

Penanganan sampah tidak boleh dilakukan dengan cara dibakar.pembakaran sampah 

diudara terbuka dapat  memberikan dampak kesehatan. Pembakaran sampah rumah tangga 

didalam pekarangan adalah salah satu sumber polusi yang berbahaya bagi kesehatan. 

Selain itu juga muncul gas-gas beracun dari pembakaran sampah tersebut. Asap 

pembakaran sampah plastic menghasilkan racun udara yang bernama dioksin dan furan. 

Racun udara dioksin menyebabkan gangguan fungsi daya tahan tubuh, kanker dan 

perubahan hormone. 

 

c. TPA Sanitary Landfill 

Sampah dari perkotaan pada akhirnya dikelola dan ditimbun ditempat pembrosesan 

akhir (TPA) sampah. Pengelolaan sampah akhir di TPA harus dilakukan dengan 

system sanitary landfill. Pengelolaan TPA jenis ini menerapakan system 

pengendalian pencemaran akibat sampah yang sangat ketat. Setiap hari, sampah yang 

timbun harus dipadatkan dan ditutup kembali dengan lapisan tanah menggunakan alat 

berat seperti bulldozer. Lapisan dasar TPA menggunakan bahan tertentu sehinggga 
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cairan lindi tidak meresapkan ketanah, melainkan dialirkan ke instalasi pengolahan 

lindi yang telah disiapkan. Sanitary landfill juga dilengkapi dengan jaringan pipa gas 

untuk mengendalikan gas metana (gas berbahaya yang dapat menyebabkan 

kebakaran) yang timbul akibat proses biokimia yang terjadi pada sampah di TPA. 

Oleh karena sanitary landfill membutuhkan biaya tinggi, umumnya TPA yang ada 

dikota-kota besar di Indonesia menggunakan metode penimbunan terbuka (open 

dumping). Sampah yang ditimbun dibiarkan terbuka atau tidak ditutup secara harian 

dengan tanah, dan system pengumpulan dan pengolahan lindi (air sampah) tidak 

optimal. Gas metana yang timbul akibat reaksi biokimia sampah tidak dikendalikan 

sehingga sering terjadi kebakaran di TPA. TPA jenis ini sering merusak lingkungan 

dan menjadi sumber berbagai sumber penyakit dan masalah lainnya seperti longsor. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sanitary landfill yaitu: 

 Semua penimbunan/landfill adalah warisan bagi generasi mendatang. 

 Memerlukan lahan yang luas 

 Penyediaan dan pemilihan lokasi pembuangan harus memperhatikan dampak 

lingkungan maupun aspek social. 

 Harus dipersiapkan system drainase dan penyaluran gas 

 Kebocoran ke dalam sumber air tidak dapat ditolerir (kontaminasi dengan zat-

zat beracun) 

 Memerlukan pemantauan yang terus menerus  

 Memerlukan alat berat untuk meratakan sampah dan penutupan sampah 

 Memerlukan biaya yang besar untuk investasi dan operasional. 

C. pengembangan nilai ekonomis sampah 

1. Pembuatan Kompos 

a. Kompos sederhana 

Sampah khususnya jenis sampah organic dapat didaur ulang untuk dijadikan 

kompos. Proses pembentukan kompos dilakukan oleh mikroorganisme. Sampah yang 

dapat dijadikan kompos adalah sampah-sampah organic. Sebelum pengomposan, 

ampah organic dipisahkan terlebih dahulu dari sampah organic. Di Negara belanda 

industry pengolahan kompos merupakan industry yang menguntungkan serta 

merupakan upaya penyelamatan lingkungan. 

 Di Indonesia pembuatan kompos dalam skala besar masih jarang dilakukan. 

Umumnya pembuatan kompos dilakukan dalam skala kecil dan tidak dikomersialkan. 

Padahal proses pembuatannya sederhana, namun menghasilkan kompos yang murah, 

dapat menuyburkan menggermburkan tanah. Sementara itu pupuk buatan dan 

mencemari lingkungan. 

 Pengomposan adalah upaya pengolahan sampah organic melalui proses 

pembusukan yang terkontrol dan terkendali. Produk utama dari composting selain dari 

pupuk kompos adalah kebersihan lingkungan, karena jumlah sampah organic yang 

dibuang ke TPA menjadi berkurang. 

Tahapan pembuatan kompus: 
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1. Penerimaan sampah. Sampah yang masuk ke lokasi dari gerobak/truk 

sebaiknya masih relative segar dan dinominasi oleh sampah organik, agar lebih 

cepat pemilahannya. Jumlahnya perlu dicatat secara rutin dalam log book 

(buku catatan kegiatan). 

2. Pemilahan pencacahan sampah organic. Secara manual, sampah organic 

dipisahkan untuk dibawa ketempaat pengomposan. Sampah non organic yang 

dapat didaur ulang dibawah ke area non organic/lapak, sedangkan residu (sisa) 

dikumpulkan dalam container. Sampah yang berukuran besar dan panjang 

seperti dari pertama dicacah terlebih dahulu. 

3. Pencampuran dan pembentukan tumpukan/gundukan. Agar lebih homogen, 

beberapa jenis sampah organic (sampah dapur, taman, kotoran ternak dll) perlu 

dicampur terlebih dahulu. Kemudian ditumpuk berbentuk trapezium (windrow) 

memanjang atau dalam bak. 

4. Pembalikan. Secara teratur tumpukan dibalik 1-2 kali seminggu secara manual 

dengan memindahkan tumpukan atau digulirkan. Catat tanggal/waktu 

pembalikan. 

5. Penyiraman. Tumpukan perlu disiram secara rutin untuk menjaga kelembaban 

proses, menggunakan selang sepray agar merata. Hentikan penyiraman untuk 

tumpukan berumur 5 minggu atau dua minggu sebelum panen. 

6. Pemantauan. Agar masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin, 

pemantauan sangat penting. Terutama terhadap suhu, tekstur, warna, bau, dan 

populasi lalat. Hasil pemantauan dicatat dengan rapi. 

7. Pemanenan dan pengayakan. Produk kompos yang matang perlu diayak agar 

berukuran halus sesuai dengan kemudahan penggunaan. 

8. Pengemasan dan penyimpanan. Jika ingin dijual, kompos halus dapat dikemas 

sesuai volume yang diinginkan dan diberi informasi tentang nama kompos, 

bahan baku, produsen kompos dan kegunaannya untuk tanaman. Setelah 

dilemmas dapat disimpan kedalam gudang yang terlindung dari panas matahari 

dan hujan. 

 

b. Bokashi 

Untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan produksi pertanian, 

khususnya tanaman pangan sangat perlu diterapkan teknologi yang murah dan 

mudah bagi petani. Teknologi tersebut dituntut ramah lingkungan dan dapat 

memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dilingkungan 

pertanian, sehingga tidak memutuskan rantai pertanian. 

Penggunaan pupuk bokashi EM merupakan salah satu alternative yang 

dapat diterapkan pada pertanian saat ini. Pupuk bokashi adalah pupuk organic 

(dari bahan jerami, pupuk kandang, sampah organic dll) hasil permentasi 

dengan teknologi EM-4 yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah dan 

menekan pertumbuhan pathogen dalam tanah, sehingga efeknya dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Bagi petani yang menuntut pemakaian pupuk yang praktis, bokashi 

merupakan pupuk organic yang dapat dibuat dalam beberapa hari dan siap 

dipakai dalam waktu singkat. Selain itu pembuatan pupuk bokashi biaya 
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murah, sehingga sangat efektif dan efisien bagi petani padi, palawija, sayuran, 

bunga dan buah dalam peningkatan produksi tanaman. 

 

 Pembuatan bokashi pupuk kandang 

Bahan-bahan untuk ukuran 500kg bokashi: 

1. Pupuk kandang  = 300 kg 

2. Dedak    = 50 kg 

3. Sekam padi   = 150 kg 

4. Gula yang telah dicairkan =  200 ml 

5. EM-4    = 500 ml 

6. Air secukupnya 

Cara membuatnya : 

1. Larutkan EM-4 dan gula kedalam air 

2. Pupuk kandang, sekam padi, dan dedak dicampur secara 

merata 

3. Siramkan EM-4 secara berlahan-lahan kedalam adonan secara 

merata sampai kandungan air adonan mencapai 30% 

4. Bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak menetes dan bila 

kepalan tangan dilepas maka adonan susah pecah (megar) 

5. Adonan digundukan diatas ubin yang kering dengan ketinggian 

minimal 15-20 cm 

6. Kemudian dituntup dengan karung goni selama 4-7 hari 

7. Petahankan gundukan adonan maksimal 50°C, bila suhunya 

lebih dari  50°C turunkan suhunya dengan cara membolak 

balik 

8. Kemudian tutup kembali dengan karung goni 

9. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan bokashi menjadi rusak 

karena terjadi proses pembusukan 

10. Pengecekan suhu sebaiknya dilakukan setiap 5 jam sekali 

11. Setelah 4-7 hari bokashi telah selesai terfermentasi dan siap 

digunakan sebagai pupuk organic. 

 Pembuatan bokashi jerami botani 

Bahan-bahan untuk ukuran 1000kg bokashi : 

1. Jerami padi yang telah dihaluskan  = 500 kg 

2. Pupuk kotoran hewan/pupuk kandang = 300 kg 

3. Dedak halus     = 100 kg 

4. Sekam/arang sekam/arang kelapa  = 100 kg 

5. Molase      = 1 liter/250 

gr 

6. EM-4      =  1 liter 

7. Air secukupnya 

Cara membuatnya : 

Membuat larutan gula dan EM-4 
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1. Sediakan air dalam ember sebanyak 1 liter 

2. Masukan gula putih/merah sebanyak 250 gr kemudian aduk 

sampai rata 

3. Masukan EM-4 sebanyak 1 liter ke dalam larutan tadi hingga 

aduk hingga rata. 

Membuat pupuk bokashi : 

1. Bahan-bahan dicampur  (jerami, pupuk kandang, arang sekam 

dan dedak) dan aduk sampai rata 

2. Siramkan EM-4 secara perlahan-lahan kedalam adonan 

(campuran bahan organik) secara merata sampai kandungan air 

adonan mencapai 30% 

3. Bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak menetes dan bila 

kepalan tangan dilepas maka adonan menggumpal 

4. Adonan digundukan diatas ubin yang kering dengan ketinggian 

minimal 15-20 cm 

5. Kemudian dituntup dengan karung goni selama 3-4 hari 

6. Agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik 

perhatikan agar suhu tidak melebihi 50°C, bila suhunya lebih 

dari  50°C turunkan suhunya dengan cara membolak balik 

7. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan bokashi menjadi rusak 

karena terjadi proses pembusukan 

8. Setelah 4-7 hari bokashi telah selesai terfermentasi dan siap 

digunakan sebagai pupuk organik 

 Pembuatan Bokashi cair 

Bahan-bahan untuk ukuran 200 liter bokashi cair: 

1. Pupuk kotoran hewan/pupuk kandang = 30 kg 

2. Molase/gula pasir/merah   = 1 liter/350 gr. 

3. EM-4 = 1 liter. 

4. Air secukupnya. 

Cara Membuatnya: 

1. Isi drum ukuran 200 liter dengan air setengahnya. 

2. Pada tempat yang terpisah buat larutan molase sebanyak 1 liter, dengan cara 

mencampurkan dengan gula putih/merahsebanyak 250 gr dengan air sebanyak 1 liter. 

3. Masukkan molase sebanyak 1 liter bersama EM-4 sebanyak 1 liter kedalam drum, 

kemudian aduk perlahan-lahan hingga merata. 

4. Masukkan pupuk kandang sebanyak 30 kg dan kemudia aduk perlahan-lahan hingga 

bersatu dengan larutan tadi. 

5. Tambahkan air sebanyak 100 liter hingga drum menjadi penuh, kemudian aduk 

sampai rata dan tutup rapat-rapat. 

6. Lakukan pengadukan secara perlahan setiap pagi selama 4 hari. Cara pengadukan 

setiap hari cukup lima putaran saja. Setelah diaduk, biarkan air larutan bergerak 

sampai tenang lalu drum ditutup kembali. 

7. Setelah 4 hari bokashi cair EM-4 siap untuk digunakan. 
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3. Aplikasi Praktis Penanggulangan Masalah Lingkungan Tempatan. 

 (Beberapa Contoh Pengelolaan Lingkungan Tempatan) 

1. Penghijauan di Area kampus. 

Penghijauan mempunyai arti penting sebagai salah satu wujud kepedulian dalam 

pemeliharaan, dan penanggulangan masalah lingkungan. Penghijau di kawasan kampus 

yang menuntut partisipasi aktif warga kampus. Agar kegiatan penghijauan ini memiliki 

kontribusi yang optimal terhadap lingkungan maka perlu diperhatikan beberapa faktor 

teknis yang perlu diperhatikan sebagai kriteria penilaian, antara lain mengandung : 

 Pemilihan bibit tanaman dengan memperhitungkan sifat fisiologis tanaman 

(kerontokan daun, pengaruh akar terhadap bangunan, kanopi/naungan,  

kesesuaian dengan habitat),  

 Nilai ilmiah, tergantung pada tujuan penghijauan seperti koleksi tanaman 

langka, koleksi tanaman obat-obatan keluarga (TOGA), koleksi tanaman hias, 

koleksi tanaman sebagai bahan praktikum dsb. 

 Nilai estetika, berkaitan dengan penataan taman, nilai keindahan (tanaman 

berbunga, peneduh, penghias). 

 Nilai teknis perawatan dan pemeliharaan, seperti tanaman yang perlu perawatan 

khusus dan keadaan khusus. 

Program Pelaksanaan Penghijauan. 

 Organisasi (koordinator, pelaksana, pengawas dan penilai). 

 Penentuan lokasi kerja. 

 Tim pelaksana (pembuatan program, jadwal, bentuk kegiatan( pelaksana, 

pengawas, pengumpulan data, penilaian tim, pelaporan dan presentasi). 

 Koleksi dan dokumentasi pelaksanaan, mencakup jenis data, teknik koleksi data, 

interprestasi data, kesimpulan dan pelaporan serta evaluasi hasil kegiatan. 

 

2. Penggunaan kembali sampah untuk Media Pembelajaran Biologi 

ALAT PERAGA PROSES PERNAPASAN SEDERHANA 

TUJUAN 

1. Memberikan gambaran tentang proses pernapasan, terutama pada paru-paru 

2. Memahami proses pernapasan dada 

 

ALAT DAN BAHAN 
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1. Botol plastic ukuran 1,5 L (Botol minuman bekas) 

2. Balon karet 2 buah 

3. Isolasi 

4. Pipet bekas 1 buah 

 

 

DASAR TEORI 

 Sistem pernapasan (respirasi)  adalah system organ yang digunakan untuk pertukaran 

gas. Pertukaran gas terjadi di dalam paru-paru. Proses pernapasan adalah pengambila oksigen 

dari udara bebas, dengan cara menghirup udara melalui hidung, kemudian udara masuk ke 

paru-paru setelah melewati tenggorokan, dan akhirnya udara mengalir ke alveolus yang 

merupakan ujung dari saluran pernapasan.  

 Oksigen yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan karbon dioksida yang 

terkandung dalam darah yang ada di pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. Dalam 

darah, oksigen di ikat oleh hemoglobin (Hb). Selanjutnya darah yang telah mengandung 

oksigen mengalir keseluruh tubuh. Oksigen diperlukan untuk proses respirasi sel-sel tubuh. 

Gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses respirasi sel tubuh akan ditukar dengan 

oksigen. 

 Selanjutnya darah mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke alveolus paru-

paru dan akan dikeluarkan melalui hidung saat menghembuskan napas. Proses pernapasan 

meliputi dua proses, yaitu: 

1. Menghirup napas (inspirasi) 

2. Mengeluarkan napas (ekspirasi) 

 Sewaktu menarik napas, otot diafragma berkonstraksi  dari posisi melengkung keatas 

menjadi lurus. Bersamaan dengan itu otot-otot tulang rusuk pun berkontraksi, akibatnya 

rongga dada mengembang sehingga tekanan dalam rongga dada berkurang dan udara masuk. 

Saat mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot tulang rusuk melemas. Akibatnya rongga 

dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik sehingga udara keluar. Jadi udara 

mengalir dari tempat yang bertekanan besar ke tempat yang bertekanan kecil. 

 

CARA MEMBUAT ALAT 

1. Dibersihkan alat dan bahan yang ada 

2. Dipotong bagian bawah botol tadi dengan menggunakan balon dan direkatkan 

menggunakan isolasi 

3. Untuk bagian atas (mulut botol) masukkan pipet dan letakkan ditengahnya, kemudian 

di tutup dengan isolasi sampai seluruh bagian mulut botol tertutup sehingga udara 

hanya masuk melalui lubang pipet 

4. Di ujung pipet bagian bawah yang beradaa di dalam botol ditutup dengan balon yang 

masih utuh dan direkatkan dengan isolasi serapat mungkin  

 

   PRINSIP KERJA ALAT 

1. Tariklah bagian bawah botol yang ditutup balon sehingga udara masuk melalui pipet 

(yang di anggap sebagai hidung) 

2. Perhatikan balon yang ada dibagian dalam, maka balon tersebut akan mengembang 

3. Lepaskan balon yang di tarik tadi, sehingga balon yang didalam akan mengempis 

Dari prinsip kerja alat tersebut, kita dapat melihat proses pernapasan terjadi. 
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TUGAS  

   Salah satu perwujudan partisipasi aktif peserta didik dalam kepedulian terhadap 

pengelolaan lingkungan tempatan/lokal dan terkait dengan peran mahasiswa sebagai calon 

pendidik dalam merealisasikan program adiwiyata. Sebagai latihan dalam materi perkuliahan 

yang merupakan aplikasi praktisnya dalam tugas kelompok terstruktur dan tugas individu.  

 Agar pelaksanaannya kondusif maka pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan 

dilakukan dalam dua cara yaitu: (1) penilaian produk oleh dosen dan (2) penilaian proses 

pelaksanaan oleh teman sebaya dibawah bimbingan asisten melalui lembaran observasi. 

Tugas Kelompok Terstruktur. 

1. Buat rancangan program penghijauan dan pembuatan pupuk bokashi di area kampus 

pada lokasi yang telah ditetapkan untuk kelompok anda. 

2.  Perhatikan dan rujuklah kriteria penilaian kegiatan penghijauan dan pembuatan pupuk 

bokashi yang ditetapkan asisten pada kelompok anda! 

3. Kumpulkan laporan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

Tugas Individu. 

1. Buatlah satu produk media pembelajaran berbasiskan Sains dari penggunaan kembali 

sampah. 

2. Ikuti prosedur pembuatannya berdasarkan panduan di atas! 

3. Presentasikan dan buat laporan produk serta dilengkapi dengan produk yang dibuat, 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan asisten. 
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SUMBER DAYA DAN IPTEK 
 

 

 

A. KEPENDUDUKAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN 

Proyeksi tentang kependudukan baik dalam skala global maupun skala nasional sudah 

dibahas. Hasil bahasan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan 

pertumbuhannya dimasa mendatang akan cenderung relatif tinggi. Adapun upaya untuk 

mengendalikannya masih terus dilakukan. Hal ini jelas kelihatan dalam bahasan itu sendiri 

bahwa kependudukan itu pada akhirnya tidak bisa lepas dari masalah-masalah yang 

menyangkut lapangan pekerjaan, penghasilan penduduk, pendayagunaan sumber kekayaan 

alam yang tersedia. Semua ini, pada tekanan penduduk yang terlampau besar akan 

menimbulkan masalah penurunan kemampuan daya dukung bumi sehingga mengakibatkan 

penurunan pula pada kualitas lingkungan hidup itu sendiri. 

Kekhawatiran yang paling memuakkan secara global bila kependudukan terus 

menerus susah dikendalikan terletak pada perkiraan bahwa dampaknya akan sangat berat 

terhadap aspek-aspek dibawah ini: 

1. Usaha Pertanian 

Barangkali tidak ada yang serius ancaman dari kependudukan yang tak terkendalikan 

itu selain dari pada ancamannya terhadap percepatan kerusakan dan kehilangan sumber daya 

alam yang sangat penting dalam usaha-usaha pertanian. Padahal usaha tani adalah kegiatan 

yang amat penting bagi kedejahteraan hidup manusia. 

Secara umum masalahnya meliputi antara lain: 

a. pengikisan dan pelongsoran tanah yang produktif 

b. kehilangan zat hara dalam tanah dan pemadatan tanah pertanian 

c. peningkatan garam tanah baik pada lahan irigasi maupun pada air yang digunakan untuk 

irigasi 

d. kehilangan lahan-lahan produktif karena tertelan oleh kebutuhan akan lahan untuk 

pemukiman 

e. kerusakan dan penurunan produksi pertanian karena pencemaran udara dan air. 

f. kehilangan plasma nutfag akibat pembukaan lahan-lahan baru, sehingga keperluan 

untuk pemuliaan tanaman masa datang lancar. Padahal jenis-jenis tanaman baru yang 

unggul diperlukan masa depan 

g. kekurangan air yang menggawatkan terutama di kawasan-kawasan yang mengalami 

persaingan berat dengan kebutuhan akan energi dan industri atau dikawasan yang 

mengalami pengurangan luas hutan secara drastic, sehingga kemampuan lahan untuk 

menyadap, menyimpan, mengatur tata air terganggu. 

Kerusakan tanah untuk kepentingan pertanian yang produktif sekarang pun sudah 

banyak terjadi di negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia). Hal ini dikenal 

dengan istilah desertifikasi (penggurunan) karena mengalami kekeringan yang berat atau 

pembentukan lahan kritis, karena penggundulan hutan yang kemudian dikikis oleh hujan yang 

amat lebat. Di muka bumi sekarang ini terjadi kerusakan tanah setiap tahun ± 6 juta hektar. 

Kecepatan kerusakan ini akan terus meningkat bila penduduk bumi tak berhasil dikendalikan 

sebagaiman mestinya. Proyeksinya bahkan akan meningkat 20% pada tahun 2000, bila 

kecenderungan kenaikan penduduk bumi tidak berubah. Bagaimanapun kerusakan lahan dan 

tanah pertanian kadar garam tanah yang membahayakan tanaman pertanian. 

BAB 

3 
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Kehilangan lahan-lahan pertanian sebagai akibat menigkatnya kebutuhan lahan untuk 

pemukiman merupakan masalah yang global pula. Pemekaran kota dan kawasan-kawasan 

industry seringkali berlokasi di lahan-lahan terbaik untuk kegiatan pertanian subur, air cukup, 

tanah alluvial, mengandung zat hara yang melimpah, dan datar. 

Peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan sandang 

dan pangan, serta kehidupan lainnya tampak masih harus bergantung pada peningkatan 

teknologi pertanian. Teknologi pertanian ini masih akan tinggi ketergantungannya pada 

masukan energi yang intensif, khususnya untuk menghasilkan pupuk buatan, pestisida, dan 

alat-alat serta sarana pertanian lainnya. Padahal ketersediaan energi (khususnya minyak bumi) 

akan menimbulkan masalah karena ketersdiaannya yang akan semakin berkurang. 

 

2. Sumber Daya Air 

Penduduk yang besar jumlahnya di bumi juga akan memengaruhi ketersediaan serta 

kualitas sumber daya air yang amat dibutuhkan olehnya. Di negara-negara yang sudah maju 

kegiatan pertanian modern yang menggunakan banyak pestisida untuk mengendalikan hama, 

misalnya meimbulkan masalah pencemaran air yang tidak hanya menurunkan kualitas air itu 

sendiri, tetapi juga mengurangi biota akuatik yang acapkali penting bagi kehidupan manusia. 

Karena itu, penggunaan pestisida dengan daya uarai kimiawi lebih cepat telah agak lama 

dilancarkan di negara-negara maju itu, sehingga penimbunannya di dalam lingkungan dan 

daya tosisitasnya dapat dikurangi. Usaha serupa ini belum tentu dapat dilakukan secara 

simulatan di negara-negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia), bahkan boleh 

dikatakan hal ini akan mengakibatkan dilemma yang mewarnai situasi di negara-negara yang 

sedang berkembang. 

Salah satu upaya untuk mengatasi kebutuhan akan sumber daya air di negara-negara 

yang sedang berkembang adalah memanfaatkan Daerah Aliran Sungai secara bijaksana dan 

terintegrasi sehingga dapat dikombinasikan secara arif kebutuhan untuk mengendalikan 

banjir, PLTA, irigasi, rekreasi, dan sebagainya. Misalnya, DAS acapkali dibangun 

bendungan-bendungan untuk meningkatkan fungsi sumber daya air yang terintegrasi itu. 

Namun demikian, masalah lingkungan yang meliputi munculnya konflik kepentingan antara 

berbagai pemanfaatan air; peningkatan garam tanah dan zat toksik, sehingga menimbulkan 

pencemaran lingkungan; serta sukarnya merelokasikan penduduk merupakan bagian polik 

yang harus pula dipecahkan. Lebih dari pada itu pembangunan bendungan-bendungan 

menyangkut pula perubahan struktur dan fungsi ekosistem akuatik yang bisa menimbulkan 

masalah kesehatan dan perubahan lingkungan baru dengan dampak lingkungan negatifnya 

yang perlu dipecahkan secara seksama. 

Masalah lingkungan lainnya yang berkaitan dengan tekanan penduduk terhadap 

sumber daya air adalah peningkatan perusakan ekosistem atau kawasan-kawasan disepanjang 

pantai. Padahal kawasan pantai ini khususnya dalam bentuk muara-muara sungai dan delta-

delta sungai merupakan ekosistem produktif untuk perikanan dan sumber hayati lainnya. 

Diperkirakan 60-80% sumber hayati laut yang potensial untuk dikembangkan sebagai 

komoditi ekonomi yang justru amat dibutuhkan oleh penduduk yang semakin banyak 

jumlahnya terletak di Austuaria, hutan rawa dan hutan bakau, delta sungai dan habitat-habitat 

lainnya di sepanjang pesisir. 

 

3. Hutan Tropis 

Proyeksi semakin luas dan cepatnya kepunahan hutan-hutan tropis digambarkan oleh 

hampir semua pihak yang pernah melakukan upaya menelaah akibat dari tekanan penduduk 

terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini tak lain disebabkan oleh memang 

besarnya dan cepatnya kenaikan penduduk yang diperkirakan dikawasan-kawasan yang 

memiliki hutan di Asia Tenggara, Amazon, dan Afrika Tengah ini menunjukkan berbagai 

proyeksi masa datang merupakan hal yang amat sukar untuk dihindarkan di Asia Selatan dan 
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Asia Tenggara ini, misalnya hidup tidak kurang 1 milyar penduduk sekarang yang sebahagian 

besar memiliki mata pencaharian dalam usaha tani. Usaha taninya pun kebanyakan 

merupakan kegiatan tradisional yang pada akhirnya membuat mereka menjadi masyarakat 

yang selalu “Lapar Tanah”. Akibatnya, mereka tidak mempunyai jalan lain selain daripada 

membuka kawasan-kawasan yang tertutup oleh hutan-hutan tropis, sehingga menimbulkan: 

a. Ketidakstabilan aliran-aliaran sungai yang kemudian mengakibatkan proses pelumpuran 

sungai, bendungan dan reservoir bahkan juga saluran-saluran irigasi. 

b. Pengurangan bahkan bisa menjadi berupa pengeringan, peserdiaan air tanah dalam 

akuifera. 

c. Peningkatan masalah kekurangan air untuk berbagai kebutuhan hidup. 

d. Namun pada saat yang sama akan menimbulkan pula peningkatan intensitas dan 

kekerapan banjir serta meluasnya daerah banjir. 

e. Peningkatan kepunahan sumber-sumber plasma nutfah. Perkiraan laporan global tahun 

2000 antara 15-20 % dari kekayaan biota bumi sekarang akan bisa punah akibat tekanan 

penduduk. 

Khususnya di Asia Tenggara, bila kecenderungan tekanan penduduk tidak mampu 

dikurangi, kira-kira setengah dari luas hutan tropisnya akan punah pada tahun 2000. Hal ini 

akan menimbulkan pengaruh akhir pada kondisi tanah/lahan, iklim mikro termasuk pola curah 

hujan dan keseimbangan zat hara dalam tanah. 

 

4. Sumber Energi 

Dengan proyeksi akan meningkatkan jumlah penduduk bumi berarti berbagai kegiatan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus pula ditingkatkan. Kegiatan apapun yang 

dilakukan selalu memerlukan energi, bahkan konsumsi energy dapat digunakan sebagai tolak 

ukur seberapa jauh tingkat kegiatan manusia sudah dilancarkan untuk memnuhi kebutuhan 

hidupnya pada saat ini  

Namun demikian, hasil eksplorasi minyak bumi untuk menemukan cadangan-

cadangan baru tampak menurun, bahkan baik menurut pertimbangan kerekayasaan maupun 

geologis produksi minyak bumi dunia akan mencapai puncaknya sebelum abad ini berakhir. 

Padahal kalau tekanan penduduk terus meningkat seperti kecenderungan masa kini, keperluan 

akan energi untuk tahun 1990 akan meningkat 58% dari kebutuhan tahun 1975. 

 

Tabel 3.2. Proyeksi Energi Keperluan Primer Dunia 1975-1990. 

Sumber Energi 

1975 1990 
Persentase 

Kenaikan 

Rata-rata 

Kenaikan Per 

Tahun 

10
15

Btu 
Total 

(%) 
10

15
Btu 

Total 

(%) 
75-90 (%) 

Minyak bumi 113 46 179 47 58 3,1 

Batu bara 68 28 77 20 13 0,8 

Gas alam 46 19 66 17 43 2,4 

Nuklir dan hidro 19 8 62 16 226 7,9 

Jumlah  246 100 384 100 56 3,0 

 

Disini tampak bahwa peningkatan penggunaan energy nuklir akan bertambah relative 

sangat besar antara tahun 1975-1990. Resiko adanya kontaminasi radioaktif terhadap 

lngkungan hidup masih tetap terus diperhitungkan secara seksama.demikian juga 

penyimpangannya untuk keperluan menciptakan senjata-senjata nuklir. Belum ada satu 

bangsapun di bumi sekarang yang bisa mendemonstrasikan program pembangunan limbah 

radioatif secara aman. 
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Bagaimanapun tampaknya akan selalu terdapat ketimpangan yang jauh antara 

penggunaan dan keprluan akan energii di negara yang sudah maju dan di negara yang sedang 

berkembang. Misalnya, konsumsi energi perkapita di Amerika diperkirakan akan mencapai 

422 juta Btu/tahun pada tahun 2000. Sedangkan, negara-negara yang sedang berkembang 

tidak akan melebihi 14 juta Btu/tahun. Hal lain yang memberi ciri pada negara yang sedang 

berkembang adalah menyangkut masalah keperluan akan kayu bakar, minyak bumi untuk 

orang miskin. Menurut perkiraan laporan global-2000 (1977), kalau kecenderungan 

peningkatan penduduk seperti sekarang, ketersediaan kayu bakar akan semakin sedikit. 

Padahal keperluan atau permintaan akan sumber energi murah ini akan terus meningkat 

dengan kecepatan 2,2% pertahun hingga mencapai jumlah sekitar 650 juta m3 pada tahun 

1994. Sekarangpun, dibeberapa negara berkembang, kayu bakar merupakan barang yang sulit 

dicari. Di Sahel, sebuah wilayah beriklim kering di Afrika, mengumpulkan kayu bakar sudah 

merupakan kerjaan penuh 360 hariorang pertahun untuk tiap rumah tangga. Kalau kebutuhan 

akan kayu bakar ini terkonsentrasi bagi wilayah perkotaan, wialyah disekitar kota itu pada 

radius 100 km sudah menjadi gundul karena pohon-pohon habis ditebangi untuk memenuhi 

kebutuhan akan kayu bakar. 

 Penduduk kota di Afrika Barat ini yang hidup jauh dari sumber energy yang menjadi 

tak murah lagi harganya itu. Proyeksi akan kekurangan kayu bakar dimasa mendatang ini 

berarti bahwa konsumsi kayu bakar harus dibatasi hanya untuk keperluan pokok saja.karena 

harganya akan naik. Hal ini yang akan menimbulkan dampak lingkungan yang berat adalah 

akan bertambah luasnya penggundulan hutan. Kemungkinan bahwa kotoran ternak dan 

limbah pertanian bisa dijadikan pengganti kayu bakar memang tak tertutup. Hal ini sudah 

menjadi kenyataan dibeberapa negara yang sedang berkembang seperti lerang-lerang gunung 

Himalaya di dataran rendah Gangga India yang tak berpohon, di Pegunungan Andes Amerika 

Selatan. Laporan FAO (1977) menerangkan bahwa tidak kurang dari 68 juta ton kotoran sapi, 

39 juta ton sampah sayuran merupakan kurang lebih 1/3 kebutuhan akan energy biomassa 

telah digunakan pada tahun 1977. Diseluruh dunia sekarang tak kurang dari 150 – 400 juta ton 

kotoran ternak telah diguanakan sebagai bahan bakar. 

 

B. PENGETAHUAN ILMU, TEKNOLOGI, DAN PENGETAHUAN LINGKUNGAN 

Peningkatan jumlah penduduk yang besar, kemudian acapkali menjadi sumber 

masalah  ini, sering juga dihubungkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Memang 

khususnya perkembangan ilmu dan teknologi sejak revolusi industry di abad ke-19 telah 

membawa manusia pada tingakat kemajuan perikehidupan yang amat pesat. Dari sejak 

manusia mengenal ilmu dan teknologi dari mulai zaman batu ke zaman perunggu, kemudian 

menemukan ilmu pertanian memang selalu tampak diikuti selanjutnya oleh peningkatan 

jumlah penduduk yang menonjol secara nyata. Namun demikian, peningkatan penduduk di 

bumi paling pesat memang terjadi sejak revolusi industry berlangsung di barat. Bahkan sejak 

itu kurva kenaikan jumlah penduduk secara global seperti tak akan pernah melanda lagi. 

Kalau perkembangan ilmu dan teknologi pada zaman batu, perunggu bahkan hingga 

ditemukannya ilmu pertanian memang dianggap  telah membawa perubahan kehidupan 

manusia di bumi. Dampaknya terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidupnya begitu 

berarti. Pada masa-masa itu, ilmu dan teknologi lebih memberikan kemampuan pada manusia 

untuk dapat mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya begitu berarti. 

Pada masa-masa itu, ilmu dan teknologi lebih memberikan kemampuan pada manusia untuk 

dapat mendayagunakan sumber kekayaan alam yang ada dalam lingkungan hidupnya secara 

lebih efisien dan efektif dari pada memeriksa tumbuhan dan memburu satwa liar dalam upaya 

mencari makanannya. Setelah itu, manusia mengenal api sebagai suatu “penemuan 

teknologi”, berangsur-angsur ilmu pertanian juga berkembang yang bisa lebih menjamin 

ketersediaan bahan pangan bagi diri dan keluarganya. Bersamaan dengan itu, ilmu dan 

teknologi pemukiman menetap juga dikembangkan, sebab sekarang manusia sudah mampu 
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menemukan ilmu dan teknologi yang memberikan kemungkinan kepadanya untuk 

menyimpan persediaan pangan hingga musim panen berikutnya tiba. Bagaimanapun, hingga 

menjelang perkembangan revolusi industri di barat, perkembangan ilmu dan teknologi masih 

dalam batas ruang lingkup keakraban manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia masih 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari alam baik dalam rentang budayanya, maupun dalam 

melakukan kegiatan hidupnya. Rasa ketergantungan dirinya terhadap alam masih tinggi. 

Dalam hal ini menyebabkan keinginan untuk memlihara keselarasan diri dengan lingkungan 

alamnya juga besar. 

Kemajuan ini memang berkat keberhasilan manusia dalam mengembangkan ilmu dan 

teknologi modern. Profil kemajuan yang dicapai oleh manusia dengan dorongan ilmu dan 

tekonologi modern ini di negara maju ini menunjukkan kemampuan manusia yang tidak ada 

taranya dalam mencapai kemakmuran materi. Sungguhpun begitu hal ini tidak berarti bahwa 

ilmu dan teknologi modern ini menghasilkan suatu lingkungan hidup yang sesuai dengan 

kondusif bagi perkembangan kesehatan fisik dan mental manusia dimasa mendatang. Bahkan 

kecenderungannya, justru sebaliknya. Karena itu, kritik banyak dilaksanakan terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi modern yang datang dari barat ini.kritik ini dapat 

digolongkan kedalam 3 bidang: 

1. Lingkungan 

2. Sosial ekonomi 

3. Sosial budaya 

1. Negara Maju 

1.1 Kritik lingkungan 

Seperti dituturkan diatas ilmu dan teknologi modern di Barat memang telah berhasil 

membawa manusia pada tingkat kemampuan materi yang bukan main hebatnya. 

Kemapanan yang boleh dikatakan membuat impian menjadi kenyataan. Namun demikian, 

kenyataan lainnya kemapanan ini harus dibayar mahal, yaitu dibayar ancaman bagi 

kesehatan jasmani dan rohani. Kemakmuran hidup itu diabayar oleh pencamaran yang 

mengotori udara manusia, air yang manusia minum, bahan pangan yang manusia makan, 

dan kesunyian yang menjadi dambaan hidup serta benteng alam yang indah menjadi 

kerinduan. 

Tragedi tentang kemajuan ilmu dan teknologi modern yang berasosiasi dengan 

kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan hidup dinegara maju sudah bukan 

merupakan dongeng lagi melainkan sudah merupakan kenyataan pedih yang 

terdokumentasikan. Hingga sekarang tragedi itu meski sudah diusahakan upaya 

pemecahannya, belum teratasi sepenuhnya dengan memuaskan. Lebih dari pada itu, ciri 

ilmu dan teknologi modern (skalanya, keperluannya akan energi, air, dan sumber daya 

alam lainnya) telah pula menimbulkan dampak lingkungan kepada struktur dan fungsi 

pemukiman manusia. Khususnya, gigantisme dalam pengembangan wilayah perkotaan 

telah menjadi meluas dimana-mana yang selanjutnya disertai oleh memburuknya tekanan 

psikologis dan tekanan sosial penduduk kota hingga akhirnya mereka harus berangsur-

angsur meninggalkannya (urbanisasi) dalam keadaan lingkungan perkotaan yang “busuk” 

dan terlantar. Kota lebih banyak dihuni oleh penduduk yang kurang mampu serta 

berpenghasilan rendah dan terpaksa mempertahankan hidupnya dalam kondisi lingkungan 

yang amat kekurangan.  

Ilmu dan teknologi modern memang telah membawa manusia pada kemakmuran 

dan kemampuan hidup di negara maju, tetapi pada saat yang sama juga mengembangkan 

kepercayaan akan kemampuan diri untuk menaklukan lingkungan alam, sehingga sumber 

daya alam yang terkandung di dalamnya dapat secara maksimal dieksploitasi sumber daya 

alam secara berlebihan boleh dikatakan merupakan ciri hubungan timbal balik antara 

manusia dengan lingkungannya diabad perkembangan ilmu dan teknologi modern itu. 

Karene itulah, akibatnya melahirkan pemborosan seperti tampak pada kecenderungan masa 
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kini dengan makin menipisnya melangkanya minyak bumi, air, lahan produktif, bahan 

mineral, dan sumber daya alam lainnya. 

Namun demikian, dampak yang paling berbahaya dari perkembangan ilmu dan 

teknologi modern adalah berupa gangguan terhadap keseimbangan ekologis 

(keseimbangan hubungan makhluk hidup termasuk manusia dengan lingkungan) dari alam. 

Resiko dari gangguan terhadap keseimbangan ini dari di negara maju bisa serba muka, sulit 

diperkirakan sebelumnya bahwa I & T modern cenderung: 

a) mengejar ekonomi skala yang terus menerus bertambah besar dalam mencapai unit-unti 

produksi. Godaan untuk terus meningkatkan skala produksi ini menimbulkan dampak 

dan tekanan  yang berat terhadap sumber daya alam lingkungan hidup. 

b) produksi skala besar itu menjadi sangat besar hubungan ketergantungan antara masukan 

dan keluaran, sehingga menuntut kebutuhan akan sarana dan tenaga kerja serta sumber 

daya alam yang terkonsentrasi. Inilah antara lain yang menyebabkan manusia harus 

hidup terkumpul dalam kawasan (kota) yang sulit dikelola. 

c) desakan terus menerus untuk memenuhi keninginan manusia (yang sudah sulit 

dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan hidup) yang tak kunjung habis akan barang 

konsumsi, lama kelamaan membawa manusia pada kemewahan. Inilah yang menjadi 

akar pemborosan sumber daya alam yang menyebabkan berkembangnya budaya 

“lempar baranf” seenaknya. 

d) kebutuhan akan energi yang besar dari pengembangan produksi besar-besaran juga 

menyebabkan perlu pusat energy yang besara pula, sehingga dampak lingkungan negatif 

semakin berat. 

 

1.2 Kritik sosial ekonomi 

Dari segi ekonomi, I & T modern mendapat kritik pedas terutama karena dianggap 

cenderung untuk memperbesar ketidak merataan antara negara (maju dan berkembang) dan 

didalam suatu negara itu sendiri. Sebetulnya ketidak merataan yang ditimbukan terletak 

pada ketidak merataan dalam daya beli yang kemudian membuat I & T lebih memberikan 

perhatian besar terhadap mereka yang kuat daya belinya dan kurang memperhatikan yang 

lemah, hasil dari kecenderungan ini, I & T bidang produksi, bidang pendayagunaan sumber 

daya alam untuk mereka yang kuat daya beli dan sudah mampu didahulukan dari pada 

untuk yang lemah. Inilah yang menghasilkan ketidak merataan yang semakin jauh 

akhirnya. Khususnya, ketidak merataan diantara negara maju dengan negara berkembang. 

Untuk memecahkan masalah ini tumbuh suatu gagasan untuk membina apa yang disebut 

Orde Ekonomi Internasional Baru. Namun demikian, gagasan ini masih belum menyentuh 

pusat kaitan antar Orde Ekonomi sekarang dengan perkembangan I & T modern. 

 

1.3 Kritik sosial budaya 

Kenyataan bahwa I & T modern lebih tanggap terhadap yang kuat daya belinya 

(yang kaya) dan kemudian memacu ketidak merataan dalam masyarakat di negara maju 

menyebabka tumbuhnya dampak sosial yang negatif. Terlebih lagi, disamping ketidak 

merataan dalam ekonomi itu acapkali disertai pula dengan kerusakan terhadap lingkungan 

hidup yang tak kenal batas mana yang kaya dan mana yang miskin. Sebab itu, dampak 

sosial tumbuh dalam bentuk tekanan dan ketegangan sosial yang merupakan persemaian 

untuk menumbuhkan kekerasan dalam mencari keadilan dan pemerataan. Ketia penduduk 

yang lemah daya belinya itu dipaksa untuk berkumpul di pemukiman liar di pusat kota, 

dalam kondisi lingkungan hidup yang rendah, kota mulai menjalani proses penurunan 

kualitas lingkungannya yang hampir diluar batas martabat kemanusiaan. Di negara maju, 

kondisi semakin memburuk ketika I & T modern memperkenalkan teknologi produksi 

(besar-besaran) terotomatisasi. Ini mematahkan pula struktur dan pola kebutuhan akan 

tenaga kerja yang tereampil. I & T modern dalam bidang teknologi produksi justru hanya 
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membutuhkan beberapa gelintir tenaga berketerampilan tinggi saja untuk beroperasi sacara 

otomatis. Padahal, mayoritas dari tenaga kerja berada pada tingkat yang kurang dan tidak 

terampil. Hal ini betul-betul membuat suasana bertambah buruk yang menciptakan dampak 

sosial cepat mengarah pada tindakan agresi dan ketegangan sosial yang memuncak. 

Perkembanga I& T modern di negara maju itu menimbulkan kritik sosial, karena: 

a) menciptakan kegiatan (ekonomi) padat modal yang hanya tanggap terhadap golongan 

masyarakat yang sudah mapan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang merasa kurang 

diperhatikan dan tak diajak berpartisipasi. 

b) menciptakan teknologi pemukiman dan transportasi yang manyatu dalam kondisi 

lingkungan yang buruk di pusat kota guna melayani keperluan hidup penduduk yang 

lebih mapan. 

c) menciptakan teknologi produksi atas dasar menghasilkan produksi atas dasar 

menghasilkan produksi besar-besaran yang terotomatisi yang menimbulkan kesenjangan 

keperluan akan tenaga kerja terampil dan tak terampil, dan mengubah posisi manusia 

menjadi bagian dari mesin yang kurang manusiawi. 

d) menciptakan masyarakat konsumtif karena terus menerus dialiri barang-barang mewah 

dan kurang perlu tetapi bisa memnuhi dorongan dan keinginan yang tak kunjung padam. 

Akibatnya, hal ini mengubah hidup masyarakat yang memberikan keuntungan besar 

bagi penghasil barang, tetapi kepuasan yang tak kunjung terpenuhi bagi konsumen. 

 

2. Negara yang Sedang Berkembang 

2.1 Kritik lingkungan 

Dampak lingkungan dari perkembangan I & T modern di negara berkembang tentu 

saja tidak separah di negara yang sudah maju yang sudah kuat dan tinggi perkembangan 

industrinya (tetapi menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan hidup). 

Namunn demikian, keadaan selanjutnya bisa enciptakan kekhawatiran, sebab proses 

industrialisasi dibanyak negara yang sedang berkembang acapkali didasarkan pada impor 

I&T modern (yang tak mengacuhkan dampak negatifnya) dari negara yang sudah maju. 

Alih I&T modern ini juga telah menimbulkan adegan-adegan yang hampir serupa dengan 

apa yang telah terjadi di negara maju. Dalam beberapa situasi, tingkat kerusakan dan 

gamgguan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat ahli teknologi ini ternyata lebih parah, 

karena dampak lingkungannya menimpa masyarakat yang tingkat ekonomi dan tingkat 

kesehatannya memang lebih rawan dari mereka yang hidup di negara maju. Jadi dasar 

kritik terhadapp perkembangan I&T modern berpangkal pada dua hal berikut: 

Pertama: dampak lingkungan sebagai akibat perkembangan I&T modern terhadap 

penduduk di negara yang sedang berkembang ternyata lebih berat, karena kondisi 

penduduknya yang masih kurang gizi dan rendah tingkat ekonomi dan kesehatannya. 

Kedua: perkiraan yang masih perlu dipertanyakan tentang perlunya negara-negara yang 

sedang berkembang itumengikuti pengalaman buruk yang sama dengan negara-negara 

maju dalam hal menanggung beban dampak lingkungan yang negatif sebagai akibat 

perkembangan I&T modern. 

Perkembangan I&T modern yang menciptakan industri-industri (ahli teknologi) 

yang ditempatkan di kota-kota telah menyebabkan semakin tingginya migrasi dari desa ke 

kota di negara yang sedang berkembang ini telah menyebabkan berkembang pemukiman 

liar yang tak terkendalikan. Lebih dari pada itu, ketidak merataan penghidupan sebagai 

akibat I&T modern ini, di negara berkembang mudah sekali penyebabnya dialihkan pada 

kemiskinan dan keterbelakangan dari masyarakatnya. 

   

2.2 Kritik sosial ekonomi 

Kritik yang paling pedas tentang pengaruh perkembangan I&T modern terhadap 

sosial ekonomi di negara yang sedang berkembang meliputi akibatnya yang paling 
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langsung terhadap industri pedesaan tradisional yang menjadi lumpuh. Hal ini 

menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi sukar diperoleh diwilayah pedesaan. Masalah 

menjadi bertambah buruk dalam menghadapi kenyataan bahwa perkembangan industri 

yang berkembang di kota (dengan I&T hasil impor dari negara maju) sangat bergantung 

segala pada produk luar negeri. Kalau hal itu terpaksa didatangkan biasanya 

menggalakanbentuk industri yang padat modal dan otomatisasi yang kurang sesuai dengan 

kondisi negara pdat oleh penduduk. Karena itu, kecenderungan umum bagi banyak negara 

yang sedang berkembang adalah menghadapi masalah pemerataan dalam kehidupan 

ekonomi, menyerasikan perkembangan I&T padat modal dengan padat karya, dan 

mengendalikan aliran migrasi di wilayah pedasaan yang hilang lapangan kerja ke kota. 

Jadi, kritik umum dari perkembangan I&T di negara yang sedang berkembang 

terletak pada kenyataan bahwa i&T modern bisa menyebabkan meningkatnya ketidak 

merataan, pengangguran dan urbanisasi. Dilain pihal ketergantungan pada negara yang 

sudah maju menjadi sukar untuk dilepaskan. 

  

2.3 Kritik sosial budaya 

Kritik sosial budaya dari perkembangan I&T modern di negara-negara yang sedang 

berkembang dipusatkan pada dua proses: 

Pertama: proses bercerai-berainya struktur dan ikatan sosial yanga sudah terbentuk sejak 

lama dalam menunjang kehidupan sosial dlam masyarakat tradisional. 

Kedua: proses tumbuhnya masyarakat dualism di wilayah perkotaan yang relative mapan 

dikelilingi oleh lautan masyarakat pedesaan yang miskin dan terbelakang, kehidupan sosial 

diperkotaan tampak bahkan menjurus pada perkembangan masyarakat seperti di negara 

maju. Sedangkan diwilayah pedesaan jaminan sosial dari lingkungan kekeluargaan, 

peranan penduduk usia tua sebagai pemimpin, semangat gotong royong dan berswadaya 

bahkan semakin luntur. 

 

C. KEMUNGKINAN ARAH PERKEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI SERTA 

PENGETAHUAN LINGKUNGAN 

I&T yang berpusat pada tujuan-tujuan sosial ekonomi dan yang berpusat pada 

keselamatan dan keserasian lingkungan terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 I & T yang Berpusat pada Keselamatan dan Keserasian Kerja 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(7) 
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(1) I&T tingkat sedang, berwasembada dan progresif, yang lebih rasional dan tepatguna. 

(2) I&T dengan pendekatan bioteknis, yang bergantung pada asas-asas keseimbangan 

lingkungan, dan kemampuan berproduksi dengan limbah amat rendah. 

(3) I&T dengan pendekatan membebaskan masyarakat dari kemewahan yang berlebihan dari 

keterbelakangan yang mencekam dan menciptakan masyarakt yang makmur sejahtera 

yang cukup merasa. 

(4) I&T dengan pertimbangan lingkungan dan manusiawi. 

(5) I&T yang menjadi tujuan Utopia Barat. 

(6) I&T yang mengurangi kesenjangan sosial akibat ketidak-merataan dalam perkembangan 

masyarakat. 

(7) I&T dalam bentuk eko-teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan.  
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PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN 

HUTAN 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Hutan tropis yang terdapat khusus di sepanjang “untaian” garis khatulistiwa, jadi 

Indonesia juga turut memilikinya merupakan suatu contoh bentuk kehidupan yang terkaya di 

Planet Bumi. Hutan dengan kekayaan akan flora dan faunanya yang paling tinggi ini tumbuh 

berkembang selama berjuta-juta tahun dalam kondisi lingkungan alam yang hampir tanpa 

tekanan berarti. Karena itu, keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang unik dapat 

muncul dalam perjalanan sejarah evolusi ekosistem hutan itu. Hutan tropis dengan demikian 

merupakan sebuah ekosistem yang benar-benar merupakan “bank” dari sumber-sumber 

genetis tumbuhan dan hewan terbesar di dunia. Misalnya, kekayaan jenis pohon-pohonnya 

saja dalam bentuk keanekaragamannya bisa memiliki kepadatan 50-200 spesies (jenis) per 

hektar dalam hutan tropis yang masih primer (belum dijamah tangan manusia). Sedangkan di 

hutan temporata (kawasan dengan 4 musim) kepadatan jenis pohonnya tak melebihi 20 per 

hektar. 

Kekayaan akan jenis tumbuhan dan hewan dalam hutan tropis ini sekaligus ancaman 

padanya. Ini bisa dipahami, sebab kalau dalam suatu kawasan tertentu kekayaan spesies 

tumbuhan dan hewan itu tinggi, jumlah individunya tentu menjadi sedikit. Jadi untuk setiap 

spesies tumbuhan dan hewan di hutan tropis itu, populasi tidak bisa memiliki jumlah individu 

yang melimpah, sebab mereka harus berdampingan dengan banyak spesies lainnya. Memang 

dalam hutan tropis yang kaya akan spesies tumbuhan dan hewan itu tidak jarang penyebaran 

populasinya pun terbatas. Tumbuhan dan hewan menyebar tidak jauh dari induknya sendiri. 

Karena itu, sering dijumpai banyak tumbuhan dan hewan endemic (terbatas dalam suatu 

kawasan tertentu yang sempit) yang menjadi untuk bagi suatu bagian kawasan hutan tropis. 

Kalau dalam suatu hutan tropis terdapat situasi kekayaan flora dan fauna rendah seperti hutan 

rengas. 

Pohon-pohon dalam hutan tropis tumbuh menjadi besar dan tinggi, karena hidup 

dalam kondisi lingkungan yang umumnya amat sesuai bagi pertumbuhan optimal. Sebagai 

komoditi yang bisa menghasilkan produksi kayu ekspor, hutan-hutan tropis pada saat ini 

memang merupakan satu-satunya ekosistem di bumi yang paling terancam oleh bahaya 

kepunahan di tangan manusia. Hutan tropis memang umumnya dijumpai dibanyak negara-

negara yang sedang berkembang ini umumnya memiliki pertumbuhan penduduk yang amat 

pesat. 

  

B. CIRI-CIRI HUTAN TROPIS 

Semua hutan alam, baik dengan tajuk tertutup maupun terbuka yang terletak antara 

23
1
/2

o
 Lintang Utara dan  23

1
/2

o
 Lintang Selatan di muka bumi. Seluas luas lahan dikawasan 

tropis kurang lebih 4,6 milyar ha. Luas hutan tropisnya kira-kira 1,1 milyar ha, (42%) yang 

tertutup dan 0,8 milyar ha yang terbuka. Hutan tropis tersebar di 3 wilayah utama: 

1. Amerika Latin (Selatan dan Tengah) 

2. Asia/Australia/Oseania 

3. Afrika 

Kurang lebih 70% dari hutan tropis tertutup hanya memiliki oleh 12 bangsa bumi, 

termasuk antara lain bangsa Indonesia. Sedangkan hutan tropis ternuka paling luas berada di 

Afrika (64%). Secara umum terdapat tiga bentuk hutan tropis: 

1) Hutan tropis kering 

BAB 
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- Curah hujan 250-1000 mm/tahun 

- Tajuk terbuka 

- Spesies pohon pendek, tumbuhan belukar unggul 

- Keanekaragaman tumbuhan relatif rendah 

- Air merupakan faktor lingkungan pembatas 

- Bisa dihuni manusia 

2) Hutan tropis basah 

- Curah hujan 1000-3500 mm/tahun 

- Tajuk tertutup 

- Keanekaragaman tumbuhan tinggi, memiliki pohon-pohon bernilai ekonomi tinggi 

pula 

- Paling banyak dan paling sering diganggu manusia untuk pertanian baik berpindah-

pindah maupun menetap. Disini pulalah pemukiman manusia berkembang dengan 

makmur dan pesat. 

- Hutan-hutan tanaman /buatan bisa berhasil tumbuh dengan baik disini. 

3) Hutan hujan tropis 

- Curah hujan sangat tinggi, lebih dari 3500 mm/tahun 

- Air disini justru terlampau melimpah 

- Dalam kondisi alamiahnya, pertumbuhan vegetasi, daur ulang materi, kemampuan 

pemulihan diri mencapai maksimum 

- Keanekargaman tumbuhan dan hewan yang tinggi 

- Tidak baik untuk pemukiman manusia, kesuburan tanah mudah turun karena tercuci 

oleh curah hujan yang tinggi, peristiwa erosi dan banjir sangat besar, khusunya di 

lahan berlereng (bukit dan gunung) 

- Hama dan penyakit sulit dikendalikan masalah besar untuk upaya pengelolaan hutan 

tropis. 

 

C. PERUSAKAN HUTAN TROPIS 

Adapun kerusukan hutan diidentifikasi pada hal-hal berikut: 

1) Hutan tropis tertutup berkurang luasnya sekitar 10-20 juta hektar pertahun di seluruh 

permukaan bumi atau dari luas 1,1 milyar ha itu 1-2 tiap tahun ditebang oleh manusia. 

2) Kecenderungan bahwa kerusakan akan bertambah parah emmang sangat mengkhawatirkan 

banyak para ahli, sebab ini berarti bahwa pada akhir abad ini (tinggal 18 tahun lagi) hampir 

semua bangsa di kawasan tropis tak akan memiliki lagi hutan yang bernilai ekonomis 

tinggi. Dilain pihak kondisi ekologis akan mengancam keserasian manusia dengan 

lingkungan hidupnya. 

3) Khusus untuk Asia Tenggara sebagai pengekspor kayu pada gambaran yang paling 

optimis, pengendalian ekspor kayunya tidak diatur sebagaimana mestinya, diakhir abad ini 

akan diambil alih peranannya oleh Amerika Latin dan Afrika. 

4) Inventarisasi kerusakan hutan belum berjalan baik. Adapun yang sudah terinventarisasi 

ternyata menunjukkan hasil mengejutkan: 

- Thailand sudah kehilangan ¼ dari luas hutan tropisnya 

- Filipina sudah kehilangan 1/7 dari luas hutan tropisnya 

- Costa Rica sudah kehilangan 1/3 dari luas hutan tropisnya 

- Ivory Coast sudah kehilangan 1/3 dari luas hutan tropisnya  

5) Permasalahan bukan terletak pada luasnya hutan tropis yang punah, tetapi juga pada 

mengapa pemusnahan itu terjadi. Penyebab kerusakan hutan umumnya adalah: 

a. Penggunaan untuk lahan pertanian dan pemukiman manusia. 

b. Pemenuhan kebutuhan hidup yang berbahan baku kayu. 

c. Pengelolaan yang lemah dalam eksploitasi dan industri kayu. 

Adapun asal mula terjadinya perusakan hutan tropis adalah: 
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a. Peledakan penduduk. 

b. Ketidak merataan pemilik tanah. 

c. Lambatnya perkembangan teknologi pertanian (di negara sedang berkembang). 

d. Kesempatan kerja yang kurang dari dalam dan luar sector pertanian. 

6) Akibat dari peruskaan hutan tropis memang dapat beranekaragam, tetapi kepentingan 

ekologis jagka panjang acapkali kandas dipahami oleh perencana pembangunan yang 

dihadapkan pada masalah pemenuhan kepentingan ekonomis jangka pendek dengan 

permasalahan: 

- Pertimbangan kepentingan ekologis dianggap sulit untuk dikuantifikasikan. 

- Pertimbangan kepentingan ekonomis ekonomis memang lebih mudah dikuantifikasikan 

untuk jangka pendek. 

Jika kesdaran akan kepentingan hutan tropis secara ekologis muncul, biasanya sudah 

terlambat. Itupun masih dalam tolak ukur ekonomis, misalnya ketergantungan akan 

kebutuhan kayu dari negara lain yang menimbulkan banyak kemungkinan dalam 

pembangunan. 

7) Beberapa segi kepentingan ekologis (jangka panjang) dari hutan tropis 

- Pemeliharaan keseimbangan hidrologis. 

- Pelestarian sumber daya alam. 

- Pelunak faktor-faktor lingkungan hidup. 

- Penyerasi kebutuhan fisik dan psikis manusia dalam mengubah lingkungan alam menjadi 

lingkungan binaannya sendiri. 

 

D. KESUBURAN TANAH HUTAN TROPIS CEPAT BERKURANG 

Sebenarnya manusia lebih banyak diketahui oleh kesuburan tanah hutan hujan tropis 

ini. Dalam bentuk awalnya sebagai hutan hujan tropis, komposisi dan struktur serta 

keanekaragaman jenis tumbuhannya memberikan penampakan bahwa biomassa yang besar 

dan kaya itu pasti didukung oleh bahan mineral dalam tanah yang melimpah ruah. Baru 

beberapa tahun terakhir inilah diketahui bahwa hutan hujan tropis mampu tumbuh subur 

diatas tanah yang relatif kurang akan bahan mineral, kurang subur (Jordan, 1971). 

Pengetahuan yang relatif baru ini pada dasarnya menjelaskan bahwa kekayaan hutan hujan 

tropis yang menakjubkan itu sebenarnya tak bergantung secara langsung pada tanahnya yang 

subur. Beberapa penemuan para ahli yang mengadakan studi di hutan hujan tropis 

menunjukkan bahwa siklus mineral (zat makannya) bisa berlangsung tanpa harus melalui 

tanah, melainkan bisa terjadi pada lapisan organikdi permukaan tanah hutan, kemudian 

langsung diserap kembali oleh akar tumbuhan (Stark, Odum, Pigeon, 1970). Karena itu, 

reservoir (persediaan) bahan makanan di kawasan hutan hujan tropis sebenarnya terletak 

langsung diatas biomassa tumbuhan itu sendiri, bukan pada tanahnya. Lain halnya dengan 

situasi di hutan dalam zona temperate. 

Disini siklus mineral berlangsung cukup lama di dalam tanah, sehingga reservoir 

bahan makanan/ mineralpun banyak terkumpul dalam tanah (lihat gambar). Di kawasan hutan 

hujan tropis siklus mineral/ bahan nutrisi ini berjalan relatif sangat cepat baik karena 

mendapat bantuan mikhoriza, maupun kondisi iklim yang relative memungkinkannya. Lebih 

dari pada itu, curah hujan yang sangat besar dikwasan tropis mudah sekali menghanyutkan 

dan mencuci bahan-bahan mineral tanah yang telah terbuka hutannya menjadi agroekosistem 

buatan manusia. Karena itu, hujan lebat disamping menguntungkan dalam ukuran yang 

memadai, juga merugikan dalam ukuran yang berlebihan. Curah hujan yang sangat deras bisa 

cepat memiskinkan tanah. 
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E. PROSPEK DAN PELESTARIAN HUTAN TROPIS 

1. Landasan Optimis, diantaranya : 

a) Pemerintah dibanyak negara yang sedang berkembang dan negara maju serta badan-

badan internasional banyak yang sudah memahami tata kaitan yang erat antara keutuhan 

hutan tropis dan pembangunan ekonomi serta kelulushidupan manusia di bumi. 

b) Pengelolaan hutan tropis bukan lagi merupakan suatu lapangan pekerjaan yang 

eksklusif. 

c) Pemimpin-pemimpin di negara yang sedang berkembang dan negara maju dalam 

banyak hal sepakat untuk menganggap penting upaya penyelamatan dan pelestarian 

hutan tropis. 

d) Kerjasama internasional terus-menerus dilancarkan dalam upaya menyukseskan 

pelestarian hutan tropis ini. 

e) Perumusan kebijaksanaan dan strategi penyelamatan dan pelestarian hutan tropis terus 

menerus diusahakan secara intensif dibanyak negara. 

f) Biaya penghijauan dan penghutanan kembali (reboisasi) tetap menonjol dalam anggaran 

belanja dibanyak negara dikawasan tropis. 

g) Peran serta masyarakat dalam turut memecahkan masalah penyelamatan dan pelestarian 

hutan tropis sudah mulai tampak. 

2. Kemampuan ilmu dan teknologi untuk penyelamatan dan pelestarian hutan tropis 

a) Tata guna hutan tropis 

- Inventarisasi hutan tropis 

- Klasifikasi kemampuan dan kesesuaian lahan 

- Metode kalsifikasi lahan yang lebih tepat 

b) Alternatif bagi pembukaan hutan tropis 

- Argo perhutanan  

- Perkebunan energi 

- Pengganti bahan bangunan (dari kayu) dan bahan bakar 

- Penyempurnaan pertanian skala kecil 

- Kampanye pembangunan dengan penyelamatan dan pelestarian hutan tropis. 

c) Pengelolaan hutan tropis 

- Perlindungan kawasan penyerap dan penyadap hujan dan kualitas lahan dan tanah. 

- Kemajuan ilmu dan teknologi silvikultur 

- Kemajuan dibidang ilmu dan teknologi penghijauan 

- Kemajuan dibidang ilmu dan teknologi perluasan hutan tanaman. 

d) Pelestarian sumber daya alam 

- Kemajuan ilmu dan teknologi daur ulang limbah indutri kayu 

- Kemajuan ilmu dan teknologi pengganti kayu sebagai bahan baku. 

e) Perlindungan dan pengawetan alam 

- Taman nasional 

- Suaka margasatwa 

- Hutan wisata 

- Hutan baru 
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PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN 

SUMBER DAYA AIR (EKOSISTEM 

AKUATIK) 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Disebut ekosistem akuatik adalah ekosistem yang lingkungan hidup eksternalnya 

dikuasai dan diungguli oleh air tawar yang merupakan habitat bagi makhluk hidup. Pada 

dasarnya ekosistem air tawar ini terdiri dari dua bentuk, yaitu: 

- Ekosistem dengan  air tergenang (air diam) yang biasa disebut juga ekosistem lentik, 

misalnya: danau, kolam, telaga, rawa, dan sebagainya. Dimana asal katanya yakni 

“lenis” berasal dari bahasa Latin artinya tenang. 

- Ekosistem lentik air mengalir atau biasa disebut ekosistem lontik (“Lotus” artinya 

air), misalnya: sungai, kali, selokan, parit, dan sebagainya. 

 

B. EKOSISTEM LENTIK DAN LOTIK 

Menurut lapisan kedalaman air dalam ekosistem lentik danau, telaga atau kolam 

sekalipun kita mengenal adanya zonasi, seperti terlihat pada gambar 5.3. 

 

 
Gambar 5.3. Zonasi 

 

Zonasi ini seperti halnya dalam ekosistem laut yang dihubungkan dengan daya tembus 

cahaya matahari kedalam ekosistem lentik itu. 

1. Zona literal 

Terletak di tepi danau, telaga atau kolam dimana cahaya matahari dapat menembus sampai 

ke dasar. Tempat biasanya tumbuhan air dapat tumbuh dan berkembang, terutama tentunya 

pada ekosistem lentik yang tak terurus. 

2. Zona limnetik 
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Terletak antara permukaan air dengan lapisan dimana cahaya matahari masih bisa tembus 

cahaya efetif, sehingga pada kedalaman itu kadar cepat fotosintesis oleh komponen 

tumbuhan masih sama dengan atau lebih besar dari kadar respirasi. Pada umumnya 

proporsi cahaya matahari yang menembus air disini sampai minimum 1% dari sinar 

matahari penuh (diukur dengan intensitas). Pada kedalaman ini, komponen biotiknya bisa 

terdiri dari fitoplankton dan berbagai organisme hidup baik yang berenang, berapung 

maupun melayang dalam air. Zona kiteral dan limnetik ini seringkali disebut juga zona 

eufotik. 

3. Zona profundal 

Pada zona ini biasanya sudah tidak tembus oleh cahaya matahari atau jika pun masih 

ditembus, biasanya sudah tidak efektif lagi untuk proses fotosintesis. Pada kolam-kolam 

yang relatif dangkal tentu saja zona ini tidak ada. 

Asal mula terbentuknya ekosistem lentik bisa berbeda-beda. Danau umpamanya ada 

yang terbentuk karena terjadi patahan di permukaan bumi, yang kemudian diikuti oleh 

peristiwa vukanik (Danau Lamongan), sedangkan Danau Jati Luhur terbentuk karena memang 

dibangun oleh manusiadengan jalan membuat bendungan di sungai Citarum. Ketika danau 

pertama kali terbentuk, didalamnya terkandung sedikit sekali bahan organic, tanah dasarnya 

pun bisa terdiri dari induk tanah saja, airnya juga jernih karena airnya jernih cahaya matahari 

pun dapat menembus jauh sampai ke dasar. Meskipun suhu dilapisan bawah memang relative 

lebih dingin. Kondisi linkungan bagi makhluk hidup disini biasanya kurang bahan makanan, 

kaya oksigen, tetapi memeng lebih sejuk suhunya. Danau dalam kondisii seperti ini disebut 

dalam keadaan oligotrofik, yang artinya memang kurang bahan makanan. Dalam keadaan 

serupa, siklus bahan makanan pun memang sedikit, sebabnya hanya sedikit makhluk hidup 

yang didukungnya. Sebab itu, dipermukaan air pun bisa terjadi kekurangan unsure kimia 

seperti posfor, nitrogen, kalsium yang amat penting untuk mendukung kehidupan. 

Sungguhpun demikian, kegiatan biologis dalam danau akan bertambah juga kecuali 

kalau danau itu memang sama sekali rendah (dingin) suhunya, atau rendah sekali kadar bahan 

makannya, berangsur-angsur bahan organic yang berasal dari sampah organic berupa 

organisme yang sudah mati seperti plankton, ganggang akan terus tertimbun. Aliran atau arus 

air acapkali menjadi pembatas bagi berbagai komponen biotic yang mampu hidup 

didalamnya. Hal ini berbeda tentunya dengan menurut topografinya, besar kecilnya sungai, 

banyak sedikitnya air yang mengalir, dan sebagainya. Kondisi seperti ini , tidak jarang 

menjadi sedemikian rupa sehingga arus air bahkan dalam sungai bisa tereduksi sedemikian 

rupa sehingga berubah menjadi tenang sekali, menyerupai dalam kondisi ekosistem lentik. 

Bgaimana pun arus dalam ekosistem lentik tetap menjadi ciri yang membedakannya dengan 

ekosistem lentik dan penetu jenis serta komposisi makhluk hidup dalam berbagai bagian dari 

sungau itu. 

Perubahan muka air dan tanah dalam perjalanan waktu (musim). Di sungai umumnya 

perubahan ini nyata sekali, sehingga sungau itu kenyataannya seperti lebih dekat 

hubungannya dengan lahan dibandingkan dengan danau umpamanya. Bahkan acapkali bisa 

dianggap bahwa sungai (ekosistem lotik) itu tidak lain adalah hanya merupakan penghubng 

antara danau dengan badan perairan lainnya, yang terasa paling erat hubungannya dengan 

daratan. Di pulau Jawa berlebih-lebih lagi, banyak sungai-sungai yang pada musim hujan 

memang sangat dalam airnya, tetapi pada musim kemarau menjadi kering kerontang. Sungguh 

pun hewan akuatik dalam ekosistem lotik memang mempunyai bahna makanan yang tumbuh 

dalam sungai itu sendiri, seperti ganggang-ganggang yang menempel di batu-batu, diatom 

yang hidup di dasar batu-batu, lumut yang tumbuh di lumpur-lumpur, tetapi umumnya bahan 

makanan ini tak mencukupi. Karenanya ada hewan herbivore dalam sungai yang juga 

memakan bahan makanan yang berupa sampah organic yang terbawa arus sungai. Jadi 

sampah organic dari ekosistem lentik tidak jarang merupakan makanan juga bagi makhluk 

hidup di ekosistem lotik. Karena itu bisa dikatakan bahwa ekosistem lotik itu adalah 
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ekosistem terbuka, dimana pengaruh dari ekosistem daratan dan ekosistem lentik bisa cukup 

besar. 

Berlainan dengan ekosistem lentik yang yang suhunya bisa sangat dingian di lapisan 

bawah dan kadar oksigen bisa sangat kurang. Dalam ekosistem lotik persediaan oksigen bisa 

sangat berlimpah. Sebabnya tak lain karena air sungai acapkali dangkal, terus mengalir, luas 

permukaan yang bersentuhan dengan udara lebih luas. Karena itulah banyak sekali makhluk 

hidup dalam sungai itu sangat peka dengan kekurangan oksigen, sebab mereka biasanya hidup 

dalam kadar oksigen yang berlimpah. Inilah pula yang perlu disadari oleh manusia bahwa 

bentuk pencemaran apapun ke dalam sungai yang bisa mereduksi kadar oksigen dapat 

menimbun malapeteka pada berbagai makhluk hidup yang terdapat dalam sungai itu. 

Seperti halnya ekosistem lentik, ekosistem lotik pun mempunyai peranan penting 

sebagai sumber makanan dalam bentuk produksi ikan dan hewan akuatik lainnya yang bisa 

dimakan. Asas yang menyangkut efisiensi pemanfaatan energi dalam ekosistem tentunya  

juga berlaku dalam ekosistem lotik ini. Baikdari ekosistem lentik maupun ekosistem lotik 

memang tak sedikit produksi ikan yang dapat dipanen sekarang ini, bahkan penagkapan ikan 

dari danau dan sungai di Indonesia sesungguhnya paling sedikit memberikan 3 peran penting, 

diantaranya: 

- Sebagai penghasil bahan pangan bergizi tinggi 

- Sebagai kegiatan yang memberikan lapangan pekerjaan 

- Sebagai penghasil devisa 

Namun demikian, ditinjau dari segi penghasil bahan pangan, produksi ikan di 

Indonesia rata-rata hanya bisa menyediakan 10 kg/kapita/tahun. Sedangkan kapita/tahun ini 

mencerminkan bahwa sebagai lapangan kerja penangkapan dan pemeliharaan ikan di tanah air 

belum juga memadai. Sebab, ditinjau dari segi potensi alami untuk mengembangkan 

perikanan di Indonesia cukup besar dari dua bentuk ekosistem akuatik ini. Perkembangan 

perikanan (tawar) sebagai pengahsil devisa juga yang belum optimal. Sampai saat ini ekspor 

ikan hanya berkisar disekitar 50.000 ton/tahun saja. 

Hal-hal yang menghambat produksi ikan air tawar sebetulnya banyak, tetapi beberapa 

hal yang penting meliputi: 

- Sumber perikanan yang potensial umunya terletak jauh dari sumber pemasaran. 

Sedangkan saarana dan prasarana umunya masih belum memadai. Teknik dan 

keterampilan pun masih belum berkembang dalam hal penangkapan ataupun 

pemeliharaan ikan dalam sistem akuatik ini. 

- Kebutuhan manusia akan ikan semakin meningkat, sehingga timbul gejala 

penangkapan ikan yang berlebihan yang mengakibatkan daya dukung dan daya pulih 

dari sumber daya hayati ikan menurun. 

- Tekanan lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pencemaran air oleh 

berbagai kegiatan manusia, khususnya kegiatan industri. Termasuk pula tingkat 

pelumpuran sungai yang semakin gawat. Masalah lampau tangkap (lampu panen) 

dan pencemaran air ini sekarang telah menyebabkan perikanan disepanjang pantai 

timur Sumatera atau Jawa dan selatan Jawa (Cilacap) berada dalam keadaan kritis. 

Asas-asas pengetahuan lingkungan tentunya harus turut serta memberikan dasar dan 

upaya peningkatan produksi ikan di Indonesia dari sistem akuatik yang terbesar. Kemudian, 

berbicara sistem akuatik tidak bisa terlepas dari meninjau masalah kelestarian air itu sendiri 

sabagai komponen lingkungan hidup yang utama,baik dalam ekosistem lentik maupun lotik 

ketersediaan air dalam kuantitas dan kualitas yang cukupp tidak saja secara langsung 

menunjang kegaitan metabolism komponen biotis dalam ekosistem akuatik itu, tetapi juga 

dirasakan langsung menunjang kebutuhan manusia. Air yang terdapat dalam ekosistem 

akuatik ini merupakan air permukaan (ada juga air tanah bagi sumber air untuk manusia) yang 

bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan: air minum, mandi cuci 



B A B  5 | 40 

 

kakus, pertanian, industri, perikanan, dan pembangkit tenaga listrik, serta navigasi dan 

rekreasi. 

Khusu untuk air permukaan kecenderungan di Indonesia memberikan indikasi yang 

semakin buruk ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Ini erat hubungannya dengan 

perusakan dan pereduksian ekosistem hutan di kawasan hulu sungai. Terjadinya kerusakan 

dan penebangan hutan telah dibahas dalam kuliah-kuliah sebelumnya, secara praktis kuantitas 

air sungai ditentukan oleh turun naiknya debit air di musim hujan dan musim kemarau 

spanjang tahun. Sedangkan kualitasnya ditentukan oleh kadar pelumpuran dan tingkat 

pencemarannya. 

Khusunya di pulau Jawa dan di pulau-pulat padat penduduk lainnya, kedua parameter 

diatas sudah menunjukkan indikasi kegawatan. Karena itu upaya pelestarian sumber daya air 

harus merupaan perioritas kalau tidak menginginkan sumber komoditi yang sukar diperoleh 

dimasa mendatang. Memang potensi air yang tersedia di tanah air kita dewasa ini masih diatas 

potensi tata-rata dunia yakni ± 18.000 m
3
/kapita/tahun (rata-rata dunia, 10.000 

m
3
/kapita/tahun), namun demikian aliran air yang bisa sewaktu-waktu memenuhi kebutuhan 

manusia hanyalah 403 m
3
/kapita/tahun. Meskipun sebetulnya sudah mencapai 70% dari aliran 

mantap yang ada. Ini adalah gambaran khusus di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang 

akan terus meningkat dan diperkirakan kebutuhan akan airnya pun naik karena tingkat 

pembangunan yang semakin melaju serta konsekuensi akan dampaknya yang sulit 

terbendung. Terdapt indikasi bahwa aliran mantap air di Pulau Jawa akan menurun menjadi 

436 m
3
/kapita/tahun menjelang tahun 2000. Sedangkan pada waktu itu nanti kebutuhan 

manusia akan air sudaj meningkat sekitar 700 m
3
/kapita/tahun. 

Karena itu kemampuan kita untuk mengelola ekosistem akuatik baik lentik maupun 

lotik, sehingga kelestarian airnya bisa dipelihara baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

mempunyai jangkauan yang sangat mennetukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. 

 

C. EKOSISTEM LAUT/LAUTAN DI INDONESIA 

Indonesia dikenal pula sebagai nusantara, karena negaranya terdiri atas lebih dari 

13.000 nusa (pulau) yang dikelilingi oleh laut dan lautan yang luas. Sedemikian banyak pulau 

yang dikelilingi laut/ lautan, sehingga Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara ini 

mempunyai pantai terpanjang 81.000 km, bahkan 2/3 dari luas Indonesia terdiri dari laut dan 

lautan lepas, sejak zaman dahulu kala bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari, 

dimana laut/lautan menjadi bagian yang akrab dari lingkungan hidupnya. Banyak suku bangsa 

Indonesia yang terkenal mahir dalam mengarungi laut dan samudera lepas. Posisi geografis 

dari wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri atas lautan ini adalah : 

Sedangkan perbandingan luas daratan dengan laut/ lautan tepatnya adalah sebagai 

berikut: 

- Luas perairan territorial laut/ lautan (batas 12 mil laut) : 3.166.163 km
2
 

- Luas daratan       : 2.027.038 km
2
 

Ekosistem laut/ lautan Indonesia yang terletak di daerah tropis ini acapkali menjadi 

ekosistem harapan bila ditinjau dari segi besarnya potensi sumber daya alam yang rasanya 

masih banyak tersimpan, dan belum banyak tergali seperti halnya di dalam ekosistem daratan. 

Karena itu, mengenal lebih banyak tentang komponen abiotik dan komponen biotic dalam 

ekosistem laut/ lautan untuk mengetahui prospeknya dimasa depan dirasakan sangat perlu. 

Karena letaknya dikawasan tropis, naik/ turun suhu lautan relatif tidak begitu menyolok 

sepajang tahun dipermukaan laut Indonesia, yakni berkisar disekitar 26
0
 C - 30

0
 C dengan 

kadar garam laut relative rendah, yakni 27 – 30 
0
/00. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

pemisahan keakl antara lapisan bawah dan lapisan atas dari air laut. 
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Tabel 5.3 Ciri-ciri Ekosistem pada Lapisan Atas dan Bawah 

No. Ciri Ekosistem Lapisan Atas Lapisan Bawah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Suhu air di laut 

Kadar garam 

Sinar surya yang menembus 

Kadar oksigen 

Proses fotosintesis 

Kadar unsur bara 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

Cepat 

Rendah 

Rendah 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Lambat 

Tinggi 

 

Perairan laut/ lautan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh angin muson yang 

berlawanan arah tiap musim. Musim barat disekitar bulan Desember hingga Maret. Musim 

timur disekitar bulan Juni hingga Agustus tiap tahun dengan mengalami 2 musim “pancaroba” 

atau musim peralihan, yakni antara April-Juni dan Desember – November. 

Pada musim barat terjadi lingkungan hidup perairan laut umumnya sebagai berikut: 

- Arus laut bergerak dari barat ketimur. 

- Indonesia barat mendapat curah hujan relative tinggi, sehingga kadar garam menjadi 

rendah. 

- Angin bertiup kencang, ombaknya besar-besar. 

Hal yang sebaliknya berlaku pada musim timur ditinjau dari segi kedalaman lautnya, 

Indonesia memiliki: 

- Laut dangkal 

- Laut dalam 

Dengan dua paparan benua, yakni paparan benua Sunda di sebelah barat, Sahul 

sebelah timur, yang keduanya dipisahkan oleh selat dalam dan palung. Itulah sedikit ciri dasar 

dari komponen abiotik laut/ lautan Indonesia. 

Komponen biotis dari laut dibangun oleh tumbuhan berupa fitoplankton, rumput laut, 

dan ganggang. Sedangkan hewan berupa zooplankton, ikan, udang, dan hewan-hewan 

lainnya, serta mikroorganisme pengurai. Seperti juga pada ekosistem daratan, pada ekosistem 

laut terdapat rantai makanan, jarring makanan, piramida jumlah, piramida biomassa, dan 

biomassa energi. 

Ditinjau dari ciri komponen biotiknya, laut/lautan Indonesia terbagi kedalam zonasi 

 

Tabel 5.4 Zonasi Laut Indonesia Berdasarkan Ciri-ciri Komponen Biotiknya. 

No. Zona Karakteristik 

1 Eufotik 

Zona permukaan laut dimana fitoplankton mendapatkan 

cukup banyak sinar matahari untuk melakukan proses 

fotosintesis sehingga produktivitas lebih tinggi dari 

respirasi. 

2 Disfotik 

Zona laut dengan cahaya matahari menembus remang-

remang. Karena itu, hasil produktivitas sama dengan 

respirasi atau bahkan bisa lebih kecil. 

3 Afotik 
Tidak ada sinar matahari yang dapat menembus zona ini 

sehingga tidak ada proses fotosintesis yang terjadi. 

 

Ditinjau dari segi produktivitas dari komponen biotiknya, ekosistem laut/lautan 

memang ralatif kurang subur (bila dibandingkan dengan ekosistem daratan) dengan beberapa 

pengecualian, yakni di daerah: 

- Perairan laut dekat muara sungai, karena adanya aliran zat hara yang terus menerus dari 

daratan melalui sungai. 
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- Perairan laut dangkal, sebab ada kesempatan beraduk dengan dasar perairan yang kaya 

akan zat hara. 

- Perairan laut dengan arus vertikal pada musim tertentu, yang dikenal dengan upwelling. 

Misalnya, di laut Banda (dekat paparan Sahul), samudera Indonesia (sebelah selatan 

Pulau Jawa) dan dekat pantau Sulawesi Selatan. 

Pada umumnya keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan di laut/ lautan 

Indonesia cukup tinggi tetapi dengan ukuran populasi yang relatif rendah. Karena itu sistem 

pengelolaan perikanaan laut yang mengandalkan pada hasil ikan/biota laut yang tunggal sepeti 

zona temperat/ daerah beriklim dingin tidak cocok untuk Indonesia. Seharusnya perikanan 

laut Indonesia menuju pada pengembangan sistem perikanan laut yang beranekaragam. 

Pengubahan energi di laut juga sangat tidak efisien. 

Bagian luas laut/ lautan yang mengelilingi kepulauan nusantara ini sehingga 

pengaruhnya terhadap pengembangan sosial ekonomi khususnya, dan sosial budaya sangat 

besar. Pemanfaatan sumber daya alam juga menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama 

dalam bentuk hasil perikanan laut. 

Pada tahun 1966 angka produksi iakn di laut mencapai 720.000 ton, tetapi pada tahun 

1977 sudah meningkat menjadi 1.050.000 ton. Jumlah sebesar 20% dari hasil yang terdukung 

oelh daya dukung eksoistem lau/lautan Indonesia. Disamping itu tak bisa pula diabaikan 

peranan laut/lautan Indosensia sebagai : 

- Sumber bahan makanan lain seperti udang, cumi-cumi, paus, dan lain-lain. 

- Sumber kekayaan lain seperti garam mineral, minyak buki dan bahan tambang yang 

lain. 

- Sumber energi non minyak seperti gas alam, tenaga gelombang, dan arus pasang surut 

yang bisa dikembangkan. 

- Sarana transportasi antar pulau maupun internasional, karena merupakan penghubung 

antara 2 benua dan 2 samudera, Selat Malaka dan Selat Singapura, misalnya merupakan 

alur pelayaran yang sangat padat. 

- Kepentingan laut untuk pertahanan dan keamanan nasional. 

- Pariwisata. 

Adapun masalah lingkungan hidup di perairan laut/ lautan Indonesia meliputi sebagai 

berikut. 

a) Kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat sampingan dari kegiatan pembangunan, antara 

lain termasuk: 

- Pelumpuran pantai, karena adanya aliran sungai yang membawa lumpur dalam kadar 

yang relatif tinggi. Ini sebagai akibat kegiatan pertanian di lereng bukit dan gunung 

yang kurang memperhatiakn proses pelongsoran tanah. 

- Pencemaran, yaitu perubahan kondisi laut yang tidak menguntungkan yang disebabkan 

kehadiran benda-benda asing. 

Jenis-jenis pencemaran bisa berupa buangan industeri, sampah/ limbah pemukiman, 

minyak bumi, sisa-sisa biosida, zat-zat toksik, zat radioaktif dan zat kimia lainnya. 

Sumber pencemaran minyak bumi bisa berupa penyulingan dan pengolahan , eksplotasi 

lepas pantai, operasi tanker, kecelakaan tanker, kegaiatan angkutan lainnya, perembesan 

alamiah, dan buangan minyak bekas dari sungai dan buangan minyak bekas dari sungai 

dan pemukiman. 

Adapun pengaruh pencemaran minyak bumi di laut antara lain: 

- Toksisitas dari minyak bisa menimbulkan kematian organisme. Bisa memasuki rantai 

makanan dan terjadinya kumulasi zat toksik. 

- Menurunnya kadar oksigen. Permukaan air tertutup lapisan minyak sehingga tidak 

terjadi pertukaran oksigen, sedangkan oksigen di dalam air berkurang antara lain oleh 

metabolism mikroorganisme pengurai minyak. 
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Efek pencemaran biologis bisa berupa migrasi dari organisme, tingkah laku organisme 

berubah, siklus hidup organisme terganggu (pembelahan sel plankton bisa terhambat 

pada kadar polutan > 0,001 ppm), berkurangnya ketahanan organisme terhadap 

penyakit, proses fisiologi terganggu, rantai makanan terganggu, dan efek generic 

terhadap organisme. Sebagia akibat pencemaran laut ini, bebrapa daerah perairan laut 

Indonesia sudah menjadi gawat, antara lain: 

- Selat Malaka dan Selat Singapura 

- Laut Jawa, Teluk Jakarta, Selat Sunda, Laut Natuna 

- Teluk Ambon, Teluk Cendrawasih 

- Pengambilan sumber daya alam dari laut yang berlebihan antara lain batu karang, 

kerikil, pasir putih, sehingga menimbulkan kerusakan, dan pengikisan pantai, seperti di 

Panta Sanur dan di Teluk Jakarta. 

b) Penebangan hutan bakau untuk memperoleh hasil hutan berupa kayu-kayu rawa, atau 

untuk ekbutuhan lahan pemukiman, pertanian, pertambangan, dan sebagainya yang tidak 

mengindahkan keseimbangan. Ekosistem hutan bakau itu sendiri merupakan masalah 

lingkungan di sepanjang pantai. 

Akibat dari penebangan hutan bakau adalah menghilangnya jenis-jenis tertentu dari 

ekosistem, penurunan produksi ikan dan udang, terkikisnya pantai oleh gempuran ombak, 

dan meningkatnya penyakit malaria. 

c) Sebagi dampak dari amsalah lingkungan yang diuraikan diatas beberapa potensi perikanan 

laut/lautan Indonesia memang menjadi terancam, meskipun secara umum memang masih 

bisa ditingkatkan produktivitasnya. Bebrapa jenis sumber hayati laut/lautan telah terancam 

kepunahan, seperti iakn terbang, iakn terubuk, berbagai jenis karang laut. 

Sedangkan upaya penanggulangan masalah ekosistem laut/lautan Indonesia saat ini 

meliputi antara lain: 

a) Pengaturan eksploitasi hasil laut, antara lain: 

- Pelanggaran penggunaan pukat harimau, karena pukat ini mempunyai diameter jarring 

yang relative kecil, sehingga hampir segala jenis dan umur ikan dan hewan laut dapat 

terjaring. Hal ini tentu akan mengancam kelestarian hasil sumber hayati laut bila terus-

menerus dipertahankan pemakaiannya. 

- Pelarangan pemasangan bagan. 

b) Wilayah pesisr/ pantai mendapat prioritas utama dalam pencegahan kerusakan dan 

pencemaran lebih lanjut dengan berusaha secepat mungkin melaksanakan perencanaan dan 

perancangan serta pengelolaan wilayah pantai terpadu. 

c) Upaya menghadapi bencana laut secara mendadak pada tingkat nasional (national 

contingency paln) juga segera direncanakan agar bisa selalu siap siaga bila ada ancaman 

terhadap ekosistem laut seperti kebocoran kapal tanki minyak bumi misalnya. 

Upaya penanggulangan pencemaran minyak bumi bisa dilakukan secara: 

- Mekanis : Melokalisir tumpahan minyak dengan oil boom, pengumpulan 

tumpahan minyak dengan oil akimmer (dipisahkan dari air dalam 

skimmer dengan perbedaan berat jenis), dan penyerapan dengan oil 

sorbent. 

- Kimiawi  : Pemecahan denagn zat kimia dengan sarat zat kimia tidak boleh 

beracun terhadap biota laut, harus mempercepat pemecahan 

komponen minyak, perbandingan harus rendah dan harus 

memeperkecil toksisitas minyak. 

- Mikrobiologis : Pemecahan senyawa hidrokarbon oleh mikroorganisme. 

d) Diselenggarakan terus-menerus upaya memonitos segala bentuk perubahan dalam 

ekosistem laut/ lautan sebagai akibat adanya tambahan zat pencemaran, kerusakan dan 

gangguan. 
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D. EKOSISTEM PANTAI DI KAWASAN TROPIS 

1. Pendahuluan 

Berhubungan langsungan dengan ekosistem laut, ekosistem pantai merupakan bagian 

(subsistem) yang sangat penting bagi manusia dan bahkan merupakan ekosistem yang paling 

sering mendapat berbagai bentuk perlakuan dari manusia. Komponen biotic dalam ekosistem 

pantai mempunyai keanekaragaman biologis yang bisa disamai oleh ekosistem hutan tropis. 

Karena itu, baik ketahanannya maupun kepekaannya terhadap perubahan lingkungan, baik 

secara alami maupun karena perilaku manusia hampir menyerupai hutan tropis. 

Di dalam ekosistem pantai itu bisa ditemukan berbagai ekosistem yang berdekatan 

satu dengan yang lain: 

- Hamparan rumput laut dan ganggang  -Terumbu karang 

- Pantai pasir     -Delta sungai 

- Ostuarium     -Teluk 

- Laguna      -Pantai berbatu 

- Hutab bakau     -Hutan rawa pasang surut 

- Hamparan/ daratan berlumpur   -Rawa 

 

Biasanya ekosistem tersebut diatas dikawasan tropis berdekatan bahkan dihuni 

manusia dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Karena itu, ekosistem ini seringkali 

merupakan sasaran dari berbagai kegiatan manusia. Bahkan dampak dari lingkungannya tidak 

jarang sangat mengganggu serta sangat merusak fungsi ekosistem itu yang sebenarnya 

bermanfaat bagi manusia dalam memelihara keserasian hidupnya dengan lingkungan. 

Memang besarnya gangguan sangat berkaitan erat dengan sifat, ukuran, lokasi, dan masa 

kegiatan manusia itu dilakukan. 

Pengetahuan lingkungan melalui pemahaman kondisi ekologi dari ekosistem tersebut 

sebenarnya dapat mencegah dampak lingkungan dari kegiatan manusia terhadap ekosistem 

pantai ini.tentunya hasil studi ekologi ini merupakan masukan dalam perencanaan kegiatan 

manusia yang akan dilakukan di/atau berkaitan dengan ekosistem pantai. 

  

2. Daya guna ekosistem pantai 

Ekosistem pantai yang secara popular acapkali pula disebut wilayah pesisir merupakan 

wilayah yang amat kaya akan sumber daya alam baik terperbaharui maupun tak terperbaharui. 

Sebab itu selalu didayagunakan oleh manusia untuk berbagai kepentingan, misalnya sebagai 

tempat untuk  penangkapan ikan dan hasil laut lainnya dan untuk urat nadi transportasi 

(pelabuhan, lapangan udara, lalu lintas laut, jalan raya dan sebagainya). 

Wilayah pesisir sering juga bahkan digunakan untuk pemukiman manusia, kawasan 

industri, pariwisata, dan keranjang sampah yang berasal dari kegiatan manusia untuk beberapa 

abad lamanya. Sungguhpun wilayah pesisir ini didefinisikan sebagai kawasan yang meliputi 

perairan pantai termasuk bagian daratannya dan bagian perairannya yang terpengaruh oleh 

garis pantai dan laut (jadi, termasuk pula pulau-pulau kecil disekitarnya), ekosistem pantai 

memang tak mungkin memiliki batas-batas yang mutlak. Di kawasan tropis umpamanya, 

keadaan wialyah pesisir termasuk juga terumbu karang, estuarium, hutan bakau, hamparan 

rumput alut, dan ganggang. 

Bagaimanapun ekosistem pantai adalah kawasan transisi (perbatasan) antara darat dan 

laut yang masih terpengaruh oleh lingkungan hidup marine (laut). Disini terdapat suatu 

perubahan lingkungan yang amat drastic dalam ruang dan jarak yag relative sempit. Hanya 

komponen biotic (tumbuhan dan hewan serta jasad renik) yang bisa mempertahankan kelulus 

hidupannya. Mereka ini tidak jarang harus merubah daya toleransinya terhadap perubahan 

lingkungan yang drastic tidak hanya setiap musim, tetapi juga setiap hari, bahkan setiap jam 

dan setiap detik secara tak terduga-duga. Dalam keadaan lingkungan serupa ini secara alami 
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mereka mampu membentuk komunitas-komunitas yang amat beraneka ragam, sehingga 

menghasilkan ekosistem yang beranekeragam pula. 

Namun demikian sutu ciri seperti halnya hutan tropis amat peka pula terhadap 

perubahan lingkungan yang berada diluar batas kemampuan daya toleransi komponen 

biotiknya, seperti perubahan akibat kegiatan manusia. 

 

E. BERBAGAI EKOSISTEM PANTAI DI KAWASAN TROPIS 

1. Estuarium 

Menurut sungai atau muara sungai ini sangat strategos sebagai penghubung antara laut 

dan daratan bagi manusia. Sumber daya alam pun melimpah. Karena itu, ekosistem ini paling 

sering dijadikan ekosistem binaan manusia (pemukiman manusia). Mereka dapat menjadikan 

tempat untuk menangkap ikan, rekreasi, dan bahkan untuk kawasan industri, karena bahan 

buku air umpamanya sangat mudah diperoleh. Namun demikian, tidak boleh dilupakan secara 

ekologis, ekosistem muara sungai ini memiliki fungsi tertentu yang patut diperhatikan 

manusia, diantaranya: 

- Tempat bertelur dan pemijahan ikan dan hewan akuatik lainnya yang mempunyai nilai 

ekonomi bagi manusisa itu sendiri. 

- Tempat ikan dan hewan akuatik mencari bahan makanan bagi memelihara kelangsungan 

hidupnya. 

- Tempat pintu masuk bagi ikan dan hewan akuatik lainnya yang harus bermigrasi dari 

laut keperairan tawar dan/atau sebaliknya sebagai bagian dari siklus / daur hidupnya. 

Dalam ekosistem estuarium ini terjadi situasi pertemuan antara air asin (dari laut) 

dengan air tawar (dari darat) dalam kondisi optimumnya tidak jarang air tawar dari darat ini 

membawa banyak zat hara dan mineral yang bisa memperkaya kondisi lingkungan disini. Hal 

ini memang dapat membuat ekosistem ini semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Kekayaaan 

akan bahan makanan di estuarium ini acapkali tidak hanya terbatas dimuara sungai sja. Di laut 

Jawa misalnya, produktivitas tinggi bisa meluas hingga ke laut lepas, asalkan tidak tercemari 

oleh kegiatan manusia. 

 

2. Delta 

Delta adalah pembentukan lahan secara alami yang menjorok ke garis pantai sebagai 

hasil dari proses pengendapan lumpur di muara sungai. Ini terjadi dimana-mana, namun 

dikawasan tropis yang sering memiliki daerah aliran sungai yang landai disekitar muara, delta 

lebih jelas perkembangannya. Apalagi kalau di hulu sungai terdapat pegunungan/ gunung 

yang lerengnya terjal, dimuara batang sungainya landai hingga hampir datar. Akibatnya di 

hulu sungai, tebing sungai itu merupakan tepi yang curam dan dalam karena pengikisan yang 

kuat, sedangkan dimuara terjadilah pembentukan delta (teluk) sebagai hasil dari pengendapan 

tanah (lumpur) yang terbawa dari hulu. Struktur internal dari deltas memiliki nilai ilmiah dan 

nilai ekonomi yang tinggi, sebab di dalamnya terdapat tanah, air, dan bahan mineral, yang 

cukup kaya. Delta disebelah garis pantai acapkali sangata dinamis, karena masih terus 

menampung dan mengendapkan lumpur yang terbawa dari hulu. Seperti halnya muara, delta 

juga merupakan gerbang tempat banyak jenis ikan dan hewan akuatik lainnya keluar masuk 

dari laut ke darat selama daur/ siklus hidupnya. Tempat ini juga kaya dengan zat hara untuk 

kehidupan ikan dan hewan akuatik yang ekonomis lainnya. Sebab itu, tempat ini juga 

termasuk kawasan dengan produktivitas ikan dan hewan akuatik yang tinggi juga. Namun, 

delta selalu dipengaruhi oleh kegiatan baik dari laut maupun dari darat. Manusia turut menjadi 

salah satu faktor yang bisa mengubah ekosistem produktif ini menjadi tidak produktif lagi, 

karena melakukan perbuatan/ kegiatan yang tidak disertai pengenalan lingkungan secara 

mendalam. Di delta manusia biasanya melakukan kegiatan penangkapan ikan, penambangan 

bahan mineral, pasir, dan minyak bumi. 
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3. Hutan Rawa Bakau (Hutan Mangrove) 

Hutan rawa bakau diwilayah pesisir merupakan ekosistem yang relative kaya dan 

bahan terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hutan ini memang ditumbuhi oleh 

banyak jenis pohon dan perdu secara unggul, tetapi juga memiliki tumbuhan dengan bentuk 

hidup lainnya, seperti rumput, tumbuhan menjalar dan merambat, liana, paku-pakuan, dan 

tumbuhan epifit lainnya. 
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EKOLOGI SEBAGAI DASAR (ILMU) 

PENGETAHUAN LINGKUNGAN 
 

 

A. PENDAHULUAN  

Dari pembahasan sebelumnya, tampak dengan nyata bahwa perkembangan I&T sangat 

erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi, pengembangan social  budaya manusia, dan 

kondisi lingkungan hidupnya. kritik-kritik yang dilancarkan terhadap perkembangan I&T 

modern menunjukkan bahwa I&T perlu mengalami penyempurnaan balik arah maupun pokok 

pengembangannya. Dan dalam upaya penyempurnaan pengembangan I&T untuk masa depan 

manusia yang lebih sejahtera hidupnya, tiga hal perlu menjadi bahan pertimbangan yang 

matang: Aspek sosial ekonomi, Aspek social budaya, aspek lingkungan. Setelah mendalami 

berbagai aspek kritikan terhadap perkembangan I&T modern di masa yang silam re-evaluasi 

dan re–orientasi pengembanga I&T tampaknya di perlukan dengan memasukan ketiga aspek 

diatas dengan pertimbangan. Kritik menonjol terhadap pengembangan I&T modern secara 

singkat dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Dari aspek lingkungan tampak kurang memperhatikan keserasian dengan lingkungan 

hidup. Dari aspek ekonomi tampaknya mennimbulkan ketidak merataan atau 

kesenjangan yang makin dalam antara yang kaya dengan  yang miskin. 

Dari aspek social tampaknya kurang memperhatikan peran serta dan kontrol sosial 

dalam menentukan dan mencapai tujuan akhir di bidang ekonomi, bidaya dan 

lingkungan. 

Dari sini kalau lebih disarikan, lagi permasalahannya, dapat dikemukakan bahwa I&T 

perlu dikembangkan untuk menyerasikan hubungan timbal balik antara kegiatan 

manusia dengan lingkungan hidupnya. 

Sedangkan kalau ditinjau dari segi tujuan kegiatan manusianya, upaya perlu diarahkan 

kepada: 

a) Pemenuhan keperluan hidup pokok manusia (materi dan non materi) yang dimulai pada 

kelompok yang paling membutuhkan, supaya menuju kearah pemerataan. 

b) Peningkatan kemampuan berswadaya dari masyarakat, supaya peran serta dan kontrol 

sosila berkembang. 

c) Pendekatan ekologis, supaya tercapai keserasian antara kegiatan manusia yang 

berkelanjutan dengan lingkungan hidupnya. 

 

B. EKOLOGI 

Bukanlah suatu hal yang kebetulan bahwa akar kata pertama dari ekologi sama dengan 

ekonomi. Akar kata itu berasal dari bahasa yunani oikos yang artinya ”rumah” atau tempat 

tinggal. Kedua kata (ilmu pengetahuan) ekonomi dan ekologi itu muncul sebagai suatu 

kewujudan dari perkembangan akal budi manusia yang makin luas dan dalam. 

Ekonomi lebih dulu lahir dari ekologi. Ekonomi bermula merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari pengeturan dan pengelolaan sebuah rumah tangga atau lahan 

pertanian. Namun sekarang sudah berkembang menjadi IP yang mendalami dan pertukaran 

barang dan jasa dalam lingkungan sebuah pemukiman, kota, bahkan dalam ruang lingkup 

nasional dan global. 

Ekologipun sebagai IP  berkembang dalamperjalan waktu. Mula-mula ekologi yang 

lahir dan memulai perkembangannya pada abad ke-19 mempelajari hubungan timbale balik 

yang erat antara hewan, tumbuhan dan lingkungan hidupnya. Ketergantungan antara ketiga 
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unsur itu di kukuhkan dalam suatu konsep ekosistem, yang menyatakan bahwa kesatuan 

unsur-unsur tersebut sebetulnya merupakan suatu sistem dengan ketiga-tiganya berfungsi 

sebagai komponen-komponen yang takterpisahkan satu dengan yang lain. Kalau mula-mula 

ekosistem itu hanya merupakan suatu sistem dalam kawasan terbatas saja, lama-lama 

mencangkup pula suatu wilayah geografis yang tumbuhi oleh berbagai bentuk vegetasi, dan 

didalamnya hidup berbagai populasi hewan. Bahkan sekarang, konsep ekosistem mencangkup 

hubungan timbal balik antara mahluk hidup (flora dan fauna) dengan lingkungannya secara 

global.jadi baik perkembangan (ilmu pengetahuan) ekonomi maupun ekologi tampaknya telah 

tumbuh ruang lingkup rumah tangganya itu semakin meluas. 

Sungguhpun rumusan tentang ekologi segai suatu disiplin ilmu pertama kali 

dikenalkan oleh Haeckle pada tahun 1869, tetapi batasan yang mudah dipahami jelas di 

kemukakan oleh Macfadyon ( baca: mekfedin) pada tahun 1975, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahkluk 

hidup dan lingkungannya. Studi ini bertujuan untuk menemukan asas asas yang 

bisa kita gali agar kita memahami hubungan timbal balik ini. Asa-asas ini 

kemudian kita gunakan sebagai dasar perkiraan dalam tindakan kita 

menyerasikan hidup dengan alam. Bidang penelaahan ekologi hewan tidak kalah 

luasnya dari seluruh kondisi kehidupan mahkluk yang sedang ditelitinya baik 

ditinjau dari posisi sistematiknya maupun reaksi terhadap lingkungan hidup…” 

 

C. BIOSISTEM 

Untuk melihat ruang lingkup studi ekologi, sebaiknya mahluk hidup ini kita lihat 

dalam bentuk biosistem. Biosistem terdiri atas komponen biotic (tumbuhan ,hewan, mikroba, 

dan manusia) dan komponen abiotik. Biosistem ini juga bisa kita telaah menurut tingkat 

organisasi biologinya. 

 

Tabel 6.5. Hubungan antara Komponen Abiotik dengan Komponen Abiotik sehingga 

Membentuk Biosistem 

Komponen Biotik Komponen Abiotik Biosistem 

Gen Materi Sistem gen 

Sel Energi Sistem sel 

Organ Ruang  Sistem organ 

Individu Waktu Organisme 

Populasi Keanekaan Sistem populasi 

Komunitas  Ekosistem 

Ruang lingkup studi ekologi dimulai dari tingkat populasi dan komunitas sebagai 

komponen biotiknya dan sistem populasi  dan ekosistem dalam tingkat biosistemnya. 

Sebetulnya semakin tinggi tingkat organisasi biosistemnya makin kompleks strukturnya, 

tetapi semakin sederhana fungsi atau  pembagian tugasnya .karena itu koordiansinya juga 

semakin maju di bandingkan dengan biosistem yang lebih rendah. 

 

D. POPULASI  

Populasi adalah kumpulan dari individu-individu mahkluk hibur sejenis (satu spesies) 

yang mempunyai sistem terbaik silang dan menempati suatu kawasan tertentu. Beberapa 

catatan penting adalah sebagai berikut: 

(1) Populasi terdiri atas kmpulan individu satu spesies mengandung arti tidak saja memiliki 

persamaan morfologi dan fisiologi, tetapi juga bisa berbiak silang untuk menghasilkan 

keturunan yang fertil. 
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(2) Populasi juga merupakan suatu kumpulan individu yang dinamik memiliki cepat   

pertumbuhan dalam perjalanan ruang dan waktu. bergantung pada kondisi sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup . pertumbuhan populasi bisa naik atau turun kadar cepatnya. 

(3) Naik turunnya kadar cepat populasi di tentukan oleh: 

- Faktor yang bergantung kepada kepadatan populasi itu sendiri (persaingan pemangsaan, 

parasitisme dan sebagainya). 

- Faktor yang tak bergantung pada kepadatan populsi (iklim, cuaca, bencana alam dan 

sebagainya. 

(4) Cara untuk menelaah dinamik dari populasi bisa dengan memperhatikan: 

- Angka kelahiran dan angka kematian 

- Struktur umur dari populasi pada suatu perjalanan ruang dan waktu tertentu, yang 

biasanya terbagi kedalam: 1) kelompok umur masa pra-kembang biak, 2) kelompok 

umur masa kembang biak, dan 3) kelompok umur masa kembang biak. 

(5) Manusia bisa memandang berbagai populasi mahkluk hidup diluar dirinya sebagai  

sumberdaya alam (hayati). Populasi sapi yang sedang memamahbiak disebut padang 

rumput, misalnya adalah bahan protein (makan) manusia. Karena itu, dalam pandangan 

manusia, populasi bisa berarti : 

- Biomasa, yaknni berat total suatu populasi pada suatu saat tertentu di suatu tempat. 

- Produktivitas yakni berat dari suatu pertumbuhan suatu populasi dalam suatu jangka 

waktu tertentu. 

- Hasil panen (produksi) yakni hasil yang dipetik oleh manusia dan suatu populasi bagi 

kepentingan hidup. 

 

E. KOMUNITAS 

Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi dalam suatu wilayah. Beberapa catatan 

penting mengenai komunitas adalah sebagai berikut: 

(1) Komunitas merupakan tingkat yang lebih tinggi dari populasi karenanya  memiliki ciri, 

sifat, dan kemampuan yang lebih tinggi dari populasi. Misalnya dalam populasi interaksi 

yang hanya bisa tercapai antar individu, sedangkan dalam komunitas bisa antar populasi. 

(2) Hubungan antar populasi bisa saling menguntungkan, sehingga terwujud suatu timbal 

balik yang salaing menguntungkan. Tetapi bisa juga terjadi hubungan saling merugikan 

dalam bentuk persaingan atau parasitisme, sehingga yang satu terpaksa menjadi mangsa 

yang lain. 

(3) Bagaimanapun juga bisa suatu komunitas sudah terbentuk, populasi satu dengan populasi 

yang lainnya harus bisa hidup berdampingan atau bertetangga. Sebagai satu biosistem 

kkomunitas itu harus sudah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

kondisi lingkungan hidup sekitarnya.  

 

F. EKOSISTEM  

Ekosistem adalah sistem hubungan timbale balik antara komponen biotik (populasi 

komunitas) dengan komponen abiotik yang mempengaruhinya. Dalam pandangan ekosistem 

komponen biotik dan komponen abiotik itu merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Adapun beberapa catatan pentingmengenai ekosistem adalah sebagai berikut: 

(1) Secara konkrit ekosistem bisa terbentuk dari komponen biotik dan abiotiknya yang sangat 

sederhana (akuarium, misalnya) sampai pada komponennya yang sangat kompleks (hutan 

hujan tropis yang lebat, umpamanya). 

(2) Secara abstrak ekosistem bisa dijadikan model untuk menciptakan hubungan timbale 

balik yang bisa terjadi antara komponen  biotik dan abiotik. Menurut Tansley  (1935) 

hubungan timbal balik antara komponen biotik (tumbuhan, hewan, manusia,dan mikroba) 

dengan komponen abiotik (sinar surya, udara, air, tanah, dst.) Di alam terdapat hubungan 

antar komponen dalam satu sistem. Artinya baik dalam struktur maupun fungsi kedua 
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kelompok komponen itu merupakan suatu kesatuan yang tak terpisah. Kalau salah satu 

diantara komponen itu mengalami gangguan (baik secara alami maupun gangguan 

manusia), komponen lainnya pun cepat atau lambat akan terpengaruh oleh gangguan itu. 

Sistem ekologi inilah yang kemudian disebut ekosistem.  

Seperti dikemukakan pada gambar 3.2 dan 3.4 dalam ekosistem bisa berlangsung 

aliran energi dan materi dalam bentuk jarring makanan yang kompleks dan dalam prosesnya 

melibatkan: 

- Tumbuhan sebagai produsen  

- Hewan herbivora dan karnivora sbagai konsumen  

- Hewan tanah dan microba sebagai pengurai 

- Pengaliran energi dan siklus mineral (lihat gambar di bawah ini). 

 
Gambar 6.4. Aliran Energi dan Materi dalam Ekosistem 

 

Kegiatan seluruh komponen biotik diatas baik dalam pengaliran energi maupun dalam 

siklus mineral sangat terpengaruh oleh kondisi dari komponen biotik yang ada disekitarnya. 

Baik dalam siklus mineral maupun pengaliran energi dalam ekosistem terlihat betapa 

pentingnya peranan tumbuhan. Tumbuhan disini berperan sebagai satu-satunya komponen 

biotik dengan kemampuannya melakukan fotosintesis dapat terjadi penghasil atau pembentuk 

zat karbohidrat dari bahan bakunya karbondioksida dari udara dan air dari dalam tanah 

melalui kemampuannya pula untuk memanfaatkan energi cahaya matahari, karena memiliki 

zat hijau daun (klorofil). Karbohidrat ini baik dalam bentuk gula, maupun zat-zat lain  yang 

lebih kompleksyang berasal daripadanya merupakan bahan pangan (yang berarti pula bahan 

energi) bagi mahkluk-mahkluk lainnya, karena itu kepada tumbuhan diberikan nama 

produsen, sedangkan pada mahluk lainnya diberikan nama konsumen. Atau acapkali pula 

tumbuhan disebut autotrof (auto=sendiri; tropos=makanan, bahasa latin) yang berarti mahluk 

pembuat makannya sendiri. Sedangkan hewan dan mahkluk lain yang takbisa melakukan 
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fotosintesis disebut heterotrof (hetero= yang lain; tropos = makanan), jadi dalam ekosistem 

baik tumbuhan maupun hewan, bahkan manusia dan mikroba terlihat  mempunyai peranannya 

masing-masing. Karena itu baik tumbuhan maupun hewan mempunyai nama sendiri-sendiri. 

Sistem penamaan bagi tumbuhan maupun hewan itu bisa dicantumkan dalam Tabel 4.3. 

 

Tabel 6.6. Sistem Penamaan untuk Tumbuhan dan Hewan 

No. Dasar Penamaan Nama Komponen 

1 

 

2 

 

3 

 

Jenis mahluk hidup 

 

Fungsinya dalam 

ekosistem 

Jarak transfer 

energy 

Tumbuhan 

 

Produsen 

 

Tingkat trofik I 

Herbivor 

 

Konsumen I 

 

Tingkat 

TroZfik II 

Karnivor 

 

Konsumen II 

 

Tingkat trofik 

III 

Karnivor III 

 

Konsumen III 

 

Tingkat trofik 

IV 

 

G. ALIRAN ENERGI 

Energi matahari yang memancar kebumi pada siang hari memang relatif banyak, tetapi 

tidak seluruhnya dapat diserap oleh tumbuhan berhijau daun, hanya sebagian kecil saja yang 

di manfaatkan dalam proses fotosintesis itu. belum lagi energi tersedia dalam bentuk bahan 

makanan hasil fotosintesis pun sebagian digunakan untuk respirasi, sebagian di duang dalam 

bentuk panas, bahkan sbagian dalam bentuk sampah. Karena itu bagian yang potensial bisa 

dimakan oleh herbivor relatif sudah menjadi berkurang jumlah energinya. Herbivor pun tak 

mampu mengambil energ (dalam bentuk bahan makanan) dari tumbuhan secara efisien. 

Sama juga ada bagian yang untuk respirasi, panas, sampah organik. Demikian 

seterusnya melalui karnivora I & II bahkan organisme pengurai sehingga lambat laun energi 

itu habis diubah kedalam bentuk-bentuk lain, tak sempat membentuk suatu siklus yang 

lengkap seperti halnya siklus bahan mineral. Dalam kondisi alam yang sebenarnya, dalam 

ekosistem akan terbentuk suatu jaringan makanan yang komplek dimana produsen, misalnya 

tidak hanya dibutuhkan sebagai bahan makanan tidak saja oleh satu jenis herbivor, tetapi oleh 

beberapa herbivore. Demikian pula, herbivora tidak saja menjadi mangsa dari karnivora pada 

satu tingkat trofik, tetapi juga oleh karnivora dari tingkat-tingkat trofik lainnya, bahkan pada 

tingkat-tingkat trofik puncak. Bahkan ada beberapa mahkluk hidup seperti manusia yang 

mampu memakan baik mahkluk produsen (tumbuhan) maupun konsumen sekaligus (hewan), 

sehingga dapat disebut omnivor. Bagaimanapun juga dalam jaring makanan yang kompleks 

itu tetap kita akan bisa berkategorikan mahkluk itu kedalam: 

- Produsen 

- Konsumen primer 

- Konsumen skunder 

- Konsumen tersier. 

Sehingga kedudukannya dialam tetap dapat ditentukan baik strukturnya, maupun 

fungsinya. Dalam ekosistem kita dapat pula mengkontruksikan terjadinya siklus materi atau 

siklus mineral yang berlangsung dari komponen biotic ke komponen abiotik lalu kembali 

kekomponen biotik dan seterusnya. Dalam kaitannya dengan siklus mineral ini dapat kita bagi 

dalam dua golongan besar: 

1. Siklus materi senyawa dimana selama siklus ini berlangsung bahan itu tetap berada 

dalam ikatan molekulnya yang utuh, hanya berubah-ubah fasenya, contohnya adalah 

siklus hidrologi (siklus air). 

2. Siklus materi unsur dimana selama siklus ini berjalan bisa terjadi beberapa perubahan 

bentuk dan bangunan molekul, misalnya siklus karbon. 
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BEBERAPA ASAS PENGETAHUAN 

LINGKUNGAN 

 

 

 

A. PENGERTIAN ASAS, TEORI, DAN HUKUM DALAM ILMU PENGETAHUAN 

ALAM 

Salah satu sifat yang unik dari manusia yang tak dimiliki mahkluk lain adalah 

keinginannya untuk mengetahui berbagai fenomena yang terjadi atau berlangsung dalam 

lingkungan hidupnya. Keinginan ini bisa terpenuhi, karena manusia memiliki pula 

kemampuan untuk melakukan pengamatan, penelaahan, serta penelitian. Kemudian kelebihan 

lainnya dari mahkluk lainnya dari mahkluk lain, manusia mampu menganalis apa yang 

diamati, ditelaah, atau ditelitinya itu dalam suatu rangkaian sebab dan akibat. Karena itu 

semua hasil pengamatan, penelaahan dan penelitiannya itu di jadikan kumpulan pengetahuan 

untuk memahami fenomena –fenomena yang terjadi di alam, atau lingkungan hidupnya. Tidak 

hanya pengetahuan yang lahir dari hasil pengamatan, penelaahan dan penelitian, tetapi juga 

keterampilan (untuk menggunakannya), serta menambah pengalaman yang membuat manusia 

menjadi lebih arif, dan mempunyai sikap yang lebih bijaksana. 

Lebih daripada itu, manusia bisa melakukan rangkaian tindakan dalam upayanya 

menambah pengetahuan alam (lingkungan )yang kemudian disistematisasikannya kedalam 

secara berurut menurut kedalaman pengetahuan yang diperolehnya. Ini terlihat nyata sekali 

dalam ilmu pengetahuan alam (science) umumnya dan ilmu pengetahuan lingkungan 

khususnya. Misalnya pada saat manusia melakukan suatu pengamatan tentu ada dasarnya 

mengapa dia tertarik untuk mengadakan pengamatan. Tentu ada sesuatu hal yang ia ketahui 

hanya berdasarkan dugaannya belaka, untuk meyakinkan bahwa waktu dugaan itu benar, dia 

harus melakukan pengamatan, penelaahan dan penelitian. Pengetahuan yang baru berupa 

dugaan itu disebutnya dasar duga, atau dikenal sebagai hipotesis. Hipotesis yang sudah di 

ujicoba kebenarannya dan menghasilkan kebenaran yang konsisten , sehingga dapat dilakukan 

suatu penyamarataan kesimpulan secara umum di sebut asas. Dengan asa-asas yang 

dihasilkan dari pengamatan, penelaahan dan penelitiannya itu manusia mempunyai landasan 

pengetahuan untuk menerangkan fenomena alam, sehingga dapat menuntun dan membimbing 

berbagai tindakan dan kegiatannya kearah yang lebih tepat.asa yang sudah jenuh oleh 

pengujiannya hampir secara universal dapat ditingkatkan menjadi hukuk alam (law of nature).  

Jadi ilmu yang sudah berkembang seperti ilmu pengetahuan alam (science) dan ilmu 

(pengetahuan) lingkungan. “environmental” tentunya memiliki kumpulan hasil pengamatan, 

penelaahan, penelitian yang sudah disistematiskan menjadi asas, teori atau bahkan hukum 

alam. 

 

B. PENGENALAN BEBERAPA ASAS (ILMU) PENGETAHUAN LINGKUNGAN 

Sebetulnya banyak asas atau teori dan hukum yang penting diketahui dalam 

pengetahuan lingkungan, tetapi dalam ksempatan ini, tetapi dalam kesempatan ini akan 

dibahas beberapa contoh asas yang penting saja (dalam buku “ilmu lingkungan” karangan R.E 

Soeritmadja yang dijadikan salah satu buku pegangan untuk BI-113. Pengetahuan lingkungan 

bisa dipelajari lebih banyak lagi tentang asaa pengetahuan lingkungan ini). 

Asas 1 : Semua energi yang memasuki sebuah organisasi hidup, populasi, ekosistem dapat 

dianggap sebagai energy yang tersimpan atau terlepaskan. Energy dapat diubah dari 

satu bentuk kebentuk lain, tetapi dapat hilang, dihancurkan atau di ciptakan. 
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  Asas ini dalam ilmu kimia dan fisika sudah menjadi hukum, yang disebut hukum 

thermodinamika pertama, atau dikenal juga sebagai hukum konservasi energy yang 

dikemukakan dalam bentuk persamaan matematika yang menunjukkan ekivalensi 

berbagai energi. Dengan asas ini ingin pula di terangkan bahwa dalam sistem 

kehidupan berbagai energi yang masuk memang selalu diubah-ubah kedalam 

berbagai bentuk. Bahwa mahkluk hidup memilikiberbagai setrategi untuk 

mentrasformasikan energy yang diterimanya. Strategi ini di perlukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sehubungan dengan kemampuannya 

memanfaatkan energi yang masuk kedalam sistem kehidupannya itu. 

  Ikan paus biru umpamanya, lebih banyak memanfaatkan energi yang masuk dalam 

tubuhnya itu untuk tumbuh daripada untuk berbiak. Seekor induk ikan paus hanya 

melahirkan satu ekor tiap dua tahun. Tetapi, anak ikan paus ini cepat sekali tumbuh 

menjadi besar, sehingga mampu segera mempertahankan hidupnya dari berbagai 

ancaman yang datang disekitar lingkungannya. Lain halnya dengan tikus (atas 

umumnya serangga). Induk berbiak banyak dan sering. Energi yang masuk dalam 

tubuh lebih banyak digunakan untuk berbiak daripada tumbuh, tetapi dengan 

strategi yang sama sebetulnya, yakni untuk mempertahankan kelangsungan 

keturunan dari jenisnya. 

Asas 2  : Tak ada sistem energy yang betul-betul efisien. Asas ini dalam ilmu fisika dan 

kimia di kenal sebagai hukum termodinamika kedua. Terdapat kecenderungan yang 

kuat di planet bumi kita ini  bahwa semua bentuk energi terdegradasi kedalam 

bentuk panas, yang kemudian akan teradiasikan keangkasa tampa “guna”demikian 

pula halnya di jumpai dalam bentuk mahkluk hidup, semua eneri yang diterimanya 

dimanfaatkan secara efisien, dalam arti kata hanya sebagian kecil saja yang masuk 

kedalam ekosistem itu yang dapat dimanfaatkan.karena itu kemampuan ekositem 

memanfaatkan masukan energi dari luar merupakan suatu hal yang menetukan 

sekali pade kelangsungan dan kelestarian ekosistem itu. Apabila kita berbicara 

tentang energy yang dapat dimanfaatkan oleh ekosistem (terutama oleh komponen 

biotiknya) pada hakekatnya kita berbicara sumber (daya) alam adalah segala 

sesuatu yang diperlukan mahkluk hidup, atau ekositem yang pengadaannya hingga 

ketingkat yang optimum akan meningkatkan daya pengubahan energy. Atau dengan 

kata lain pada tingkat yang mencukupi (tak kurang tak lebih) akan meningkatkan 

kegiatan hidup dari mahkluk atau ekositem itu. 

Asas 3 : Materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman semuanya termasuk kategori 

sumbr (daya) alam. 

Materi dan energi tidak sukar untuk diterima sbagai sumber daya alam yang dapat 

meningkat kegiatan hidup berbagai mahkluk atau ekosistem. Tetapi bagaimanakah 

tentang ruang, waktu dan keanekaragaman? Benarkah ini semuanya bisa 

merupakan kategori sumber daya alam? 

Ruang yang sempit bagi populasi hewan atau tumbuhan, misalnya bisa 

menghambat pembiakan, karena individu yang satu dapat mengganggu individu 

lainnya kalau dapat ruang yang terlalu sempit. Sebaliknya kalau ruang terlalu luas 

kemungkinan pertemuan antara satu individu jantan dengan betina juga kecil, 

sehingga ruang akhirnya memang turut menentukan peranan pertumbuhan 

tumbuhan atau hewan sebagai sumber (daya) alam. 

Waktu jelas memegang peranan penting, sebab suatu populasi tumbuhan dan hewan 

sebagai sumberdaya alam hayati misalnya memerlukan cukup banyak waktu untuk 

bisa mencapai suatu ukuran jumlah tertentu. Kanekaraman juga suatu kategori 

sumberdaya alam , sebab bahan makanan yang beraneka ragam untuk suatu jenis 

mahkluk hidup (manusia misalnya) akan lebih menjamin kelangsungan hidup jenis 

lainnya. 
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Asas 4 : Kalau pengadaan semua kategori  sumber (daya) alam sudah mencapai optimum, 

pengaruh kenaikan seterusnya akan justru menurunkan pertumbuhan suatu populasi 

mahkluk hidup. Kenaikan yang melampaoui batas maksimum bahkan akan 

menimbulkan kesan merusak atau meracuni. 

  Asas ini sebenarnya menerangkan apa yang disebut dangan hukum daya toleransi 

shelford. Menurutnya pertumbuhan populasi suatu mahkluk hidup memang di 

batasi oleh sumberdaya alam atau factor lingkungan yang ekstrim maksimum dan 

ekstrim minimum juga sebetulnya. Kondisi sumberdaya alam akan terlampau 

melimpah atau terlampau kurang akan membhayakan pertumbuhan populasi 

tersebut. 

Asas 5 : Ada dua jenis sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat 

merangsang penggunaan seterusnya, dan yang tidak mempunyai daya rangsang 

penggunaan lebih lanjut. Seperti, adanya sumber bahan makanan seperti pisang 

menyebabkan tingkat konsumsi tinggi terhadap bahan makanan tersebut karena 

jumlah penggunanya terus meningkat. 

Asas 6 : Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya, 

dan cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Seperti, kupu-kupu biston 

warna gelap lebih adaptif pada masa revolusi industri dibandingkan warna terang 

karena warnanya menyerupai asap sehingga sulit untuk dilihat oleh pemangsa. 

Asas 7 : Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan 

yang mudah diramal. 

Asas 8 : Sebuah habitat dapat jenuh atau tidak pada keanekaragaman takson, bergantung 

kepada bagaimana relung dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson 

tersebut. 

Asas 9 : Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomassa dibagi 

produktivitas. Artinya, semakin tinggi bio massa maka akan semakin menigkatkan 

tingkat keanekaragaman komunitas. 

Asas 10 : Pada lingkungan stabil perbandingan, antara biomassa dan produktifitas (B/p) 

dalam perjalanan waktu naik mencapai asimtot. 

  Dalam   asas ini tersimpul bahwa sistem biologi menjalani evolusi yang mengarah 

kepada peningkatan efesiensi penggunaan energi dalam lingkungan fisik yang stabil 

yang memungkinkan berkembangnya keanekaragaman (diversitas). Dengan kata 

lain kalau pemungkinan P maksimum sudah ditetepkan oleh energi matahari yang 

masuk kedalam ekosistem, sedangkan D dan B masih dapat meningkat dalam 

perjalanan waktu,  maka kantum energi yang tersediandalam sistem biologi ini 

dapat digunakan untuk menyokong biomassa yang lebih besar melalui komplesitas 

ogganisasinya. 

  Salah satu implikasi asas ini adalah sebuah komunikasi dapat dibuat tetap muda 

dengan melakukan fluktuasi iklim atau “cuaca yang tidak teratur pada fenomena 

kemanusiaan, kita suadah melanggar asas ini. Apabila suatu masyarakat 

berkembang makin maju, memang secara keseluruhan ada penurunan harga energi 

per unit produksi kotor nasional, tetapi pada waktu yang sama produksi kotor 

nasional perkapita naik dengan sangat cepat, sehingga terdapat peningkatan 

pengeluaran energi per orang. 

Asas 11 : Sistem yang sudah mantap (dewasa) mengeksploitasi sistem yang belum mantap 

(belum dewasa). 

  Hal ini berarti energi, materi dan keanekaragaman  mengalir melalui suatu gradiasi 

yang menuju kearah organisasiyang lebih kompleks. 

  Asas ini dapat dipakai untuk menerangkan bagaimana banyak orang muda dari desa 

dan kota kecil mengalir berkelana kekota besar karena  keanekaragaman kehidupan 

kota besar melebihi tempat asalnya. Demikian juga cendikiawan yang berasal dari 
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berbagai daerah enggan kembali kekampung halaman karena tariff keanekaragaman 

penghidupan di kota besar tempat mereka belajar lebih tinggi didesa atau kota 

asalnya. 

  Dibidang ekonomi asas ini juga menjelaskan bahwa hampir semua transaksi 

ekonomi antara negara yang sedang berkembang dan negara yang sudah maju, 

meskipun seharusnya mendorong negara yang sedang berkembang, tetapi hasil 

akhirnya akan tetap menguntungkan negara yang sudah maju. Didaerah reklamasi 

pasang surut di Sumatera dan Kalimantan, asas ini juga menerangkan bagaimana 

hama pertanian seperti babi hutan, kera, tikus, serangga dari hutan rawa menyerang 

tanaman pertanian yang diolah oleh transmigrasi yang sangat kurang beraneka 

ragam jenisnya. 

Asas 13 : Lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan  

keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap (dewasa), yang kemudian 

dapat menggalakkan kemantapan populasi. 

  Asas ini telah dikemukakan pula oleh pengarang arsitektur, Jane Jacobs, (1969) 

tanpa tahu menahu tentang dasar ekologinya. Ia menunjukkan kontras antara kota-

kota Man (Inggris) dan Detroit (Amerika), dengan bermingham dan Cambridg(     

Inggris), Massachusetts atau Pala Alto (di Amerika). Ekonomi kota yang disebut 

terdahulu dikuasai oleh sejumlah industry kecil industry besar, oleh karena itu 

mudah terancam ketidak mantapan kondisi pemasaran industri tersebut. 

  Sedangkan kota yang disebut kemudian mempunyai industri kecil yang banyak 

ragamnya yang dapat membawa kemantapan. Asas ini juga menunjukkan perlunya 

divesiti kondisi pertanian disuatu wilayah. Karena didaerah pertanian monokultur 

yang luas sering timbul serangan hama yang tiba-tibadan eksplosit.  

Asas 14 : Derajat pola keteraturan turun-naiknya populasi bergantung kepada jumlah 

keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi 

populasi itu. Contoh, kebun jagung yang ditinggalkan akan menyebabkan 

tumbuhnya gulma yang akan menggantikan populasi jagung. 
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PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN 

DAN INDUSTRI 
 

 

A. PENGERTIAN 

Beberapa istilah dalam pertambangan antara lain: 

1) Mineral adalah benda padat ilmiah yang homogen, terdiri dari unsur-unsur anorganik atau 

organik dan terbentuk secara organik dan terbentuk secara organik pula. 

2) Batuan adalah bagian-bagian dari kulit bumi mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia 

tertutup. 

3) Cadangan adalah volume atau berat mineral yang terdapat di dalam bumi atau cadangan 

dapat merupakan angka yang diperkirakan, terukur atau terbuktikan. 

4) Bahan galian adalah semua jenis mineral atau batuan yang dapat bermanfaat sebagai bahan 

dasar industri atau bahan bangunan. 

 

B. SEJARAH INDUSTRI PERTAMBANGAN 

Pertambangan dikenal di dunia sebagai industri tertua kedua setelah pertanian. 

Ketergantungan masyarakat primitif akan hasil-hasil penggalian bahan tambang telah lama 

diketahui. Hal ini terlihat dari zaman-zaman budaya teknologi yang dikenal, seperti pada 

zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman-zaman tersebut menunjukkan 

peningkatan dalam hal kompleksitas dan kecanggihan proses yang harus dilalui sebelum 

bahan tersebut dapat dimanfaatkan. 

Dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan, industri pertambangan juga 

mengalami peningkatan dalam proses pencariannya (eksplorasi), penggalian (eksploitasi), 

demikian pula pengolahannya. Peningkatan perkembangan industri pertambangan 

menyebabkan berkembangnya industri peralatan pertambangan. Pada waktu ini suatu alat gali 

mekanis mampu menggali tanah atau batu 220.000 m
3
/hari dalam 20 jam kerja. Oleh karena 

itu, upaya pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan pula. 

 

C. JENIS-JENIS BAHAN GALIAN 

Bahn galian dapat dikelompokkan menurut peranannya bagi negara sebagai berikut 

(UU No. 11 tahun 1967), yaitu: 

1. Golongan bahan galian strategis (golongan A), seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, 

mineral, radioaktif. 

2. Golongan bahan galian vital (golongan B), seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah. 

3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A atau golongan B, seperti bahan 

galian industri, batu gamping, batu andesit, pasir kuarsa, dolomit. 

Untuk setiap usaha pertambangan tersebut diatas perlu mempunyai suatu kuasa 

pertambangan. Untuk golongan A dan golongan B, kuasa pertambangan diberikan oleh 

Menteri pertambangan, sedangkan untuk bahan galian golongan C diberikan Gubernur. 

Menurut sifat dan unsur-unsurnya, mineral dapat dikelompokkan kedalam: 

a. Mineral biji logam 

- Logam mulia, seperti emas, perak, platina. 

- Logam non ferrous, seperti tembaga, timbal, seng, timah, alumunium. 

- Logam besi dan alloy logam, seperti besi, mangan, nikel, khrom, molubdenum, 

wolfram, vanadium, kobalt. 

BAB 

8 
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- Logam minor, seperti antimon, arsen, beril, bismuth, cadmium, magnesium, air raksa, 

ranium, uranium, titanium, dan lain-lain. 

b. Mineral non logam 

- Mineral energi, seperti batubara, minyak dan gas bumi, uap geothermal. 

- Mineral keramik, seperti lempung, felspat. 

- Mineral bahan bangunan, seperti pasir, kerikil, semen, gipsum, batu gamping, magnesit, 

batu apung, batu. 

- Mineral refraktori, seperti fluorspar, grafit, pasir kuarsa, dolomit, olivine, zirkon. 

- Mineral industri, seperti arsen, mika, pasir kuarsa, mineral filter, lempung pemucat, 

barit, dan sebagainya. 

- Mineral kimia, seperti garam, boraks, magnesium florida, kalsium dan magnesium 

klorida, iodium, belerang, nitrat, dan lain-lain. 

- Mineral pupuk, seperti kalium, nitrat, posfat, batu gamping/kapur, belerang. 

- Mineral amplas, seperti intan, korundum, silika/kuarsa, garmet. 

- Mineral permata, seperti intan, rubi, sapphire, beril, opal, jade, amethist, dan lain-lain. 

- Air tanah, seperti air tanah basah, air artetis. 

 

D. CIRI-CIRI ENDAPAN MINERAL DAN TAHAPAN KEGIATAN 

PERTAMBANGAN 

Ciri-ciri khusus dari mineral atau bahan galina adalah mempunyai penyebaran yang 

tidak merata dan tidak dapat diperbaharui (non renewable). Hal tersebut disebabkan 

karenaproses geologi yang membentuknya atau mengendalikannya. Oleh karena itu, suatu 

jenis bahan galian dapat dijumpai dan tempat penambangannya tidak menentu yakni dapat di 

puncak gunung yang amat terpencil atau berada di dekat kota atau di tepi pantai atau di dasar 

samudera. Hal tersebut tentunya memberi dampak ligkungan yang berbeda pula. 

Tahap-tahap dalam kegiatan pertambangan meliputi: 

1. Penyelidikan umum 

2. Explorasi 

3. Exploitasi 

4. Pengolahan dan pemurnian 

5. Pengangkutan 

6. Pemasaran 

Setiap tahap kegiatan tersebut dilakukan dengan jenis intensitas, peralatan, dan waktu 

pekerjaan yang tidak sama. Demikian pula dampak lingkungan yang berbeda antara satu tahap 

dengan tahap yang lain dan antara satu komoditi dengan komoditi yang lain. Dampak 

lingkungan terbesar ada pada tahap exploitasi dan pengolahan/ pemurnian. 

 

E. LANDASAN HUKUM DIBIDANG LINGKUNGAN PERTAMBANGAN 

1. Intruksi presiden no. 1 tahun 1976 

Tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian denangan bidang kehutanan, 

pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum. 

2. undang –undang no.11 tahun 1967 

Bab X pasal 30 tercantum : … apabila selesai melakukan pertambangan bahan galian pada 

suatu penggalian pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan di wajibkan untuk 

mengembalikan lahan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau 

bahaya lainnya bagi masyarakat sekitar. 

3. peraturan mentri pertambangan no 04/P/M/pertabangan/1977 

…kewajiban pemegang kuasa pertambangan ntuk melakukan pencegahan dan 

penanggulangan, peraturan dan pengawasan pencemaran dengan disertasi sanksi terhadap 

pelanggarannya… 
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4. Surat keputusan direktur jendral pertambangan umum No.07/DU tahun 1978, No. 08/DU 

tahun 1978, No 09/DU tahun 1978 

… pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat 

penambangan terbuka … 

…pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan gangguan akibat pengolahan 

dan pemurnian mineral. 

5. Surat edaran direktur jendral pertambangan No.14/EDR/DU tahun 1980. 

Tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan, disertasi daftar uji analisis 

pengaruh lingkungan dalam rangka pembuatan analisis dampak lingkungan. 

6. Undang-undang No 4 tahun 1982.I 

Tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 

- Terkendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana  

- Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi 

sekarang dan yang akan datang. 

7. Peraturan pemerintah No. 29/1986, 

Merupakan pedoman umum analisis, dampak lingkungan dan penetuan kerangka acuan 

analisis dampak lingkungan. 

 

F. PERTAMBANGAN DI INDONESIA 

Indonesia mempunyai potensi sumber daya mineral yang besar, baik mineral logam 

maupun non logam, yang terbesar dibeberapa pulau, namun baru sebagian saja yang telah 

dimanfaatkan. Dalam kaitannya dengan masalah lingkungan, maka penggalian tanah/ batu 

dan pembuangan limbahnya sangat memegang peran. Berikut ini beberapa gambaran tentang 

pertambangan Indonesia: 

a. Dalam penambangan secara batubara secara tambang terbuka biasanya untuk 

menghasilkan 1 ton batubara perlu digali/ dikupas sebanyak 2-5 m
3 

tanah / batuan. 

b. Dalam penambangan emas, maka kadar 6 gram per ton sudah dapat dinyatakan ekonomis,.  

Biji tembaga yang ekonomis berasal dari batuan berkadar tembaga 26%. 

c. Untuk industri semen, untuk setiap ton semen diperlukan ± 1,35 ton batu gamping sebagai 

bahan bakunya. 

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang masih besar (±  2,3%) memerlukan banyak 

industry  baik untuk pemenuhan kebutuhan primer, lapangan kerja dan pendapatan. 

Untuk itu diperlukan sebagai bahan energy.banyak ragam mineral yang ada di Indonesia 

tentusaja sangat menolong dalam pengembangan berbagai industry. Bersama itu timbul 

masalah yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang perlu dibenahi dalam setiap 

pembangunan industri. 

 

G. MASALAH LINGKUNGAN PERTAMBANGAN 

1.  Analisis Masalah Lingkungan  

Permasalahan yang dapat di akibatkan oleh adanya suatu industry pertambangan 

terhadap lingkungannya akan terhgantung kepada beberapa hal seperti: 

1) Jenis atau golongan bahan galian  

2) Lokasi terdapatnya bahan galian 

3) Teknologi pertabangan. 

4) Proses lanjut dari bahan galian 

a) Jenis / golongan bahan galian. 

Setiap jenis mineral / bahan galian mempunyai cirri bentuk  tubuh atau cadangannya 

seperti sifat –sifatnya, seperti masa padat, cair dan gas, dipermukaan atau di dalam bumi 

terkonsentrasi atau menyebar dan sebagainya. Masing-masing menyebabkan cara –cara 

dan teknologi penambangannya menjadi berbeda dan dampak lingkungannya akan 

berbeda pula. 
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b) Lokasi bahan galian. 

Salah satu cirri bahan galian adalah penyebarannya yang tidak merata: 

- Dilokasi tempat terpencil, dihulu sungai atau dihilir ditepi pantai  

- Dilokasi yang jarang penduduk, didaerah hutan  

- Diwilayah padat penduduk, dekat kota atau di alahan yang telah digunakan bagi 

peruntukan lain. 

Semua hal tersebut melakukan analisa dampak lingkungan dan menentukan kriteria 

pengelolaan lingkungan. 

c) Teknologi penambangan 

Tergantung dari keadaan bahan galian, teknologi penambangan akan dapat berupa 

penambangan cara terbuka, cara bawah tanah, cara kering, cara hidraulis, cara dengan 

ledakan, dan sebagainya. Semua cara tersebut akan memerlukan sarana dan prasarana 

yang berbeda, dan akan memberikan dampak yang berbeda pula. Demikian pula besar 

kecilnya produksi yang akan dicapai. Keadaan iklim dari lokasi bahan galian akan 

menentukan cara/ macam teknologi penambangan yang akan diterapkan. 

d) Proses lanjut hasil penambangan 

Apakah hasil suatu penambangan memerlukan pemrosesan yang singkat atau panjang 

sebelum dipasarkan akan sangat menentukan kedalaman dan daerah pengaruh dari 

dampak kegiatan suatu industri pertambangan. Kemungkinan dilakukannya pengelolaan 

dan pemurnian suuatu bahan tambang disekitar lokasi tertentu, tetapi mungkin juga 

pengolahan atau pemurnian di tempat lain yang memerlukan sarana dan prasarana 

pengangkatan tertentu. 

 

2. Beberapa Penanggulangan Masalah Lingkungan Pertambangan 

Tabel 8.7 Beberapa Masalah yang Ditimbulkan dari Proses Penambangan serta 

Beberapa Alternatif Pemecahannya. 

No. Masalah Beberapa Aternatif Pemecahan 

1 Pertambangan terbuka 

- Kegersangan 

- Tebaran debu 

 

 

 

 

 

- Suara 

- Longsoran tebing 

- Aliran air 

permukaan dan 

lumpur 

- Lain-lain 

 

Reklamasi setelah usaha tambang selesai 

- Melindungi wilayah pemukiman dengan jajaran tanaman 

untuk menyaring debu. 

- Memperbaiki kesehatan pekerja dengan makan yang baik 

dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. 

- Mengatur jarak minimal dan lokasi terhadap peruntukan 

lahan yang lain dengan memperhatikan arah angin. 

Menanam pohon sebagai peredam. 

Metode penebangan bertetangga. 

Drainase dan kantong-kantong lumpur. 

 

 

Lain-lain usaha dengan kelestarian lingkungan dan sumber 

daya alam sebagai kriteria. 

2 Pertambangan bawah-

permukaan 

- Penimbunan bahan 

galian 

 

- Keluarnya air dari 

terowongan 

- Reruntuhan 

- Ledakan gas (batu 

 

 

Pengaturan penimbunan supaya tidak mengganggu dari 

terowongan lingkungan (sungai, perumahan, pertanian, dan 

sebagainya). 

Drainase. 

 

Penyangga/ pilar-pilar 

Pengaturan jarak terowongan 
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bara) 

- Lain-lain 

3 Pemboran (minyak 

bumi) 

- Pembukaan hutan 

- Pencemaran 

lingkungan oleh 

minyak  

- Kebakaran/ ledakan 

 

 

(tidak dapat dihindari) 

Membatasi wilayah pencemaran. 

 

 

Peraturan, kehati-hatian, penanggulangan. 
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PENYELAMATAN DAN 

PELESTARIAN LAHAN DAN TANAH 
 

 

A. LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM ABIOTIK 

1. Lahan dan Tanah 

1.1 Lahan 

Lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang bukan laut, bagian ini menjadi 

tumpuan dari banyak penggunaan/ habitat kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya 

seperti banyak tanaman dan binatang teresterial. 

1.2 Daratan dan lautan 

Beberapa informasi mengenai muka bumi: 

Radius bumi : 6.370 km
2
 

Luas permukaan  : 510.056.000 km
2
 

Luas daratan : 149.137.000 km
2
 

Luas lautan  : 360.919.000 km
2
 

Titik tertinggi daratan : 8.850 m 

Titik terendah lautan : 11.030 m 

Kemudahan bumi bagi manusia untuk berbudi daya terletak pada permukaan daratan 

dengan ketinggian 0 sampai 2 km dan pendayagunaan laut dengan kedalaman 0 sampai 2 km. 

setelah itu permukaan daratan dapat berupa: 

- Dataran rendah, dataran banjir, rawa-rawa, delta. 

- Perbukitan (dibawah ketinggian 5000 meter) yang dapat miring landai sampai terjal. 

- Pegunungan (diatas 500 meter) yang dapat miring, landai sampai terjal. 

Tidak semua kondisi daratan dapat dengan leluasa dipergunakan seperti daerah rawa-rawa, 

daerah banjir, pegunungan terjal, gurun, dan kutub-kutub es. 

1.3 Batuan dan mineral 

Daratan (dan dasar lautan), terdiri dari berbagai jenis batuan, mineral dan tanah (soil). 

Penyebaran ketebalan dari batuan, mineral dan tanah tidak sama di satu tempat dengan tempat 

yang lain, tergantung kepada proses geologi yang membentuknya. Beberapa jenis batuan 

dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan seperti untuk fondasi jalan, bendungan, agregat 

beton ataupun untuk bahan dasar industri. 

Mineral dapat dikelompokkan kedalam: 

Mineral logam  :  Besi, tembaga, nikel, timah, emas, perak, platina, kobal, mangan, 

dan sebagainya. 

Mineral dan logam :  gamping, gypsum, batu lempung, pasir kuarsa, bentonit, permata 

(intan), air dan sebagainya. 

Mineral energi : Batu bara, minyak dan gas bumi, uap geothermal, mineral radioaktif. 

Indonesia berpotensi dalam mineral-mineral logam seperti tembaga, nikel, timah, 

timbal, emas, perak, mangan, mineral-mineral industri seperti batu gamping, batu lempong, 

pasir kuarsa, mineral energi batu bara, minyak dan gas bumi, uap geothermal, sedikit mineral 

radioaktif. 

1.4 Tanah 

Tanah merupakan bagian muka bumi yang bersifat lepas, lunak, plastis sehingga 

mudah dicangkul, digali, dan dibentuk, dan mudah terkikis. Tanah tersebar luas dipermukaan 

bumi. Pembentukan tanah pelapukan sangat tergantung kepada sifat batuan asal, iklim, dan 

curah hujan, dan vegetasi. Karena penyebaran batuan/ mineral tidak sama antara satu tempat 

BAB 
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dan tempat lainnya maka jenis tanah yang ada dibagian dunia ini juga tidak sama. Luas 

penyebaran tanah secara alam sangat lambat, dapat dalam orde 10-2 milimeter pertahun. 

Penampungan tanah pelapkan ideal: 

1.5 Penggunaan tanah  

Tanah dapat digunakan sebagai: tanah pertanian,bahan dasar industri keramik tanah, 

timbunan , tubuh atau anti bendungan, tanggul. Kegiatan manusia dalam penggunaan tanah 

dengan demikian dapat berupa: 

- Mencangkul, membajak, memberi pupuk. 

- Menggali, menebang. 

- Memadatkan tanah. 

- Memproses. 

Semua kegiatan tersebut dapat memberi dampak seperti mempertinggi erosi tanah, mengupas 

tanah, terjadinya lubang-lubang penambangan, longsoran tebing, pemadatan, dan 

mengecilnya resapan, dan lain-lain. 

 

2. Permasalahan Lingkungan Pendayagunaan Lahan dan Tanah 

2.1 Alamiah 

- Kesuburan tanah yang tidak merata 

- Erosi pelumpuran dan longsor alamiah. 

2.2 Akibat kegiatan manusia 

- Erosi, pelumpuran dan longsoran akibat pembukaan dan pengerjaan tanah bagi 

pertanian, perkebunan, penggalian, urugan, dan sebagainya. Erosi di lahan pertanian 

dapat sebesar 12 mm pertahun. 

- Kejadian pengurangan kesuburan tanah akibat erosi lapisan tanah. 

- Pendangkalan sungai, danau, waduk, muara akibat erosi yang membesar. 

- Kejadian banjir akibat pendangkalan sungai dan mengecilnya resapan lahan karena 

pemangunan 

- Longsoran tebing. 

 

3. Pemecahan Masalah Lahan dan Tanah 

Beberapa alternatif pemecahan masalah, dianataranya dapat dilihat pada tabel 9.8 

berikut. 

 

Tabel 9.8. Alternatif Pemecahan Masalah mengenai Bencana Alam 

Masalah Pemecahan 

Erosi 1. Pembuatan sengkedan/ pematang 

2. Pembuatan “checkdam” atau penghambat erosi alur 

3. Penanaman penghijauan, reboisasi, dan lain-lain. 

Pelumpuran 1. Penanggulangan erosi dan longsoran 

2. Pembuatan waduk atau reservoir 

3. Pengerukan alur sungai 

Longsoran 1. Mengubah geometri lereng 

2. Memadatkan, mengokohkan bahan 

3. Dinding penahan, jangkar penahan, dan sebagainya 

Peresapan 1. Bangunan resapan, dan lain-lain 

Kesuburan 1. Reklamasi lahan pertanian 

2. Penggalian dan penimbunan yang terencana 
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B. LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM BIOTIK 

1. Pendahuluan 

Dalam permasalahan penyelamatan dan pelestarian hutan, suatu kenyataan telah 

diutamakan bahwa hutan tropis merupakan sumber lahan/ruang bagi berbagai kegiatan 

manusia. Namun dilain pihak semua kawasan yang memiliki hutan tropis yakni disepanjang 

garis khatulistiwa berada dalam situasi sebagai berikut: 

a. Umumnya penduduk hidup dengan laju pertumbuhan populasinya yang relative tinggi 

(diatas 2% per tahun). 

b. Pada umumnya melakukan kegiatan dan mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian 

yang emmerlukan lahan/ tanah sebagai unsure utama dalam perikehidupan. 

c. Keterbelakangan dan kemiskinan masih juga melatarbelakangi kehidupan para petani di 

negara yang mempunyai hutan tropis, baik di Amerika Latin, Afrika, maupun Asia 

(termasuk didalamnya Indonesia). 

Situasi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak hutan tropis akan 

diubah menjadi lahan pertanian dan lahan kepentingan bagi hidup manusia lainnya, sehingga 

luas hutan tropis semakin menyusut, tetapi pemanfaatan lahan/hutan itu sendiri relatif tidak 

efektif dan tidak efesienartinya bahwa upaya untuk mengubah hutan tropis menjadi hutan 

bermanfaat bagi manusia itu tidak tercapai sesuai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan tidak 

efesien maksudnya bahwa upaya untuk memanfaatkan lahan/tanah itu tidak memberikan hasil 

yang optimal, bahwa lama kelamaan terjadi upaya atau masukan dalam rangka pemanfaatan 

lahan/tanah itu ternyata lebih besar dari pada hasil yang dicapai atau yang dipetik. Bila hal 

yang terakhir ini terjadi, maka pemanfaatan lahan bukan hanya tidak efiseien, bahkan telah 

membuat lahan itu menjadi cenderung kritis. Akhirnya lahan tanah itu menjadi rusak dan 

menimbulkan masalah lingkungan yang berat. Kecenderungan bertambah meluasnya 

lahan/tanah kritis ini baik secara global maupun nasional telah disinggung dalam bagian 6 

yang lalu. 

Karena itu ilmu pengetahuan lingkungan diperlukan bukan hanya untuk penyelamatan 

dan pelestarian hutna tropis, tetapi juga penyelamatan dan pelestarian lahan/tanah sebagi 

sumber daya alam yang penting. Memang situasi masa kini memberikan gambaran dan 

kecenderungan bahwa sepanjang menyangkut pemanfaatan dan pendayagunaan hutan tropis 

serta lahan/tanah di negara yang sedang berkembang umumnya dan Indonesia khususnya, 

tekanan terhadap penduduk begitu besar, sehinggan kekhawatiran akan terjadi penurunan luas 

maupun kualitas hutan tropis di satu pihak dan lahan/tanah di lain pihak merupakan masalah 

lignkungan yang patut mendapat perhatian khusus. Jawaban pada masalah ini adalah tentunya 

adalah menemukan upaya untuk mampu memanfaatkan dan mendayagunakan hutan tropis 

serta lahan/tanah yang dikonversikan daripadanya secara selamat dan lestari. 

Jika pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam umunya (termasuk) 

didalamnya: hutan tropis, air, udara, biomassa, ruang, lahan/tanah untuk kebutuhan dan 

kesejahteraan hidup manusia disebut pembangunan, penyelamatan, dan pelestaraian sumber 

daya alam tersebut harus merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri. Inilah dasar 

kebijaksanaan dan kearifannya untuk memecahkan masalah terjadinya perusakan dan 

pengurangan hutan tropis dan lahan/tanah itu sudah terpadu dengan program penyelamatan 

dan pelestariannya. Pembangunan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan manusia 

tetapi juga menjamin kesinambungan (suistainable development).  Maknanya pembangunan 

itu bukan hanya berhasil memberikan kemajuan dan kemakmuran setra kesejahteraan pada 

manusia dalam satu generasi, tetapi juga menjamin bahwa generasi berikutnya pun akan 

cukup memiliki sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemajuan pada 

zamannya kelak. 
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2. Kebijaksanaan Pemanfaatan Lahan/Tanah di Indonesia 

Dari uraian diatas, kebijaksanaan umum tentang pembangunan berkelanjutan baru saja 

dikemukakan, dan pada saat yang sama dapat pula disimpulkan bahwa pemanfaatan satu jenis 

sumber daya alam tidak bisa lepas dari pemanfaatan jenis sumber daya alam lainnya. 

Misalnya, pemanfaatan sumber daya lahan/tanah ternyata berkaitan secara erat dengan 

pemanfaatan sumber daya hutan (tropis). Hubungan timbal balik tak boleh diabaikan bahkan 

harus selalu dipertimbangkan atau diperhitungkan. Kalau hal ini tidak diperhatikan 

pemanfaatan lahan/taah dapat menibulkan atau berbenturan bahkan bertentangan dengan 

pemanfaatan hutan (suber daya nabati dan hewani) tropis. Perbenturan dan pertentangan 

dalam pemanafaatan lahan/ tanah itu bisa terjadi juga dengan sumber daya alam yang 

terkandung dalam lingkungan. Hal ini berarti bahwa kebijaksanaan untuk memperhatikan 

hubungan timbal balik anatara manusia dengan berbagai sumber daya alam pada umumnya, 

dan satu sumber daya alam dengan sumber daya alam lain khususnya harus menjadi 

tanggungjawab manusia juga. Hubungan timbal balik ini dapat dikemukakan dalam diagram 

dibawah ini. 

Cara pandang seperti ini (lihat diagram) seperti diketahui adalah pendekatan ekosistem 

terhadap komponen lingkungan dan sekaligus potensi sumber daya alam. Pendekatan 

ekosistem inipun memuat keperluan untuk memandang pemanfaatan. Sumber daya 

lahan/tanah ternyata tak mempunyai tata kaitan dan ketergantungan dengan komponen 

abiotik, seperti kondisi geologi, geomorpologi dari bentang alam (lingkungan), tetapi juga 

dengan komponen biotic atau komponen hayati, lebih dari pada itu, tidak hanya keterkaitan, 

ketergantungan antar komponen lingkungan menjadi penting dalam pendekatan ekosistem ini, 

tetapi juga perlunya memelihara keserasian, keselarasan, dan kesinambungan dalam rangka 

pemanfaatan salah satu sumber daya alam (lahan/tanah), misalnya antar komponen perlu 

menjadi dasar kebijaksanaan. 

    

3. Pemanfaatan Lahan/Tanah bagi Berbagai Kegiatan Manusia 

Lahan (land) dan tanah (soil) merujuk pada bagian dalam permukaan bumi yang 

berbentuk daratan atau perairan-darat yang tak terliput oleh lautan. Tentu saja diatas dan 

dibawah permukaan lahan tempat lahan terbentang terdapat berbagai ciri, sifat, kekayaan, dan 

sumber alam yang berkaitan erat dengan kegiatan manusia. Diatas suatu bentang lahan dapat 

ditemukan hutan, tambak ikan, tambak udang, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, kawasan 

industri, tempat rekreasi yang didalam tak hanya menggambarkan pola penggunaan lahan itu 

bagi berbagai kegiatan manusia, tetapi juga menentukan sumber daya alam manakah dari 

lahan itu yang dimanfaatkan oleh manusia misalnya dikawasan pertambangan, bahan 

minerallah yang menjadi sumber alam yang digali dan dimanfaatkan bagi kepentingan 

manusia. 

Sesuai dengan ciri dan sifat lahan dan bahan mineral yang terkandung dalam tanahnya 

tiap jengkal lahan memang memiliki berbagai bentuk pemanfaatan tertentu bagi memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan manusia baik ditinjau dari segi manfaatnya yang paling optimal 

dipandang dari segi hasilnya maupun dari segi keserasian dan keselarasan manusia dengan 

lingkungan secara menyeluruh. Misalnya, tipe/jenis lahan di pulau Jawa  berdasarkan ciri dan 

kelas kemiringannya memiliki luas pada tabel 7.14 berikut. 
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Tabel 9.9 Luas Lahan Atas Dasar Kelas Kemiringan Lahannya. 

No. Jenis/Kelas Kemiringan Lahan Luas (Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

Lereng dengan kelas kemiringan 0-8% 

Lereng dengan kelas kemiringan 8-30% 

Lereng dengan kelas kemiringan > 30% 

Lahan terdiri atas kerucut vulkanis 

Lahan terpengaruh arus pasang surut 

4.404.000 

4.817.000 

3.596.000 

200.000 

201.000 

Jumlah seluruhnya 13.218.000 

Sumber FAO, 1987 

Dihadapkan pada ciri lahan berdasarkan kelas kemiringannya ini terdapat batasan 

terhadap pemanfaatan lahan/tanah bagi kegiatan manusia. Lahan/tanah 

 

C. UPAYA PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN LAHAN/ TANAH 

Secara konseptional pemanfaatan lahan/tanah yang mempertimbangkan segi 

penyelamatan dan pelestariannya dimulai dengan upaya menyusun rencana tata ruang dari 

suatu wilayah. Dalam upaya ini sesuai dengan ciri, sifat, dan kemampuan serta kesesuaian 

lahan/tanahnya proses perencanaan disusun atas dasar matra/dimensi ruang. Matra ruang 

dalam rangka menentukan pemanfaatan lahan/ tanah yang optimal akan memperhitungkan, 

tidak saja tata kaitan antara sumber daya lahan/ tanah ini dengan sumber daya lainnya melalui 

pendekatan ekosistem, tetapi juga mempertimbangkan komponen lingkungan yang 

terkandung di dalam dan di atas tanah. 

Atas dasar kaidah tata ruang akan muncul pemanfaatan dan fungsi lahan/ tanah 

sebagai berikut: 

Disini tampak bahwa manfaat dan fungsi tanah/lahan itu dibagi kedalam 4 

kompartemen yang mempunyai hubungan timbal balik secara tak terpisahkan satu dengan 

yang lainnya, keempat kompartemen itu adalah: 

1) Kompartemen lahan/ tanah produktif 

Lahan/ tanah produktif mempunyai nilai tinggi, sebab mampu memberikan atau memiliki 

potensi untuk menghasilkan sumber daya alam terperbaharui dan tak terperbaharui yang 

tinggi bagi kebutuhan ekonomi penduduk, baik karena tingkat kesuburannya maupun 

kekayaannya. 

2) Kompartemen lahan/ tanah serbaguna 

Lahan/ tanah serbaguna memiliki nilai rendah, tetapi cukup baik dan pantas untuk 

dijadikan tempat atau lingkungan hidup manusia dalam lingkungan binaannya. Baik 

kenyamanan maupun peningkatan kualitas yang dibantu oleh berbagai bentuk penerapan 

teknologi. Disinilah dijumpai kawasan pemukiman, perindustrian, sarana dan prasarana, 

perkotaan serta daerah hiburan serta dan balai seni budaya. Karena itu kompartemen ini 

disebut serbaguna. 

3) Kompartemen lahan/ tanah cadangan 

Sesuai dengan nama lahan/ tanah dalam kompartemen atau berfungsi cadangan dalam 

bentuk ruang terbuka, hutan konservasi, lahan yang belum termanfaatkan. Bagaimanapun 

kualitas lahan/ tanah ini bernilai sedang, tidak tinggi tetapi juga tidak rendah. Sebab itu, 

bila seandainya lahan/ tanah ini digunakan untuk memasok lahan/ tanah produktif, 

masukan dan daya upaya yang diperlukan tidak seberat meningkatkan lahan/ tanah yang 

mempunyai nilai rendah. Sebaliknya, bila lahan/tanah cadangan ini harus dijadikan 

lahan/tanah serbaguna tingkat penurunan nilai dari sedang ke rendah tak seburuk 

menurunkan dari nilai tingkat kerendah.  

4) Kompartemen lahan/ tanah fungsi lindung 

Komparetemen ini khusus dipertahankan fungsi lindungnya. 
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LAUT (ABIOTIS) DAN ATMOSFIR 
 

 

 

A. LAUT 

Wilayah Indonesia 70% terdiri dari laut yang berfungsi sebagai sumber daya ekonomi 

dan kehidupan bagi manusia. Pengetahuan tentang laut pada tingkat yang memadai sangat 

menunjang roses pembangunan. Adapun ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aut 

disebut Oseonografi, yang berasal dari bahasa Yunani: Oceanus = laut; Graphos = gambaran/ 

uraian. 

Tabel 10.10 Perbandingan Luas Daratan dan Laut Pada Bujur Barat dan Selatan 

Perbandingan Daratan Lautan 

Bumi bujur utara 39,3% 60,7% 

Bumi bujur selatan 19,1% 80,9% 

Laut merupakan tempat reservoir air terbesar dipermukaan bumi ± 97,2%. Sehingga 

bila proses desalinisasi (perubahan air asin menjadi tawar) telah cukup murah biayanya, maka 

persoalan kekurangan air minum mudah untuk dipecahkan. Jelas bahwa fungsi laut begitu 

besar untuk kehidupan manusia. 

 

1. Sedimen Laut 

Sedimen adalah endapan lepas dari runtuhan pada permukaan bumi. Sumber sedimen 

antara lain: 

- Udara (kosmik + benda angkasa lainnya) 

- Air 

- Tanah 

Kemudian didistribusikan pada perairan dangkal dan perairan dalam. 

a) Sedimen di perairan dangkal 

Secara umum daerah continental self ditandai oleh sedimen campuran dengan unsure 

dominan : pasir, kerikil, dan batu bulat. Agak jauh dari pantai endapannya secara umum 

adalah lumpur dari sungai, sedangkan endapan dari kapur sedikit ditemui pada daerah 

continental self tetapi banyak dijumpai di perairan tropis dan sub-tropis. (30
0
 LU – 30

0
 LS) 

dimana coval reef (batu karang tumbuh subur oleh adanya radiasi matahari. 

b) Sedimen dilaut dalam 

Sedimen di laut dalam menutupi 85 % lantai samudera. Ada 2 tipe sedimen yang dominan: 

- Terrigoneus (material dari darat) 

- Pallagic (material dari laut) 

Sedimen terrigoneus datang dari berbagai sumber termasuk benda-benda vulkanik. 

Kebanyakan terdiri dari : lumpur, pasir dari galicial ice dan suspense sedimen dalam air 

dari arus laut. 

Endapan pelagic merupakan bagian terbesar dari sedimen di laut dalam, terutama berisi 

endapan lumpur yang minimal 30% nya terdiri dari bagian keras dari organisme 

microscopic yang mati turun kelantai laut. 

Klasifikasi sedimen laut berdasarkan pembentukannya: 

- Lithogenous; dari lautan daratan hasil weatering (pelapukan) 

- Biogenous ; seluruh batuan endapan yang berasal dari makhluk hidup. Digolongkan 

kedalam 2 tipe yaitu calcium dan silica. 

- Hydrogeneus; akibat proses-proses kimia (misalnya manganese nodules) 

BAB 
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2. Kimia Laut 

Laut merupakan penampung batu yang diangkat dari daratan, letusan gunung api, juga 

meteorit yang datang dari angkasa luar. Maka laut menjadi penuh dengan segala jenis 

senyawa kimia. Unsur-unsur kimia yang penting terlarut dalam air laut antara lain: 

a) Oksigen 

Berguna untuk respirasi hewan dan tumbuhan. Secara umum pada distribusi oksigen secara 

vertikal dilaut adalah sebagai berikut: 

Kedalaman dari lapisan oksigen minimum bervariasi disetiap tempat tetapi pada umumnya 

berkisar pada kedalaman 1000 meter. biasanya pada lapisan oksigen minimum 

diidentifikasikan dengan tidak adanya atau kecil sekali gerakan air. 

b) Phosor 

Salah satu unsur penting bagi kehidupan organisme dilaut. 

c) Nitrogen 

Merupakan salah satu nutrient yang diperlukan oleh tanaman air untuk proses fotosintesis 

menghasilkan oksigen. 

d) Silikon 

Dapat dipakai seagai pertanda adanya aliran air sungai jika konsentrasi silikon dan untuk 

mendeteksi kedalan dimana pada lautan bebas kadar silikon semakin tinggi dengan 

bertambahnya kedalaman. 

e) Karbon dioksida 

Karbondioksidasi merupakan suatu sistem keseimbangan dalam bentuk sebagai berikut: 

CO2(terlarut) H2CO3 HCO3 (bikarbonat) CO3 (karbonat) 

 

Keadaan setimbang ini dikenal sebagai : sistem karbon dioksida yang merupakan pengatur 

pH air di laut. 

 

3. Temperatur 

Jika suatu perairan homogen dan tenang dipanasi matahari maka distribusi suhu secara 

vertikal akan menurun eksponensial kebawah. Bila dibawah permukaan ada tiupan angin, 

bagian lapisan atas akan teraduk karena adanya gerakan turbulensi. Maka distribusi vertikel 

temperature akan berubah sebagai berikut. Lapisan mixed layer adalah lapisan yang 

mempunyai temperatur yang sama (akibat teraduk ) dengan ketebalan kurang lebih 100 m. 

Lapisan thermoclin = lapisan dimana terjadi perubahan suhu yang menyolok sampai 

kedalaman kurang lebih 1000 m. dibah thrmoclin adalah “deep water”  dimana air dingin dan 

temperatur relatif homogen. 

 

4. Salinitas 

Minimum di equator dan maksimum pada 20
0 

 LU dan 20
0 

LS, kemudian menurun 

kearah kutub.  

Minimum di equator sebab : P (presipital) >> dan banyaknya luapan air sungai. 

Maksimum sub-tropis sebab: E (evaporasi) > P sehingga salinitas dapat tercapai 45
0
/00. 

Wust menemukan hubungan empiris antara salinitas (S) dengan penguapan dan curah 

hujan sebagai berikut : S =34,60 + 0,0175( E –P). 

 

5. Arus Laut 

Arus dapat diartikan sebagai transfer massa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan radiasi 

matahari yang diterima permukaan bumi sehingga mengakibatkan perbedaan suhu yang 

menimbulkan perbedaan densitas dan salinitas. Akibat seluruhnya adalah bahwa terjadi 

ketidak stabilan sehingga terjadi arus laut. 

Arus-arus permukaan  

- Sangat dipengaruhi oleh angin 
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- Pada permukaan membentuk sudut 45
0 

dengan arah angin akibat bekerjanya gaya 

coriolis. 

- Oleh adanya tahanan arus berkurang dengan bertambahnya kedalaman. 

Rata-rata gerak (transport netto) dari spiral membentuk sudut 90
0 

 atau gerak lurus dari 

arah angin dan dikenal sebagai Ekman Drift. Ada daerah up welling yaitu massa air dari 

bawah yang relatif lebih dingin dan banyak mengandung nutrient naik keatas sehingga pada 

daerah ini akan banyak ditemukan ikan (baik untuk perikanan). Gerak air yang merupakan 

respon dari beda tekanan yang melingkaridaerah tekanan tinggi disebut GYRE. 

 

 
Gambar 10.5 Streanline Bumi 

 

6. Gelombang Laut 

Gelombang dapat diartikan sebagai transfer energy. Hal ini dapat terjadi karena akibat 

adanya gangguan luar terhadap permukaan air laut. Gangguan ini dapat berupa angin, gempa 

bumi, gerakan kapal dan gaya tarik benda-benda angkasa yang menimbulkan gelombang 

pasang surut. 

 

Refraksi gelombang 

Bila suatu gelombang menuju pantai, kecepatan penjalarannya akan berkurang akibat 

gesekan dasar laut yang semakin besar( sebab dasar laut semakin dangkal kearah pantai) 

 

Refraksi gelombang memenuhi hukum scellius, sebagai berikut: 

Cd = sin Qd   dimana : Cd = keceatan gelombang pada perairan dalam 

Cs = sin Qs        Cs = keceptan gelombang pada perairan dangkal 

 

Qd = sudut datang 

Qs = sudut bias 

 

Gambar 1.10 menunjukkan bahwa gelombang yang menuju pantai mengalami refraksi 

berulang-ulang sehingga muka gelombang akhirnya sejajar pantai ( note : muka gelombang ┴ 

Arah penjalaran gelombang). Akibat refraksi menimbulkan “ longshore Current” ( arus/ 

pantai). Ditanjung serangan gelombang terkumpul (konvergen) sehingga terjadi penumpukan 

energy yang mengakibatkan erosi. Sebaliknya diteluk gelombang disebarkan (divergen) 

sehingga energinya lemah maka daerah ini aman dari erosi. 
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Tipe-tipe pecahnya gelombang 

Waktu mendekati pantai gelombang akan pecah karena adanya pengaruh dasar laut. 

a. Spilling   : seluruh muka gelombang sudah pecah sebelum tiba di pantai 

b. Plungin    :   puncak gelombang melewati kecepatan gelombang. 

c. Collapsing   : gelombang ini melewati kecepatan gelombang plunging, muka 

gelombang mulai berbentuk ikal dan lebih rendah dari pada   titik 

maximum elevasi gelombang. 

d. Surging  :  permukaan dan muka gelombang relative lurus, gelombang  belum 

pecah waktu mendekati pantai. 

 

   
Gambar 10.6 Tipe-tipe Pecahnya Gelombang Laut 

 

B. PERMASALAHAN LINGKUNGAN PENDAYAGUNAAN LAUT 

1. Alamiah  

Secara alam keadaan laut dapat member dampak, yaitu: 

- Terjadinya gelombang dan arus yang mengakibatkan erosi dan sedimentasai terhadap 

pantai. 

- Terjadinya iklim dan cuaca yang berbeda antara sautu tempat dengan tempat yang 

lain, iklim ini secara tidak langsung mempengaruhi terhadap tanah dan dan fauna 

serta flora dalam bentuk pelapukan, erosi dan  transportasi dan sedimentasi tanah dan 

berbagai distribusi jenis flora dan fauna yang sesuai.  

- Terjadinya karang pantai  

- Masuknya air asin kedalam perairan sungai diwaktu air pasang. 

2. Kegiatan manusia  

Dalam kaitannya dengan manusia, laut mempunyai arti: 

- Media transportasi dalam bentuk pelayaran, pelabuhan di pantai dan laut misalnya 

pecahnya kapal tanker, pembuangan limbah kapal dilautan , pembuangan limbah di 

pelabuhan.  

- Pantai digunakan untuk banyak lingkungan binaan seperti kota, indutri, nelayan dan 

sebagainya, pembuangan limbahnya dapat mempengaruhi lingkungan laut 

disekitarnya. 

- Pemompaan air tanah di pantai dapat menyebabkan terjadinya terobosan air asin 

kedalam rezim air tanah. 

- Pennggalian karang pantai untuk tujuan pembangunan dapat membuat pantai tidak 

terlindung oleh gelombang, seperti erosi dan tsunami (gelombang pasang dan 

gempa). 

- Dasar laut dapat dijumpai cebakan mineral energy ataupun mineral lainnya yan g 

dapat ditambang  dan menimbulkan gangguan/ pencemaran laut disekitarnya. 
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C. PEMECAHAN MASALAH LINGKUNGAN LAUT 

Dapat diberikan berapa pemecahan masalah seperti pada Tabel 10.11. 

Tabel 10.11 Masalah-masalah dan Berbagai Pemecahan Pendayagunaan Lingkungan   

Masalah Pemecahan 

1. Gelombang, arus, erosi pantai 

 

 

- Berbagai tehnik pemecahan gelombang pantai 

- Pelestarian karang  

- Pelestarian hutan pantai (misalnya: bakau) 

2. Pemecahan laut  

 

 

- Pengaturan lalu lintas pelayaran  

- Pengaturan pembuangan limbah 

- Tehknik-tehknik pengumpulan  

- Pemusnahan dan pemanfaatan limbah 

3. Penggalian karang dan  akibat erosi  - Larangan penggalian .tanahdan konservasi 

lingkungan. 

4. Lain-lain - Studi lingkungan laut secara terinci dan 

terpadu untuk memecahkan permasalahan fisik 

dan ekologi kelautan. 

 

D. ATMOSFIR 

Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi bulatan bumi. Atmosfer dapat dibagi 

menjadi beberapa lapisan berdasarkan temperature yaitu: 

a. Troposfer  :  lapisan pertama yang merupakan daerah gejala-gejala meteorologik  

misalnya awan, hujan dan lain-lain. 

b. Tropopause :  batas atas lapisan troposfer 

c. Stratosfer  :  lapisan diatas tropopause  

d. Mesosfer  :  lapisan diatas stratosfer 

e. Mesopause  :  batas atas lapisan mesosfer 

f. Termosfer  :  lapisan yang diatas mesopause, di tandai deng adanya kenaikan 

temperature dari -100
0 

C s/d ratusan bahkan ribuan derajat. 

g. termopause  :  lapisan yang diatas termosfer lagi, sampai pada ketinggian rumbai-

rumbai bumi , yaitu 1000 km.  

  

Atmosfer vital bagi kehidupan di bumi sebab atmosfer berperan penting dalam 

melindungi kehidupan dari panas matahari pada siang hari dan atmosfer mencegah hilangnya 

energi panas yang ditransmisikan oleh radiasi bumi pada malam hari. Tanpa atmosfer maka 

temperature bumi pada siang hari bias mencapai 200
0 

F dan pada malam hari dapat turun 

sampai kira-kira -300
0 

F. 

  

1. Komposisi Atmosfer  

Udara merupakan campuran gas tidak tampak, (invisible) dan tak berwarna, gas N2, O2, 

Ar, dan CO2  meliputi 99% dari udara kering. Gas-gas lain yang stabil antara lain: neon, 

helium, methane, krypton, hydrogen, xeon,  sedangkan yang kurang stabil antara lain: ozone 

dan radon.  
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Gambar 10.7 Lapisan Atmosfer Berdasarkan Temperatur 

 

Tabel 10.12 Gas-gas Utama dalam Atmosfer Kering  

Macam gas Volume Berat % 

 Nitrogen (N2) 

Oxygen (O2) 

Argon (A) 

Carbon dioxyda (CO2) 

78,088 

20,949 

0,930 

0,03 

75, 525 

23,143 

1,28 

0,0456 

Jumlah  99,997 99,9976 

 

 

 
Gambar 10.8 Komposisi Atmosfir dalam Persen 
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2. Pencemaran Udara  

Lingkungan atmosfer dimana terdapat kehidupan bergantung antara lain pada: 

industeri, pertanian , percobaan nuklir maupun teknologi lainnya dan sebagainya. Industeri 

memang perlu didirikan, hutan dapat dibuka untuk lahan pertanian, tetapi semuanya itu harus 

dilaksanakan dengan penuh perhitungan, sehingga benar-benar membawa kesejahteraan bagi 

rakyat dan tidak sebaliknya. 

Yang biasa digunakan untuk menggambarkan  pencemaran udara didaerah-daerah 

industri adalah smog yaitu kombinasi antara smoke + fog (asap + kabut) atau kabas. 

Pencemaran udara = masuknya zat-zat yang bersifat beracun, merugikan dan berbahaya bagi 

manusia, hewan , merusak tanaman dan  sebagainya. Meskipun suatu sumber mengemisikan 

zat pencemar setiap hari, tetapi kadang-kadang udara relative tetap bersih dan ada kalanya 

terjadi sebaliknya yaitu udara menjadi sangat kotor. Hal ini menjelaskan bahwa konsentrasi 

zat pencemar diatas permukaan tanah tergantung pada kondisi cuaca. 

Konsentrasai pencemaran pencemaran diatmosfer bergantung pada 2 faktor 

meteorologi, yaitu: 

1. Variasi temperature vertikel 

2. Arah dan kecepatan angin 

Keterangan:  

No.  1 : menentukan stabilitas udara, berperan dalam penybaran zat pencemar keatas dan 

pencampuran udara atas yang bersih dengan udara di bawahnya yang tercemar. 

No. 2 : menentukan cepat lambatnya zat-zat pencemar untuk dapat diencerkan oleh 

pencampuran udara sekelilingnya setelah meninggalkan sumber. 

Pencampuran udara sekelilingnya setelah meninggalkan sumber. Pada dasarnya ada 3 pola 

dasar tipe penyebaran asap : 

1. Looping (kondisi tidak stabil) 

2. Coning (kondisi netral) 

3. Fanning (kondisi stabil) 

Fumigasi yaitu pola transmisi yang terjadi bila lapisan bawah netral, dan lapisan atas 

stabil. Fumigasi ini dapat mengakibatkan kenaikan konsentrasi zat-zat pencemar pada 

permukaan tanah. 

Keterangan: 

- Looping terjadi bila temperature berkurang terhadap bertambahnya ketinggian secara 

cepat. 

- Coning terjadi bila temperature berkurang terhadap bertambahnya ketinggian secara 

lambat. 

- Fanning terjadi bila temperature bertambah terhadap bertambahnya ketinggian  

 

3. Efek Pencemaran Udara Terhadap Lingkungan  

Smog atau kabas yang biasa dipakai sebagai gambaran pencemaran udara di daerah 

industri akan terjadi didaerah dimana terdapat inversi temperature. 

Asap menimbulkan efek: 

a. Mengurangi radiasi matahari yang diperlukan untuk fhosintesis 

b. Menutup pori-pori stomata 

c. Melekat pada kaca green house sehingga mengurangi jumlah cahaya yang mengenai 

tanaman  

Pencemaran udara yang menimbulkan efek terhadap material dan struktur diantaranya: 

a. Menyebabkan korosi pada logam dan bahan bangunan 

b. Menyebabkan kotor dan menimbulkan erosi pada bangunan 

c. Mengotori dan merusak bahan tekstil, kertas dan sebagainya  

d. Merusak dan merapuhkan bahan-bahan dari karet  
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Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara dapat menimbulkan 

kerugiaan-kerugian sebagai berikut: 

a. Meningkatkan ongkos pengecetan , dekorasai, perbaikan bangunan dan ongkos cucian para 

tukang pinatu. 

b. Kerugian akibat timbulnya korosi pada logam dan bahan bangunan 

c. Kerugian dalam produksi pertanian 

d. Kerugian akibat efek pencemaran erhadap iklim 

e. Merugikan kenikmatan hidup, mempengaruhi kesehatan, bahkan dapat mengancam jiwa 

manusia 

  

4. Pengaruh Iklim Terhadap Kesehatan 

Iklim adalah rata-rata dari perubahan cuaca dan menyatakan keadaan yang umum 

dalam periode yang panjang, misalnya bulan atau tahun.  Sedangkan cuaca adalah keadaan 

atmosfer pada suatu saat dan tempat pada periode pendek misalnya hari atau minggu. Iklim 

dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Pengaruh ini da yang merugikan dan yang 

berfaedah: 

a. Pengaruh iklim yang merugikan: 

Radiasi matahari yang kuat menambah radiasi ultra violet, hal ini dapat membakar kulit 

atau menyebabkan kunjungtivitis yaitu jenis penyakit mata dimana kunjungtivitisnya 

meradang.sebaliknya keadaan dingin yang luar biasa bisa disertai dengan kebasahan dapat 

menambahkan penyakit paru-paru. Sakit radang paru-paru (pneumonia) banyak ditemukan 

ditanah tinggi Bolivia dimana pada musim dingin sering dikenal sebagai “the harvest of 

death”. 

Tekanan udara berhubungan dengan ketinggian, dimana tekanan udara berkurang dengan 

bertamabahnya ketinggian tempat. Ditinjau dari aspek atmosfer maka tak mungkin lagi 

bagi manusia untuk hidup atau tinggal terus-menerus pada ketinggian lebih dari 5.180 m 

disebabkan atmosfer menipis sehingga jumlah zat asam (oksigen sangat berkurang). 

b. Pengaruh iklim yang berfaedah. 

Kita bersyukur bahwa tidak semua pengaruh iklim adalah merugikan. Sebaliknya dengan 

adanya kesulitan hidup yang diakibatkan oleh iklim maka seseorang dapat menjadi ulet 

atau tabah untuk berusaha mengatasinya. 

Unsur iklim yang sangat bermanfaat adalah radiasi matahari, sebab dengan adanya radiasi 

ultraviolet dari matahari maka kuman dan bakteri banyak yang di binasakan, juga bahwa 

radiasi matahari dapat mencegah penyakit tulang. 

 

5. Modifikasi Cuaca 

Modifikasi cuaca merupakan modivikasi dari awan-awan yang bertujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan tetes hujan dan menghilangkan awan atau kabut terutama 

dilapangan terbang. Salah satu usaha didalam modifikasi cuaca adalah pembuatan hujan(rain 

making). Istilah ini sebenarnya kurang tepat sebab usaha”membuat hujan “ hanya di 

maksudkan  untuk membantu proses yang ada di atmosfer, sehingga membentuk tetes awan 

dan hujan dapat dipercepat. Istilah yang lebih tepat adalah perangsangan hujan (stimulation of 

rain). 

Di negara-negara beriklim dingin biasa dipakai AqI (perak idiodida) dan es kering atau 

CO2 padat. Sedang didaerah tropis dimana terdapat banyak awan panas digunakan garam 

dapur (NaCl) dan bahkan kimia lain seperti CO2 padat , tepung dan larutan urea. Pembuatan 

hujan di Indonesia  mengingat variasi curah hujan di Indonesia sangat besar. Kita tidak 

mengenal musim dingin atau musim panas seperti yang dikenal di daerah lintang tengah dan 

tinggi sebab variasi temperature diindonesia umumnya kecil, sedangkan yang kita kenal 

adalah musim hujan, musim kemarau. Karena variasi curah  hujan besar maka Indonesia 
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pernah mengalami  musim kemarau panjang seperti tahun 1972, 1976, dan 1982. Pembuatan 

hujan dimaksudkan untuk mengatsi kekeringan.  

Pembuatan hujan adalah salah jika kita beranggapan bahwa penambahan curah hujan 

akan selalu bermanfaat bagi pertanian, tetapi sebaliknya akibat penambahan hujan dapat 

merugikan misalnya: waktu tanam tertunda, air hujan mengalir begitu saja sebab tanah sudah 

lembab dan hasil panen akan terganggu. Manfaat hujan tambahan terasa jika hujan datang 

tepat pada saat lahan dan tanaman memerlukannya. Jadi oleh setiap respon setiap jenis 

tanaman berbeda maka perlu mempertimbangkan efek-efek sebelum menentukan waktu 

pembuatan hujan. 
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LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN 
 

 

 

A. KUALIFIKASI PENYAKIT 

Kualifikasi penyakit berdasarkan sifat jalur sebab akibat antara lingkungan dan 

manusiawi, antara lain: 

1. Penyakit menular yang disebabkan bekteri, pathogen, cacing, jamur, virus sampai abad ke-

20. 

2. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran alam seperti brifonkhitio, omfiserna, dan 

kanker. 

3. Panyakit yang disebabkan oleh tekanan keadaan kesibukan, kekhawatiran misalnya: darah 

tinggi, tekanan pembuluh jantung. 

4. Penyakit yang berdasarkan keadaan makanan, yang erat hubungannya dengan keadaan 

sosial & ekonomi masyarakat, kurang vitamin, beri-beri, sakit perut. 

5. Penyakit alergi, bisa sangat luas karena makanan dan faktor lingkungan. 

6. Teratology, yakni kelainan bentuk, karena ibu memakan obat, sehingga menimbulkan 

cacat kepada bayi yang dikandungnya. 

 

B. PENYAKIT MENULAR 

Dalam bahasan bab ini ditekankan kepada penyakit menular dengan alasan bahwa ada 

kaitannya dengan manusia dan lignkungan disini cukup luas dan representatif. Waktu juga 

terbatas untuk menerangkan semuanya. Penyakit menular dapat dibagi kedalam beberapa 

kategori umum menurut May (1958), diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kompleks dua faktor yang menyangkut hanya pathogen, penyebab dan tuan rumah, seperti 

flu dan penyakit lain yang disebabkan oleh virus. 

2. Kompleks tiga faktor yang memerlukan pathogen penyebar (vektor) dan penderita 

penyakit, misalnya malaria, demam kuning. 

3. Kompleks empat faktor, disini ada empat unsure terlibat yakni dua tuan rumah perantara, 

patogen lalu penderita. Seperti pada penyakit pes dan tipes. Tikus pinjal (sebangsa 

serangga) patogen penderita penyakit pad pes. Jadi, disini penderita hidup berasosiasi (satu 

rumah, satu lingkungan) dengan hewan perantara pertama yang pada tubuhnya terdapat 

hewan perantara kedua yang mengandung sumber penyakit. Sewaktu-waktu perantara 

kedua bisa menggigit, memindahkan atau menularkan penyakit, maka timbulah penyakit 

itu pada tubuh manusia. 

 

C. ASAL MULA OPIDEMI DAN GELOMBANG EPIZOOTIKA 

Epidomi (penyakit menular) interaksi dari berbagai faktor, paling sedikit ada tiga 

faktor yang saling berinteraksi, yakni: 

1. Kepadatan populasi manusia 

2. Sifat biologi dari patogen, tuan rumah, penderita, dan sebagainya. 

3. Faktor lain yang tidak ada hubungan dengan kepadatan populasi, seperti faktor cuaca, 

sanitasi lingkungan dan keadaan sosial-ekonomi masyarakat. 

Faktor cuaca, sanitasi lingkungan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Dalam 

setiap penularan penyakit biasanya ketiga faktor ini saling mempengaruhi. 

 

 

BAB 

11 
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D. KEPADATAN DAN GELOMBANG PENYAKIT 

Penularan penyakit memang erat hubungannya dengan kepadatan penduduk, sama 

halnya dengan gejala lain dalam masyarakat seperti kelaparan atau gejala  biologi lainnya 

seperti pemangsaan dan parasitisme. Sehubungan dengan ini, kecepatan orang jauh sakit bisa 

mula-mula kecil saja, tetapi semakin banyak populasi orang yang jatuh sakit, semakin cepat 

juga penularannya sehingga semakin banyak yang terkena penyakit. Tetapi semakin banyak 

yang sembuh atau mati, artinya semakin menurun penularan, semakin menurun pula yang 

menderita sakit. 

Dalam perjalanan waktu penularan penyakit akhirnya bisa digambarkan seperti 

penularan penyakit pes di kota London tahun 1665 yang terkenal dengan istilah “The Black 

Death”. Nampak seperti bentuk lonceng yang menunjukkan pada awal penularan sedikit yang 

terkena penyakit, semakin banyak kemudian akhirnya menurun kembali. Hal ini dikuasai 

oleh: 

- Kelompok orang yang ditulari 

- Kelompok orang yang terkena penyakit 

- Kelompok orang yang sembuh, atau mati 

Perubahan ketiga kelompok ini bergantung kepada kecepatan penularan dan kecepatan 

penyembuhan atau mati. Kormack & Mc. Kendriok, 1927 mencoba mengekspresikan 

hubungan ketiga kelompok dan kedua kecepatan itu dalam suatu rumus matematika yang 

menunjukkan dinamika dari suatu opidemi. 

Flu biasa yang terjangkit sewaktu-waktu antar anggota keluarga tidak begitu 

berbahaya, yakni flu yang terjangkit secara meluas yang membunuh ribuan hingga jutaan 

orang yang datangnya secara interval, contohnya flu yang membunuh hingga 21 juta orang 

ditahun 1918-1919. 

Ada bebrapa fakta penting untuk meneliti epidemi ini. Dari hasil penelaahan ternyata: 

1. Epidemi hebat biasanya disebabkan oleh sejenis virus flu yang baru atau sudah lama tidak 

menyerang. Ada virulensi flu yang luar biasa atau timbul jenis baru secara siklus yang 

diperkirakan terjadi secara siklus tiap 40 tahun sekali. Dugaan semacam ini dapat dijumpai 

hingga dizaman Hippearates dulu. 

2. Sumber virulensi ini berasal dari populasi babi atau hewan mamlia lainnya. 

3. Orang bisa mengembangkan kekebalan (imunitas) terhadap berbagai macam penyakit flu 

yang pernah menyerangnya. Jadi, orang yang berumur panjang mempunyai kekbalan yang 

relatif tinggi terhadap penyakit flu. Sungguhpun ada juga pendapat yang menyatakan 

bahwa kalau ada orang yang kebal terhadap jenis penyakit belum tentu ia kebal juga 

terhadap suatu penyakit flu lainnya. Jauh atau dekatnya hubungan sifat virus yang 

mengebalkan orang dengan virus yang baru menyerang juga memang peranan terhadap 

kekbalan baru orang itu. 

Data virologi juga menunjukkan bahwa sumber penyakit flu selalu ada dalam tubuh 

manusia atau dalam populasi manusia, tetapi mereka mengadakan perubahan jenis. Perubahan 

dari jenis yang satu kejenis berhaya yang lain nampaknya menurut interval waktu, yakni 

sekitar 30 – 40 tahun sekali. 

Epidemi flu yang meluas (pandemi) bukan disebabkan oelh serangan jenis flu dari 

berbagai tempat dalam waktu yang sama, melainkan datang dari satu sumber saja yang 

kemudian meluas secara bergelombang menyebar keseluruh dunia. Misalnya epidemic flu 

tahun 1957 sumbernya adalah di provinsi Kwei-Chow, Cina barat daya.  Dari situ terjadilah 

penyebaran keseluruh dunia dengan tiga ciri: 

1. Menunjukkan pola gelombang penyebaran yang teratur dari Cina, Jepang, Timur Tengah, 

Afrika, Amerika Selatan, Inggris, Amerika Serikat. 

2. Epidemi menyerang hebat hanya sewaktu musim dingin disuatu negara. Jadi, di Chili dan 

Australia terjangkit bulan Juli dan Agustus. Di Inggris dan Amerika Serikat pada bulan 

September – Desember. 
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3. Ada hubungannya natara penyebaran epidemic flu tahun 1957 itu dengan musim dingin, 

bukan hanya kebetulan saja. 

Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara flu dan musim dingin itu dimulai 

dengan 3 hipotesa, yaitu: 

1. Pada musim dingin lebih banyak orang diserang flu, karena permulaan sekolah, universitas 

memulai tahun pelajrannya. Kumpulan anak dan mahasiswa di kelas dan ruang kuliah 

merangsang penularan. 

2. Dimusim dingin orang mulai menghangatkan rumahnya yang menyebabkan kelembaba 

udara turun. Ada hubungan antara kelembaban udara yang rendah dengan lingungan 

optimum bagi flu. 

3. Musim dingin menimbulkan tekanan kepada tubuh manusia sehingga orang lebih peka 

terhadap penyakit atau daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun, terutama terhadap 

penyakit yang ada hubungannya dengan lubang pernafasan. 

Kemudian nampaknya ada hubungan antara serangan penyakit menular dengan 

keadaan cuaca. Suhu dan kelembaban udara relatif, misalnya penting bagi penularan flu. 

Asmann (1962) menunjukkan bahwa faktor cuaca dapat memengaruhi penggumpalan darah 

dan komposisiserum albumin. Ada pula laporan (Tromp,19630) yang mendapatkan bukti 

bahwa penurunan suhu berasosiasi dengan kadar cepat pengendapan darah dan nilai 

hemoglobin yang menurun pula. Menurut Tromp, selanjutnya saluran darah mengerut kalau 

terkena dingin, terutama saluran kapiler di permukaan tubuh. Hal ini berlaku sebagai salah 

satu dari antibody untuk melawan serangan penyakit menjadi menurun. Sehingga, manusia 

mudah terserang oleh penyakit (flu). 

Bagaimanapun juga nampaknya erat hubungannya antara epidemic flu dengan faktor 

iklim ini, seperti banyak dibuktikan oleh peneliti lainnya (Rybinskia,1957; Tateno,1963; 

Holland,1965; dan seterusnya). 

 

E. VEKTOR PENYAKIT 

1. Nyamuk Anopheles 

 Di Indonesia suatu negara luas didaerah tropis yang mempunyai keanekaragaman 

organisme yang sangat tinggi dapat ditemukan 68 spesies dari Anopheles. Tetapi tidak sumua 

Anopheles tadi dapat berlaku sebagai vector dari malaria atau setidak-tidaknya diduga 

berperan sebagai vector. 

Spesies Anopheles yang berperan penting sebagai vector malaria dapat berbeda daris 

suatu daerah ke daerah lain. Di Indonesia bagian barat, misalnya di Jawa, A. sundaicus adalah 

vector utama di daerah pantai dan A. aconitus adalah vector utama didaerah pedalaman yang 

banyak dibuat sawah. Nyamuk yang dapat berperan sebagai vector penyakit hanyalah yang 

betina, sebab hanya nyamuk betina yang mengisap darah. Nyamuk jantan dapat hidup hanya 

dari mengisap cairan tumbuhan. Darah yang diisap nyamuk betina penting artinya dalam 

pembiakan. Setiap spesies nyamuk mempunyai tempat untuk berbiak (tempat perindukan) 

yang berbeda. Nyamuk-nyamuk tadi mempunyai preforensi perairan untuk tempat 

berbiaknya. Jika kondisi perairan tidak sesuai dengan preforensinya, nyamuk tadi tidak akan 

melakukan pembiakan. Tetapi jika tersedia perairan dengan kondisi yang cocok untuk suatu 

spesies nyamuk, maka populasinya akan menjadi besar. 

  

2. Nyamuk Culex 

Nyamuk culex merupakan vector dari penyakit filariasis yang disebabkan oleh 

Wuchereria banerofti. Culex fatigans mempunyai tempat perindukan berupa air tergenang 

atau mengalir lambat, dengan mengandung bahan organic atau terjadi dekomposisi. 

Kandungan oksigen dari perairan tadi dapat sangat rendah atau nol, tetapi larva dan pupa 

nyamuk bernapas dengan mengambil oksigen dari udara melalui suatu pipa khusus (sifon). 
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Diperkotaan dengan parit pembungan (sewago) yang kotor dan kurang lancar, 

biasanya banyak nyamuk culex, karena tersedia perairan yang sesuai untuk pembiakan 

nyamuk tadi. Penyakit filariasis yang lain, hampir sama dengan yang disebabkan oleh 

Wuchereria banerofti, disebabkan jenis cacing yang lain yaitu Brugia malayi dengan vector 

berupa nyamuk Mansonia. Nyamuk ini berbiak di rawa atau perairan yang banyak 

mengandung tumbuhan mengapung, seperti eceng gondok (Eichornia orassipes) dan 

kiambang (Pistia stratiotos). Jadi, dapat diharapkan penyakit tadi banyak terdapat di daerah 

pemukiman dekat rawa, misalnya daerah transmigrasi pasang surut. 

 

3. Nyamuk Aedes 

Nyamuk aedes, misalnya Aedes aegepty mempunyai tempat perindukan berupa air 

jernih, misalnya di bak kamar mandi, tempat penyimpanan air seperti drum dan gentong yang 

tidak ditutup. Bahkan pada lekuk yang kecil, seperti kaleng bekas, tempurung, potongan 

bambo yang ditinggalkan di kebun dan terisi air hujan. Semua itu dapat menjadi tempat 

perindukannya. Oleh karena itu, dalam pencegahan wabah penyakit demam berdarah 

diperlukan kesadaran masyarakat untuk membersihkan kebun-keun dari kaleng-kaleng bekas, 

tempurung atau apa saja yang dapat menjadi tempat perindukan Aedes. 

Tempat penyimpanan air harus ditutup agar tidak digenangi Aedes dan bak air atau 

tempat lain yang tidak dapat ditutup diberi serbuk abate (suatu insektisida yang dapat 

membunuh larva nyamuk dan tidak berbahaya bagi manusia). 
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