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PENGERTIAN REKAYASA LINGKUNGAN 

 

RekayasaLingkungan 

Rekayasa Lingkungan adalah ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang tata cara 

membangun konstruksi teknik sipil yang dapat mencegah terjadinya pencemaran 

lingkungan dan kerusakan alam. Contohnya, membangun cerobong asap suatu pabrik 

pada ketinggian tertentu, membuat saluran. 

 

Seorang sarjana teknik sipil harus mampu mengadakan penyeimbangan. Karena lahan 

kerja teknik sipil pasti bersinggungan dengan alam, makanya ada istilah bidik asih, 

yaitu memperkecil atau mereduksi dampak aktivitas manusia pada lingkungan. Sarjana 

teknik sipil harus mampu memikirkan perencanaan yang tidak merusak lingkungan. 

 

Berikut adalah beberapa hal yang harus dipahami dalam Rekayasa Lingkungan. 

Pengertian Lingkungan hidup menurut UU RI No 4 tahun 1982, yaitu kesatuan ruang 

dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya 

yang bersinggungan dengan makhluk hidup lainnya. Permasalahannya bagaimana cara 

manusia menempatkan diri dalam lingkungan dan bagaimana menjalankan kegiatan 

agar berkesinambungan dan menjaga kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

 

Berikut macam-macam interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan : 

• Interaksi timbal balik antara manusia dengan alam 

• Interaksi timbal balik antara manusia dengan air 

• Interaksi timbal balik antara manusia dengan tanah 

 

Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan 

Menurut UU RI No 23 tahun 1992, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera 

dari badan, jiwa dan sosial yang menciptakan seorang yang produktif secara sosial 

ekonomis. 
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Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan kiat untuk mencegah penyakit, 

memperpanjang harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan efesiensi 

masyarakat melalui usaha masyarakat yang terorganisir dan sanitasi lingkungan, 

mengorganisir pelayanan medis 

 

Berikut Beberapa Usaha Kesehatan Masyarakat Menurut konsep WHO ada 6 cara, 

yaitu : 

1. Mengumpulkan informasi dan data kesehatan suatu wilayah 

2. Mengupayakan pendidikan kesehatan 

3. Mengupayakan kesehatan masyarakat 

4. Mengupayakan pemberantasan penyakit menular 

5. Mengupayakan kesejahteraan ibu dan anak 

6. Mengupayakan pelayanan dan perawatan kesehatan 

 

 

Menurut UU RI No 23 tahun 1992, Adapaun upaya kesehatan masyarakat dapat 

diwujudkan dengan 15 cara sebagai berikut : 

1. Kesehatan keluarga 

2. Perbaikan gizi 

3. Pengamanan makanan dan minuman 

4. Kesehatan lingkungan 

5. Kesehatan kerja 

6. Kesehatan jiwa 

7. Pemberantasan penyakit 

8. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

9. Penyuluhan kesehatan masyarakat 

10. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 

11. Pengamanan zat adiktif 

12. Kesehatan sekolah 
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13. Kesehatan olahraga 

14. Pengobatan tradisional 

15. Kesehatan mata 

 

Peran sarjana Teknik Sipil dalam upaya kesehatan masyarakat : 

1. Program penyediaan air bersih 

2. Pengolahan dan pembangunan limbah cair, gas, dan padat 

3. Pencegahan kebisingan 

4. Pencegahan kecelakaan 

5. Pengolahan sanitasi transpotasi 

6. Pengelolaan kualitas lingkungan 

7. Pencegahan penyebaran penyakit melalui air, udara, makanan dan vektor 
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EKOLOGI SEBAGAI DASAR ILMU LINGKUNGAN  

 

1. PENGERTIAN EKOLOGI Menurut Arnest Haeckel (1860) ekologi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang "makhluk hidup dalam rumahnya" atau "rumah 

tangga makhluk hidup". ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan biologis dan fisik 

dalam menjalankan kehidupannya, dan bagaimana interaksi tersebut 

mempengaruhi distribusi dan kelimpahan suatu jenis makhluk hidup. 

 

2. Berdasarkan arti harfiah dari asal katanya, ada persamaaan antara ekologi 

dengan ekonomi. Di dalamnya terdapat transaksi dan aliran alat tukar. Bedanya 

????? jika dalam ekonomi transaksi yang terjadi melibatkan barang dan uang 

sebagai alat tukar, Maka pada ekologi terjadi transaksi yang melibatkan energy, 

arus materi atau daur materi serta informasi yang berupa suhu, kadar air, dan 

lain sebagainya. 

 

3. Jadi dapat disebut bahwa ekologi merupakan ekonomi alam yang selalu 

melakukan transaksi dalam bentuk materi, energy, dan informasi. Arus 

informasi di dalam komunitas mendapat perhatian utama dalam ekologi, 

karena informasi dalam ekologi menentukan kemampuan suatu jenis makhluk 

untuk tetap bertahan dalam lingkungannya Sebagai contoh, jika seekor kecoa 

kehilangan antenanya, maka dia tidak mengetahui apakah ada makhluk lain 

atau benda di sekelilingnya sehingga gerakannya kehilangan orientasi. Dalam 

keadaan seperti itu, kecoa kehilangan kemampuan mendapatkan informasi 

sehingga kemampuannya untuk menentukan strategi bertahan hidup menjadi 

hilang. 
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4. Konsep model lingkaran ekonomi dan lingkungan 

Ekologi melibatkan hubungan antara kelompok produsen dan konsumen. 

Kelompok produsen merupakan kelompok yang menyediakan barang atau jasa 

sedangkan konsumen menggunakan barang atau jasa. Dalam konteks ekologi, 

kelompok produsen adalah kelompok yang bertugas menyediakan sumber-

sumber energi bagi konsumen. Biasanya yang bertindak sebagai produsen 

adalah kelompok tumbuhan berhijau daun yang memiliki kemampuan 

merubah unsur-unsur anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan 

cahaya matahari yang kemudian digunakan oleh konsumennya melalui proses 

makan. 

 

5. CAKUPAN EKOLOGI 

 Individu :  

satuan struktur yang membangun suatu kehidupan dalam bentuk mahluk.  

 Populasi :  

kumpulan individu dari jenis yang sama dan benda di suatu tempat dan 

waktu tertentu 

Kepadatan populasi di suatu daerah yang meningkat sedemikian rupa 

sehingga kebutuhan populasi akan bahan makanan, tempat tinggal dan 

kebutuhan lain menjadi di luar kemampuan alam lingkungan untuk 

menyediakannya, timbullah persaingan dan kompetisi  

Persaingan dapat menimbulkan dua akibat : 1). Dalam jangka waktu yang 

singkat menimbulkan akibat ekologi berupa kelahiran, kelangsungan hidup 

dan pertumbuhan populasi menjadi tertekan serta perpindahan (emigrasi) 

populasi yang meningkat. 2). Dalam jangka waktu yang panjang 

menimbulkan akibat evolusi 

Faktor yang menentukan populasi Jumlah dari suatu populasi tergantung 

pada pengaruh dua kekuatan dasar, yaitu : 1. jumlah yang sesuai bagi 

populasi untuk hidup dengan kondisi yang ideal. 2. gabungan berbagai efek 
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kondisi faktor lingkungan yang kurang ideal yang membatasi pertumbuhan. 

Faktor-faktor yang membatasi diantaranya ketersediaan jumlah makanan 

yang rendah, pemangsa, persaingan dengan mahkluk hidup sesama spesies 

atau spesies lainnya, iklim dan penyakit. 

Faktor-faktor yang merubah populasi Tingkat populasi dari spesies bisa 

banyak berubah sepanjang waktu. Kadangkala perubahan ini disebabkan 

oleh peristiwa-peristiwa alam. Misalnya perubahan curah hujan bisa 

menyebabkan beberapa populasi meningkat sementara populasi lainnya 

terjadi penurunan. Atau munculnya penyakit-penyakit baru secara tajam 

dapat menurunkan populasi suatu spesies tanaman atau hewan. Sebagai 

contoh peralatan berat dan mobil menghasilkan gas asam yang dilepas ke 

dalam atmosfer, yang bercampur dengan awan Dan turun ke bumi sebagai 

hujan asam. Di beberapa wilayah yang menerima hujan asam dalam jumlah 

besar populasi ikan menurun secara tajam. 

 

 Komunitas :  

adalah kumpulan populasi tumbuhan dan tanaman yang hidup secara 

bersama di dalam suatu lingkungan Sebuah komunitas tumbuh-tumbuhan 

dan binatang yang mencakup wilayah yang sangat luas disebut biome. 

Batas-batas biome yang berbeda pada umumnya ditentukan oleh iklim. 

Biome yang utama termasuk diantaranya padang pasir, hutan, tundra, dan 

beberapa tipe biome air. Perubahan komunitas yang terjadi disebut suksesi 

ekologi. Proses yang terjadi berupa urutan-urutan yang lambat, pada 

umumnya perubahannya dapat diramalkan yakni dalam hal jumlah dan 

jenis mahkluk organisme yang ada di suatu tempat . Perbedaan intensitas 

sinar matahari, perlindungan dari angin, dan perubahan tanah dapat 

merubah jenis-jenis organisme yang hidup di suatu wilayah. Perubahan-

perubahan ini dapat juga merubah populasi yang membentuk komunitas. 

Selanjutnya karena jumlah dan jenis spesies berubah, maka karakteristik 
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fisik dan kimia dari wilayah mengalami perubahan lebih lanjut. Wilayah 

tersebut bisa mencapai kondisi yang relatip stabil atau disebut komunitas 

klimaks, yang bisa berakhir hingga ratusan bahkan ribuan tahun. 

 Ekosistem  

terbentuk dari sebuah komunitas dan lingkungan abiotiknya seperti iklim, 

tanah, air, udara, nutrien dan energi. 

Komponen penyusun ekosistem. Para ahli ekologi mengkategorikan 

elemen-elemen yang membentuk atau yang memberi efek pada sebuah 

ekosistem menjadi 6 bagian utama berdasarkan para aliran energi dan 

nutrien yang mengalir pada sistem: 1). Matahari 2). Bahan-bahan anorganik 

3). Produsen 4). Konsumen Pertama 5). Konsumen Kedua 6). Pengurai 

Model sederhana perpindahan energi dan materi dalam ekosistem 

 Biosfer :  

tingkat organisasi biologi terbesar yang mencakup semua kehidupan di 

bumi dan adanya interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan.  

Organisasi biosfer 1. Protoplasma, Zat hidup dalam sel dan terdiri atas 

senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan sejenisnya. 2. 

Sel, Satuan dasar suatu organisme dan terdiri atas protoplasma dan inti 

yang terkandung dalam membran. 3. Jaringan, Kumpulan sel yang memiliki 

bentuk dan fungsi yang sama, misalnya jaringan otot. 4. Organ, Bagian dari 

suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau 

telinga pada hewan dan manusia, daun atau akar pada tumbuhan. 5. 

Sistem organ, Kerja sama antara struktural dan fungsional yang harmonis, 

misalnya kerja sama antara mata dan telinga, antara daun dan batang pada 

tumbuhan. 6.Organisme 7. Populasi 8. Komunitas. 

 

6. Energi, Habitat, Relung dan Adaptasi Energi adalah daya kerja atau tenaga, 

energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energi yang merupakan kemampuan 

untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya enegi 
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tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu 

ke bentuk yang lain. Setiap saat manusia membutuhkan energi agar dapat 

tumbuh, berkembang, dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Begitu pula 

tumbuhan dan hewan juga membutuhkan energi. Tanpa energi, tubuh kita 

akan terasa lemas dan sulit untuk melakukan banyak aktivitas. 

 

7. Aliran energi yang terjadi pada suatu ekosistem 

Habitat (berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti menempati)  

adalah tempat suatu spesies tinggal dan berkembang. Pada dasarnya habitat 

adalah lingkungan paling tidak lingkungan fisiknya di sekeliling populasi suatu 

spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oles spesies tersebut. Menurut 

Clements dan Shelford (1939), habitat adalah lingkungan fisik yang ada 

disekitar suatu spesies, atau populasi spesies, atau kelompok spesies, atau 

komunitas . Dalam ilmu ekologi, bila pada suatu tempat yang sama hidup 

berbagai kelompok spesies (mereka berbagi habitat yang sama) maka habitat 

tersebut disebut sebagai biotope 

 

Komponen habitat yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar (Shawn, 

1985), terdiri dari: 1. Pakan (food), merupakan komponen habitat yang paling 

nyata dan setiap jenis satwa mempunyai kesukaan yang berbeda dalam 

memilih pakannya. Sedangkan ketersediaan pakan erat hubungannya dengan 

perubahan musim; 2. Pelindung (cover), adalah segala tempat dalam habitat 

yang mampu memberikan perlindungan bagi satwa dari cuaca dan predator, 

ataupun menyediakan kondisi yang lebih baik dan menguntungkan bagi 

kelangsungan kehidupan satwa; 3. Air (water), dibutuhkan oleh satwa dalam 

proses metabolisme dalam tubuh satwa. Kebutuhan air bagi satwa bervariasi, 

tergantung air dan/atau tidak tergantung air. Ketersediaan air pada habitat 

akan dapat mengubah kondisi habitat, yang secara langsung ataupun tidak 

langsung akan berpengaruh pada kehidupan satwa; 4. Ruang (space), 
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dibutuhkan oleh individu-individu satwa untuk mendapatkan cukup pakan, 

pelindung, air dan tempat untuk kawin 

 

Relung (Niche)  

adalah sebuah istilah yang menggambarkan posisi relasional dari sebuah 

populasi melalui ekosistem satu sama lain. Relung ekologis menggambarkan 

bagaimana sebuah organisme atau populasi menanggapi adanya pesaing 

(misalnya, ketika ada predator, parasit dan patogen yang langka) dan 

bagaimana hal itu pada gilirannya mengubah faktor-faktor yang sama 

(misalnya, bertindak sebagai sumber makanan bagi predator, bertingkah laku, 

bereaksi, dan memangsa konsumen). Dalam suatu ekologi, setiap jenis 

tumbuhan akan mempunyai relung ekologi sebagai landasan untuk memahami 

fungsi dari suatu komunitas dan ekosistem dalam habitat yang sama. Peranan 

niche dalam habitatnya, dalam jenjang makanannya yang berhubungan dengan 

pH tanah atau iklim. Dalam ekosistem, berbagai jenis makhluk 

Relung ekologi bukan konsep yang sederhana, melainkan konsep yang 

kompleks yang berkaitan dengan konsep populasi dan komunitas. Relung 

ekologi merupakan peranan total dari semua makhluk hidup dalam 

komunitasnya. Pengendalian populasi tergantung pada tempat makhluk hidup 

berfungsi di habitatnya, bagaimana cara hidup, atau peran ekologi makhluk 

hidup tersebut. Jadi pada dasarnya makhluk hidup secara alamiah akan 

memilih habitat dan relung ekologinya sesuai dengan kebutuhannya, dalam arti 

bertempat tinggal, tumbuh berkembang dan melaksanakan fungsi ekologi pada 

habitat yang sesuai dengan kondisi lingkungan (misalnya iklim), nutrien, dan 

interaksi antara makhluk hidup yang ada 

 

Adaptasi  

adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Jenis-Jenis 
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Dan Macam-Macam Adaptasi 1). Adaptasi Morfologi Adaptasi morfologi 

adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan 

organisme hidup. Misalnya seperti gigi singa, harimau, citah, macan, dan 

sebagainya yang runcing dan tajam untuk makan daging. Sedangkan pada gigi 

sapi, kambing, kerbau, biri-biri, domba dan lain sebagainya tidak runcing dan 

tajam karena giginya lebih banyak dipakai untuk memotong rumput atau daun 

dan mengunyah makanan. 2). Adaptasi Fisiologi Adaptasi fisiologi adalah 

penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan 

adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup 

dengan baik. Contoh adapatasi fisiologis adalah seperti pada binatang / hewan 

onta yang punya kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan 

tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama serta pada anjing 

laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin. 3. 

Adaptasi Tingkah Laku Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian mahkluk 

hidup pada tingkah laku / perilaku terhadap lingkungannya seperti pada 

binatang bunglon yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang 

ada di lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri. 

 

 

 

Contoh adaptasi  

1) Mimikri  

     Mimikri adalah teknik manipulasi warna kulit pada binatang seperti misalnya 

bunglon. 

2) Hibernasi  

Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan 

cara tidur menonaktifkan dirinya (dorman). Hibernasi bisa berlangsung lama 

secara berbulan-bulan seperti beruang pada musim dingin,  
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3) Autotomi Autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara 

mengorbankan salah satu bagian tubuh. Contoh autotomi yaitu pada cicak / 

cecak yang biasa hidup di dinding rumah, pohon, dll. Cicak jika merasa 

terancam ia akan tega memutuskan ekornya sendiri untuk kabur dari 

sergapan musuh.  

4) Estivasi Estivasi adalah menonaktivkan diri (dorman) pada saat kondisi 

lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi adalah di mana 

pada estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas 

dan kering. Hewan-hewan seperti kelelawar, tupai, lemur kerdil, dll akan 

mengestivasi diri di tempat yang aman dan terlindung. Pada tumbuhan 

estivasi juga dilakukan oleh oleh pohon jati dengna meranggas atau 

menggugurkan daun.  

5) Simbiosis Rayap dan Flagellata Rayap membutuhkan bantuan makhluk 

hidup lainnya yaitu flagelata untuk mencerna kayu yang ada di dalam usus 

rayap. Tanpa flagellata rayap tidak akan mampu mencerna kayu yang 

masuk ke dalam tubuhnya. Rayap-rayap kecil yang baru menetas 

mendapatkan flagellata dengan jalan menjilat dubur rayap dewasa. Rayap 

secara periodik melakukan aktivitas ganti kulit dan meninggalkan bagian 

usus lama, sehingga rayap akan memakan kulit yang mengelupas untuk 

memasukkan kembali flagellata ke dalam usus pencernaannya.  

6) Pernapasan Ikan Paus Ikan paus adalah mamalia yang mirip ikan dan hidup 

di air. Paus memiliki paru-paru yang harus diisi dengan oksigen dari 

permukaan laut minimal setiap setangah jam sekali. Ikan paus ketika 

muncuk ke permukaan akan membuang udara kotor lewat hidung mirip 

seperti air mancur yang berisi karbon dioksida bercampur uap air jenuh 

yang terkondensasi. 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 

Pengertian 

 Pandangan imannen & transenden 
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o Dalam ekologi manusia dipandang sama dengan makhluk hidup lainnya 

(imannen). 

o Manusia tidak mementingkan dirinya, yang dipentingkan keserasian hubungan 

manusia dengan alam 

o Pandangan transenden yaitu memandang manusia berada diluar alam. 

Alam/lingkungan dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi semaksimal 

mungkin, sehingga manusia menutup diri dalam hubungannya yang serasi 

dengan alam.  

 

 

 Pengelolaan Lingkungan tugas manusia 

o Hakekat pengelolaan lingkungan adalah mengatur & mengendalikan berbagai 

kegiatan manusia agar berlangsung dan berdampak pada batas kemampuan 

dan keterbatasan lingkungan untuk mendukungnya. 

o Manusia perlu secara rutin mengelola lingkungan hidup agar dapat 

memanfaatkan lingkungan secara optimal 

 

 Pembangunan & Pengelolaan Lingkungan 

o “Pengelolaan lingkungan  hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, 

penataaan, pemeliharaan,pengawasan, pengendalian, pemulihan dan 

pengembangan lingkungan hidup” 

o Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara dini agar pembangunan 

yang semakin gencar dilaksanakan dapat memanfaatkan lingkungan & tidak 

terjadi konflik antara lingkungan & pembangunan agar tidak terkesan 

pengelolaan lingkungan menghambat pembangunan. 

o Harus disadari tanpa pembangunan ,kemiskinan akan merajalela & lingkungan 

hidup akan rusak. 

o Pembangunan  merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, pembangunan 

justru akan melestarikan lingkungan yaitu pembangunan yang berwawasan 
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lingkungan, dimana pembangunan & lingkungan berjalan searah ( 

pembangunan akan berjalan bila lingkungan mendukung) 

 

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Dasar Hukum 

 Undang-undang No 4 tahun 1982 pasal 

o “Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian  kemampuan 

lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia” 

o Asas pengelolaan lingkungan yang dilestarikan adalah kemampuan lingkungan 

yang serasi & seimbang sehingga setiap perubahan yangdiadakan harus disertai 

dengan upaya mencapai keserasian & keseimbangan lingkungan yang baru, 

sehingga tidak ada pertentangan antara pembangunan & lingkungan 

 

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertera dalam UU NO.4 tahun 1982 pasal 4 sbb: 

     Pengelolaan Lingkungan Hidup betujuan: 

a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup 

sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. 

b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana 

c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pebina lingkungan hidup 

d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang 

& mendatang. 

e. Terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan diluar negara yang 

menyebabkan kerusakan & pencemaran lingkungan. 

 

 Prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang dianut oleh UUPLH 1997 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3:[12] 

• Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung 

jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk 
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mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

• Ketiga prinsip di atas, yaitu prinsip tanggung jawab negara (state 

responsibility), prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), 

prinsip manfaat dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan saling terkait erat dan mencerminkan kepentingan-

kepentingan yang terpadu (holistic) dalam berbagai dimensi. 

•  Baik UUPLH 1982 maupun UUPLH 1997 pada dasarnya memiliki asas dan 

sasaran yang sama. Demikian pula dalam hal mengenai hak, kewajiban serta 

peran masyarakat dalam lingkungan hidup. Hanya penekanan prinsip dan 

cakupannya yang berbeda. 

• Yang membedakan antara UUPLH 1982 dengan UUPLH 1997 yaitu karena 

adanya perkembangan di dunia, UUPLH 1997 telah mengadopsi prinsip-prinsip 

dari UN Conference on Environment and Development (UNCED) atau Konferensi 

PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan yaitu konferensi khusus tentang 

lingkungan dan pembangunan yang dikenal sebagai Earth Summit atau KTT 

Bumi Pertama di Rio de Jeneiro, Brazil. 

• Mengenai hubungannya dengan hak dan kewajiban masyarakat, pada dasarnya 

kedua UU tersebut memiliki prinsip yang sama, yakni setiap orang mempunyai 

hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk berperan 

dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Demikian halnya dengan tujuan 

dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki kesamaan prinsip, 

kecuali mengenai prinsip sustainability yang menjadi salah satu sasaran 

pengelolaan lingkungan hidup yang digariskan oleh UUPLH 1997 (Pasal 4 huruf 

c). 

• Menurut UUPLH 1982, dalam Pasal 3 yang hanya memuat satu asas saja, yaitu 

asas pembangunan berkesinambungan (ecodevelopment), yang menyatakan 
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bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan 

lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Istilah 

pembangunan berkelanjutan tidak dinyatakan secara tersurat dalam UUPLH 

1982, melainkan menggunakan istilah pembangunan yang berkesinambungan. 

Pembangunan Berkelanjutan 

• Pada dasarnya kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar 

ekosistem melalui dua cara, yaitu: 

• Melalui eksploitasi SDA yang berlebihan sehingga dapat merusak 

keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem. 

• Dengan menimbulkan kerusakan terhadap fungsi-fungsi proses ekosistem 

sehingga merupakan gangguan terhadap kelangsungan dan kenyamanan hidup 

manusia. 

• Pengaturan terbaru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu diatur 

berdasarkan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009). Terkait dengan isu 

pembangunan berkelanjutan, dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPLH 2009, 

mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup, yang berbunyi 

• Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 

asas: 

a) tanggung jawab negara; 

b) kelestarian dan keberlanjutan; 

c) keserasian dan keseimbangan; 

d) keterpaduan; 

e) manfaat; 

f) kehati-hatian; 

g) keadilan; 

h) ekoregion; 

i) keanekaragaman hayati; 
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j) pencemar membayar; 

k) partisipatif; 

l) kearifan lokal; 

m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan 

n) otonomi daerah, 

 

• Pasal 3 UUPLH 2009 mengenai tujuan, yang berbunyi:[14] 

 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai 

bagian dari hak asasi manusia; 

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 

j. mengantisipasi isu lingkungan global. 

 

• Berdasarkan UUPLH 2009 ini, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, 

dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup dan sebagai akibatnya, kebijakan, 

rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan 

pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan 

berkelanjutan. 
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• UUPLH 2009 ini mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.  

• Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana 

dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah 

• UUPLH 2009 ini mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.  

• Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana 

dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah 

 

Kebijakan-kebijakan di beberapa bidang untuk 2010-2014, yang nantinya akan menuju 

kepada suatu pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development, antara 

lain, yaitu: 

•  Dalam bidang energi, membangun ketahanan energi dengan mencapai 

diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di 

seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat 

pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi 

terbarukan (renewable energy) dan berpartispasi aktif dan memanfaatkan 

berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan efisisensi 

konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun 

industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan 

ekonomis; 

• Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan 

mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan 

pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi 
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perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan 

kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon; 

• Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global, untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 

di Pitsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen 

telah berinisitaif memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa 

penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi 

tanpa rencana aksi (business as usual – BAU) dengan usaha sendiri serta 

penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional.  

• Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan 

kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah 

kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal; 
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HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Pentingnya studi kependudukan 

1. Manusia merupakan bagian ekosistem. 

o Manusia purba dapat hidup serasi dengan alam karena jumlahnya yang sedikit. 

o Manusi sebagai salah satu komponen ekosistem, hidup & berkembang pada 

hakekatnya tergantung , dipengaruhi dan mempengaruhi ekosistemnya dimana 

manusia ditopang oleh komponen ekosistem yang lain. 

o Apabila manusia yang merupakan bagian ekosstem berkembang tanpa batas 

melampaui daya dukung ekosistemnya, akan terjadi hubungan yang tidak 

harmonis di dalam ekosistem tersebut, ekosistem rusak tidak akan dapat 

mendukung kehidupan manusia. Sebagian manusia akan mati sampai terjadi 

keseimbangan baru. 

o Bila jumlah manusia sangat besar, maka diperlukan penggalian SDA secara 

besar-besaran. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan lingkungan hidup 

2. Data Kependudukan 

o Data kependudukan diperlukan dalam perencanaan pembangunan, dimana 

dapat diperkirakan berapa jumlah penduduk suatu kota pada tahun tertentu 

sehingga luas kota & berbagai fasilitas  lainnya dapat dipersiapkan dengan 

cermat. 

o Data kependudukan bisa diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. 

o 3. Pertumbuhan Penduduk Dunia 

o Pesatnya pertambahan jumlah penduduk dunia pada tahun 2000 jumlah 

penduduk dunia telah mencapai 6 milyar, sedangkan batas maksimum manusia 

yang dapat ditampung di bumi menurut para ahli adalah sebesar 35 milyarpada 

abad 21 (Salim, 1986) 
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• Laporan yang disusun oleh Departemen Populasi Divisi Urusan Sosial dan 

Ekonomi PBB pada Rabu, 21 Juni 2017, memperkirakan bahwa populasi dunia 

saat in mencapai hampir 7,6 miliar akan meningkat menjadi  

    8,6 miliar pada tahun 2030,  

    9,8 miliar padatahun 2050 

 

o Perkembangan jumlah penduduk dunia berkaitan dengan pekembangan 

peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. 

o Lambatnya pertumbuhan penduduk dunia pada abad terdahulu disebabkan 

tingginya tingkat kematian. 

o Perkembangan IPTEK sangat mempengaruhi tingkat mortalitas penduduk, 

sehingga dengan semakin majunya IPTEK menyebabkan terjadi ledakan 

penduduk, karena menurunnya tingkat kematian yang sangat cepat tidak 

diikuti oleh menurunnya tingkat kelahiran 

4. Dampak penting & jumlah penduduk 

o Setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting 

terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan amdal yang pelaksanaannya 

diatur dengan PP. 

o Dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yang penentuannya didasarkan 

pada jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila: 

a) Manusia yang terkena dampak lingkungan tetapi tak termasuk pada 

sasaran menikmati kegiatan yang direncanakan, jumlahnya sama/ lebih 

besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari kegiatan tersebut 

b) Manusia yang terkena dampak lingkungan, baik yang termasuk/tidak dalam 

sasaran untuk  menikmati manfaat rencana kegiatan, jumlahnya sama / 

lebih besar dari jumlah yang tak terkena dampak lingkungan dalam wilayah 

dampak yang telah ditentukan menurut kerangka acuan bagi pembuatan 

amdal 

5. Modal Dasar Pembangunan 
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o Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar pembangunan nasional 

apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif. 

o Peningkatan jumlah penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan 

kesejahteraan justru akan merupakan bencana bagi umat manusia sehinga 

menimbulkan gangguan program pembangunan & kesulitan bagi generasi 

mendatang. 

o Perkembangan jumlah penduduk tanpa disertai dengan kontrol untuk 

mengatur jumlah penduduk yang diinginkan akan menimbulkan problema 

sosial & ekonomi dengan segala akibatnya. 

o Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun memerlukan 

tambahan investasi & sarana dibidang pendidikan , perumahan dll . Hal ini  

merupakan kesulitan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup warganya. 

o Di lain pihak jumlah penduduk yang sedikitpun menimbulkan kerawanan . 

Kekuatan suatu bangsa dapat antara lain dilihat dari jumlah penduduknya.  

 

Tantangan masalah Pembangunan Nasional 

o Hakekat pembangunan Nasional adalah membangun manusia Indonesia 

seutuhnya & seluruh masyarakat Indonesia, karena pembangunan mencakup 

kemajuan lahir dan batin di seluruh tanah air. 

o Pembangunan harus berorientasi pada pemerataan pendapatan, karena 

pembangunan akan lebih cepat dimanfaatkan oleh yang mampu, bermodal & 

berkeahlian sehingga menyebabkan melebarnya jurang pendapatan antara 

kaya & miskin. 

o Dalam membangun SDA harus dapat digunakan secara optimal sehingga 

pembangunan beriringan dengan pengembangan lingkungan. 

o Pembangunan dapat menyebabkan perubahan untuk mengantisipasinya 

digunakan AMDAL. 

o Tantangan pembangunan dipengaruhi oleh faktor: 

1. Perkembangan penduduk 
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2. Perkembangan sumber alam & lingkungan 

3. Perkembangan teknologi & kebudayaan 

4. Perkembangan ruang lingkup internasional. (Salim, 1986) 

 

o Masalah kependudukan merupakan masalah  jangka panjang sehingga 

pemecahannya memerlukan waktu yang lama. Sampai awal Repelita V masalah 

kependudukan yang dihadapi dalam pembangunan nasional adalah jumlah 

penduduk yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih 

tinggi, penyebaran penduduk yang kurang seimbang & kualitas yang perlu 

ditingkatkan. Masalah ini perlu ditanggulangi agar pembangunan dapat 

memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.   

 

Kependudukan Indonesia 

Ciri-ciri masalah kependudukan 

a. Jumlah penduduk yang semakin bertambah 

b. Sebagian besar penduduk berusia muda 

c. Tidak tersebar merata di pulau-pulau di Indonesia 60% penduduk Indonesia 

berkumpul di pulau Jawa. Walaupun program transmigrasi telah dilakukan 

sehingga menimbulkan masalah: 

(1). Terjadinya penyerobotan hutan 

(2). Tanah kritis semakin luas 

(3). Erosi dan banjir sulit dikendalikan 

(4). Urbanisasi secara besar-besaran yang akan memberikan dampak 

beruntun lainnya 

d. Penghasilan sebagian besar penduduk dari pertanian 

 

Pertumbuhan Penduduk 
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o  Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan 

dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah 

populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. 

o Penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk 

a) Peningkatan Angka Kelahiran 

b) Umur Panjang 

c)  Penurunan Angka Kematian 

d)  Perpindahan Penduduk 

 

o  Dampak Pertumbuhan Penduduk 

• Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya bisa memberikan dampak 

positif , di antaranya dapat menjadi  unsur penting dalam usaha untuk 

meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi dengan 

ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. 

o  Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk,  

a) angka kemiskinan meningkat 

b) angka penganguran meningkat 

c) lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang 

d) semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah 

tangga,pabrik,perusahaan,industri Peternakan,dan lain-lain 

e) angka kesehatan menurun 

f) ketersediaan pangan sulit 

g) angka kecukupan gizi memburuk 

h) muncul wabah penyakit baru 

i) pembangunan di daerah di tuntut banyak 

 

o Beberapa upaya dalam mengatasinya antara lain 

a) Menunda masa perkawinan. 

b) Penambahan dan penciptaan lapangan kerja, 
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c) Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. 

d) Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. 

e) Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan. 

 

Mobilitas Penduduk 

Secara garis besar, mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan 

mobilitas horizontal 

a) Mobilitas Vertikal 

Mobilitas vertikal adalah semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status 

sosial. 

b) Mobilitas Horizontal 

Mobilitas horizontal adalah semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah 

tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah yang umumnya adalah batas 

adminitrasi, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Mobilitas 

horizontal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas 

nonpermanen. 

(1). Mobilitas Permanen atau Migrasi 

Mobilitas permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu 

wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. 

(2). Mobilitas Nonpermanen (sirkuler) 

Mobilitas Nonpermanen merupakan gerakan penduduk dari satu wilayah satu 

ke wilayah lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan. 

Mobilitas nonpermanen disebut juga dengan sirkulasi. 

 

• Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk sirkuler lebih 

banyak terjadi daripada mobilitas permanen. Hal ini disebabkan, antara lain 

faktor sentrifugal dan sentripetal; perbaikan sarana transportasi serta 

kesempatan kerja di sektor informal lebih besar dibanding sektor formal. 
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• Faktor Sentrifugal dan Sentripetal, Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan yang 

terdapat di suatu wilayah yang mendorong penduduk untuk meinggalkan 

daerahnya. Sementara itu, kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang 

mengikat penduduk untuk tetap tinggal di daerahnya. Kedua kekuasaan ini 

tarik-menarik. Kurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian, nonpertanian, 

dan terbatasnya fasilitas pendidikan yang ada mendorong orang untuk pergi ke 

daerah yang tersedia fasilitas yang lebih lengkap. Sedangkan yang mengikat 

adalah adanya biasanya mereka terikat dengan desanya, gotong royong , 

jalinan persaudaraan 

 

Mobilitas sirkuler & kualitas lingkungan 

• Terdapat kecenderungan bahwa semakin lama pendududk yang tinggal di daerah 

perkotaan semakin meningkat disebabkan kelengkapan fasilitas yang ada di kota. 

• Untuk membatasi jumlah penduduk yang masuk ke kota besar maka perlu di buat 

kota satelit disamping pembangunan di desa perlu ditingkatkan. 

• Oleh karenanya mobilitas sirkuler perlu ditingkatkan agar jumlah penduduk yang 

tinggal di daerah perkotaan dapat dibatasi 
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MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA 

 

• Permasalahan kependudukan di Indonesia, Juga salah satu yang harus 

dihadapi di setiap negara, bukan tidak mungkin angka kelahiran di setiap 

tahunnya akan terus meningkat, dan pemerintah pun  akan kesulitan untuk 

mensejahterakan rakyat karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk 

Indonesia terus meningkat dan anggaran untuk membantu masyarakat 

menengah kebawah juga ikut meningkat, kebutuhan pokok semakin lama 

semakin menipis dan lowongan pekerjaan yang terbatas. 

Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain: 

A. Demografis 

• 1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population) Telah disebutkan sebelumnya 

di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar 

di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat 

adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai 

angka 237.641.326 (www.bps.go.id).  

• Tahun 2016 jumlahnya 258.704.900 jiwa, Tahun 2020 jumlahnya 269,6  juta 

jiwa. 

 

Jumlah Penduduk Indonesia (diurutkan berdasarkan Provinsi) 

https://ilmupengetahuanumum.com/jumlah-penduduk-indonesia/ 
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• Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik postif dan negatif. 

Sebelum membahas tentang masalah kependudukan, ada baiknya kita 

mengetahui dampak positifnya lebih dahulu antara lain sebagai penyediaan 

tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan 

negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dsb. 

• Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk 

yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia 

memiliki berbagai potensi terjadinya konfik.  

• Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa 

lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan.  

• Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber 

daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. 

• Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah 

yang sangat rumit.  

• Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah 

penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan 

permasalah lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah 

resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll.  

• Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan 

perhatian yang sama demi keseimbangan alam. 

• Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar 

adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan.  

• Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan mencari 

nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi 

masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap 

pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan 

pekerjaan.  
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• Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah 

pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara 

memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat 

pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. 

• Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan 

lingkungan dan aspek lainnya.  

• Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas 

dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah 

Indonesia tidaklah bertambah.  

• Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna 

penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. 

 

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk  

Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan 

penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah 

penduduk semakin meningkat. 

• Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah 

penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan 

Indonesia. 

•  Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik 

dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum 

dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju 

pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KBdan kini 

ditangani oleh BKKBN. 

• Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin 

menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun 

sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya 

semakin menurun hingga mencapai angka dibawah 1%.  
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• Dalam penggelompokkan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki 

angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari 

jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan 

penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas 

sumber daya manusia Indonesia. 

• Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan 

terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber 

daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang 

memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia 

khususnya.  

• Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. 

Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh 

masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia 

perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan 

menurun. 

 

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata  

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan 

dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus 

penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi 

yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. 

• Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di 

Pulau Jawa.  

• Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini 

menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, 

dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah.  

• Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan 

berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. 

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk: 
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• Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, 

karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. 

• Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah 

biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal 

• Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak 

bertempat tinggal di daerah datar 

• Sumber air 

• Perhubangan atau transportasi 

• Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll. 

• Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di 

dunia.Tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah 

pendudukyang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua 

penduduknya memiliki 

kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada 

negara. 

 

Masalah kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif 

a) Jumlah Penduduk Besar Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor 

terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek 

pembangunan. 

Manfaat jumlah penduduk yang besar: 

(1). Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam. 

(2). Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa 

lain. 

Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang 

berpenduduk besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup 

rumit yaitu: 
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(1). Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. 

Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit 

diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan 

gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh 

(2). Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan 

pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang 

terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah 

menggalakkan peran sertasektor swasta untuk mengatasi masalah ini. 

b) Pertumbuhan Penduduk Cepat 

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif 

cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 

pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 

2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 

– 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha 

untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. 

Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak 

saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil 

diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi 

sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. 

 

Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu: 

a) Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak 

melebihi kemampuan peningkatan produksi. 

b) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga 

sejahtera 

 

c) Persebaran Penduduk Tidak Merata  

• Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran 

antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan.  
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• Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah 

daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia 

Perkembangan kepadatan di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu 

tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 

menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter 

persegi Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di 

Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman 

dan industri.  

• Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal 

karena kurangnya sumber daya manusia 

• Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan 

pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam 

melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan 

keamanan negara 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, 

antara lain karena pulau Jawa: 

 Sebagai pusat pemerintahan. 

 Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. 

 Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak 

tersedia lapangan kerja. 

 Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan. 

  Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar 

 

Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami 

ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia 

terus mengalami peningkatan 

dari waktu ke waktu. 
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Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di 

kota yang luas wilayahnya terbatas. 

 

Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan 

dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap 

lingkungan hidup seperti: 

• Munculnya permukiman liar. 

• Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah 

baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. 

• Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. 

• Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan 

lain-lain.  

Oleh karena dampak yang dirasakan cukup besar maka perlu ada upaya 

untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah. 

Upaya-upaya tersebut adalah: 

• Pemerataan pembangunan. 

• Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya 

dan daerah pedesaan. 

• Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan 

lingkungan alamnya.  

Selain di Jawa ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya 

dan Kalimantan. Luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia, tetapi 

jumlah 

penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau 

Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya 

hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengatasi persebaran 

penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigarasi 
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• Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu: 

– Meratakan persebaran penduduk di Indonesia. 

– Peningkatan taraf hidup transmigran. 

– Pengolahan sumber daya alam. 

– Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah  Indonesia. 

– Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran. 

– Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 

– Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.  

 

• Persebaran yang tidak merata berpengaruh 

terhadap lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat penduduknya terjadi 

exploitasi sumber alam secara 

berlebihan sehingga terganggulah keseimbangan alam. Sebagai contoh 

adalah hutan yang terus menyusut karena ditebang untuk dijadikan lahan 

pertanian maupun pemukiman.  

 

Dampak buruk dari berkurangnya luas hutan adalah: 

1. terjadi banjir karena peresapan air hujan  oleh hutan berkurang. 

2. terjadi kekeringan. 

3. tanah sekitar hutan menjadi tandus karena erosi. 

 

2. Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif 

a. Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah Meskipun telah mengalami 

perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong 

rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan 

melihat: 

1) Angka Kematian 

2) Angka Harapan Hidup Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat 

kesehatan penduduk yang rendah.  
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Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk 

yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan 

dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka 

pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk 

yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi 

standar kesehatan. 

b. Tingkat Pendidikan yang Rendah 

Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur 

kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan 

produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya 

produktivitas yang tinggi. 

Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi 

(sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat 

memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain 

(keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat 

kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang 

dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap 

kesejahteraan penduduk. 

 

c. Tingkat Kemakmuran yang Rendah 

Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia 

yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta 

penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang 

ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin 

tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. 

Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran 

penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya 

alam. 
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PENCEMARAN LINGKUNGAN 

 

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makluk 

hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya 

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas 

lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982). 

Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh 

alam (misal gunung meletus, gas beracun).  

Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran 

lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi 

pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan 

kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan. 

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran di sebut polutan. Syarat-syarat 

suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap 

makluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah 

bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak.  

Sifat polutan adalah : 

1) Merusak untuk sementara, tetapi bila     telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak 

merusak lagi. 

2) Merusak dalam waktu lama. Contohnya Pb tidak merusak bila konsentrasinya 

rendah. Akan tetapi dalam jangka waktu yang lama, Pb dapat terakumulasi dalam 

tubuh sampai tingkat 

yang merusak.  

 

Pencemaran di negara maju 

 Pencemaran di negara-negara maju terutama diakibatkan oleh adanya kegiatan 

industri. Banyaknya pencemaran di negara maju inilah terutama yang 
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mendorong diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada tahun 

1972, antara lain : 

(1). Terjadinya pencemaran air di Teluk minamata Jepang (1973) yang 

diakibatkan oleh merkuri (Hg) sehingga kadar Hg di dalam tubuh ikan 

sedemikian tinggi & menyebabkan kelumpuhan penduduk yang 

mengkonsumsi ikan tsb. 

(2). Terjadinya asap tebal di Costa Rico Mexico pd awal abad 20 yang 

menyebabkan kematian mendadak sekitar 25 orang. 

(3). Awan hitam yang melanda seluruh Meuse Valley Belgia yang menyebabkan 

pengungsian & kematian 65 orang 

(4). Pencemaran minyak di Selat Malaka karena kebocoran kapal tangki Showa 

Maru (1974) yang merugikan pelayaran Indonesia & Malaysia. 

(5). Kabut tebal di Donora (1948), Pensylvania USA mengakibatkan kematian 22 

orang. 

(6). Smog di London ( 1952) yang menyebabkan kematian 4000 orang. 

Pencemaran di negara berkembang 

 Walaupun di Indonesia juga banyak kasus pencemaran karena industri namun 

permasalahan pencemaran yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga tetap lebih 

banyak , begitu juga dengan pestisida. 

 Bagi negara yang sedang berkembang kegiatan industrinya belum begitu banyak , 

maka pencemaran yang banyak terjadi adalah pencemaran yang disebabkan oleh 

limbah domestik. 

 

Pencemaran oleh Proses Alam 

 Pada UU no 4 th 1982 psl 1 ayat 7 dikatakan bahwa terjadinya pencemaran 

lingkungan bukan saja bersumber dari aktifitas manusia tetapi juga karena 

proses alam.  
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Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. 

 pengaturan pengendalian pencemaran, penguasaan teknologi bersih lingkungan, 

pengembangan daur ulang, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan 

institusi pengendalian pencemaran, pemantauan pencemaran lingkungan & 

penegakan hukum 

 Upaya peningkatan kesejahteraan & peningkatan kesehatan lingkungan antara lain 

dilakukan upaya perbaikan lingkungan pemukiman & penyediaan air bersih 

diberbagai kota. 
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PENCEMARAN AIR 

 

Keputusan MEN KLH No.KEP-03/MENKLH/II/1991 dikatakan:  

Pencemaran air ialah masuknya / dimasukkannya makhluk hidup, zat , energi & atau 

komponen lainnya kedalam air  oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga 

kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang 

atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.  

Penyebab pencemaran 

• Perkembangan penduduk & kegiatan manusia telah meningkatkan pencemaran 

sungai-sungai terutama yang melintasi daerah perkotaan. Sebagian besar air bekas 

kegiatan manusia dibuang ke sistem perairan yang yang sedikit atau tanpa 

pengolahan sama sekali  sehingga kualitas air mengalami penurunan. 

• Salah satu jenis pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk & kegiatan manusia adalah pencemaran organik 

yang mengakibatkan penyebaran penyakit dan deoksigenasi sungai yang 

mematikan banyak biota sungai. 

• Sebenarnya perairan secara alami mempunyai daya purifikasi sendiri dimana 

bahan-bahan organik yang berupa akan hancur teruraikan oleh kegiatan bakteri 

namun karena jumlah limbahnya yang terlalu banyak maka hal tersebut sulit 

terjadi. 

Polutan air dibedakan menjadi 2: 

1. Buangan degradable yaitu buangan yang dapat terdekomposisi /dihilangkan 

dari perairan dengan proses biologi alamiah.contoh: limbah domestik & nutrien 

tanaman 

2. Buangan non degradable, yaitu buangan yang tidak dapat dihilangkan dari 

perairan  dengan proses biologi alamiah.contoh: buangan radiologi & senyawa 

organik 

Indikator Pencemaran 
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Beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air diantaranya 

adalah : 

(1). Air Yang Tercemar > DO/ Dissolved Oxygen (Oksigen Terlarut)  

Yang dimaksud adalah oksigen terlarut yang terkandung di dalam air, berasal dari 

udara dan hasil proses fotosintesis tumbuhan air. Oksigen diperlukan oleh semua 

mahluk yang hidup di air seperti ikan, udang, kerang dan hewan lainnya termasuk 

mikroorganisme seperti bakteri. 

Agar ikan dapat hidup, air harus mengandung oksigen paling sedikit 5 mg/ liter 

atau 5 ppm (part per million). Apabila kadar oksigen kurang dari 5 ppm, ikan akan 

mati, tetapi bakteri yang kebutuhan oksigen terlarutnya lebih rendah dari 5 ppm 

akan berkembang. 

Apabila sungai menjadi tempat pembuangan limbah yang mengandung bahan 

organik, sebagian besar oksigen terlarut digunakan bakteri aerob untuk 

mengoksidasi karbon dan nitrogen dalam bahan organik menjadi karbondioksida 

dan air. Sehingga kadar oksigen terlarut akan berkurang dengan cepat dan 

akibatnya hewan-hewan seperti ikan, udang dan kerang akan mati. Lalu apakah 

penyebab bau busuk dari air yang tercemar? Bau busuk ini berasal dari gas NH3 

dan H2S yang merupakan hasil proses penguraian bahan organik lanjutan oleh 

bakteri anaerob. 

(2). Air Yang Tercemar > BOD (Biochemical Oxygen Demand)  

BOD (Biochemical Oxygen Demand) artinya kebutuhan oksigen biokimia yang 

menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi oksidasi oleh bakteri. 

Sehingga makin banyak bahan organik dalam air, makin besar B.O.D nya sedangkan 

D.O akan makin rendah. Air yang bersih adalah yang B.O.D nya kurang dari 1 mg/l 

atau 1 ppm, jika B.O.D nya di atas 4 ppm, air dikatakan tercemar. 

(3). pH atau Konsentrasi Ion Hidrogen  

Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH 

sekitar 6,5 – 7,5. Air akan bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. 

Bila pH di bawah pH normal, maka air tersebut bersifat asam, sedangkan air yang 
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mempunyai pH di atas pH normal bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan 

industri akan mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan biota 

akuatik. 

Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai pH 

antara 7 – 8,5. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan , 

misalnya proses nitrifikasi akan berakhir pada pH yang rendah 

 

(4). Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat 

kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna dan adanya perubahan warna, 

bau dan rasa.  

(5). Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat 

kimia yang terlarut, perubahan pH.  

(6). Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri pathogen.  
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PENCEMARAN UDARA 

 

Udara merupakan atmosfer yang mengelilingi bumi yang mempunyai fungsi yang 

penting bagi kehidupan manusia. Didalamnya terdapat oksigen untuk bernafas,CO2 

untuk fotosintesa, ozon untuk menahan sinar UV, disamping itu juga berfungsi sebagai 

isolator bumi terhadap ruang angkasa yang dingin. 

Keputusan MEN KLH No.KEP-03/MENKLH/II/1991 dikatakan:  

Pencemaran udara ialah masuknya / dimasukkannya makhluk hidup, zat , energi & 

atau komponen lainnya ke udara  oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, 

sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.  

Sumber Pencemaran Udara adalah  

• gunung berapi, kebakaran hutan, badai berdebu, industri & transportasi. 

Bahan pencemar digolongkan dalam 2 golongan yaitu: partikel & gas (CO2, CO,NO2, 

CH4,NH3, H2S,S2O3,CFC). 

Penyebab Pencemaran Udara 

• Secara alami, udara di atmosfir bumi merupakan gabungan dari gas nitrogen 

(78%), gas oksigen (21%), gas argon (sekitar 1 %), CO2 (0,0035 %) dan uap air 

(sekitar 0,01 %). Komposisi komponen gas penyusun atmosfer ini bisa mengalami 

perubahan akibat polusi udara. Selain itu, beberapa penyebab pencemaran udara 

antara lain: 

• Asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran, 

atau kebakaran hutan, membebaskan CO2 dan CO ke udara.  

• Asap vulkanik hasil dari aktivitas gunung berapi menebarkan partikel-partikel debu 

ke udara.  
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• Bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atom membebaskan partikel-

partikel debu radioaktif ke udara.  

• Asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik membebaskan partikel 

nitrogen oksida (NO2), dan oksida sulfur (SO2).  

• Chloro Fluoro Carbon (CFC) dari kebocoran mesin pendingin, kulkas, dan AC mobil. 

Akibat Pencemaran Udara 

a. Pemanasan Global Efek Rumah Kaca). Efek rumah kaca disebabkan oleh 

keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan udara kita, sebenarnya 

zat-zat ini ada di lapisan udara menguntungkan bila ada dalam jumah sedikit, yaitu 

untuk menghalagi pemantulan panas dari bumi ke luar angkasa, karena panas 

terhalangi maka udara di bumi siang tidak terlalu panas dan malam tidak terlalu 

dingin, tapi fakta nya saat ini jumlah CO2,CFC,N2O di udara sangat banyak 

(dikarenakan gaya hidup manusia di dunia serba canggih dengan menggunakan 

bahan bakar minyak), karena jumlahnya yang banyak maka jumlah energi matahari 

yang masuk ke bumi hanya sedikit yang bisa di pantulkan kembali ke luar angkasa 

akibatnya suhu bumi menjadi meningkat.  

Suhu bumi yang meningkat ini lah yang di sebut dengan fenomen global warming 

(pemanasan global).  

Dampak dari pemanasan global adalah:  

1) Pencairan es di kutub 

2) Naiknya permukaan air laut 

3) Perubahan iklim regional dan global 

4) Perubahan siklus hidup flora dan fauna 

5) Tenggelamnya kota-kota di tepi laut 

 

b. Kerusakan lapisan ozon  

Lapisan ozon yang berada di stratosfer (ketinggian 20-35 km) merupakan 

pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultra violet B dari matahari. 

Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon (O3) terjadi secara alami di 
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stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil 

menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari 

pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon.Kerusakan 

lapisan ozon menyebabkan sinar UV-B matahri tidak terfilter dan dapat 

mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman.   

 

c. Hujan asam  

Hujan Asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan 

secara alami bersifat asam (pH sedikit di bawah 6) karena karbondioksida (CO2) di 

udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam 

dalam hujan ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam 

tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. 

Hujan asam disebabkan oleh belerang (sulfur) yang merupakan pengotor dalam 

bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen 

membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer 

dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang 

mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan 

meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya 

bagi kehidupan ikan dan tanaman. Usaha untuk mengatasi hal ini saat ini sedang 

gencar dilaksanakan. 

 

Proses terbentuknya hujan asam 

• Pada proses terbentuknya hujan asam, evaporasi dan transpirasi berlangsung 

seperti pada siklus air yang biasanya. Uap air hasil evaporasi dan transpirasi ini 

juga akan naik ke atmosfer. Namun karena adanya pencemaran udara oleh gas 

NOx dan SO2, uap air kemudian bereaksi dengan gas NOx dan SO2 membentuk 

asam nitrat (HNO3) dan asam sulfat (H2SO4). Asam-asam ini kemudian 

bergabung dengan uap air membentuk awan. Awan yang mengandung asam 
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ini akan berkumpul awan-awan lain hingga terjadi presipitasi. Presipitasi yang 

terjadi inilah yang disebut dengan hujan asam. 

• Hujan asam yang turun dalam bentuk hujan, salju maupun kabut disebut 

deposisi basah. Deposisi basah ini biasanya terjadi jauh dari sumber pencemar. 

Hujan asam yang turun  dalam bentuk gas, debu, dan partikel padat lainnya 

yang menyebabkan kondisi asam disebut deposisi kering. Deposisi kering ini 

biasanya terjadi di dekat sumber pencemar.  
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PENCEMARAN SUARA 

 

 Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang 

diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman 

makhluk hidup di sekitarnya / menurunnya kualitas lingkungan sehingga 

mengganggu peruntukannya . 

 Pencemaran suara biasanya diukur dalam satuan dB atau desibel.  

 

• Pencemaran suara yang bersifat terus-menerus dengan tingkat kebisingan di 

atas 80 dB dapat mengakibatkan efek atau dampak yang merugikan kesehatan 

manusia. Berikut ini adalah beberapa efek samping negatif dari pencemaran 

suara :  

a. stres (emosi) 

b. Gila 

c. perubahan denyut nadi 

d. tekanan darah berubah 

e. gangguan fungsi jantung 

f. kontraksi perut 

g. kerusakan pendengaran 
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BAKU MUTU LINGKUNGAN 

Pengertian 

 Ada banyak pendapat yang sering terjadi di masyarakat, misalnya seseorang 

mengatakan bahwa sungai telah tercemar, tetapi ada juga yang mengatakan 

bahwa sungai tersebut masih baik.  

 Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi, dan supaya 

seseorang tidak memandang sesuatu dari sudut kepentingannya sendiri, maka 

perlu adanya tolok ukur yang dapat digunakan bersama.  

 Diantaranya yaitu untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah 

rusak atau tercemar dipakai baku mutu lingkungan.  

 Untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar 

dipakai baku mutu lingkungan  

 Kemampuan lingkungan sering diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, 

daya toleransi lingkungan dan daya tegang lingkungan yang dalam istilah asing : 

carrying capacity. 

 Gangguan terhadap lingkungan diukur menurut besar kecilnya penyimpangan 

dari batas-batas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya 

tenggang lingkungan. 

 Untuk mengetahui telah terjadi perusakan atau pencemaran  lingkungan 

digunakan ► baku mutu lingkungan. 

 Sehubungan dengan baku mutu lingkungan, dikenal adanya nilai ambang 

batas ► merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan daya 

toleransi atau kemampuan lingkungan. 

 Nilai ambang batas ► batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, 

mahluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang 

berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu 

lingkungan. 
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 Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah 

melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah 

ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. 

Dasar Hukum 

• Dasar hukum baku mutu lingkungan terdapat dalam UU No.4 Thn 1982 pasal 

15 yang berbunyi sebagai berikut: 

• “ Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan 

yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”. 

 

Beberapa baku mutu lingkungan 

 Sehubungan dengan fungsi baku mutu lingkungan maka dalam hal menentukan 

apakah telah terjadi pencemaran dari kegiatan industri atau pabrik dipergunakan dua 

buah sistem baku mutu lingkungan, yaitu 

1. Effluent Standard, merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk 

dibuang ke lingkungan. 

2.   Stream Standard, merupakan batas kadar untuk sumberdaya tertentu, seperti 

sungai, waduk dan danau. Kadar yang ditetapkan berdasarkan pada kemampuan 

sumberdaya beserta sifat peruntukannya. Misalnya batas kadar badan air untuk air 

minum akan berlainan dengan batas kadar bagi badan air untuk pertanian.  

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam keputusannya No. KEP-

03/MENKLH/II/1991 telah menetapkan baku mutu air pada sumber air, baku mutu 

limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi dan baku mutu air laut. 

Dalam keputusan tersebut, yang dimaksud dengan:  

1. Baku mutu air pada sumber air, adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat 

atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun tetap berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya. 
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2. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan 

pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, 

sehingga sehingga tidak meyebabkan dilampauinya baku mutu air 

3. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau 

bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap 

mahluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda. 

4. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau 

bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga 

tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien 

5. Baku mutu air laut adalah batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau 

komponen lain yang ada atau harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang 

ditenggang adanya dalam air laut. 

Baku Mutu Air & Limbah Cair 

• Kriteria mutu air diterapkan untuk menentukan kebijakasanaan perlindungan 

sumberdaya air dalam jangka panjang. 

• Sedangkan baku mutu air limbah (effluent standar) dipergunakan untuk 

perencanaan, perizinan, dan pengawasan mutu air limbah dari pelbagai sektor, 

seperti pertambangan dll. 

• Kriteria kualitas sumber air di Indonesia ditetapkan berdasarkan ►pemanfaatan 

sumber-sumber air tersebut dan mutu yang diisyaratkan. 

• Sedangkan baku mutu air limbah ditetapkan berdasarkan karakteristik suatu 

sumber air penampungan tersebut dan pemanfaatannya.  

Badan air dapat digolongkan menjadi 5 yaitu: 

1) Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung 

tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

2) Golongan B, yaitu air baku yang baik untuk air minum dan rumah tangga dan dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan lainnya tetapi tidak sesuai  untuk golongan A. 
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3) Golongan C, yaitu air yang baik untuk keperluan perikanan dan peternakan, dan 

dapat digunakan untuk keperluan lainnya tetapi tidak sesuai untuk keperluan 

tersebut pada golongan A dan B. 

4) Golongan D, yaitu air yang baik untuk keperluan pertanian dan dapat dipergunakan 

untuk perkantoran, industri, listrik tenaga air, dan untuk keperluan lainnya tetapi 

tidak sesuai untuk keperluan A, B,  dan C. 

5) Golongan E, yaitu air yang tidak sesuai untuk keperluan tersebut dalam golongan 

A, B, C, dan D. 

 

Limbah cair harus memenuhi persyaratan: 

1. mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air tidak boleh 

melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan. 

2. tidak mengakibatkan turunnya kualitas air pada sumber air penerima limbah. 

3. Hal tersebut mengharuskan agar setiap pembuangan limbah cair ke dalam air pada 

sumber air ►mencantumkan kuantitas dan kualitas limbah 

 

KEP – 03/ MENKLH/II/1991 telah menentukan baku mutu limbah cair untuk beberapa 

industri, antara lain: 

1. industri soda kaustik 

2. industri pelapisan logam 

3. industri penyamakan kulit 

4. industri pengilangan minyak 

5. industri minyak kelapa sawit 

6. industri pulp dan kertas 

7. industri karet 

8. industri gula 

9. industri tapioka 

10. industri tekstil 

11. industri pupuk urea 
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12. industri etanol 

13. industri mono sodium glutamat 

14. industri kayu lapis 

 

Baku Mutu Udara  

• Banyaknya zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam udara (kondisi 

udara) dapat diperoleh dari Badan Metereologi dan Geofisika Departemen 

Perhubungan. 

• Baku mutu udara ambien ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 

kondisi  udara setempat, dan berpedoman pada baku mutu udara ambien yang 

telah ditetapkan oleh  Menteri. Demikian juga udara emisi.  

• Baku mutu udara ambien dan emisi ditetapkan dengan tujuan untuk 

melindungi kualitas udara disuatu daerah. 

• Hal tersebut juga mengharuskan agar mutu emisi limbah gas yang dibuang ke 

udara harus mencantumkan secara jelas dalam ijin pembuangan gas limbah. 

 

Setiap kegiatan pembuangan limbah gas ke udara di tetapkan mutu emisinya dengan 

pengertian: 

1) mutu emisi dari limbah gas yang dibuang ke udara tidak melampaui baku mutu 

udara emisi yang telah ditetapkan 

2) tidak menyebabkan turunnya kualitas udara. 

 

Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lain termasuk perlindungan 

sumberdaya alam nonhayati, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, 

sumberdaya buatan dan cagar budaya ditetapkan oleh UU. 
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PENGELOLAAN AIR 

 

Air Kebutuhan Utama Manusia 

Bagi manusia, air munum adalah salah satu kebutuhan utama,untuk kebutuhan: 

minum, mandi, cuci, dsb 

Air minum yang ideal adalah: 

  jernih 

  tidak berwarna 

  tidak berbau 

  tidak berasa 

  tidak mengandung kuman dan zat-zat yang berbahaya 

Tujuannya adalah: mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air (water-

borne-diseases) 

 Di negara maju standar air minum sudah sangat tinggi, sehingga tersedia air yang siap 

minum dimana saja (potable water). Sedang di Indonesia, kualitas air minum yang 

memenuhi syarat belum dapat tercapai, sehingga sistem penyediaan air minum yang 

disediakan oleh PDAM baru disebut air bersih bukan air minum. 

Konservasi Sumber Daya Air 

Pemakaian air bersih penduduk perkotaan di Indonesia : 

  Pelayanan Secara Langsung : 100-200 liter/orang/hari 

  Pelayanan dengan keran umum : 20-40 liter/orang/hari 

Beberapa kota di dunia (liter/orang/hari) tahun 1974-1975 : 

  San Fransisco  :1457 

  Wina   : 317 

  Amsterdam  : 215 

  London  : 286 

  Tokyo   : 444 

  Paris   : 320 

  Ankara  : 180.  
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Penggunaan Air Minum liter/orang/hari 

 Pemakaian   Bandung  Denpasar  USA  Jepang 

 Masak    1,4   13,3   1,9  4,0 

 Cuci alat dapur  13,0   7,8   1,2  2,4 

 Buang air besar  8,0   8,1   12,3  18,0 

 Buang air kecil  6,0   8,1   30,9  12,0 

 Cuci tangan   -   -   7,7  12,0 

 Pembersihan rumah  2,0   3,6   3,0  6,0 

 Mandi    36,0   45,5   30,6  30,0 

 Cuci pakaian   11,0   8,0   5,1  9,0 

 Menyiram tanaman  4,0   6,6   -  - 

 Mencuci kendaraan  1,0   2,9   -  - 

 Wudhu/ibadah  17,0   1,4   -  - 

 Lain-lain   -   2,8   6,9  6,0 

 

Kebutuhan air untuk: 

    Pertanian,     Industri dan  Rumah tangga:  

Amrika Utara  48%   42%   10% 

Amerika Sel tan 63%   25%   13% 

Eropa   37%   48%   15% 

Asia   85%   8%   7% 

Australia  71%   12%   18% 

Afrika   80%   10%   10% 

 

Distribusi Pemakaian Air Domestik (USA) 

Toilet   23-31% 

Bocor   5-22% 

Shower  12-20% 
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Mandi   1-3% 

Mencuci  12-28% 

Mencuci Piring 1-2% 

Lainnya  0-9% 

 

Kriteria dan standar kualitas air didasarkan atas : 

 Kesehatan : logam dan logam berat, anorganik (nitrit), zat organik 

 Estetika : bau, rasa, warna 

 Teknis : the best technology available atau best practical technology 

  Toksisitas : efek racun 

 Polusi : mencegah teremisinya pencemar ke lingkungan 

 Ekonomi : kerugian-kerugian ekonomi 

Standar air minum di indonesia : diterapkan untuk sumber air minum (air baku) dan air 

minum sehingga tidak akan menimbulkan dampak 

 negatif terhadap kesehatan manusia : 

  Standar sumber air minum (air baku) : PP 82/2001 

  Standar air minum : Keputusan Menkes No. 907/2002 

Standar air minum di indonesia diterapkan untuk sumber air minum (air baku) dan air 

minum sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 

manusia. 

  Standar sumber air minum (air baku) : PP 82/2001 

  Standar air minum : Keputusan Menkes No. 907/2002 

 

Parameter Fisik Air 

 Suspended solid (>10-3 mm) 

-  Koloid (10-6 mm - 10-3 mm) 

  Turbiditas (absorbed/scattered) 

  Warna (dissolved solid, <10-6 mm) 

-  Zat tannin pada kayu dan humus  warna kuning 
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-  Oksida besi  warna merah 

-  Oksida mangan  warna coklat/hitam 

  Rasa dan bau 

  Temperatur 

Parameter Kimia Air 

 Total Dissolved Solids (ion balance) 

- Major constituents (1-1000 mg/L): Sodium, calcium, magnesium, 

bicarbonate, sulfate, chloride 

- Secondary constituens (0.01-10 mg/L): iron, strontium, potassium, 

carbonate, nitrate, flouride, boron, silica 

 Alkalinitas: jumlah ion dalam air yang akan bereaksi dengan ion hidrogen 

- Sumber: bikarbonat (HCO3-), karbonat (CO32-) hidroksida (OH-), HSiO3- 

,H2BO3-, dll. 

  Kesadahan (Hardness) : konsentrasi kation logam dalam larutan. 

- Dalam kondisi supersaturasi (sangat jenuh) akan bereaksi dengan anion 

membentuk endapan 

 Florida 

  Logam  karsinogenik 

  Zat organik 

- BOD (Biochemical Oxygen Demand): jumlah oksigen yang digunakan 

oleh mikroba untuk mengkonsumsi zat organik 

  Nutrien (untuk pertumbuhan): karbon, nitrogen, fosfor 

 

Parameter Biologi Air 

 Patogen 

- Bakteri  kolera (bakteri Vibrio comma), tifus 

- (bakteri Salmonella thyposa), 

- Virus  diare, meningitis, hepatitis 

- Protozoa (hewan tingkat terendah) 
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- Helminth (parasitic worms) 

 

Proses Alamiah Air 

 Sedimentasi/pengendapan 

  Filtrasi 

  Transfer gas 

- Solubilitas/kelarutan 

- Kecepatan transfer 

  Transfer panas 

 Proses kimia  konversi kimia 

  Proses biokimia  proses metabolik 

  Mikroorganisma di air 

- Bakteri 

- Protozoa 

- Alga 

- Lainnya (rotifers, crustacea) 
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PENGOLAHAN AIR 

 

 Kriteria air minum : 

1)  Kualitas : memenuhi persyaratan agar berfungsi secara baik dalam 

penggunanya. 

2) Kuantitas : memenuhi kebutuhan agar jumlahnyacukup sesuai kebutuhan. 

3) Kontinuitas : tersedia dan terjangkau setiap saat 

 Kualitas : 

1)  Kualitas fisik : bau, rasa, warna, suhu dan kekeruhan 

2)  Kualitas kimiawi : 

  Anorganik : ditoleransi hingga batas-batas tertentu, terutama 

dampaknya terhadap kesehatan. Contoh maksimum konsentrasi Cu 

= 1 mg/l, Zn = 5 mg/l 

  Organik : dibatasi karena dapat bersifat toksik (baik karsinogen, 

maupun npn-karsigen), seperti senyawa aktif pembentukan 

pestisida dll 

3)  Kualitas biologi : indikator pencemaran air oleh 

4) aktivitas domestik, contoh : bakteri eschericia coli 

5)  Kualitas radioaktif : bebasdari zat radioaktif 

 Syarat sumber air, terpenuhi : 

1)  Kuantitas : jumlah 

2)  Kualitas : mutu 

3)  Kontinuitas : ketersediaan air 

 Sumber-sumber air : 

1) Air hujan : Kurang mineral, Tergantung musim 

2)  Air tanah : 

  Dangkal : kuantitas terbatas, kualitas tergantung air permukaan, 

kontinuitas tergantung infiltrasi 
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  Dalam : kuantitas relatif cukup, kualitas cukup baik, namun 

kontinuitas tidak terjamin 

3)  Mata air : kuantitas kecil, kualitas relatif bagus, kontinuitas belum tentu 

terjamin 

4)  Air permukaan : 

  Sungai : kuantitas dapat diandalkan, namun kualitasnya 

 sedang-buruk, kontinuitas membutuhkan studi hidrologi 

  Danau 

  Laut : membutuhkan teknologi tinggi 

 Jenis pengolahan air bersih secara umum: 

1)  Penjernihan : bertujuan menurunkan kekeruhan, Fe dan Mn 

2)  Pelunakan : bertujuan menurunkan kesadahan air 

3)  Desinfeksi : bertujuan membunuh bakteri patogen 

 

 Jenis proses pengolahan air bersih: 

1)  Secara fisika : tidak ada penambahan zat kimia (aditif), contoh: pengendapan, 

filtrasi, adsorpsi, dll 

2)  Secara kimiawi : penambahan bahan kimia sehingga terjadi reaksi kimia. 

Contoh penyisihan logam berat, pelunakan, netralisasi, klorinasi, ozonisasi, UV, 

dsb. 

3)  Secara biologi : memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Contoh saringan 

pasir lambat 

 

 Penjernihan Air 

Karakteristik tipikal air permukaan di indonesia adalah masalah kekeruhan, yang 

berfluktuasi tergantung musim. Sehingga sasaran utama adalah “jernih” 

Rangkaian proses penjernihan  tergatung dari: 

a)  Suspensi koloidal: Stabil sehingga sulit diendapkan;  Ukuran 10-3 – 10-6 mm, 

memiliki kecepatan mengendap sekitar 1 mm/jam sampai 1 mm/tahun 
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b)  Non koloidal dapat terendapkan (settleable):  Tidak stabil;  Siap untuk 

mengendap 

Proses penjernihan air akan melibatkan unit-unit operasi dan proses berdasarkan sifat 

fisik dan kimia dari koloid 

Konfigurasi penjernihan air 

a) Koloid dengan kekeruhan tinggi 

conditioning → koagulasi + flukolasi → sedimentasi → filtrasi → distribusi → 

desinfeksi 

b)  Koloid dengan kekeruhan sedang atau rendah: 

conditioning → koagulasi + flokulasi → filtrasi  → distribusi → desinfeksi 

c) Koloid dengan kekeruhan rendah: 

conditioning → saringan pasir lambat → desinfeksi 

d)  Non koloid: 

  Filtrasi langsung (direct filtration) 

  Pengendapan langsung (direct sedimentation) 

  Kombinasi filtrasi dan sedimentasi 

 

Unit-unit Pengolahan (1) 

a) Conditioning: 

-  Pengaturan pH 

-  Penambahan kekeruhan 

-  Pra-sedimentasi: pengendapan partikel diskrit, misal: pasir 

b)  Koagulasi: 

-  Destabilisasi partikel koloid 

-  Pembubuhan bahan kimia: koagulan, misal koagulan, misal: tawas 

-  Dilakukan pengadukan cepat (rapid mixing): 

  Hidrolis: terjunan atau hidrolik jump 

  Mekanis: menggunakan batang pengaduk 

  Lamanya proses: 30 – 90 detik 
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c) Flokulasi: 

-  Pembentukan dan pembesaran flok 

-  Dilakukan pengadukan lambat (slow mixing): 

  Pneumatis 

  Mekanis 

  Hidrolis 

  Waktu operasi: 15 – 30 menit 

 

Unit-unit Pengolahan (2) 

1) Sedimentasi: 

a)  Pengendapan secara gravitasi: ρ partikel > ρ air: 

-  Sedimantasi: pengendapan flok 

-  Pra-sedimentasi: pengendapan settleable particle 

b)  Berdasarkan arah aliran: 

-  Horizontal/radial 

-  Vertikal 

-  Dengan kemiringan: plate settler 

c) Waktu pengendapan: tergantung ukuran partikel. Kecepatan mengendap 

umumnya berkisar antara 1-2 jam 

d)  Penyisihan partikel yang mempunyai ρ partikel < ρ air: Flotasi/pengapungan, 

misal penyisihan minyak bebas (free oil) dari air 

2). Gabungan instalasi unit koagulasi, flokulasi dan sedimentasi: aselator 

 

Unit-unit Pengolahan (3) 

1) Filtrasi: 

a)  Penyaringan dengan menggunakan media berbutir 

b)  Penyisihan partikel dengan cara penyaringan untuk ukuran diameter 

partikel lebih besar dari ukuran media filter: 
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- Saringan pasir cepat (rapid sand filtration) :  laju aliran = 120 

m3/m2/jam 

-  Saringan pasir lambat (slow sand filtration) : laju aliran = 5 

m3/m2/jam 

c) Saringan pasir cepat: 

-  Single media : pasir 

-  Multi media : antrasit – pasir – garnet 

d)  Saringan pasir lambat: 

-  Sedimentasi 

-  Filtrasi 

-  Biologi proses 

 

2) Desinfeksi: penghilangan mikroorganisme patogen: klorinasi, ozonisasi, sinar 

ultra violet, pemanasan, dll 

 

Pengolahan air khusus 

1) Penurunan kesadahan (air tanah): 

-  Penambahan kapur atau kapur soda 

-  Pertukaran ion: Ca++ + Na2R → CaR + 2Na+ 

2)  Penurunan Fe dan Mn: 

- Oksidasi  dan pengaturan pH 

3)  Penyisihan materi terlarut (Total Dissolved Solid): 

-  Membran 

4)  Penyisihan bau, rasa dan warna: 

-  Adsorpsi: karbon aktif 

5) Penempatan pengolahan khusus membutuhkan: 

-  Karakteristik air baku yang akan diolah secara: 

  Kualitatif: kandungan pencemar yang terkandung serta tingkat 

keberbahayaan thd kesehatan manusia dan kerusakan material 
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  Kuantitatif: besarnya kebutuhan air di masyarakat serta 

ketersediaannya di sumber air baku 

6)  Periode perencanaan: sangat berpengaruh thd dimensi instalasi dan aspek 

ekonomis 

7)  Kemudahan dalam operasi dan perawatan: ketersediaan sumber daya manusia 

dan suku cadang 

 

Membran 

 Menyisihkan partikel-partikel koloidal dan ion-ion terlarut 

  Selektivitas pemisahan berdasarkan ukuran pori : 

-  Mikrofiltrasi : 0,02 – 10 mm 

-  Ultrafiltrasi : 0,01 – 0,02 mm 

-  Membran dense : 0,0001 – 0,001 mm 

-  Reverse osmosis : £ 0,0001 mm 

  Membran digunakan dalam proses pengolahan air limbah dengan nilai 

recovery tinggi 

 

Jaringan distribusi 

 Air yang telah diolah siap untuk didistribusikan kepada para pemakai. Sarana 

yang digunakan biasanya menggunakan perpipaan, dikenal sebagai jaringan 

distribusi air minum. 

  Selama perjalanannya dari reservoir penampung air, sampai ke keran air di 

pelangggan, kualitas air harus tetap terjaga. Biasanya dilakukan pengecekan 

sisa khlor di titik dalam jaringan, agar dijamin tidak ada bakteri patogen yang 

masuk selama perjalanannya. 

 Air yang dialirkan oleh jaringan distribusi ini harus dijamin kuantitasnya, tidak 

boleh terlalu banyak hilang akibat kebocoran. Kebocoran air yang ideal tidak 

lebih dari 15%. Namun di Indonesia, kebocoran air bisa mencapai 40-45%, 

bahkan lebih. 
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  Air di konsumen juga hendaknya dijamin masih mempunyai tekanan air. 

Minimum tekanan air di keran konsumen seharusnya adalah 10 m-kolom air. 

Untuk mencapai nilai tersebut, biasanya dibutuhkan bantuan pompa atau 

menara air, kecuali konsumen terletak relatif lebih rendah dari reservoir 

distribusi air dari sistem penyediaan air tsb. 
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SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH 

 
Pendahuluan 
 
Dalam buku Rekayasa Lingkungan, dikatakan bahwa masalah air bersih menjadi 
perhatian negara-negara maju dan berkembang. Hal ini dikarenakan sulitnya kita 
memperoleh air bersih. Bahkan air yang digunakan oleh PDAM saja ada yang tercemar 
oleh limbah industri. Makanya, kita tertantang untuk menjaga air, agar penyediaan air 
bersih secara syarat yang telah ditentukan oleh Menkes dapat tercapai 
 
 
Pengertian Air Bersih dan Air Minum 
Air Bersih. 
Menurut Ketentuan Umum Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990, air bersih 
adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum, 
persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologis,dan 
radiologis shingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. 
 
Air Minum 
Berdasarkan Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990, yang memiliki kualitas 
maksimum yang telah ditentukan. 
 
Persyaratan Dalam Penyediaan Air Bersih 
1. Persyaratan kualitatif 

Persyaratan kualitatif dilihat berdasarkan persyaratan dari segi kualitas air yang 
meliputi kualitas fisik, kimia, biologis,dan radiologis. 
Syarat fisik : air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Dan 
sebaiknya kurang dari 250 
SyaraT kimia : pH nya seimbang  
Syarat biologis : tidak mengandung bakteri penyebab penyakit. 
Syarat radiologis : tidak mengandung bahan-bahan radioaktif, seperti alfa, bheta, 
dst. 

 
2. Persyaratan kuantitatif 

Yaitu persediaannya banyak dan mencukupi untuk kebutuhan. 
 
Persyaratan kontinuitas 
Dapat digunakan terus-menerus dan tidak akan pernah habis, baik secara kualitas 
maupun kuantitas. 
 
 
SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH 
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Sumber/Asal Air Baku Utama 
a. Air hujan 
b. Air permukaan 
c. Air tanah 
d. Mata air 
 
Sistem Individual dan Komunal 
 
Sarana penyediaan air bersih secara individual : 
a. Sumur 
Misalnya Sumur gali, Sumur pompa tangan dangkal dan dalam, dan Sumur Bor. 
b. Bak penampungan air hujan 
 
Sarana penyediaan air bersih secara komunal : 
a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
b. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPAM) 
c. Pembangunan Hidran Umum, Kran Umum, dan Terminal Air 
d. Perlindungan Mata Air (PAM) 
 
Kebutuhan Air Bersih 
 
Macam Kebutuhan Air Bersih 
a. Kebutuhan domestik, 
b. Kebutuhan Non Domestik, 
• Kebutuhan institusional 
• Kebutuhan komersial dan industri 
• Kebutuhan fasilitas umum 
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SUMBER DAN JENIS LIMBAH PADAT  

 

Sumber timbulan sampah : 

1. pemukiman 

2. perdagangan 

3. Industri 

4. Institusi (kantor, sekolah) 

5. Rumah sakit 

6. pertanian, perternakan, perkebunan 

7. tempat umum (tempat rekreasi, jalan, taman) 

8. lap. udara, pelabuhan laut 

9. water and waste water treatment plant 

Jenis2 sampah : 

1. Garbagge (sampah basah) >> sampah dari bahan organik, yang dapat 

membusuk dalam keadaan basah, pada suhu 20-30 derajat C. 

2. Rubbish (sampah kering) >> sampah dari bahan organik maupun anorganik. 

sulit membusuk. contoh : sampah logam (kaleng, seng). sampah non-logam 

(kertas, plastik, kaca). 

3. Dash and Ash (debu dan abu) >> dari bahan organik dan anorganik, mudah 

berterbangan. >>abu : hasil pembakaran proses kimia >>debu : hasil proses 

mekanis. 

4. Demolition and contraction wastes >> sampah sisa bangunan, seperti puing-

puing, genteng, tembok, dll. 

5. Bulky wastes >> sampah barang-barang bekas, seprti TV, lemari es. 

6. Hazardous Wastes >> sampah berbahaya (B3) >> patogen : RS, lab 

klinis.>>beracun : kertas pembungkus pestisida>> mudah meledak : mesiu 

>>radio-aktiv : sampah nuklir. 

7. Water and waste water treatment plant >> sampah hasil pengolahan air 

bersih maupun air kotor, berupa gas atau lumpur. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi macam, jenis, dan besarnya timlunan sampah : 

1. jenis bangunan yang ada 

2. tingkat aktivitas 

3. iklimmusimletak geografis 

4. letak topografi 

5. jumlah penduduk 

6. periode sosial ekonomi 

7. tingkat teknologi 

 

Dengan mengetahui jenis, macam serta besarnya timbulan maka akan memudahkan 

pengelolaan sampah secara komunal, terutama di kota besar 
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PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DOMESTIK 

 

Ayo kelola limbah!!! 

 Penanganan limbah padat sangat penting, karena akan mempengaruhi 

kesehatan dan kelestarian lingkungan. 

 Semakin hari, semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin 

meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Sedangkan lahan yang 

tersedia tetap. Bahkan berkurang karena dibangunnya perumahan dan 

fasilitas umum lainnya. 

 Timbulan sampah membuat lingkungan tidak baik secara kesehatan dan 

secara etika. Secara kesehatan timbunan sampah menyebabkan penyakit, 

secara etika tidak enak dipandang dan menimbulkan bau. 

 Salah satu cara menangani masalah sampah domestik yaitu dengan 

menjadikan sampah sebagai kompos. 

  



69 
 
 

KARAKTERISTIK AIR LIMBAH  

 

Sumber, jenis, dan macam air limbah 

Secara umum berdasarkan penghasil / penyebab air limbah dikelompokkan menjadi : 

1. Air limbah domestik, berasal dari kegiatan penghunian misalnya rumah tinggal, 

hotel, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Air limbah domestik dikelompokkan 

menjadi : air buangan kamar mandi, air buangan wc, dan air buangan dapur dan 

cucian. 

2. Air limbah industri, air yang berasal dari limbah industri seperti pabrik logam, 

tekstil, kulit, pangan , dll. 

3. Air Limbah limpasan dan rembesan air hujan, air yang melimpas di pemukaan 

tanah dan meresap ke dalam tanah akibat terjadi hujan. 

 

Kuantitas 

Banyaknya air limbah yang dibuang dipengaruhi oleh : 

1. jumlah air bersih yang dibutuhkan per kapita, yang menjadi limbah sebanyak 

60-70 % dari air yang dibutuhkan. 

2. keadaan masyarakat dan lingkungan yang menghasilkan limbah. Misalnya 

dikota lebih banyak limbah daripada di perdesaan, daerah yang mengalami 

kekeringan akan sedikaiy limbahnya, dan pola hidup masyarakat akan 

mempengaruhi cara pembuangan limbah. 

3. keserempakan pembuangan air limbah berbeda setiap harinya. 

 

Kualitas 

Kualitas limbah dapat ditinjau dari beberapa karakteristiknya, anatara lain : 

1. sifat fisik =====>> bahan padat, warna, bau, dan suhu. 

2. sifat kimia ====>> organik (minyak, lemak protein), non organik (sulfat, klorida, 

nitrogen, dll), gas-gas(o2, co2, hidrogen sulfida) 
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3. sifat biologis ====>> terdapat berbagai mikroorganisme dalam limbah, baik 

tumbuhan, hewan, maupun protista. 

 

Dekomposisi Air Limbah 

Air limbah yang terbuang ke alam, akan diuraikan oleh mikroorganisme secara 

aerob dan anaerob. 

 

Jenis Limbah dan Pengolahan Air Limbah  

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi, serta jumlah 

penduduk yang bertambah, tentu berpengaruh dengan kebutuhan manusia. Dari 

kebutuhan dasar seperti makanan dan sandang hingga kebutuhan materi, menjadi 

hasil proses industri. Hal ini memunculkan kecenderungan meningkatnya kegiatan 

yang menghasilkan limbah. Dalam buku Studi Karakteristik dan Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang (2017) karya Awaludin Setya dkk, 

limbah yang dihasilkan berupa bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang di maksud limbah B3 adalah semua 

bahan, baik padat, cair, atau gas yang berpotensi merusak kesehatan manusia serta 

lingkungan. Jenis limbah Biasanya limbah dibuang ke lingkungan sehingga masalah 

yang timbul menyebar di lingkungan yang luas.  

Berikut jenis- jenis limbah, yaitu: Limbah pemukiman Limbah pemukiman 

berupa limbah padat seperti sampah rumah tangga atau limbah cair yang 

semuanya mencemari lingkungan perairan.  

Dalam membuang sampah rumah tangga ada baiknya memerhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: Tempat sampah jangan sampai menjadi sarang tikus 

dan lalat. Tempat sampah jangan sampai menimbulkan bau busuk yang 

mengganggu kesehatan. Limbah industri Kegiatan industri selain untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia, juga menghasilkan limbah sebagai pencemar 
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lingkungan perairan, tanah, dan udara. Limbah industri dapat berupa limbah cair, 

padat, atau gas yang umumnya termasuk kategori limbah B3. Limbah pertanian 

Limbah pertanian yang paling utama adalah pestisida dan pupuk. Penggunaan 

pestisida yang berlebihan, mengkontaminasi sayuran atau buah-buahan hasil 

pertanian yang menyebabkan keracunan pada konsumennya. Pemakaian pupuk 

yang berlebihan akan merangsang pertumbuhan gulma, sehingga menimbulkan 

eutrofikisai.  

Limbah pertambangan Limbah pertambangan memerlukan proses lanjutan 

sebagai pengolahan hasil tambang menjadi bahan yang diinginkan, seperti emas. 

Proses penambangan emas memerlukan air raksa, sehingga menghasilkan limbah 

logam berat cair yang menimbulkan penyakit. Limbah pariwisata Sektor pariwisata 

juga menghasilkan limbah, salah satunya melalui sarana transportasi di laut di 

mana ada tumpahan minyak. Hal ini sebagai limbah kapal motor di kawasan wisata 

bahari. Jenis pengolahan air limbah Tujuan utama pengolahan air limbah adalah 

untuk mengurangi BOD, partikel tercampur, serta membunuh organisme patogen.  

Selain itu, diperlukan juga tambahan pengolahan untuk menghilangkan 

bahan nutrisi, komponen beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasikan. 

Berikut jenis pengolahan air limbah, di antaranya: Pengolahan fisika Proses 

pengolahan fisika antara lain pengolahan dengan menggunakan screen, sieves, dan 

filter.  

Pemisahan dengan memanfaatkan gaya gravitasi (sedimentasi atau oil). 

Serta flotasi adsorpsi, dan sytripping. Prinsip pertama adalah screening, sieving, dan 

filtrasi. Prinsip kedua adalah penggunaan gaya gravitasi (sedimentasi, flotasi, dan 

sentrifugasi). Pengolahan kimia Proses pengolahan kimia digunakan dalam instalasi 

air bersih dan IPAL.  

Pengolahan secara kimia pada IPAL biasanya digunakan untuk netralisasi 

limbah asam maupun basa. Memperbaiki proses pemisahan lumpur, memisahkan 

padatan yang tak terlarut, mengurangi konsentrasi minyak dan lemak, 

meningkatkan efisiensi instalasi flotasi dan filtrasi, serta mengoksidasi warna dan 
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racun. Kelebihan proses pengolahan kimia antara lain dapat menangani hampir 

seluruh polutan anorganik, tidak terpengaruh oleh polutan yang beracun atau 

toksik. Serta tidak tergantung pada perubahan-perubahan konsentrasi. Namun, 

pengolahan kimia dapat meningkatkan jumlah garam pada effluent dan 

meningkatkan jumlah lumpur.  

Pengolahan biologis Proses biologis adalah proses-proses pengolahan air 

limbah yang memanfaatkan aktifitas kehidupan mikroorganisme untuk 

memindahkan polutan. Proses biokimia juga meliputi aktifitas alami dalam berbagai 

keadaan. Dalam proses pengolahan air limbah secara biologi, diharapkan terjadi 

proses penguraian secara alami untuk membersihkan air sebelum dibuang. Secara 

umum, proses pengolahan secara biologi menjadikan pengolahan air limbah secara 

modern lebih terstruktur. Tergantung pada syarat air yang harus dijaga atau jenis 

air limbah yang harus dikelola. Pengolahan air limbah secara biologi bertujuan 

untuk membersihkan zat-zat organik menjadi bentuk-bentuk yang kurang 

berbahaya. Misalnya, proses nitrifikasi oleh senyawa-senyawa nitrogen yang 

dioksida. 
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ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) 

 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

AMDAL/EIA : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan /Environmental Impact 

Assessment. 

AMDAL : studi lingkungan untuk melihat besar dan pentingnya dampak suatu kegiatan 

terhadap lingkungan : 

  Fisik : struktur tanah, geologi, bentang lahan 

  Kimia : pencemaran air, udara dan tanah 

  Biologi : dampak terhadap floa dan fauna 

  Sosial 

  Ekonomi 

  Budaya 

  Kesehatan masyaraka 

AMDAL adalah sistem yang berasal dari Amerika Serikat yang diterapkan sebagai 

mekanisme untuk memaksakan (law enforce) implementasi Undang-Undang National 

Kebijakan Lingkungan (National Environmental Policy Act - NEPA) tahun 1970 

 Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa setiap Tindak Federal penting harus disertai 

Pernyataan Dampak Lingkungan (Environmental Impact Statement atau EIS). EIS 

dihasilkan melalui proses Environmental Impact Assessment (EIA). Sistem ini 

selanjutnya digunakan oleh berbagai negara, termasuk Republik Indonesia. Pada tahun 

1992 diperkuat oleh Deklarasi Rio. Masing-masing negara mengembangkan sistem 

tersebut sesuai dengan kondisi setempat 
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Ragam EIA di Berbagai Negara 

Metoda kajian dapat bersifat universal, namun posisi EIA disesuaikan dengan sistem 

pengendalian (development control) di masing-masing negara 

 Di Kanada diterapkan dengan sangat selektif dan melalui tahap yang memfokus 

 Di Inggris sebagai pelengkap sistem pengendalian yang telah ada 

 Di Australia merupakan prakarsa pemrakarsa kegiatan untuk menghindari gugatan 

pada masa datang 

 Di Indonesia disebut dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai 

syarat permohonan (bukan pemberian) ijin suatu rencana kegiatan/usaha 

 

Sebelum diterbitkannya UU Nomor 4/1982 diterapkan dan dikenal sebagai : 

  Pernyataan Dampak Lingkungan (PEDAL) 

  Kajian Dampak Lingkungan (KADAL) 

  Studi (dan Analisis) Dampak Lingkungan (STUDAL, SANDAL) 

  Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL atau ADL) 

Penetapan UU Nomor 4/1982 membakukan dengan istilah AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan 

 

Regulasi AMDAL 

Kewajiban AMDAL di Indonesia diatur dalam : PP no. 27 tahun 1999 

Kegiatan wajib AMDAL diatur dalam KepMenLH no.17 than 2001, misal : 

  Bendungan : tinggi > 15 m atau luas 200 ha 

  Jalan tol : wajib, jalan layang > 2 km 

  Irigasi : luas > 2000 ha 

  Pembangunan jalan : 

  Kota besar : > 5 km 

  Kota sedang : > 10 km 

  Pedesaan : > 30 km 
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 Kegiatan yang tidak wajib AMDAL (KepMenLH no. 86 tahun2002): melaksanakan 

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 
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TUJUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI AMDAL 

 MENGURANGI ATAU MENIADAKAN AKIBAT (YANG TIDAK DIRENCANAKAN) 

ATAS PERUBAHAN LINGKUNGAN, KHUSUSNYA AKIBAT  YANG MENDASAR, 

MELUAS, BERJANGKA PANJANG 

 MENGIDENTIFIKASI PEMECAHAN MASALAH YANG OPTIMAL 

 MENCEGAH ATAU MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN 

 MELIBATKAN PUBLIK DAN MENJAMIN KETERBUKAAN PROSES PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

 TUJUAN PENGENDALIAN DAPAT DICAPAI JIKA KEDUDUKAN AMDAL DALAM 

PROSES PEMBANGUNAN TEPAT 

 

FUNGSI AMDAL 

 AMDAL : SALAH SATU UPAYA PREVENTIF PENGENDALIAN DAMPAK 

LINGKUNGAN OLEH KEGIATAN PEMBANGUNAN (SELAIN TATA RUANG, TATA 

GUNA LAHAN, AUDIT LINGKUNGAN, PLCA, DSB).  

 UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKU.NGAN. 

 PERIJINAN  

 BAGIAN STUDI KELAYAKAN (PERENCANAAN TEKNOLOGI DAN 

PERANCANGAN PROSES) 

 PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH 

 

Dokumen AMDAL 

Terdiri dari 5 dokumen penting : 

  Kerangka Acuan (KA) : sebagai dasar pelaksanaan studi AMDAL 

(disusun sebelum kegiatan AMDAL dilaksanakan) 

  Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) : dokumen yang memuat studi 

dampak lingkungan 
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  Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) : upaya-upaya pengelolaan 

lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan 

dampak positif, misal : pengelolaan limbah 

  Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) : upaya pemantauan untuk 

melihat kinerja upaya pengelolaan yang dilakukan, misal : pengukuran 

kualitas air dan udara di titik-titik tertentu 

  Executive summary : memuat ringkasan dokumen ANDAL, RKL dan RPL 

Hasil utama studi AMDAL adalah dokumen RKL dan RPL 

 

Tahapan Studi AMDAL 

1) Penyusunan Kerangka Acuan 

2)  Uraian Rencana Kegiatan (alam feasibility study) 

3)  Identifikasi dampak 

4)  Rona Lingkungan Awal (Environmetal Setting) 

5)  Prediksi Dampak 

6)  Assessment dan Mitigasi dampak 

 

Kerangka Acuan Terms of Reference (TOR) 

Dibuat berdasarkan studi kelayakan (feasibility study) suatu aktivitas 

Merupakan dasar dalam pelaksanaan studi AMDAL, misal : 

  Daerah studi 

  Jumlah dan lokasi sampel 

  Isu utama yang akan timbul, misal : masalah kualitas udara yang akan 

berdampak ke kondisi sosial dan kesehatan masyarakat 

Harus melalui persetujuan Tim Teknis AMDAL di daerah tingkat II/ propinsi/ pusat. 

Kerangka Acuan dapat disusun dalam 3 cara : 

  KA telah disusun oleh komisi yang bertanggung jawab atau bersama-

sama dengan pemrakarsa proyek (sesuai dengan Peraturan Pemerintah) 
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 KA disusun bersama antara  komisi yang bertanggung jawab, 

pemrakarsa proyek dan pelaksana AMDAL atau konsultan AMDAL. 

  KA disusun oleh pelaksana AMDAL kemudian diajukan kepada 

pemrakarsa proyek. 

 

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KA antara lain : 

  Judul, latar belakang studi AMDAL dan tujuan dari studi AMDAL 

 Dasar pendekatan studi  AMDAL dan analisisnya 

  Metodologi penelitian 

  Jadwal penelitian 

  Organisasi tim 

  Biaya penelitian 

 

Identifikasi Dampak Penting 

Berdasarkan komponen kegiatan dan komponen lingkungan yang terkena dampak 

  Komponen kegiatan dibagi berdasarkan tahap : 

  Prakonstruksi : pembebasan lahan, pematangan lahan, dll 

  Konstruksi : pemasangan tiang pancang, pembetonan, dll 

  Pasca konstruksi : pengoperasian jalan tol 

Komponen lingkungan : aspek fisik, kimia, biologi, sosekbud dan kesmas. 

Dibuat matriks antara komponen kegiatan dan komponen lingkungan 

Ukuran besar dan pentingnya dampak : 

  Jumlah manusia yang terkena dampak 

  Luas wilayah sebaran 

  Intensitas dan lamanya dampak 

  Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak 

  Sifat kumulatif dampak 

  Berbalik atau tidak berbaliknya dampak 

 



79 
 
 

Rona Lingkungan Awal 

Tinjauan lapangan untuk menganalisis kondisi lingkungan sebelum ada kegiatan 

Tinjauan lapangan dapat berupa : 

  Pengukuran langsung dan wawancara (data primer) : pengukuran 

kualitas udara, air, interview dengan masyarakat setempat, dll 

  Pengumpulan data sekunder dari instansi terkait 

Data dasar untuk mengkaji besar dan pentingnya dampak 

 

Prediksi Dampak 

Berdasarkan besaran dari komponen kegiatan 

Perkiraan besarnya dampak terhadap lingkungan secara kualitatif dan kuantitatif, 

misal : besarnya peningkayan konsentrasi pencemar udara dan luas sebarannya 

Prediksi menggunakan metodologi yang secara ilmiah dapat diterima. Contohnya 

menggunakan model-model matematis ataupun software yang sudah ada di pasaran, 

misalnya untuk melihat dispersi udara menggunakan model Dispersi Gauss 

 

Assessment Dampak 

Berdasarkan rona awal dan prediksi dampak 

Mengacu kepada standar/baku mutu yang berlaku, misalnya baku mutu air limbah, 

kebisingan, dll 

Rona awal + prediksi = > < baku mutu ? 

Ukuran dampak : 

  Jumlah manusia yang terkena dampak 

  Luas wilayah sebaran 

  Intensitas dan lamanya dampak 

  Banyaknya komponen lingkungan yang terkena 

 dampak 

  Sifat kumulatif dampak 

  Berbalik atau tidak berbaliknya dampak 
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Mitigasi Dampak 

 Upaya Pengelolaan yang harus dilakukan : 

  Penggunaan sarana WWTP 

  Alat pengendali pencemaran udara 

  Penggunaan peredam suara, dll 

  Dituangkan dalam dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) untuk 

seluruh komponen kegiatan yang memberikan dampak penting terhadap 

komponen lingkungan. 

 Tingkat keberhasilan upaya mitigasi dampak diukur dengan pemantauan yang 

dituangkan dalam dokumen RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) 

  Pelaksanaan RKL dan RPL harus dilaporkan secara periodik ke instansi terkait 

 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 

 Pemantauan Lingkungan (Duinker, 1983) : pengukuran berdasarkan waktu atau 

pengulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan pada 

waktu-waktu tertentu. 

 Kegunaan pemantauan : 

 Untuk menguji pendugaan dampak 

 Untuk mendapatkan efektivitas dari aktivitas atau teknologi yang digunakan 

untuk mengendalikan dampak negatif 

 Untuk mendapatkan tanda peringatan sedini mungkin mengenai perubahan 

lingkungan 

  Untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjang tuntutan-tuntutan ganti 

rugi. 

 

KONDISI PENYELENGGARAAN AMDAL SAAT INI 

1) PANDANGAN DAN KOMITMEN PEMRAKARSA 

  AMDAL DIPANDANG SEBAGAI COST CENTER 
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  BELUM TERDAPAT INSENTIF BAGI PEMRAKARSA YANG 

MENYELENGGARAKAN AMDAL 

2) KOMITMEN APARATUR PEMERINTAH 

 AMDAL DIPANDANG SEBAGAI INSTRUMEN  PERIJINAN 

 DIBANDING SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN 

 DAMPAK LINGKUNGAN 

  DOKUMEN AMDAL DISYARATKAN MENCANTUMKAN 

 SERINCI MUNGKIN UPAYA PENGELOLAAN DAN 

 PEMANTAUAN LINGKUNGAN 

  AMDAL BELUM DIPOSISIKAN SEBAGAI KELENGKAPAN 

 INFORMASI BAGI STUDI KELAYAKAN 

3) PANDANGAN PENGKAJI AMDAL 

  AMDAL MENSYARATKAN DATA/INFORMASI RENCANA KEGIATAN YANG 

LENGKAP DAN RINCI 

  RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 

DITUJUKAN BAGI SELURUH DAMPAK PENTING DAN TIDAK 

BERORIENTASI PADA LANGKAH REDUCE COST 

  RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 

CENDERUNG TIDAK DAPAT DIUBAH 

4) KEBIJAKAN, PERATURAN-PERUNDANGAN, DAN PENEGAKANNYA 

  PENEGAKAN HUKUM LEMAH 

  KETIDAKJELASAN KONSEP DAMPAK PENTING MENURUNKAN 

AKUNTABILITAS KAJIAN AMDAL 

  PERATURAN YANG ADA BELUM MENGAKOMODASIKAN PERUBAHAN 

RKL DAN RPL SESUAI KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG 

MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI RKL DAN RPL 

 

EVALUASI PENYELENGGARAAN AMDAL 

 TIDAK EFISIEN 
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  TIDAK COST EFFECTIVE 

  PROSES PANJANG DAN BIROKRATIS 

  METODOLOGI AMDAL BERSIFAT KAKU 

  AMDAL TIDAK TERINTEGRASI DALAM STUDI KELAYAKAN TEKNIS DAN 

EKONOMIS 

  MITIGASI CENDERUNG BERORIENTASI KEPADA END OF PIPE APPROACH 

  BERSIFAT STATIS DAN TIDAK DAPAT MENGAKOMODASIKAN KOMPLEKSITAS 

DAN DINAMIKA (KETIDAKPASTIAN) 

  TIDAK TERKAIT DENGAN SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAINNYA 

  PENGAWASAN PENYELENGGARAAN AMDAL LEMAH 

  PERANSERTA MASYARAKAT RENDAH 

 

AMDAL PARADIGMA BARU 

 FOKUS KAJIAN AMDAL 

 DARI PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK NEGATIF MENUJU 

PENCEGAHAN SEKALIGUS MENURUNKAN BIAYA OPERASI (REDUCE COST) DAN 

MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF (COMPETITIVE ADVENTAGE) 

 RKL DAN RPL 

 DARI YANG BERSIFAT KAKU DAN TIDAK DAPAT DIUBAH MENUJU SIFAT LUWES. 

PERUBAHAN SEHARUSNYA TIDAK MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN INSTANSI 

BERWENANG 

 PERANSERTA PUBLIK 

 DARI MILIK PEMRAKARSA DAN INSTANSI YANG BERWENANG MENUJU MILIK 

PEMRAKARSA, INSTANSI YANG BERWENANG, DAN WARGA MASYARAKAT YANG 

TERKENA DAMPAK 

 

JENIS USAHA WAJIB AMDAL 

Sebelumnya Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Amdal diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha 
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dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, 

dengan dinamika perkembangan yang terjadi, sejak diundangkannya PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU 

KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

tanggal 5 September 2019, Permen LH No. 05 tahun 2012 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal 

adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan 

 

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PermenLHK No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup 

yang wajib memiliki Amdal terdiri atas: 

 Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 

 Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak 

terbarukan; 

 Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber 

daya alam dalam pemanfaatannya; 

 Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, 

lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 

 Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan 

konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; 

 Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 

 Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
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 Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan 

negara; dan/atau 

 Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk 

mempengaruhi lingkungan hidup. 

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 

tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL dan jenis 

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan 

langsung dengan kawasan lindung. 

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan RI No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL. 
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