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1. KAITAN ILMU LINGKUNGAN DENGAN PERENCANAAN KOTA 

 

 Kota secara wujud, secara sosial dan secara economi adalah suatu sistem. Dalam 

melakukan perencanaan dan perancangan pengembangan wilayah banyak gejala penting 

yang harus dipertimbangkan. 

 Kota juga mempunyai pengaruh terhadap lingkungan fisika, misalnya terhadap 

cuaca. M enurut penelitian ternyata suhu udara kota lebih panas dari pada lingkungan 

disekitarnya/disekelilingnya.  

Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa suhu udara maksimum disebuah kota biasanya 

dicapai di daerah padai penduduk yang merupakan pusat kota  yang terpanas. Yang 

terendah suhunya terdapat sekitar pinggiran  kota, hal ini dapat dicatat dan diperhatikan 

melalui cara misalnya:  

1. M engukur langsung suhu udara kota diberbagai tempat di kota dan diberbagai 

kota; 

2. M engambil foto udara kota dengan menggunakan film  yang mempunyai 

kepekaan terhadap spektrum energi. 

3. M enggunakan model simulasi komputer. 

Panas yang terjadi dipusat kota yang padat penduduknya terjadi karena:  

a) Gedung-gedung yang relatif rendah dan terbuat dari bahan yang menyerap panas. 

b) Jalan aspal dan jalan beton setapak yang tak berpohon pelindung, akan 

memancarakan panas yang sangat kuat. 

c) Adanya gedung-gedung yang bertingkat tinggi disekelilingnya, dengan 

menggunakan dinding-dinding kaca yang justru memancarkan panas pada daerah 

sekelilingnnya.  

Untuk mengurangi panas dalam kota, dapat dilakukan dengan: 

a) Dalam perencanaan pengembangan kota, perlu diperhatikan peranan taman, 



Diktat Ilmu Terapan dan Lingkungan I 2

tanaman dan pohon yang cukup besar, air mancur, jalur hijau, dan pohon tepi 

jalan, dimana bukan saja sebagai penghias kota, tetapi juga untuk menciptakan 

suasana lingkungan yang nyaman dan turut memberikan kesan sejuk dalam kota 

dan bermanfaat sebagai tempat rekreasi serta penyerap debu. 

b) Dihidarkan penggunaan bahan-bahan yang justru memantulkan panas 

kesekelilingnya. 

Contoh: gedung-gedung bertingkat tinggi dengan menggunakan dinding kaca. 

c) Faktor lain yang perlu diperhatikan ialah dalam perencanaan atau penataan kota 

yang baik harus memperhatikan hubungan antara lingkungan alam dan manusia, 

karena dampak penting suatu kegiatan perencaan terhadap lingkungan hidup 

adalah pengaruhnya terhadap manusia. 

 

Bagi seorang Arsitek Ilmu Lingkungan itu penting sekali karena hal-hal sebagai 

berikut 

   1. M embantu melestarikan lingkungan alam  

   2. M embantu mencegah pencemaran 

   3. M embantu membuat lingkungan hidup yang sehat. 

Seorang Arsitek dalam memajukan  karyanya  perlu  memperhatikan efeknya 

terhadap pencemaran lingkungan alam  (dikota). Bila sebuah karya seorang 

Arsitek telah mencemari lingkungan alam (dikota), maka ia harus memperbaiki 

kesalahan tersebut. 

Disiplin Ilmu lain yang perlu dikuasai oleh seorang Arsitek ialah di antaranyá: 

- Ilmu Biologi mengingat : 

   1. Arsitek merancang untuk manusia 

   2. Kita harus hidup dengan florá dan fauna 

   3. Punahnya flora dan fauna menyebabkan punahnya manusia. 
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- Ilmu S osial Budaya mengingat : 

1. Kita adalah mahluk sosial 

2. Kebudayaan  adalah  wujud yang nyata dari  karya seorang manusia 

3. Ruang adalah wadah kegiatan sosial budaya. 

 

 Ilmu Pengetahuan Alam (Ilmu Kealaman) Ilmu Kealaman (Natural Science/sain) 

merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk 

di muka bumi sehingga terbentuk konsep dan prinsip. 

 Ilmu Alamiah Dasar (Basic Natural Science) hanya mengkaji konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip dasar yang essensial saja. 

 

Manusia yang Bersifat Unik 

M anusia berbeda dengan makhluk yang lainnya, memiliki sifat-sifat khusus, tidak 

setangguh makhluk hidup lain tetapi rohani manusia yaitu akal budinya dan kemauannya 

sangat kuat, sehingga dengan akal budi dan kemauannya manusia dapat mengembangkan 

IPTEK, sehingga manusia dapat menguasai dan mengungguli makhluk lain. Akal budi dan 

kemauan kerasnya itulah sifat unik manusia. 

 

Kuriositas/ rasa ingin tahu dan akal budi  

- M akhluk hidup termasuk manusia memberikan tanggapan terhadap rangsang dan 

lingkungan. M anusia, tanaman dan hewan tingkat tinggi. 

- Rasa ingin tahu/kuriositas pada hewan didorong oleh naluri (instinct) untuk 

mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang jaman. 

- M anusia juga memiliki naluri tetapi juga dilengkapi akal budi sehingga rasa ingin tahu 

tidak tetap sepanjang jaman tetapi selalu berkembang jadi manusia tidak pernah 

terpuaskan. 
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- M anusia mampu menggunakan pengetahuan yang lama dikombinasikan dengan 

pengetahuan baru sehingga menjadi hal yang  lebih baru, sehingga terbentuk akumulasi 

pengetahuan. 

- Ilmu pengetahuan berkembang kecuali untuk memenuhi kepuasan manusia juga agar 

manusia hidup lebih mudah dan menyenangkan. 
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Perkembangan Alam Pikiran Manusia 

- M anusia mempunyai rasa ingin tahu rahasia alam dengan menggunakan pengamatan 

dan penggunaan pengalaman, tetapi sering tidak dapat menjawab masalah dan tidak 

memuaskan.  

- Pengetahuan baru merupakan kombinasi antara pengalaman-pengalaman dan 

kepercayaan serta mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. 

- M itos dapat diterima orang pada waktu itu karena keterbatasan pengginderaan, 

penalaran dan hasrat ingin tahu yang harus segera dipenuhi.  

- Seiring dengan kemajuan jaman maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode pemecahan 

masalah secara alamiah yang dikenal dengan metode ilmiah (scientific method) 

- Berdasarkan kemampuan berpikir manusia yang makin maju dan perlengkapan 

pengamatan makin sempurna, maka mitos dengan berbagai legenda makin ditinggalkan 

orang dan cenderung menggunakan akal sehat (rasio). 

 

Lahirnya Ilmu Alamiah 

- M anusia dengan panca inderanya memberikan tanggapan terhadap rangsang termasuk 
gejala-gejala di alam. 

- Tanggapan tersebut merupakan pengalaman yang terakumulasi sehingga terbentuklah 
pengetahuan, yaitu kumpilan fakta-fakta. 

- Perkembangan pengetahuan didorong oleh: 
o dorongan untuk memuaskan diri yang bersifat non praktis/teoritis guna 

memenuhi kuriositas dan memahami hakekat alam dan isinya              Pure 

Science 

o dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan taraf 

hidup yang lebih tinggi. 

- Kedua dorongan itu menumbuhkan kemajuan ilmu pengetahuan             Ilmu 

pengetahuan terapan (Applied Science) 
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Kriteria Ilmiah 

  Kriteria/patokan merupakan rambu-rambu untuk menentukan benar/tidaknya 

sesuatu masuk status tertentu. 

  Pengetahuan termasuk kategori ilmu pengetahuan bila memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

o Teratur 

o Sistematis 

o Berobyek 

o Bermetode 

o Berlaku universal 

  Ilmu alam mempelajari segala sesuatu di alam sehingga alam menjadi obyek. 

Tujuannya mencari kebenaran tentang obyeknya, dan kebenarannya bersifat dalam 

serta mempunyai penyesuaian. 

  Ilmu pengetahuan harus obyektif untuk mencapai kebenaran yakni persesuaian 

antara pengetahuan dan objeknya tidak terjadi secara kebetulan tetapi harus 

menggunakan prosedur/metode yang tepat yaitu prosedur/metode ilmiah (scientific 

method). 

 

F. Metode Ilmiah dan Implementasinya 

- Segala kebenaran yang terkandung dalam ilmu alamb terletak pada metode ilmiah. 

- Ada 5 langkah prosedur ilmiah yaitu sbb: 

1). Penginderaan 

Penginderaan merupakan langkah pertama dari metode ilmiah dan segala sesuatu 

yang tidak dapat diindera tidak dapat diselidiki oleh ilmu alam, walaupun 

penginderaan tidak selalu langsung. 

2). M asalah/problema 
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Langkah yang kedua adalah menemukan masalah dengan kata lain membuat 

pertanyaan. 

3). Hipotesis 

÷ Pertanyaan yang tepat akan melahirkan suatu gambaran dan jawaban itu 

bersifat sementara yang merupakan suatu dugaan   

÷ Dalam ilmu alam dugaan sementara                           hipotesis 

÷ Untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau tidak diperlukan fakta atau 

data. 

÷ Fakta dapat dikumpulkan melalui survey/eksperimen. 

÷ Bila data tidak mendukung hipotesis maka perlu disusun hipotesis baru. 

÷ Hipotesis dapat dibuktikan melalui pengujian dan eksperimen. 

4). Eksperimen 

÷ Eksperimen/percobaan merupakan langkah ilmiah ke-4. 

÷ Pada tahap ini ilmu alam dan non ilmu alam dapat dipisahkann secara 

sempurna. 

÷ Eksperimen dapat menunjukkan bukti sebagai jawaban yang bersifat dugaan 

menjadi jawaban yang benar/alamiah. 

÷ Eksperimen yang baik harus dirancang dengan seksama, sehingga semua 

faktor dapat dikendalikan dan hipotesis dapat diuji kebenarannya. 

5). Teori 

Apabila suatu hipotesis telah didukung oleh bukti atau data yang meyakinkan 

dan bukti itu diperoleh dari berbagai eksperimen yang dilakukan di labolatorium 

dimana eksperimen itu diperoleh hasil/bukti yang valid maka disusunlah teori. 
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2. LINGKUNGAN HIDUP  

 

M anusia tidak akan dapat hidup sendirian tanpa adanya tumbuhan dan binatang 

disekitarnya. Komponen yang mendampingi/ada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai 

sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup bagi manusia. 

Umat manusia telah menyadari bahwa dewasa ini lingkungan hidup manusia 

semakin terganggu. Terganggunya lingkungan hidup manusia dikarenakan perilaku manusia 

yang tidak sesuai dengan lingkungannya. 

M anusia harus semakin menyadari bahwa hubungan manusia dengan alam sangat 

erat, kualitas lingkungan akan ditentukan oleh perilaku manusia, dan sebaliknya perilaku 

manusia juga akan dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Penduduk dunia mulai menaruh perhatian besar terhadap lingkungan hidup 

terutama dalam dasawarsa 1970 setelah diadakan konferensi PBB tentang lingkungan 

hidup di Stockholm pada tahun 1972 (konferensi Stockholm) yang dibuka pada tanggal 5 

Juni 1972 yang kemudian dikenal sebagai hari lingkungan hidup sedunia. 

Hasil dari konferensi Stockholm ini adalah dibentuknya badan khusus PBB yang 

mengurusi permasalahan lingkungan yaituu UNEP (United Nation Environmental 

Programe) yang bermarkas di Nairobi Kenya. 

Ini merupakan salah satu bentuk kesadaran bahwa masalah lingkungan haruslah 

dipecahkan bersama seperti pencemaran udara yang merusak lapisan ozon, dampaknya 

akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. 

 

Pengertian Lingkungan Hidup 

 Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, pasal 1 menyebutkan : 
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 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan 

makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

 Lingkungan hidup terutama dikaji dalam ilmu lingkungan yang merupakan ekologi 

terapan (applied ecology) dengan tujuan agar manusia dapat menerapkan prinsip dan 

konsep pokok ekologi dalam lingkungan hidup. 

 Ilmu lingkungan adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad 

hidup/manusia/dengan lingkungannya dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sebagai 

pendukungnya. Jadi ilmu lingkungan adalah perpaduan dari berbagai ilmu murni (pure 

science) yang kemudian dikembangkan sebagai ilmu penerapan. 

 Ekologi sebagai dasar dari ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang 

rumah tangga makhluk hidup (lingkungan), ilmu yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

 Dalam ekologi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya bersifat 

obyektif (manusia dipandang sama dengan makhluk yang lain). Dalam ilmu lingkungan 

hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat subyektif dimana manusia 

mempunyai hak khusus, segalanya dipandang dari segi kepentingan manusia tetapi 

manusia juga mempunyai  tanggung jawab yang paling besar terhadap lingkungan yang 

tidak mungkin diserahkan pada makhluk hidup yang lain. 

 M anusia memandang alam dari sudut pandang manusia yaitu antroposentrik. Manusia 

menganggap alam diciptakan untuk kepentingan sendiri. 

 Dengan meningkatnya taraf hidup dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin 

maju, ekploitasi lingkungan akan semakin mneingkat (kebutuhan akan sumber daya 

alam juga semakin besar), padahal kita tau suatu saat SDA juga akan habis karena 

terbatas. 
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 Disinilah perlunya kita mempelajari ilmu lingkungan agar kita dapat menempatkan diri 

sesuai dengan porsinya di dalam lingkungan yang harus kita jaga. 

 

Jenis-jenis Lingkungan 

Jenis-jenis Lingkungan 

Lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1. Lingkungan Fisik (berwujud benda mati) 

2. Lingkungan Biologi (berwujud benda hidup) 

3. Lingkungan Sosial, manusia-manusia yang ada disekitar kita 

 

Hubungan Kependudukan dan Lingkungan 

 M anusia purba dapat hidup serasi dengan alam karena jumlahnya sedikit sehingga 

kebutuhan mereka dapat terpenuhi oleh alam tanpa merusaknya. 

 M anusia sebagai komponen ekosistem hidup dan berkembang tergantung dipengaruhi 

oleh ekosistem. manusia dapat hidup karena ditopang oleh komponen ekosistem yang 

lain. seperti contoh keseimbangan interaksi antara mankhluk hidup dengan ekosistem. 

 Apabila pada suatu saat tersedia rumput yang subur dan banyak (sebagai makanan 

kelinci)           kelinci berkembang biak/banyak 

 dengan jumlah kelinci yang besar/banyak akan menghabiskan rumput yang tersedia. 

bila rumput habis/berkurang          jumlah kelinci belum berkurang (mati) sehingga 

jumlah rumput akan bertambah banyak. 

 maka apabila manusia berkembang tanpa batas melampaui daya dukung lingkungan 

akan terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan ekosistem tersebut. 

 bila jumlah manusia sangat besar maka diperlukan penggalian SDA secara besar-

besaran sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. 
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Ciri-ciri masalah kependudukan di Indonesia sebagai berikut: 

1. jumlah penduduk semakin bertambah 

jumlah penduduk yang besar akan memerlukan sumber daya alam yang besar pula, di 

lain pihak jumlah sumber daya alam terbatas. sedangkan kemampuan bumi untuk 

mendukung manusia yang ada di dalamnya juga terbatas. Diprediksikan sebelum akhir 

abad 21 jumlah maksimal manusia yang dapat ditampung bumi sudah terlampaui, 

sehingga pertumbuhan penduduk harus ditekan. 

2. Sebagian besar penduduk berusia muda 

kebutuhan yang harus dipenuhi untuk penduduk yang berusia muda lebih besar 

terutama sandang, pangan dan biaya pendidikan. Selain itu, penduduk berusia muda 

akan meningkatkan jumlah tenaga kerja padahal penyediaan lapangan pekerjaan 

merupakan masalah yang sulit dipecahkan. 

3. Tidak tersebar merata di pulau-pulau 

sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, hal ini akan menimbulkan 

masalah antara lain: 

- terjadinya penyerobotan hutan/perampasan hutan 

- tanah kritis semakin meluas 

- erosi dan banjir sulit dikendalikan 

- urbanisasi besar-besaran 

4. Penghasilan sebagian besar penduduk dari sector pertanian. 

besarnya penduduk yang hidup dari sector pertanian akan menyebabkan tekanan 

penduduk terhadap lahan pertanian. untuk mneguranginya perlu dipindahkan ke sektor 

lain, missal: industri 
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3. MANUS IÁ DAN LINGKUNGAN HIDUPNYÁ 

 

 Manusia  adalah  sejenis makluk hidup karena  itu manusia juga berinteraksi dengan 

alam lingkungannya. M anusia mempengaruhi lingkungan hidupnya  dan sebaliknya 

manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Tidak  berbeda dengan organisme/makluk hidup 

lainnya manusia bersama dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu ekosistem. 

1. Manusia komponen lingkungan yang dominan 

 Lingkungan hidup manusia juga terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik. Interaksi 

antara manusia dengan lingkungan hidupnya ditentukan oleh jenis, jumlah dan kondisi 

 serta sifat benda biotik dan abiotik itu.  

Disamping itu kelakuan dan tingkah kebudayaan manusia sangai ikut menentukan bentuk 

dan intensitas interaksi antara manusia dan alam lingkungannya. Didalam kesatuan 

ekosistem, kehidupan manusia adalah sebagai bagian dari unsur-unsur lain yang tak 

mungkin terpisahkan, karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung pulá  padá 

kelestarian ekosistimnya. 

 Untuk  menjagá  terjaminnyá  kelesatarian ekosistem, faktor manusiá   adalah  sangat 

dominan untuk menjag  keserasian hubungan timbal balik antará  manusiá  dengan 

lingkungannya sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu.  

Pengaruh manusiá terhadap lingkungannya dapat mengakibatkan tiga kemungkinan kepada 

kualitas lingkungan,  yaitu merusak, tetap lestari, memperbaiki. 

2. Manusia mungkin jadi perusak lingkungan  

 Yang pertama akan terjadi bilá manusiá mengusahakan sumber dayá alaí hanyá 

berdasarkan padá prinsip jangká pendek, yaitu untuk menghasilkan produk sebanyak 

mungkin pada waktu  sesingkat  dan modal sedikit mungkin. Usaha semacam itu dapat 

menimbulkan effek sampingan, yaitu menimbulkan pengaruh kepada lingkungan sehinggá 

kualitas lingkungan merosot sehingga  tak mampu lagi memberikan kehidupan yang 
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banyak kepadá manusiá yang tinggaì disekitarnya bahkan mungkin terjadi bencaná 

alam yang mengancam kelangsungan hidup manusia. 

 

3. Manusia Sadar Akan Kekeliruannya 

Yang kedua, manusiá telah sadar bahwá manusiá hanyá  merupakan sebagian dari 

keseluruhan ekosistem dan hakekat kehidupan dan kelangsungan ekosistemnyá  sangat 

 tergantung  dari kondisi lingkungan dan sebaliknya. Karená itu manusiá yang sadar 

dalam  tingkah lakunyá selalu akan menjagá agar keseimbangan sistem ekologi  tidak 

tergoncangkan sertá dijagá agar  keharmonisan  dan keseimbangan  lingkungnannyá  lestari. 

  Dengan begitu terjamin  pulá kelangsungan hidup dari semuá  organisma  hidup   itu,  

termasuk manusia. 

4. Dari Manusia Perusak Menjadi Manusia Pengelola 

   Yanç  ketiga¬ manusiá mempunyaé kesadaraî daî  tanggunç  jawaâ ataó  tingkaô kualitaó 

lingkungaî hidup. M anusia  berkeyakinan bahwá  makiî  tinggé kualitaó lingkiungaî makiî 

 banyaë  puolá manusiá  dapat mengambiì keuntungaî daî makiî besaò pulá  dayá dukunç 

 lingkungaî hiduð itõ untuë manusia. Karená itõ  dengaî segalá  usahá  dengaî menggunakaî 

alaô teknologé  moderî  yanç dimilikinya   maká   sambiì  menfaatkaî   sumbeò   dayá   alaí 

lingkungan¬ jugá meningkatkaî kualitaó lingkungannya. 

5. S epanjang S ejarah Manusiá Didalam alam Lingkungannya 

a) M anusiá sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Padá waktõ  kehidupaî 

 manusiá  masiè  sederhana, dalaím memanfaatkan  kekeayaan alam yang disajikan 

manusiá belum dilengkapi dengan alat-alat hasil teknologi yang mempunyai 

kemampuan besar untuk mengeskplotasi alam.  Banyak  sekali rintangan 

rintangan alam yanç merupakaî  hambatan  bagi kegiatan  manusiá yanç taë dapat 

 diatasinya.  Akibatnyá seakaî akaî  alaí menentukaî  sejauè  maná  ruanç   geraë 

manusia, daî pengaruè lingkungaî alaí sangaô kuaô  terhadað kehidupaî manusia. 
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Phisió determinis) 

b) M anusiá mempengaruhé lingkungaî fisik. Kebudayaan manusia terus 

berkembangn. Teknologi yang bertambah maju terus menerus¬ mempunyaé 

 akibat   besar terhadap hubungaî manusiá dengaî alam. Dengan perlengkapan 

 modern   manusiá  mampu mempengaruhi alam lingkungan meneuruô 

 kehendaknya. Batas hambatan yang masih adá  dari alam  sangat jauh dan jaranç 

dijumpainyá maká banyak oranç berpendapat bahwá menusiá  dapat  berbuat 

 sekehendaknyá terhadap lingkungan hidupnyá (Possobelisme)  

c) M anusiá dan lingkungan fisik saling mempengaruhi. Dengaî   perkembangaî 

  waktu¬   kemajuaî   teknologé dan perkembangaî  sosiaì budayá daré 

masyarakat¬  maká berubah  pulá   pandangaî   oranç  mengenaé  manusiá dengaî 

  alam lingkiungannyá  

d)  Kebudayaaî   menjadé  perantará  hubungaî  manusiá   dengan 

lingkuîgannyá. Dengaî  tingkaaô  kebudayaaî daî teknologi¬  manusiá  dapat  

memiliè bagaiamaná bentuë usahá untuë memanfaatakaî  sumber dayá alaí 

lingkungnannyá yanç tersedia.  Akan  tetapi dalam alam modernpun tetap masih 

 adá  faktor-faktor  alam  yang  masih  menghambat  aktifitas kegiatan manusia  

dalaí memanfaatkaî sumbeò dayá alaí yanç disajikan oleh  alaí lingkungannya¬ 

manusiá-manusiá  terus  berusahá mençatasinya. 

e)  Hubungan manusia dengan lingkungan fisik sangat kompleks. Hubungaî  manusiá 

dengaî alaí lingkungnaî  sangaô  komplekó karená manusiá memiliki aspek-aspek 

fisiologis, psikologis, ekonomé  politis, spiritual, sosiologió dilaiî  p ihaë alam 

lingkungaî  memepunyaé banyaë faktoò-faktoò seperti  cuaca, iklim,  air tawar, air 

laut, flora, fauna,  geologi,  tanah dan bentuk bentuk daratan. Unsur sosiaì budayá 

dengaî lingkungnaî alaí salinç  terjadé áksé daî reaksi Kualitaó   kehidupaî 

  manusiá   kemakmuraî   daî   tingkaô kebudayaannyá  dapaô  tercermiî  padá 
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 kualitaó  lingkungaî kehiäuapaî tempaô tinggalnya. Dalam  rangkm upaya 

perubahan sikap  mental dari manusia perusak menjadi manusia Indoensiá 

pembangunaî  lingkungan hidup,  maká  apakaè  dasaò-dasaò  kebijaksanaaî  yang 

harus diterapkan dalaí pemanfaatkaî sumbeò dayá alaí.  

 

Lingkungan Hidup Di Indonesia     

Banyaë kondisé lingkungaî hiduð yanç telaè rusaë dé Indonesia,   sikap  daî perilakõ daré 

kebanyakaî manusiá  Indonesia,  masih  sebagai  pemanfaat untuk dirinyá sendiri  tanpá 

 memperhatikan kelestariaî  sumbeò  dayá lingkungaî  hidupnya®  M ereká tidak 

menyadaré bahwá perubahaî polá lingkungaî  akaî mempengaruhi pulá kehidupannya. 

Perkembangaî  industré dé Indoensiá berjalaî  dengaî cepatnya dengá penerapaî teknologé 

modern¬ namuî ternyatá terjadi pula perubahan lingkungan dengan efef negatif yang tidak 

menguntungkan bagi pelestarian lingkungan. 

 

M asalah lingkungaî  hiduð  dé  Indosnesiá  sebenarnya ialah masalah perubahaî  konseð 

 mentaì  manusiá  Indonesia dan diusahakaî  peruabahî daré sikað mentaì manusiá perusak 

alam lingkungan menjadé  manusiá  Indoensiá pembangun lingkungan hidupnya 

Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan kelestarian, keseimbangan, dan 

lingkungan. Jiká mungkin harus meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga dapat 

dinikmati oleh generasi ke generasi berikutnya. 

Usaha pelestarian lingkungan hidup di Indonesiá hanya mungkin jiká   didukung  oleh 

semua warganya,   kearifan terhadap lingkungaî  hiduð  haruó  menjadé  milië  daré setiap 

warga Indonesia atau membudayá didalaí seluruè masyarakaô  bangsa Indonesia. 

 Perubahan konsep mentat manusia memerlukan waktu panjang, misalnyá melalué 

pendidikaî lingkungaî hiduð kepadá masyarakat Indonesia baik melalui pendidikan formal 

dan non formal. 
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 4. ILMU LINGKUNGAN DAN EKOLOGI 

 

BATAS AN-BATAS AN ILMU LINGKUNGAN DAN EKOLOGI 

ILMU LINGKUNGAN 

 Suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup (manusia) dengan 

lingkungan melalui pendekatan ekologis dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu 

untuk penjelasannya/pendukungnya. 

 Ilmu-ilmu tersebut memberi partisipasi melalui berbagai teori untuk dimanfaatkan 

sebagai ilmu baru yaitu ilmu lingkungan terapan. 

 Ilmu lingkungan ditekankan kepada variable-variabel : 

- M ateri  : benda 

- Ruang  : tempat 

- Waktu 

- Energi  : kemampuan untuk melakukan kerja/daya 

- Diversitas : keanekaragaman 

 Ilmu lingkungan sebagai ilmu terapan adalah:  

Ilmu yang mencoba meramalkan perkiraan factor pengaruh yang terdapat di dalam 

lingkungan jaad hidup. 

 

EKOLOGI 

 Cabang ilmu biologi yang mengkhususkan diri terhadap masalah lingkungan 

environmental biologi. 

 Ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara organisme hidup dengan 

lingkungannya secara alamiah melalui suatu tatanan ekosistem.  

 Perbedaan diantara ke-2 ilmu tersebut: 

1. Ilmu Lingkungan 
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-hubungan searah 

-melibatkan berbagai disiplin ilmu         sebagai ilmu penerapan/applied science 

2. Ekologi 

-hubungan timbal balik (2 arah) 

-dasarnya hanya ilmu biologi          dikenal sebagai pure science 

 Persamaannya : Keduanya berpijak pada kaidah ekologi/alamiah 

  

1) Istilah Ekologi : 

 Kata ekologi berasal dari kata :   Oiko  rumah/tempat tinggal. Logos  studi/telaahan. 

 Ekologi adalah bagian dari ilmu biologi murni yang pada pokoknya dapat dibagi 

berdasarkan: 

Lapisan vertikal     Keratan taksonomi 

-morfologi      -mikologi 

-histologi      -mikrobiologi 

-anatomi      -entomologi 

-genetika      -ornitologi 

-fisiologi      -botani 

-ekologi      -botani 

-dll       -dll 

 Jadi pengertian ekologi berasal dari kata adalah ilmu tentang rumah/tempat tinggal 

makhluk. Secara definisi biasanya ekologi ialah sebagai ilmu yang mempelajari 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

  contoh: Tumbuhan memerlukan sinar matahari, tanah dan air.  

              Tumbuhan menjadi makanan hewan 

             Hewan menjadi makanan manusia 
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2) Tingkat Organisasi Makhluk Hidup. 

 M akhluk hidup berdasarkan pemahaman ekologi merupakan deretan organisasi biologi. 
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 Bila deretan dalam pemahaman ekologi maka akan terlihat suatu deretan organisasi 

biologi yang disebut S pektrum Biologi. 

 

P s j o s o p  k e b 

R e a r i r o o k i 

O l r g s g p  m o o 

T  i a t a u u s s 

O  n n e n l n i f 

P  g  m i a I s e 

L  a  o s s t t r 

A  n  r m i a e 

S    g e  s m 

M     a 

A    n 

Keterangan; tingkat organisasi dari kiri ke kanan makin kompleks : 

a) Protoplasma: Protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas 

senyawa organik yang kompleks 

b) S el: Sel adalah satuan dasar suatu organisme, yang terdiri atas protoplasma 

dan inti yang ada dalam membran 

c) Jaringan: Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi 

sama.  misalnya : jaringaî otot 

d) Organ: Organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisma yang 

mempunyai fungsi tertentu.  misalnya: Daun dan akar pada tumbuhan 

e) S istem Organ: Sistem organ adalah kerja sama antara struktur dan fungsional 

yang harmonis.   misalnya: kerja sama antara mata dan tangan. 

f) Organisma: Organisma merupakan suatu benda hidup, jasad hidup atau 
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makhluë hidup. 

g) Populasi: Populasi adalah kelompok organisma yang sejenis yang hidup dan 

berkembang biak pada suatu daerah tertentu 

h) Komunitas: Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis yang 

menempati suatu daerah tertentu dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. 

misalnya: misalnya ikan mas dapat berinteraksi dengan ikan mujair. 

i) Ekosistem: Ekosistem adalah merupakan sitem hubungan timbal balik yang 

kompleks antara organisma dan lingkungannya baik yang hidup maupun yang 

mati/tak hidup (tanah, air, udara) yang secara bersama-sama membentuk suatu 

sistem ekologi. 

j) Biosfer: biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem berinteraksi. 

3) Pembagian Ekologi : 

 Golongan cakupan ekologi menurut bidang kajiannya : 

a) Autekologi: Autekologi yaitu ekologi yang mempelajari suatu jenis 

(speties) organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

b) Sinekologi: Sinekologi yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok 

organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah 

tertentu. 

 Pembagian Menurut Habitat: 

Kajian ekologi menurun Habitat atau Tempat suatu  jenis átau kelompok jenis 

tertentu misalnyá : 

 Ekologi Kelautan       Ekologi Darat 

 Ekologi Perairan Tawar           Ekologi M uará sungai ke laut  

 Ekologi Padang Rumput   

 Pembagian Menurut Taxonomi:  

Yaitu sesuai dengan sistematika makhluk hidup misalnyá 
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  Ekologi Tumbuhan     

  Ekologi Hewan 

     Ekologi M ikroba/Jasad Renik. 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Ekologi Dengan Ilmu Lainnya  

 Ekologi adalah bagian kecil dari Biologi. 

 Biologi murni dapat dibagi menjadi  yaitu : 

a) Lapisan Vertikal :  

M orfologi tentang bentuk luar 

Anatomi  tentang bagian-bagian dalam 

Histologi tentang jaringan mikroskopis 

Fisiologi tentang proses kerjá/faal   

Genetika tentang sifat keturunan    

Ekologi tentang rumah organisme 

 

b) Sistematika Atau Kerataan Taksonomi :     

M ikologi tentang jamur 

M irkobiologi tentang jasad renik     

Entomologi tentang serangga     

Ornitologi tentang burung 
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Botani tentang tumbuh-tumbuhan 

 

Namun  disamping  hal tersebut ekologi tidak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya : 

1) Hubungan Ekologi dengan Ilmu Alam : 

a) Ilmu Fisika berperan karená ekologi berkatian dengan proses yang dipengaruhi 

faktor fisik. seperti : Matahari, daya serap tanah, hujan dll. 

b) Ilmu Kimia berperan karená ekologi dipengaruhi oleh proses kimia. seperti : 

Pendaman unsur-unsur C, N, CO² merupakan bagian yang penting. 

c) Ilmu Bumi dan Antariksa juga berperan karena ekologi berkaitan dengan berbagai 

proses yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa. seperti siang-malam, musim 

kemarau, musim penghujan, erosi, sedimentasi dll. 

2) Hubungan Ekologi dengan Ilmu S osial. 

Ilmu Sosial sangat penting bila kitá mempelajari peran ekosistem terhadap kehidupan 

manusia. 
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5. AZAS -AZAS  EKOLOGI 

 

Hubungan antara suatu organisma dengan organisma lainnya (lingkungan hayati) dan 

antara organisma dengan lingkungan fisikkimia (lingkungan non hayati), adalah sebagai 

berikut. 

A) Konsep Ekosistem. 

Sistem hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati (organisme) dengan unsur-

unsur non hayati (zat-zat tak  hidup) yang  terdapat  di kawasan alam disebut sistem 

ekologi  atau ekosistem. 

1. Berdasarkan fungsinya,  suatu ekosistem terdiri  dari dua komponen, yaitu : 

a) Komponen Autrotrofik. 

Yaitu organisma yang mampu menyediakan makanannya sendiri, yaitu berupa 

bahan-bahan organik dari  bahan-bahan anorganik  dengan bantuan  energi 

matahari atau klorofil (zat hijau daun). 

Organisma yang mengandung klorofil  disebut organisma autrotrofik. 

b) Komponen Heterotrofik. 

Yaitu organisma yang memperoleh makanan dari organisma lainnya. 

contoh: jamur, jazad renik (mikroorganisme) dan hewan. 

2. Berdasarkan segi penyusunannya, ekosistem dapat dibedakan dalam (empat) 

komponen: 

a) Bahan tak hidup (non hayati/abiotik). 

Yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar 

matahari yang merupakan medium untuk berlangsungnya kehidupan.       

b) Produsen. 

Yaitu organisma yang autrotrofik yang umumnya tumbuhan berklorofiln yang 

 mensintesis makanan dari bahan anorganik yang sederhana. 
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c) Konsumen. 

Yaitu organisma heterotrofik.  

Misalnya hewan dan manusia yang makan organisma lainnya. 

d) Pengurai. 

Yaitu organisma heterotrofik yang mengurai bahan organik yang berasal dari 

bahan organisma mati. Misalnya : Jamur dan bakteria. 

 

B. Proses Produksi Dan Dekomposisi. 

Proses Produksi 

 Dalam  proses fotosintesis dihasilkan O2 (oksigen) dan gula karbohidrat (C6H12O6)n. 

   Fotosintesis : 

      Sinar Matahari 

   6 CO²     +  12 H2O     (C6H12O6)  +   6 O2  

  karbon dioksida air            gula    atau     oksigen 

          karbohidrat 

 Kebalikan  dari proses fotosintesis ialah proses pernafasan respirasi yang terjadi 

oksidasi atau pembakaran bahan makanan, khususnya  karbohidrat yang menghasilkan 

energi untuk  tubuh pergerakan, reproduksi dll. 

Respirasi : 

(C6H12O6)        +  6 O2          6 H2O       +   12 CO2             +  Enegi 

bahan makanan   oksigen                 air                 karbon dioksida 

karbohidrat        
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Proses Dekomposisi 

 Dekomposisi merupakan akibat dari proses jazat renik memperoleh energi untuk 

keperluan hidupnya. Jazad renik mengeluarkan berbagai enzim yang dimasukkan 

dalam organisma mati dan sebagai hasil dekomposisi diserap oleh jazat renik sebagai 

bahan makanannya. 

 Organisma pengurai mempunyai 3 (tiga) fungsi dalam ekosistem selain mengatur 

keperluan hidupnya sendiri yaitu: 

a) Mineralisasi bahan-bahan organik yang telah mati. 

b) Menghasilkan makanan untuk organisma lain. 

c) Menghasilkan zat-zat kimia yang disebut hormon lingkungan". 

 

C. Keseimbangan Dalam Ekosistem. 

 Dalam suatu  ekosistem terdapat suatu keseimbangan yang dinamakan Homeostatis, 

yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara 

keseluruhan. 

 Dalam mekanisme keseimbangan terdapat pengaturan penyimpanan bahan-bahan, 

pelepasan hara  makanan makanan, pertumbuhan organisme dan produksi, serta 

dekomposisi bahan-bahan organik. 

 M eskipun  suatu  ekosistem  mempunyai dayá  tahan  yang besar sekali, tetapi batas 

mekanisme homeostatis sering dirusak oleh kegiatan manusia. 

o contoh : Penebangan  hutan alam sering  melapaui  batas dan  merusák 

mekanisme homeostatis dalam ekosistem hutan. 

 

D. Habitat dan Relung. 

Habitat adalah tempat suatu organisme hidup. Adapun Relung secará biologis adalah 

profesi organisme dalam lingkungan hidupnya. 
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E. Energi Dan Ekosistem. 

Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Perilaku 

energi di alam bebas mengikuti hukum termodinamika. 

 

Hukum Termodinamika I: 

‘Energi dapat dirubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain, tetapi energi 

tidak pernah dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan’. 

contoh : Energi cahaya dapat dirubah menjadi energi  panas, dan dapat pula diubah 

menjadi energi potensial dalam bentuk makanan.  

 

 

 Hukum Termodinamika II : 

‘Setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi energi dari bentuk energi 

yang  terpusat  menjadi bentuk energi yang terpencal’. 

contoh: Benda panas pasti menyebarkan ke lingkungan yang  lebih rendah suhunya. 

Oleh  karena berbagai energi selalu memencau  menjadi energi panas, maka tidak ada 

transformasi secara spontan dari suatu bentuk energi menjadi energi potensial berlangsung 

10°C dengan efisien. 

Dalam proses fotosintesis, hanya sedikit saja energi surya yang dirubah  menjadi energi 

potensial dalam bentuk pangan, sedangkan sebagian besar radiasi surya itu berubah 

menjadi energi panas. 

1) Rantai Pangan. 

 Rantai pangan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan, melalui 

sederetan organisme yang  makan  dan yang dimakan. 

 Para Ilmuwan Ekologi mengenalkan tiga macam rantai pangan pokok, yaitu : 
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a) Rantai Pemangsa: 

Dimulai dari hewan kecil sebagai mata rantai pertama, kepada hewan yang lebih 

besar, dan berakhir pada hewan terbesar. 

Landasan permulaan adalah tumbuhan sebagai produsen. 

b) Rantai Parasit: 

Dimulai dari organisma besar kepada organisma kecil, yang hidup sebagai parasit. 

c) Rantai Saprofit: 

Berjalan dari organisma mati ke jazat renik. Rantai-rantai init idak berjalan sendiri 

- sendiri, tetapi saling berkaitan yang satu dengan lainnya, sehingga membentuk  

 Jaring-Jaring Pangan. 

Dalam  ekosistem  alami yang komplek terdapat  tingkat trofik suatu kelompok 

organisme. Berbagai organisma yang memperoleh sumber makanan melalui langkah 

yang sama, dianggap termasuk pada tingkat trofik yang sama. 

 Macam tingkat trofik ialah : 

- Tingkat Trofik   I Tumbuhan hijau 

- Tingkat Trofik  II Herbivora 

- Tingkat Trofik III Karnivora  

- Tingkat Trofik  IV Karnivora Sekunder 

 
 
2) S truktur Trofik Dan Piramida Ekologi. 

S truktur Trofik. 

- Fenomena interaksi antara rantai-rantai makanan dan hubungan metabolisma 

dengan ukuran organisma menyebabkan berbagai komunitas mempunyai struktur 

trofik tertentu. 

- Dengan demikian suatu tipe ekosistem tertentu misalnya Ekosistem  Danau, 

Hutan, Padang Rumput, Terumbu Karang akan memiliki struktur trofik dengan 
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karakteristik yang tertentu pula. 

- Struktur trofik dapat diukur baik dengan biomassa per satuan luas, maupun 

dengan banyaknya energi yang tertambat per satuan luas per satuan waktu pada 

tingkat trofik yang berurutan. 

Piramida Ekologi. 

Piramida  ekologi  memberikan  gambaran kasar tentang efek hubungan rantai pangan 

untuk kelompok ekologi secara menyeluruh. 

3) Produktifitas. 

- Setiap ekosistem atau komunitas atau bagian-bagiannya memiliki produktifitas 

dasar atau disebut sebagai produktifitas primer. Batasan produktifitas primer 

adalah kecepatan penyimpanan energipotensial oleh organisma produsen melalui 

proses fotosintesis dan kemosistesis, dalam bahan-bahan organik yang dapat 

digunakan sebagai bahan pangan. 

- Dapat dikenal pula kategori produktifitas, yaitu : 

a) Produktifitas Primer Kotor. 

Yaitu kecepatan total fotosintesis, disebut juga fotosintesis total. 

b) Produktifitas Primer Bersih. 

Yaitu kecepatan penyimpanan bahan-bahan organik dalam jaringan tumbuhan, 

disebut juga fotosintesis nyata.  
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6. EKOS IS TEM 

 

Suatu organisme tidak dapat hidup mandiri dimanapun dia berada. Untuk kelangsungan 

hidupnya organisme memerlukan kehadiran organisme lain dan sumber daya alam yang 

ada untuk keperluan pangan, pertumbuhan, perkembangbiakan dsb. Hubungan suatu 

individu sangat rumit dan timbal balik sifatnya. 

 

A. Konsep Ekosistem 

 Ekosistem  suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

 M enurut pengertiannya, suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang 

bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen 

hidup dan tak hidup di suatu tempat berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang 

teratur. M asing-masing komponen mempunyai fungsi. 

 Dilihat dari fungsinya ekosistem terdiri dari dua komponen yaitu: 

1. Komponen Autotropik (Authos : sendiri, trophikos: menyediakan) 

Yaitu organisme yang mampu menyediakan/mensintesa makanannya sendiri 

yang berupa bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan 

energi matahari/klorofil. 

Oleh karena itu organisme yang mengandung klorofil disebut organisme 

autotropik. 

2. Komponen Heterotropik (hetero: berbeda/lain) 

Yaitu organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik 

sebagai bahan makanannya dan bahan tersebut disintesa dan disediakan oleh 

organisme lain. 

M isal: Hewan, jamur dan jasad renik 
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 Berdasarkan segi penyusunnya, ekosistem dibedakan : 

1. Bahan tak hidup (abiotik, non hayati) 

Yaitu komponen fisik kimia, tanah, air, udara, sinar matahari dan sebagainya 

merupakan medium/substrat untuk berlangsungnya kehidupan. 

2. Produsen 

Yaitu organisme autotropik yang umumnya tumbuhan berklorofil yang 

mensintesis makanan dari bahan an organik yang sederhana. 

3. Konsumen 

Yaitu organisme heterotropik 

M isal: hewan/manusia yang memakan organisme lain. 

4. Pengurai/perombak/dekomposer 

Yaitu organisme heterotropik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari 

organisme mati. 

 Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam keseimbangan 

tertentu, keseimbangan itu tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis. Ia selalu 

berubah-ubah. Perubahan itu dapat terjadi secara alamiah sebagai akibat perbuatan 

manusia. 

 

B. Proses Produksi dan Dekomposisi 

 Proses Produksi 

 Fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat dari bahan an organik sebagai 

berikut: 

6CO2 + 6H2O                            klorofil
matahariE 

  (gula)    C6H12O6 + 6O2 

Zat anorganik     
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 Energi surya disimpan dalam bentuk energi potensial berupa makanan. 

Didalam tubuh setiap organisme terjadi proses pernafasan/respirasi yang 

merupakan kebalikan dari proses fotosintesis dimana terjadi 

oksidasi/pembakaran bahan makanan khususnya karbohidrat yang 

menghasilkan energi untuk tumbuh, pergerakan, reproduksi dll. 

C6H12O6 + 6O2   6H2O + 6CO2 + e 

 

 Dekomposisi 

 M erupakan akibat dari proses jasad renik memperoleh energi untuk keperluan 

hidupnya. 

 Jasad renik mengeluarkan berbagai enzim yang diperlukan untuk kelangsungan 

proses kimia, berbagai enzim di masukkan kedalam organisme mati dan 

sebagian dekomposisi diserap oleh jasad renik sendiri sebagai makanannya, 

sebagian lagi tertinggal di dalam tanah. 

 Organisme pengurai mempunyai 3 fungsi utama dalam suatu ekosistem selain 

mengatur keperluan dan kelangsungan kehidupannya sendiri yaitu: 

1. M ineralisasi bahan-bahan organik yang telah mati. 

2. M enghasilkan makanan untuk organisme lain 

3. M enghasilkan zat-zat kimia yang disebut hormon lingkungan. 

 

C. Keseimbangan Dalam Ekosistem 

 Dalam suatu ekosistem terdapat suatu keseimbangan yang dinamankan 

“homeostatis”, yaitu : kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan 

dalam system secara keseluruhan, seperti mekanisme yang mengatur penyimpanan 

bahan-bahan, pelepasan hara makanan, pertumbuhan organisme dan produksi, dan 

dekomposisi bahan-bahan organik. 
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 M eskipun suatu ekosistem mempunyai daya tahan yang besar sekali terhadap 

perubahan, tetapi biasanya batas mekanisme homeostatis dengan mudah dapat 

diterobos oleh kegiatan manusia. 

 

 

D. Habitat dan Relung 

 Habitat : tempat suatu organisme hidup 

M isalnya : - habitat ikan mas : perairan tawar 

        - habitat ikan hiu : perairan laut. 

 Habitat makhluk dapat lebih dari satu, misalnya ikan salem waktu dewasa 

mempunyai habitat di laut dan waktu akan bertelur ikan itu akan berenang ke 

sungai sampai ke hulu. Didaerah hulu, ikan akan bertelur , anak ikan untuk 

beberapa tahun tinggal disungai kemudian kembali ke laut untuk menjadi dewasa 

sampai saatnya ikan akan bertelur. 

 Di dalam habitatnya makhluk mempunyai cara tertentu untuk hidup. Cara hidup 

disebut relung 

 Relung ada yang bersifat umum disebut generalis dan yang bersifat khas (makan 

sedikit jenis makanan) disebut spesialis. 

 M akhluk yang bersifat generalis disebut juga polifag artinya makan banyak jenis. 

 Sedangkan yang spesialis terbagi 2 : 

- oligofag  : makan sedikit jenis  

- M onofag  : makan satu jenis saja 

M issal : wereng makanannya padi (biasanya rentan terhadap kepunahan) 

Populasinya kecil setelah masa panen dan membesar lagi setelah sawah 

ditanami padi. 
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E. Energi Dalam Ekosistem 

 Energi : kemampuan untuk melakukan pekerjaan. 

Perilaku enegi di alam bebas mengikuti hokum “Termodinamika” 

 Hukum Termodinamika I 

Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain, tetapi energi tidak 

dapat diciptakan dan dimusnahkan  jumlah energi dalam alam semesta 

konstan. 

Contoh energi cahaya  energi panas energi potensial dalam bentuk 

makanan (melalui proses fotosintesis dan metabolisme tubuh). 

 Hukum Termodinamika II 

 Energi yang ada tidak seluruhnya dapat dipakai untuk melakukan kerja. Karena 

itu waktu kita menggunakan energi untuk melakukan kerja kita tidak mungkin 

mencapai efisiensi 100%. 

 Dalam proses fotosintesis misalnya hanya sedikit saja energi surya yang 

diubah menjadi potensial dalam bentuk pangan, sedangkan sebagian besar 

energi surya berubah menjadi panas. 

 Bagian energi yang tidak dapat dipakai untuk melakukan kerja disebut 

entropi.. 

 

 

F. Rantai pangan 

 Adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan 

organisme yang makan dan yang dimakan. 

 Para ilmuwan ekologi mengenalkan 3 macam rantai pokok yaitu: 
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a. Rantai pemangsa : dimulai dari hewan kecil sebagai mata rantai I, kepada 

hewan yang lebih besar, berakhir pada hewan yang besar. Landasan permulaan 

adalah tumbuhan sebagai produsen. 

b. Rantai parasit : dimulai dari organisme besar kepada organisme kecil yang 

hidup sebagai parasit. 

c. Rantai saprofit : berjalan ke organisme mati ke jasad renik. 
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S istem Transformasi Energi Dalam Kehidupan Organisme 

 

 

M atahari 

 

  

 

 

 

 

Sampah organik berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan mati 

 

 

Pembusukan oleh mikroba tanah menjadi humus 

 

 

M ineralisasi oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral 

 

 

Bahan mineral siap diserap oleh tumbuhan. 

 

 Rantai-rantai ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling berkaitan yang satu 

dengan lainnya membentuk jarring-jaring pangan. Dalam ekosistem alami yang 

kompleks dikenal adanya tingkat trofik suatu kelompok organisme 

 M acam tingkat trofik: 

 Tingkat trofik I : Tumbuhan hijau 

Produsen 
Tumbuhan 
Berklorofil 

Konsumen 
Herbivora 

Konsumen II 
Karnivora Kecil 

Konsumen II 
Karnivora Besar 



 39

 Tingkat trofik II : Herbivora 

 Tingkat trofik III : Karnivora 

 Tingkat Trofik IV : Karnivora sekunder 

 

G. Populasi dan Komunitas 

 Suatu organisme tidak hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama-sama dengan 

organisme sejenis atau dengan yang tidak sejenis. Berbagai organisme yang hidup 

disuatu tempat, baik yang besar maupun yang kecil, tergabung dalam suatu 

persekutuan yang disebut komunitas biotik. 

 Suatu komunitas biotik terikat sebagai suatu unit oleh saling ketergantungan 

anggota-anggotanya yang bersekutu lebih akrab lagi satu sama lain, sehingga 

kelompok kecil itu merupakan unit yang kohesif. 

 Berbagai kelompok dalam komunitas biotik tersebut dinamakan populasi. 

 Populasi adalah suatu kelompok organisme yang terdiri atas individu-individu 

yang tergolong dalam satu jenis, atau satu varietas, satu ekotipe atau satu unit 

taksonomi lain yang terdapat pada suatu tempat. 
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7. POPULAS I DAN KOMUNITAS  

 

Suatu organisma tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus diduk bersama-sama 

dengan organism sejenis atau yang tidak sejenis. Berbagai organisma yang hidup di suatu 

tempat, baik yang kecil maupun yang besar tergabung dalam persekutuan yang disebut 

Komunitas Biotik. 

Suatu komunitas biotik terikat sebagai suatu unit oleh saling ketergantungan anggota-

anggotanya. Komunitas biotik terdiri atau kelompok-kelompok kecil yang anggota-

anggotanya bersekutu lebih akrab lagi satu sama lain, sehingga kelompok kecil itu 

merupakan unit yang kohesif. 

Berbagai kelompok dalam komunitas biotik tersebut dinamakan Populasi 

1) Populasi 

 Populasi  mempunyai karakteristik yang khas untuk kelompok, yang tidak 

dimiliki oleh masing-masing individu anggotanya. 

Karakteristik ini antara lain adalah: 

a) Kepadatan ; b) Natalitas (laju kelahiran); c) M ortalitas (laju kematian); d) 

Potensi Biotik; e) Penyebaran Umur; f) Betuk Pertumbuhan. 

 Natalitas dan mortalitas menentukan pertumbuhan populasi. Populasi tumbuh 

bila natalitas melebihi mortalitas. 

 Dalam suatu daerah atau suatu ekosistem, pertumbuhan dipengaruhi oleh 

imigrasi dan emigrasi (perpindahan keluar). Tetapi dalam biosfeer yang 

merupakan suatu ekosistem juga, tidak ada imigrasi dan emigrasi. 

 Pertumbuhan cenderung untuk melaju terus dengan cepat bila ruang dan bahan-

bahan berlimpah, dan akan mengendap bila kedua faktor tersebut berkurang, 

yang kemudian akan mendatar bila ruang dan bahan-bahan menjadi terbatas. 

 Suatu populasi dikatakan tumbuh dalam laju potensi biotik bila pertumbuhan 
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itu dalam keadaan maksimum. Laju seperti itu tercapai dalam keadaan yang 

sangat menguntungkan sehingga natalitas mencapai tingkat maksimum dan 

mortalitas minimum. 

 Dalam alam laju petumbuhan pertumbuhan maksimum itu dapat terjadi tetapi 

tidak dapat dipertahankan, karena lingkungan akan memberikan suatu tekanan 

atau tahanan. Tahanan lingkungan ini merupakan gabungan dari semua faktok 

yang berpengaruh terhadap peningkatan mortalitas atau penurunan natalitas. 

Bila keseimbangan antara potensi biotik dan tahanan lingkungan tercapai, maka 

populasi tidak akan tumbuh. 

 Di alam baik populasi hewan maupun populasi tumbuhan selalu berubah-ubah 

disekitar harga rata-rata. Pertambahan atau penurunan secara menyolok akan 

terjadi bila terjadi gangguan yang drastis terhdap lingkungan, misalnya wabah 

hama dan penyakit atau bencana alam dsb. 

2). Komunitas. 

 Tumbuhan dan hewan dari berbagai jenis yang hidup secara alami di suatu 

tempat, membentuk suatu kumpulan yang didalamnya setiap individu 

menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kerukunan 

untuk hidup bersama dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan 

dan secara bersama telah menyesuaikan diri, maka disebut Komunitas. 

 Komposisi suatu komunitas ditentukan oleh seleksi tumbuhan dan hewan yang 

kebetulan mencapai dan mampu hidup di tempat tersebut, dan kegiatan 

anggota-anggota  komunitas  ini tergantung pada penyesuaian diri setiap setiap 

individu terhadap faktor-faktor fisik biologi yang ada di tempat tersebut. 

 Suatu jenis yang dalam suatu komunitas menentukan atau mengendalikan 

kehadiran jenis lain disebut Jenis Dominan. 

 Pada umumnya di kawasan tropik dalam suatu komunitas, setiap jenis 
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mempunyai kedudukan hampir sama. Karaktristik komunitas di kawasan 

tropik adalah keanekaragaman jenis tinggi. 

 Keanekaragaman(diversity  : adalah jumlah jenis tumbuhan atau hewan yang 

hidup pada suatu tempat tertentu. Suatu komunitas dapat mengkarakteristikan 

suatu unit lingkungan yang mempunyai kondisi habitat utama yang seragam. 

Unit lingkungan seperti itu disbuu Biotop. Hamparan lumpur, pantai pasir, 

gurun pasir, merupakan contoh biotop. 

 Biotop-biotop lain dapat pula dicirikan oleh unsur organismenya, misalnya 

padang alang-alang, hutan cemara, dsb. 

3). Pola Komunitas  

 Ada tiga konsep yang dapat diterapkan dalam mengamati pola komunitas: 

Pertama, apa yang dinamakan Gradasi Komunitas. Yaitu konsep yang 

dinyatakan dalam bentuk populasi. Kedua,apa yang dinakan Gradasi 

Lingkungan. Yaitu yang menyangkut sejumlah faktor lingkungan yang 

berubah secara bersama-sama. M eliputi penurunan suhu rata-rata, pertambahan 

curah hujan, pertambahan kecepatan angin ke arah ketinggian yang meningkat. 

Ketiga, apa yang dinamakan konsep Gradasi Ekosistem yang terbentuk oleh 

kesatuan gradasi komunitas dan lingkungan. 

Dari penelitian mengenai faktor lingkungan, diperoleh data yang menunjukkan 

adanya korelasi yang jelas antara perubahan komunitas dengan perubahan iklim, 

curah hujan, kandungan air tanah, tipe tanah dan kesamaan jenis tanah. 

4). Type-Type Biom. 

 Macam komunitas utama yang terdapat pada sebuah benua yang dapat 

dikenal berdasarkan fisiognome (kenampakan) disebut Biom (biome) atau 

formasi biota. Sebuah biom adalah kelompok ekosistem daratan pada sebuah 

benua yang mempunyai struktur dan fisiognomi vegetasi yang sama, sifat-
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sifat lingkungan yang sama dan mempunyai karakteristik komunitas yang 

sama pula. 

 Contoh biom ialan hutan hujan tropika, padang rumput tropika. 
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8. S  U K S  E S I 

 

 Proses perubahan dalam komunitan yang berlangsung menuju ke satu arah secara 

teratur disebut S uksesi. 

 Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang disebut 

klimaks. Konsep yang menyatakan bahwa suksesi berlangsung secara teratur, pasti, 

terarah, dapat diramalkan, dan berakhir dengan  komunitas klimaks, merupakan 

konsep lama yang masih diikuti. 

 M enurut konsep mutakhir suksesi ini tidak lebih dari penggantian jenis yang 

oportunistis (jenis-jenis pionir) oleh jenis-jenis yang lebih mantap dan dapat 

menyesuaikan diri secara lebih baik dengan lingkungannya. 

 Dalam suksesi dikenal suksesi primer dan suksesi sekunder. 

 Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu yang mengakibatkan terbentuknya 

habitat baru dan hilangnya komunitas asal. 

 Suksesi sekunder terjadi bila komunitas asal terganggu secara alami maupun buatan 

(misalnya sebagai akibat dari kegiatan manusia), namun gangguan tersebut disamping 

terbentuknya habitat baru juga komunitas asalì tetap masih ada. 

 

1. S uksesi Primer : 

Gangguan yang terjadi pada suksesi primer dapat terjadi secara alami misalnya akibat 

: 

 tanah longsor, 

 letusan gunung berapi 

 endapan tanah lumpur baru di muara sungai 

 endapan pasir di pantai,  atau 

 dibuat oleh manusia yaitu penambangan timah, dan batu bara,  
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 tepi jalan yang dipapras bersih. 

Pada substrat yang baru akan berkembang suatu komunitas yang baru pula. Biji dan 

spora serta benih tumbuhan dibawa dari luas oleh angin, air, hewan, dan manusia. 

Tumbuhan atau organisme lain yang mampu menghuni untuk pertama kali pada 

substrat tersebut, hanyalah jenis-jenis yang tergolong dalam jenis pelopor atau 

prionir, yang mempunyai toleransi besai terhadap berbagai faktor lingkungan. 

Perubahah yang terjadi pada proses suksesi ini dapat diringkas sebagai berikut: 

a) Perkembanga sifat-sifat substrat dan atau tanah progresif, misalnya saja 

pertambahan kandungan bahan organik, sejalan dengan perkembangan 

komunitas yang semakin kompleks dengan komposisi jenis yang lebih 

beranekaragam dari pada sebelumnya; 

b) Pertambahan kepadatan, tinggi tumbuhan dan semakin kompleksnya struktur 

komunitas, sehingga dalam komunitas itu terbentuk lapisan - lapisan 

(stratifikasi); 

c) Peningkatan produktifitas sejalan dengan perkembangan komunitas dan 

perkembangan kesuburan tanah; 

d) Peningkatan jumlah jenis (keanekaragaman jenis) sampai tahap tertentu dari 

suksesi; 

e) Peningkatan pemanfaatan sumber daya lingkungan, sesuai dengan peningkatan 

jumlah jenis; 

f) Perubahan iklim mikro sesuai dengan perubahan komposisi jenis kehidupan 

tumbuhan dan struktur komunitas; 

g) Komunitas berkembang, menjadi lebih kompleks. 

 

Adapun kecepatan proses suksesi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 

a) Luasnya komunitas asal yang rusak karena gangguan; 
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b) Jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu; 

c) Kehadiran pemencar biji dan benih; 

d) Iklim, terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji, spora dan 

benih lain, serta curah hujan yang mempengaruhi perkecambahan biji dan spora 

dan perkembangan selanjutnya; 

e) M acam substrat baru yang terbentuk; 

f) Sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. 

 

2. S uksesi S ekunder 

Gangguan yang terjadi pada suksesi sekunder dapat terjadi baik secara alami maupun 

buatan misalnya akibat : 

 Terjadinya banjir     Kebakaran 

 Angin kencang    Gelombang laut 

Hal-hal tersebut merupakan gangguan yang alami, sedangkan yang merupakan 

gangguan akibat dari kegiatan manusia misalnya : 

 Penebangan hutan secara selektif/tebang pilih; 

 Pembakaran padang rumput secara sengaja. 

Contoh-contoh komunitas suksesi banyak terjadi di Indonesia, misalnya, tegalan-

tegalan, padang alang-alang, semak belukar bekas ladang dan kebun-kebun karet yang 

ditinggalkan. 
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9. EKOS IS TEM DARAT DI INDONES IA 

 

A. Tipe-Tipe Ekosistem Di Indonesia 

Sebagai benda nyata ekosistem dapat diterapkan pada berbagai tingkat 

organisasi makhluk dan lingkungannya mulai dari jamur, kolam kecil, padang rumput, 

hutan sampai kepada planet bumi secara keseluruhan masing-masing dapat disebut 

ekosistem. Demikian pula iklim regional, yang berhubungan dengan timbal balik dengan 

substrat dan biota regional membentuk unit-unit komunitas yang luas dan mudah 

dikenal yang masing-masing dapat disebut Biom atau Formasi Biota.  

Biom itu dapat pula disebut sebuah ekosistem yang merupakan unit komunitas 

terbesar yang mudah dikenal dan terdiri atas formasi vegetasi dan hewan serta makhluk 

lainnya, baik yang sudah mencapai fase klimaks maupun yang masih dalam fase 

pengembangannya. 

Di Indonesia dapat dikenal beberapa biom, yaitu: 

1. Hutan hujan 

2. Hutan musim 

3. Savana 

4. Padang rumput. 

 

B. Keanekaragaman Dan Pemanfaatan S umber Daya Hayati Darat Di Indonesia 

o Keanekaragamam sumber daya hayati darat di Indonesia termasuk dalam golongan 

tertinggi di Indonesia, jauh lebih tinggi dari pada di Amerika dan Afrika tropis, 

apalagi bila dibandingkan dengan daerah beriklim sedang dan dingin. 

o Jenis tumbuh-tumbuhan di Indonesia secara keseluruhan ditaksir sebanyak 25.000 

jenis atas lebih dari 10 persen dari flora dunia. 

o Lumut dan ganggang ditaksir jumlahnya 35.000 jenis, tidak  kurang dari 40 dari 
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jenis ini merupakan jenis yang endemik atau jenis yang hanya terdapat di Indonesia 

dan tidak terdapat di dunia. 

o Jumlah marga yang endemik di Indonesia ada 200  dan  50  di antaranya terdapat di 

Kalimantan. 

o Dari semua suku tumbuhan yang ada, suku anggrek (orchidaceae) adalah yang 

terbesar di dunia dan ditaksir terdapat sekitar 3000 jenis. 

 

C. Pelestarian S umber Daya Hayati Darat. 

o Sumber daya  hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dalam 

arti kata sumber daya  ini dapat dipanen berulang kali. Tetapi bila pemanenan ini 

tidak mempertimbangkan segi kelestariannya maka sumber daya ini akan menjadi 

sumber daya yang tidak dapat diperbarui. 

Contoh : 

1. Bahan-bahan obat obatan tradisionil misalnya masih ada yang diambiì dari 

tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan-hutan atau dalam ekosistem yang 

masih alami. 

2. Berbagai jenis hewan seperti ikan, dipanen dari tempat hidupnya yang alami. 

o Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan berangsur-angsur hilang bila 

kecepatan pemanenan lebih tinggi dari pada kecepatan pertumbuhan pemudaan 

alamnya. 

o Usaha pelestarian flora dan fauna harus kita lakukan dan juga di dunia 

internasional. 

o Indonesia diakui sebagai salah satu pusat keanekaragaman berbagai jenis tanaman 

pangan. 

o Program pengumpulan, pengujian sifat dan pelestarian jenis-jenis yang tergabung 

dalam kelompok buah-buahan, kacang-kacangan, ubi-ubian dan tanaman hias 
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Indonesia telah mulai dilakukan oleh lembaga Biologi Nasinal LIPI sejak Pelita I. 

o Prograam selanjutnya dari usaha pelestarian sumber genetika  ini 

ialah pembentukan Komite Nasional  Pelestarian Plasma  Nutfah 

Indonesia(KNPPNI) olei M enteri-Menteri Pertanian pada tahun 1979.  Masalah 

 pelestarian sumber daya alam adalah sangat penting  bila kita menginginkan 

sumber daya alam tersebut akan tetap  tersedia di masa yang akan datang.  

o Usaha pelestarian sumber daya alam  ini tidak  akan dapat berlangsung dengan 

lancar dan memenuhi harapan kita,  bila hanya diserahkan kepada instansi-instansi 

 pemerintah saja,  melainkan bila seluruh lapisan masyarakat ikut  dan  harus 

terlibat  sehingga usaha pelestarian adalah merupakan  tanggung jawab kita semua. 

 

D. Pelestarian Ekosistem Darat. 

o Padá saat ini Indonesiá memiliki 30´ suaká alam yang terbesar  di seluruh 

kepulauan di dunia. Kriteria yang dipakai dalam penentuan dan pendirian  suaká 

 alam terutamá ditekankan padá keunikan suatu daerah yang ditinjau dari segi 

botani¬ zoologi¬ geologi dan keindahan alam. Usahá  perlindungan alam 

khususnyá ditekankan  padá  perlindungan jenis-jenis yang hampir punah sertá 

kegunaan dan nilai ilmiahnya.  

o M enurut  konsep mutakhir pengertian  pelestarian  alam mempunyai ruang 

 lingkup yang lebih luas yaitu bukan sajá alam  yang  harus diawetkan  tetapi jugá 

sumber dayá alam, dan bukan sajá jenis - jenis  tertentu  yang dilindungi tetapi jugá 

 semuá  makhluk  dan faktor lingkungannya.  

o Jadi usahá pelestarian alam harus ditekankan  padá  pelestarian sistem kehidupan 

secará menyeluruh atau ekosistem, dan usaha  ini diarahkan  pada  pengelolaan 

 lingkungan yang  lebih  baik  untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. 
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S UAKA ALAM 

 Pemilihan suatu daerah untuk dijadikan suaka alam harus didasarkan pada prinsip 

pelestarian ekosistem  yang meliputi pelestarian alam dan kandungan bahan genitiknya, 

yaitu: 

a) Daerah yang dipilih harus mewakili biom atau satuan-satuan penyusunnya (tipe 

ekosistem) yang bernilai tinggi dan dapat dipakai sebagai pembaku untuk menilai 

akibat-akibat pengaruh manusia atau modifikasi yang dibuat oleh manusia dalam 

formasi biota. atau tipe ekosistem tersebut. 

b) Daerah yang mempunyai keunikan atau kekhasan, yang kelangsungan hidupnyá 

memerlukan pengawetan. 

c) Daerah yang dipilih harus cukup luas, sehinggá  kelestariannyá  ákan terjamin. Suaká 

alam (reserve) nilainyá akan bertambah kalau dikelilingi oleh daerah yang 

ekosistemnyá alaminyá dikelola seperti untuk   produksi hutan, pengembalaan, 

perburuan rekreasi dan sebaginya. Dengan adanyá daerah untuk bermacam-macam 

tujuan disekitar suaká alam nilai suaká alam akan bertambah karena keanekaragaman 

genetiká akan bertambah pulá dan arus gen akan meningkat. 

d) Jiká yang harus dilindungi hanya jenis-jenis atau daerah khusus tertentu, suaka alam 

harus cukup luas sehinggaá mencakup kawasan pengembaraan satwá-satwá yang 

berpindah-pindah dan dapat menampung jumlah satwá satwá yang dapat membentuk 

populasi yang lestari. Apabila tidak mungkin untuk membuat satu suaka alam yang 

besar, alternatifnyá adalah dibuat sederetan suaka alam yang terpisah, tetapi 

dihubungkan jalan/koridor. 

e) Untuk burung-burung migran atau satwá lautan migran, tidak mungkin daerah yang 

bukan tempat pengembaraan dan rute migrasinya dijadikan suaka alam, oleh karena itu 

tempat-tempat yang untuk kelangsungan hidupnyá harus dipertahankan. Dalam hal ini 

suaka alam dapat dibuat ditempat-tempat perpindahan musiman berupa tempat 
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bersarang berkembag biak dan mencari makan. 

f) Untuk hewan laut biasanyá terdapat di daerah pesisir, seperti hutan payau, rawa 

payau, pantai pesisir tempat penyu bertelor, dan pulau-pulau. 

g) Dalam menetapkan biom atau tipe ekosistem, sebaiknya dipilih tempat-tempat yang 

kayá akan jenis-jenis dan juga mengandung sejumlah hewan yang besar, termasuk 

tempat berbiak, mencari makán, atau mengandung florá daî fauná yang hampir punah. 

h) Contoh-contoh ekosistem alam yang telah diubah oleh manusia bahkan yang sudah 

menjadi kritis perlu pulá dimasukan ke dalam suaka alam sebagai komunitas setengah 

alami. 

i) Seandainyá terdapat tempat-tempat yang menunjukkan suatu hubungan yang serasi 

antará manusiá dan alam sehinggá keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber 

daya terpelihara, tempat-tempat semacam ini yang biasanyá mempunyai nilai estetiká 

yang tinggi dan perlu jugá dimasukkan ke dalam suaka alam. 

Akhir-akhir ini muncul konsep baru dalam masalah kelestarian alam yaitu konsep Cagar 

Biosfer (Bioshpher Reserve)". Konsep Cagar Biosfer (Bioshpher Reserve) mempunyai 

ruang lingkup yang lebih luas. 

M aksud pendirian cagar biosfer ini¨ Unesco ialah untuk : 

a) M elestarikan keanekaragaman  komunitaó  hayaté  ¨  hewaî  dan tumbuh-tumbuhan 

dalam ekosistem alam, dan untuk menjaga keanekaragaman genetiká  jenió-jenió agaò 

 proseó evolusinyá dapát berlangsunç terus. 

b) M enjadikan  daerah untuk penelitian ekologi dan lingkungan  baiuë dé dalaí maupuî dé 

luaò cagaò biosfeò yanç sesuaé dengan tujuan butir a). tersebut diatas.   

c) M enyediakan prasarana dan sarana untuk pendidikan dan latihan. 

Dalam cagar  biosfer ini ditekankan segi pelestariannya dan penelitian  ekologi,  dan 

 merupakaî tempaô  yanç  dapaô  dipakai sebagai  pembaku  untuk menilai perubahan-

perubahan  yang  dibuat manusia  dan arah perubahan lingkungan melalué penelitiaî 



 53

 jangka panjang¬ yanç mencakup contoh bioma atau tipe ekoisitem alami dan merupakan 

daerah yang unik dan khas sebagai ekosistem alami yang telah berubah. 

Cagar biosfer meliputi juga daerah penyangga (Buffer Zone)  untuk keperluan penelitian 

yang sifatnya merusak keadaan aslinya. Secará singkaô cagaò biosfeò iné merupakan : 

a. Daerah yang dilindungi. 

b. Daerah yang mencakup : 

1) Contoh-contoh bioma atau ekosistem. 

2) Komunitas yang unik dan khas. 

3) Contoh daerah yang menunjukaî keserasiaî  antará  manusia dan  alam sebagai 

hasil penerapan tataguna tanah tradisionaì yanç baik. 

c. Daeraè  yang luas sehingga dapat menjadi  suatu pelestarian  (Conservatorium Unit) 

 dan dapat menampung bermacam-macam   kegaiatan dan pemanfaataî tanpá 

menimbulkan pertentangan. 

d. Daerah yang dapaô  menyediakaî saraná  daî  prasaraná  untuk   penelitiaî  ekologi, 

pendidikan daî latihan, dan dapat pula   dijadikan  daeraè  pembakõ untuë  menilaé 

perubahaî-perubahan  jangka panjang. 

e. Daerah yang harus mempunyai perlindungan dan kekuatan hukum. 

f.  Daerah yang dalam banyak hal sejajar atau merupakan bagian daerah 

yang dilindungi, seperti Tama Nasional,  Suaka M argasatwa, Cagar Alam dan 

sebagainya. 

Suatu  Suaka Alam atau Cagar Biosfer hendaknya  merupakan  suatu kesatuan  pelestarian 

yang terdiré ataó bermacaí-macaí  ekosistem yang  letaknya berdampingan dan dibatasi 

oleh batas-batas  alam seperti sungai, lembah, punggung gunung, pesisir dan sebagainya. 

Sehubngaî dengaî pembentukan cagar biosfer, beberapa tempat yang memenuhi  kriteria 

 dan telah dinyatakan  sebagai  cagar  biosfer yaitu ada  (empat  Taman Nasional yaitu : 

1 Gunung Gede-Pangrango (Jawa Barat) 



Diktat Ilmu Terapan dan Lingkungan I 54

2 Tanjung Puting (Kalimantan Tengah) 

3 Loro Lindo (Sulawesi Tengah) 

4 Komodï (Nusa Tenggara Timur). 
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10. S UMBER DAYA ALAM LAUT INDONESIA 

 

 Kepulauan Indonesia memiliki ribuan pulau besar dan kecil dengan garis pantai yang 

terpanjang di dunia. Pendayagunaan wilayah pesisir kita secara penuh dan bijaksana 

dimasa-masa mendatang akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional kita, baik 

dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dibidang ketahanan dan keamanan. 

Pendayagunaan sumber daya alam laut dan wilayah pesisir akan mempunyai perananan 

ganda, disatu pihak akan meningkatkan lapangan kerja, dilain pihak juga akan 

meningkatkan pendapatan negara. 

 Perairan tropis Indonesia pada umumnya memiliki jumlah jenis biota yang sangat 

besar, hal ini menyebabkan bentuk Rantai Makanan di perairan Indonesia pada 

umumnya menjadi sangat komplek. Sistem pengembangan dan pengolahan sumber daya 

perairan harus didukung dengan pengetahuan biologi dan faktor-faktor kimia serta fisik 

yang lebih banyak. Justru kelemahan kita pada waktu ini ialah belum tersedianya data 

yang cukup untuk mendasari  sistem pengembangan dan pengelolaan ekosistem tropik 

semacam itu. 

Di perairan Indonesi juga terdapat berbagai keunikan hayati yang khas yaitu : 

a. Terumbu karang (coral reefs), baik terumbu karang pinggiran (fringing  reefs), terumbu 

karang penghalang (barrier  reefs), maupun atoll; 

b. Hutan bakau (mangrove) 

c. Rumput laut. 

Komunitas-komunitas  tersebut  biasanya  berkembang  di perairan pantai  dan 

mempunyai fungsi penting yang  bermacam-macam  antara lain : 

a. Sebagai pelindung pantai 

b. Untuk  tempat  berpijah, pertumbuhan dan  mencari  makan dan perlindungan  bagi 

 banyak jenis-jenis ikan  yang berpotensi ekonomi. 
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Oleh  karena itu mutlak perlu agar  sebagian  komunitas-komunitas itu dilindungi. 
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A. Peranan Usaha Konsevasi Alam Terhadap Pengembangan Iilmu Pengetahuan 

dan Pemanfaatan S umber Daya Laut. 

 Hampir 70% permukaan bumi kita tertutup oleh lautan. Oleh karena itu tidak 

heran bahwa bumi disebut sebagai planet air. Luas lautan kira-kira 36° juta km² dengan 

kedalaman rata-rata 3 kilo dan menampung air sebesar 1.37° juta km3. Hal tersebut 

memberi kesan yang  sangat mendalam bagi manusia, baik secara positif maupun secara 

negatif. Karena besar serta luas lautan, maka sampai ±² dasawarsa yang terakhir, manusia 

masih saja mengangggap bahwa seakan-akan : 

a. Sumber daya alam laut yang terkandung di dalamnya tak akan pernah habis 

dimanfaatkan oleh manusia. 

b. Lautan memiliki daya tampung yang tak ada batasnya. 

c. Tidak perlu ada usaha pelestarian di lingkungan laut. 

Namun kenyataannya telah menunjukkan kepada kita bahwa pendapat tersebut tidak 

tepat sekali karena :  

1. Sumber daya alam lautnya ternyata juga mempunyai batas-batas tertentu untuk 

dimanfaatkan manusia. Maka telah diatur Kuasa penangkapan ikan Paus, ikan salmon 

dan sebagainya. 

2. Proses fisik dan kimiawi yang berlangsung dilaut tidak  berlangsung secepat yang 

diperkirakan semula. Berangsur-angsur terjadi penimbunan dan peningkatan 

konsentrasi bahan buangan dengan segala akibatnya. 

3. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan  perkembangan teknologi 

yang tepat, maka lingkungan lautpun, khususnya perairan pantai telah mendapat 

tekanan yang semakin berat, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan yang parah 

di berbagai tempat didunia. Oleh karena itu usaha-usaha  pelestarian sumber daya alam 

maupun lingkungan laut telah sangat dirasakan kepentingannya. 
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B. Beberapa Masalah Limgkungan Perairan Indonesia

 Pertumbuhan penduduk yang cepat, perkembangan penmanfaatan teknologi yang 

relatif pesat dan usaha pembangunan secara serempak, tampaknya juga mulai 

memberikan tekanan tekanan yang besar bagi lautan dan wilayah pesisir kita, namun 

kerusakan lingkungan ini sifatnya masih terlokalisasi.  

Contoh masalah lingkungan dan kelestarian sumber daya alam laut di Indonesia : 

a. Semakin  meningkatnya penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan  diberbagai 

lingkungan terumbu karang tidak dapat berfungsi sebagai pelindung pantai, tempat 

berlindung ikan, tempat mencari makan dan tempat bertelur bagi jenis ikan laut yang 

penting. 

b. Pengambilan batu karang, batu timah, kerikil, dan pasir pantai yang sangat berlebihan.  

c. Akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan pemanfaatan hutan bukan untuk berbagai 

jenis keperluan seperti  kayu bakar, pembuatan arang, kayu gelondongan untuk 

dieksport, bahan baku  untuk  pabrik  kertas, bahkan areal hutan bukau juga telah 

banyak diubah menjadi tempat persawahan, perkebunan, perindustrian dan realstate. 

d. M asalah penangkapan ikan dengan menggunakan kapal pukat Harimau. 

e. Peningkatan jumlah dan macam bahan pencemar yang masuk ke lingkungan laut dan 

wilayah pesisir, seperti misalnya endapan lumpur, sampah, buangan industri sisa sisa 

minyak dan sebagainya. 

 Untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan pemukiman yang terus meningkat, 

pemerintah telah membuka secara besar-besaran beberapa daerah pasang surut menjadi 

arel persawahan dan pemukiman transmigrasi.  

   M asing-masing masalah lingkungan tersebut diatas secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempengaruhi kelestarian sumber daya alam laut.  

 

C. Penanganan dan Usaha  Pemecahannya ialah : 



 59

a) M eningkatkan efektivitas  dan sanksi hukum pelanggaran penggunaan bahan 

peledak dalam pencarian ikan. 

b) Usaha reboisasi dan penghijauan serta pengelolaan daerah aliran sungai, untuk 

mengurangi erosi. 

c) Pembatasan penangnkapan ikan dengan berbagai cara  yang meliputi musim 

penangkapan,  mata jaring, jenis alat penangkapan tertentu/pukat harimau 

d) Pengaturan dan pembatasan bahan-bahan buangan industri dengan segala 

sanksinya bagi masalah penceman laut dan wilayah pesisir pantai.  

 

D. Usaha Pengembangan Suaka Alam Laut di Indonesia 

Contoh-contoh usaha penanggulangan masalah lingkungan laut dan wilayah pesisir yang 

sifatnya lebih mendasar dan berjangka  panjang ialah usaha pengembangan sistem suaka 

alam laut untut  menjaga kelestarian jenis maupun kelestarian lingkungan laut secara 

menyeluruh  

   M engingat bahwa suaka alam laut merupakan bagian integral dari 

sistem persuakalaman di Indonesia, maka batasan dan tujuan pelestarian, dasar-dasar 

penunjukkan diarahkan untuk mencari perairan atau ekosistem yang diharapkan dapat 

mewakili salah satu atau beberapa sifat yang dikenhendaki, misalnya:  

 mewakili laut dalam atau laut dangkal 

 mewakili  ekosistem tertentu, Hutan bukau terumbu karang atau,  rumput laut.  

 mewakili golongan iklim yang berbeda  

 melindungi peraiaran yang subur atau tempat berkembang biak biota laut dari 

pengaruh-pengaruh yang merugikan  

 mewakili baik perairan dengan pengaruh kegiatan manusia yang tinggi maupun rendah 

Disamping itu, mengingat sifat air yang selalu bergerak dan berhubungan satu sama 

lain, maka suatu suaka alam laut memerlukai wilayah penyangga (buffer) yang relatif 
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luas, agar kebocoran-kebocoran ekosistem dan pengaruh dari luas tidak langsun 

mempengaruhi perairan yang dilindungi.  

 

E. Pencemaran Laut dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Hayati Laut  

1. S umber pencemaran laut 

Bila ditinjau dari asalnya, maka bahan pencemar yang masuk ke ekosistem laut dapat 

dibagi menjadi dua ialah : 

a) Yang berasal dari lautnya sendiriº misalnya buangan sampai dari kapal-kapal, 

tumpahan minyak dilaut, baik dari kapal tangki, maupuî sumur minyak, lumpur 

 buangan dari kegiatan pertambangan dilaut. 

b) Yang berasal dari kegiatan didarat Bahan pencemar dapat masuk ke ekosistem laut 

terbawa oleh air (sungai, sistem drainage dan lain lain sebagainya). 

Zat pencemar yang dewasa ini telah mulai dirasakan akibatnya ialah: 

1. Air tanah yang berlebihan sebagai akibat banjir 

2. Lumpur dan endapan lain yang dibawa oleh  Sungai sebagai akibat erosi tanah atau 

sebagai hasil  buangan kegiatan pertambangan 

3. Sampah perkotaan baik dari rumah tangga, pasar dan industri 

4. M inyak bumi dan industri petrokimia. 

5. Pupuk  yang digunakan didalam kegiatan pertanian dan kehutanan yang 

dapat merembes ke  berbagai  perairan, termasuk perairan pantai. 

Zat pencemar dimasa yang akan datang: 

a. Buangan dari berbagai industri 

b.  Air panas sebagai bahan buangan dari PLTU/PLTN 

c.  Buangan bahan radioaktif dari PLTU/PLTN 

2. Pengaruh Bahan Pencemar 

a) Terhadap Kesehatan M anusia Penyakit minamata disebabkan oleh kandungan 
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mercury Clorida di laut dan seperti kejadian di Jepang banyak yang terserang akibat 

makan ikan laut. 

b) Terhadap nilai keindahan/Estetika. Akibat pencemaran sering juga dinilai dari segi 

keindahan atau estetika. Hal ini menyangkut akibat-akibat yang terutama 

mengurangi indra penglihatan, penciuman, dan perasaan disebabkan oleh sampah, 

kotoran manusia dan hewan. 

c)  Terhadap Ekosistem. 

 Akibat jangka panjang yang tidak kentara dapat memeriksa perubahan yang sangat 

besar terhadap komposisi jenis dari populasi ikan yang ekonomi penting Bahan 

pencemar biasanya mengakibatkan bermacam-macam tingkat peracunan (foxity)pada 

biota perairan. 

 Akibat yang bersifat kronis dari bahan pencemar pada kadar yang rendah termasuk 

antara lain : 

Hambatan pertumbuhan, perubahan daya tangkap kimiawai yang penting 

bagi pencairan  makanan  atau  berpijak,  tekanan fisiologis  yang menyebabkan 

kurang aktifnya biota  dan kegagalan reproduktif 

      Ada  akibat  pencemaran yang tidak disebabkan oleh sifat racun-racun dari bahan 

pencemar, misalnya: 

1) Kandungan lumpur yang meningkat didalam air 

2) Buangan air panas 

3) Lumpur Erosi 

4) Senyawa organik didalam proses penguraiannya        

5) Air Sungai yang mengalir berlebihan. 
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11. PENCEMARAN 

 

M eningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan manusia serta adanya perkembangan 

teknologi dan imu pengetahuan telah menimbulkan dampak/akibat bagi krhidupan 

manusia, terutama pada masyarakat perkotaan yaitu antara lain dengan meningkatnya 

pencemaran sungai, terutama sungai-sungai yang melintasi daerah perkotaan. 

Air sungai yang keruh akibat limbah rumah tangga juga sering dikatakan sebagai sungai 

yang tercemar padahal sesuatu yang kotor/keruh belum bisa dikatakan tercemar kalau 

belum ditemukan adanya unsure-unsur tertentu yang mengganggu fungsi/kegunaannya. 

Dengan kata lain harus ada kriteria bahwa lingkungan itu dikatakan tercemar. 

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1982, pasal 1 ayat 7 dikatakan : 

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi 

dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan 

oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyeabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak 

dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya: 

Pencemaran dapat dibedakan menjadi 4: 

1. pencemaran udara 

2. pencemaran tanah 

3. pencemaran air 

4. pencemaran kebudayaan 

Zat, energi dan makhluk atau komponen lain yang dapat menyebabkan pencemaran 

disebut polutan, sedangkan peristiwa pencemarannya disebut polusi. 

Polutan dibagi 4: 

- polutan fisik 

- polutan biologis 
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- polutan kimiawi 

- polutan budaya/sosial 

 

Pencemaran Udara 

 udara merupakan atmosfer yang mengelilingi bumi yang mempunyai fungsi yang 

penting bagi kehidupan. Didalamnya terdapat Oksigen untuk bernafas. 

Karbondioksida untuk fotosintesa dan ozon untuk menahan sinar UV. 

 Pencemaran udara disebabkan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam seperti 

letusan gunung berapi, kebakaran hutan, badai berdebu, transportasi dan industri. 

 Bahan pencemar udara secara umum dapat digolongkan 2 bagian: 

 partikel 

 gas 

# CO2 :Berasal dari BBF (pembakaran), bila pembakaran tidak sempurna akan 

dihasilkan CO yang merupakan racun. 

# CO 

#SO2 dan NO2 : berasal dari pembakaran BBF           penyebab hujan asam 

#CFC : menyebabkan pemanasan global dan merusak lapisan ozon. 

#M etan berasal dari gas alam : menyebabkan pemanasan global 

 Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara adalah dengan 

mempertahankan kelestarian dan peranan hutan bagi  kehidupan manusia karena hutan 

diperlukan tidak hanya sebagai sumber daya alam yang menguasau hajat hidup orang 

banyak tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. 

Fungsi Hutan : 

 M engatur tata air/fungsi hydroorologis 

banyaknya tanaman/pepohonan dalam hutan akan memberikan kesempatan bagi air 

hujan untuk meresap ke dalam perut bumi. M anfaat ini berkaitan dengan manfaat 
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pencegahan erosi, dimana akar dapat mengikat butir-butir tanah dan mengurangi erosi 

oleh air. 

 Penyerap CO2 

CO2 yang terdapat di udara, melalui proses fotosintesa digunakan oleh tanaman untuk 

pertumbuhan sehingga dihasilkan oksigen segar yang dapat digunakan untuk bernapas. 

 

Untuk meningkatkan kegiatan perekonomian nasional, pemerintah mneingkatkan 

proyek-proyek pembangunan di segala bidang, baik di sektor pertanian maupun 

perindustrian. 

Dalam proses pembangunan tersebut umumnya aspek lingkungan kurang 

diperhatikan dan baru disadari setelah ada perusakan dan pencemaran yang merugikan, 

baik untuk kehidupan masa kini ataupun dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan 

penggalian SDA untuk kehidupan harus disertai dengan strategi pembangunan yang sadar 

akan persoalan lingkungan hidup dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya dan 

usahakan agar hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan 

lingkungan akibat proyek pembangunan tersebut dalam rangka menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Pembangunan selain menimbulkan                                                                . Masalah 

pengelolaan lingkungan hidup erat hubungannya dengan masalah pembangunan, oleh 

karena itu perlu dipahami dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan terhadap 

lingkungan. 

Pencemaran sebagai akibat proses pembangunan, umumnya langsung dirasakan oleh 

masyarakat disekitar proyek sehingga masyarakat harus dilindungi dari pengaruh buruk 

yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu prosedur proyek selain memperhatikan lokasi 

proyek yang harus memenuhi persyaratan lingkungan unt menjaga kelestariannya. 
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12. ARS ITEKTUR TROPIS  DAN BANGUNAN HEMAT ENERGI 

 

 Salah satu masalah perkotaan yang sangat berbpengaruh dalam perubahan Wajah 

Fisik kota adalah munculnya kawasan kumuh di berbagai bagian kota. Untuk mengatasai 

masalah ini, pada umumnya pemerintah kota menawarkan konsep Peremajaan Kota. pada 

bab ini menguraikan tentang pendekatan peremajaan kota pada kawasan kumuh, disertai 

contoh kasus revitalisasi, pola kerjasama pemerintah, swasta dan evaluasinya. 

 

WUJUD KOTA HEMAT ENERGI 

 M erancang sebuah kota dengan banyak menghadirkan bangunan-bangunan, juga 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh yang terlibat didalamnya. Mendesain kota 

secara benar, terutama bertujuan untuk menghemat energi, desainer harus 

mengadaptasikan rancangannya terhadap iklim setempat. Tri Harso mengemukakan, 

penggunaan energi untuk Negara Eropa dengan Negara Indonesia, adalah berbeda. Eropa 

menggunakan energi jauh lebih besar dari Indonesia, walaupun dari segi jenis memiliki 

kesamaan. “Sehingga kita semestinya tidak mengikuti peraturan energi dari luar, yang 

tidak sesuai dengan kita, M isalnya saja penggunaan AC” kata Tri. 

 Public Space adalah ruang yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang sekarang 

terjadi adalah tidak nyaman yang seharusnya memiliki indikasi yang luas artinya betul-

betul ruang yang diperlukan untuk masyarakat, tetapi  sering terjadi bukan seperti itu. 

Public space milik pemerintah, seperti taman, jalan koridor, trotoar, diharapkan betul-

betul dikembalikan fungsinya untuk publik. Seperti sekarang (September 1997) sering 

dipermasalahkan ruang-ruang seperti itu, dianggap tidak memadai untuk aktifitas publik. 

 M enurut Suntara (Direktur Team 4 Architec And Consulting Engibeers) kota 

Jakarta sementara ini, sangat sedikit memiliki area hijau. Dimana daerah perkotaan 

mempunyai aturan membangun gedung dengan KDB 60 persen, serta sisanya 40% untuk 
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lahan parkir, sehingga hampir 100 persen menjadi lahan yang diperkeras. “Akibatnya, 

praktis lahan yang bisa menyerap air sangat terbatas,” ujarnya. Ditambah lagi dengan 

kehadiran public space, seperti taman, plaza, trotoar, juga dirancang dengan 

mengoptimalkan penggunaan perkerasan, menjadikan kota bertemperatur semakin tinggi. 

 Dalam hal kota hemat energi, Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur agar 

tujuan hemat energi tersebut dapat tercapai. “Diharapkan aturan-aturan untuk dapat 

terrealisasikan, mengingat untuk mengeluarkan kebijakan, terlebih dahulu harus melakukan 

penelitian,” ujarnya. “Untuk melakukan penelitian masalah lingkungan, harus melibatkan 

banyak pihak, antara lain seperti dari Pemda, TPAK (Team Penilai Arsitektur Kota), 

Arsitek, planolog dan urban designer”. 

 Aspek lingkungan dalam merancang kota, merupakan hal yang vital dan 

menentukan, apakah rancangan tersebut dianggap memadai atau tidak. Selain itu, masih 

banyak lagi aspek yang perlu diperhatikan, dimana dapat mempengaruhi hasil dari wujud 

sebuah kot. “Selama ini, mereka hanya memperhatikan segi visualisasinya saja saat 

merancang ruang-ruang kota, sedangkan aspek-aspek lain sering terabaikan”, tutur Tri.  

 Saat masalah ini ditanyakan kepada Suntana, sebagai seorang arsitek yang banyak 

terlibat dalam perancangan kota menjelaskan, profesi-profesi yang terkait dalam 

perancangan kota, aeperti Pemda, Tim Penilai Arsitektur Kota, kalangan arsitek, planolog 

maupun urban, sudah mulai memperhatikan masalah-masalah yang ditimbulkan pada 

lingkungan, dengan berencana mengeluarkan kebijakan baru dalam mengatur rancangan 

kota. “Rencananya, peraturan berupa kebijakan-kebijakan untuk lingkungan perkotaan, 

akan diberlakukan tahun 1998”.  

 Bangunan yang baik adalah bangunan yang bisa memberikan solusi yang berguna 

pada masyarakat, Kota yang baik adalah kota yang dapat memberikan kenyamanan bagi 

penduduk kota itu sendiri, sedangkan kota yang tidak baik akan memberikan karakter 

yang lain pada masyarakat. Suntana mengemukakan, pemerintah mulai melibatkan pihak 
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swasta untuk ikut menciptakan ruang kota yang memberikan kenyamanan, melalui 

penanaman pohon-pohon pelindung. Khususnya dari pihak swasta yang memiliki 

bangunan, mereka diharuskan menyediakan public space, dimana harus memperhatikan 

masalah kenyamanan dari segi thermal, dengan tidak menciptakan temperatur tinggi 

disekitarnya. Seperti terlihat di salah satu bangunan milik swasta di Jalan Sudirman, 

dengan menghadirkan public space yang dapat dipergunakan secara leluasa. Namun 

sayangnya, public space tersebut dihadirkan tanpa pepohonan untuk melindungi kulit dari 

sengatan matahari. Ditambah lagi dengan permukaan yang menggunakan perkerasan, 

sehingga menimbulkan temperatur tinggi. “Namun pemilik bangunan ini sudah 

memberikan kontribusi bagi masyarakat, dengan memberikan sebagian dari propertinya 

untuk public space”. 

 Dengan menghadirkan public space-public space dan bangunan yang memenuhi 

standar kenyamanan, akan menciptakan wujud kota yang tidak memprihatinkan. Yaitu 

dengan memperhatikan berbagai sudut, dimana bukan hanya dari sudut visualisasinya saja 

seperti selama ini terjadi. 

 Pemerintah serta seluruh pihak yang terkait, seharusnya mulai memenuhi apresiasi 

masyarakat yang menginginkan ruang kota yang nyaman, melalui penanaman pohon 

diseluruh kota, dengan kata laian penghutanan kota. 

 

PENGANTAR PADA IKLIM TROPIS  (BAS AH) 

 Jika tidak disebutkan lain, maka yang dimaksud dengan Arsitektur tropis dalam 

tulisan ini adalah Arsitektur Tropis Basah. 

 Secara sederhana pengertian arsitektur tropis adalah suatu rancangan arsitektur 

yang mengarah pada pemecahan problematik iklim tropis (basah). Sementara iklim tropis 

(basah) sendiri dicirikan oleh beberapa faktor iklim (cilmatic factors) sebagai berikut: 

 Curah hujan relatif tinggi (dan tidak merata sepanjang tahun) sekitar 2000-3000 
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mm/tahun (Jakarta + 2000 mm/tahun atau rata-rata + 160 mm/bulan) 

 Radiasi matahari relatif tinggi (jakarta antara 23o hingga 33oC 

 Kecepatan angin relatif rendah (dalam kota Jakarta rata-rata dibawah 5m/s.  

 Kondisi iklim tropis basah tersebut diatas ternyata tidak seluruhnya (bahkan 

mungkin hanya sebagaian kecil saja) yang sesuai dengan kebutuhan manusia dalam rangka 

memenuhi kenyamanan fisiknya. Dengan kelembabab yang tinggi, manusia tropis (yang 

melakukan aktifitas kantor, sekolah dan sebagainya) cenderung untuk menghindari air 

hujan mengenai tubuhnya. Air hujan yang membasahi pakaian dirasakan sebagai faktor 

yang membuat tidak nyaman (tubuh lengket dapat membuat masuk angin, dan 

sebagainya). Sementara hal ini tidak terlalu dirisaukan oleh mereka yang tinggal pada iklim 

dengan kelembabab rendah seperti halnya dikawasan sub tropis. Karena kelembaban udara 

yang rendah, air terjun yang membasahi dan pakaian akan segera kering dengan sendirinya 

sehingga manusia tidak perlu menghindari air hujan yang mengenai tubuhnya. 

 Sementara itu dengan radiasi matahari yang cukup tinggi (ditambah suhu udara 

yang tinggi) manusia tropis cenderung untuk menghindari sengatan radiasi matahari 

langsung karena dapat mengakibatkan ketidaknyamanan termis. Sedangkan mereka yang 

tinggal didaerah iklim dingin cenderung tidak mengkawatirkan hal ini. Radiasi matahari 

langsung justru dapat membantu menghangatkan tubuh mereka diluar musim panas. 

 Dengan kelembaban yang tinggi, manusia tropis cenderung memerlukan angin yang 

lebih kencang agar uap air (keringat yang berada pada permukaan kulit cepat menguap dan 

menimbulkan efek dingin sehingga kenyamanan termis dapat tercapai. Untuk itulah 

pergerakan angin disekitar dan di dalam bangunan menjadi sangat penting bagi 

penyelesaian kenyamanan termis bagi penghuni bangunan. 

 

 

BANGUNAN S EBAGAI MEDIA PENGUBAH IKLIM 
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 Bangunan atau arsitektur merupakan media untuk memodifikasi iklim luar 

(external climate) yang tidak dikehendaki (tidak nyaman) menjadi iklim dalam (internal 

climate) yang nyaman (atau dikehendaki) oleh penghuni bangunan. Arsitektur tropis 

adalah arsitektur yang dirancang untuk memodifikasi iklim tropis luar yang tidak nyaman 

menjadi iklim didalam bangunan yang nyaman. 

 Vitruvius (25 BC) dalam bukunya 1) menguraikan mengenai tiga elemen dasar 

arsitektur: Utility  (fungsi), Firmness (kekokohan-kekuatan) dan beauty (keindahan, 

estetika). Untuk masa sekarang dan mendatang, ketiga elemen tersebut masih belum cukup 

untuk menjadi prasarat keberhasilan suatu karya arsitektur. Ada hal lain selain ketiga hal 

tersebut adalah hemat energi. 

 Kenyamanan dapat dibagi kedalam dua kategori: kenyamanan psikis dan 

kenyamanan fisiki. Kenyamanan psikis berkaitan dengan dengan aspek kepercayaan, 

agama, adat dan sebagainya. Bentuk kenyamanan ini lebih bersifat personal dan kualitatif. 

Sementara kenyamanan fisik lebih bersifat universal serta dapat diukur secara kuantitatif, 

atau paling tidak dapat dikuasahi kuantitatifkan. Kenyamanan fisik paling tidak dibagi 

menjadi empat: kenyamanan spitial (ruang), kenyamanan visual (penglihatan), 

kenyamanan audial (pendengaran) dan kenyamanan thermal (termis/suhu. 

Dengan kenyamanan, karya arsitektur harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

penghuni pada aspek-aspek diatas (kenyamanan psikis dan empat macam kenyamanan 

fifik). 

 Dalam membahas persoalan arsitektur tropis dan bangunan hemat energi, dasar 

pemikiran diatas akan digunakan. Keberhasilan suatu karya arsitektur akan diukur dari 

keberhasilan karya tersebut dalam memenuhi kebutuhan kenyamanan, baik psikis maupun 

fisik, bagi penguna bangunan dengan menggunakan energi serendah mungkin. Meskipun 

                                                 
1 ) Vitruvius, The Book on Architecture (translated by Morris Morgan), New York: Dover Publication 
Inc., 1960. 
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demikian aspek kenyamanan psikis tidak akan dibahas mengingat permasalahan arsitektur 

tropis lebih berkaitan pada persoalan iklim (tropis) yang bersifat fisik dan terukur. 

 

BANGUNAN, KENYAMANAN DAN ENERGI. 

 Seperti salah satu disebutkan bahwa salah satu sasaran dalam merancang bangunan 

adalah menghemat energi tanpa harus mengorbankan kebutuhan kenyamanan bagi 

menghemat pemakaian energi tanpa harus mengorbankan kebutuhan kenyamanan bagi 

penghuninya. 

 Pengertian energi primer akan menjari relatif seirama dengan perjalanan waktu dan 

perkembangan teknologi. Untuk saat ini energi primer masih digolongkan sebagai energi 

yang bersumber dari minyak bumi (fossil fuels): batu bara, minyak, dan gas alam. 

M eskipun tidak menutup kemungkinan bagi energi yang berasal dari sumber tenaga air, 

panas bumi dan nuklir 2). Energi yang dibangkitkan dalam tubuh manusia sebagai hasil 

oksidasi makanan tidak termasuk kategori jenis energi ini sehingga hal tersebut tidak akan 

menjadi faktor yang diperhitungkan dalam kaitannya dengan permasalahan bangunan 

hemat energi. 

 Dengan demikian pengertian bangunan hemat energi dalam kontek pembahasan ini 

adalah bangunan yang dalam operasionalnya dapat menekan (menghemat) penggunaan 

energi atau energi yang bersumber (terutama) dari minyak bumi. Sebuah bangunan kantor 

delapan lantai yang dibangun tanpa menggunakan lift dapat dianggap hemat energi karena 

menghemat pemakaian listrik (energi primer) untuk penggerak mesin lift, meskipun dari 

sisi lain sebetulnya sangat boros terhadap pemakaian energi non-primer (bahan makanan 

ekstra yang perlu dimakan karyawan/karyawati sebagai sumber energi untuk menapak 

anak-anak tangga bangunan tersebut. 

 Sementara itu kaitan antara bangunan, Kenyamanan dan Energi dapat dilihat pada 
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skenario dibawah ini: 

 Pada sekenario pertama, tanpa menggunakan energi (primer) bangunan mampu 

memodifikasi iklim luar yang tidak dikehendaki (tidak nayaman) menjadi iklim didalam 

bangunan yang nyaman bagi penghuni (lihat diagram 1). Hal ini umumnya dijumpai pada 

rumah-rumah tradisional. Pada siang hari udara tidak begitu panas karena ventilasi rumah 

demikian baiknya salah satunya karena penggunaan bilik/anyaman bambu sebagai dinding, 

yang memungkinkan terjadinya aliran udara secara besar dan merata di dalam bangunan 

serta suhu udara sekitar bangunan yang cukup rendah. Meskipun ruangan dalam pada 

rumah tradisional pada umumnya gelap (dibanding dengan rumah modern), hal ini tidak 

terlalu menjadi persoalan karena siang hari mereka tidak melakukan kegiatan dalam rumah 

yang aktifitas modern. Pada malam hari rumah tradisional diterangi lampu (lentera/pelita) 

yang bahan bakarnya berupa minyak kelapa atau minyak buah jarak yang renewable, tidak 

berasal dari minyak bumi. Sehingga secara keseluruhan contoh bangunan tradisional 

tersebut dapat mewakili gambaran sekenario pertama. 

 

 

IKLIM  LUAR 

Yang  

Tidak Dikehendaki 

(Tidak Nyaman) 

 

 

 

BANGUNAN 

 

IKLIM  DALAM 

Yang 

Dikehendaki 

(Nyaman) 

  

Diagram 1. 

 

Skenario 1 : Bangunan sebagai modifikator iklim berhasil merubah 
iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim yang 
nyaman. 

                                                                                                                                                 
2 ) Ramage I, Energi A Guide Book, Kingdom: Oxford Press United, 1983. 
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 Pada skenario 2 bangunan yang diharapkan berfungsi sebagai modifikator iklim 

ternyata tidak berhasil sebagian atau sepenuhnya untuk merubah iklim didalam bangunan 

yang nyaman (Diagram 2). Kondisi ini banyak sekali terjadi. Pertama mungkin karena 

disebabkan oleh iklim luar yang demikian ekstrim, yakni perbedaan antara suhu luar (salah 

satu faktor) dengan suhu nyaman manusia setempat sangat besar sehingga hampir tidak 

dimungkinkan bagi bangunan dengan rancangan apapun untuk meniadakan perbedaan suhu 

luar dan suhu nyaman tanpa bantuan energi. Karena arsitek masih terlalu terpaku pada 

target visual/estetika, aspek kenyamanan didalam bangunan terabaikan. Lingkungan luar 

yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim ternyata tidak juga mampu diantisipasi oleh 

bangunan, sehingga kenyamanan termis) didalam bangunan tidak tercapai. 

 Skenario 3 (Diagram 3) memperlihatkan bahwa kenyamanan di dalam bangunan 

dapat dicapai dengan bantuan energi. Pada skenario 3 ini tidak berarti bahwa rancangan 

bangunan lalu dianggap buruk karena perlu menggunakan energi bagi pencapaian 

kenyamanan ruang dalamnya. Kondisi semacam ini yang saat ini sering terjadi hampir 

seluruh bangunan yang berada dikota, baik besar maupun kecil, dimana energi listrik 

terbatas digunakan bagi pemenuhan kebutuhan kenyamanan meskipun seandainya hanya 

terbatas pada batas kenyamanan visual (penerangan) malam hari. 

 

 

IKLIM  LUAR 

Yang  

Tidak Dikehendaki 

(Tidak Nyaman) 

 

 

BANGUNAN 

 

IKLIM  DALAM 

Yang tidak 

Dikehendaki 

(Tidak Nyaman) 
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Diagram 2. 

 

Skenario 2 : Bangunan gagal merubah iklim luar yang tidak nyaman 
menjadi iklim di dalam bangunan yang nyaman. 

 

 Kenyamanan akan sangat mungkin dicapai melalui penyelesaian rancangan 

arsitektur apapun. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar energi yang diperlukan 

per-satuan luas tertentu (misalnya meter persegi lantai) untuk membuat bangunan 

tersebut nyaman. Semakin kecil energi yang diperlukan (guna pencapaian tingkat 

kenyamanan yang sama) akan menunjukkan semakin baik rancangan bangunan tersebut 

dipandang dari sisi energi. 
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IKLIM LUAR 

Yang  

Tidak Dikehendaki 

(Tidak Nyaman) 

 

 

 

BANGUNAN 

 

IKLIM DALAM  

Yang 

Dikehendaki 

(Nyaman) 

   

  

ENERGI 

 

 

  

Diagram 3. 

 

 

Skenario 3 : Dengan bantuan Energi bangunan akhirnya berhasil 
merubah iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim di 
dalam bangunan yang nyaman. 

 

ARS ITEKTUR TROPIS  HEMAT ENERGI 

 Arsitektur yang dirancang dengan memberikan penekanan pada pemecahan 

problematik iklim stempat, apapun jenis iklimnya termasuk iklim tropis, dengan 

sendirinya akan hemat terhadap pemekaian energi. M eskipun demikian, sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan energi, penghematan energi dalam bangunan yang 

telah beradaptasi dengan iklim setempat (climate sensitive buildings) ternyata masih dapat 

ditingkatkan lagi. Umumnya orang mengartikan arsitektur tropis hanya hanya sebatas 

bagaimana bangunan tersebut dapat melindungi pemakaiannya dari hujan dan terik 

matahari (dua faktro iklim yang paling dikenal sebagai ciri iklim tropis, namun hal ini 

belum cukup). 
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 Dalam menelaah esensi arsitektur tropis dengan rujukan tradisional. Kita tidak 

dapat melepaskan peran seting, tempat/lokasi dimana bangunan tersebut berdiri. 

Arsitektur tradisional yang berfungsi mewadahi aktifitas tradisional umumnya (atau 

mungkin seluruhnya) dibangun dikawasan yang masih hijau atau terbuka, dimana suhu 

udara sekitarnya relatif rendah (karena banyak pohon) atau tiupan angin yang masih 

memadai untuk memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan bangunan. 

 Dalam konteks arsitektur tropis masa kini, dimana dibicarakan adalah bangunan 

modern (mewadahi aktifitas modern) serta lokasi bangunan dikawasan kota-kota besar 

yang sudah tidak dapat diharapkan lagi memiliki suhu lingkungan ynag rendah serta 

kmungkinan pergerakan udara luar terhambat oleh padatnya bangunan sehingga 

menyulitkan pengadaan ventilasi yang mewadahi didalam bangunan. Dalam kondisi 

semacam ini pengertian arsitektur tropis juga perlu sedikit digeser. Bahwa atap dan 

overstek yang lebar mampu menciptakan suhu udara nyaman di dalam bangunan pada 

bangunan tropis masa dulu atau di pedesaan, maka untuk konteks bangunan tropis masa 

kini penyelesaian semacam itu saja tampaknya masih belum cukup. 

 kondisi iklim seperti halnya suhu dan kecepatan angin disekitar bangunan yang 

dibangun dipusat kota akan berbeda dengan kondisi di daerah pinggiran atau pedesaan. 

Untuk iru diperlikan strategi tambahan (dari yang sudah ada) untuk menciptakan 

arsitektur tropis yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan dengan 

menggunakan energi yang rendah 

 

S TRATEGI UMUM PENGHEMATAN ENERGI DALAM BANGUNAN. 

 Beberapa strategi umum dalam menekan penggunaan energi, dalam bangunan 

(tanpa harus mengorbankan kenyamanan) adalah sebagai berikut: 

a. Mencegah terjadinya efek rumah kaca. 

 Efek rumah kaca adalah akumulasi panas didalam bangunan/ruang akibat radiasi 
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matahari. Dinding-dinding transparan (kaca) yang ditembus oleh cahaya matahari langsung 

akan menimbulkan efek rumah kaca. Jika hal ini terjadi dalam bangunan dengan skala 

pemanasan yang besar, suhu dalam bangunan akan meningkat. Untuk menurunkannya 

diperlukan mesin pengkondisian udara dengan kapasitas yang lebih besar dibanding 

dengan jika bangunan tidak/atau sedikit mengalami efek rumah kaca. Energi untuk 

pendinginan akan menjadi besar akibat efek rumah kaca ini. Untuk mencegah efek rumah 

kaca, dinding transparan harus dihindari dari jatuhnya sinar matahari langsung. 

b. Mencegah terjadinya akumulasi panas pada ruang antara atap dan langit-

langit. 

 Untuk bangunan dengan atap miring perlu dipikirkan untuk menghindari terjadinya 

akumulasi panas pada ruang antara penutup atap dengan langit-langit. Untuk itu ruang ini 

perlu diberi bukaan, sehingga memungkinkan aliran udara silang menyingkirkan panas 

yang terakumulasi ini. Jika hal ini tidak dilakukan ruang dibawah langit-langit akan panas, 

sehingga bangunan memerlukan energi ekstra untuk menurunkan suhunya. 

c. Meletakkan runag-ruang penahan panas pada sisi timur barat. 

 Pada sisi timur dan barat bangunan yang langsung berhadapan dengan jatuhnya 

sinar matahari sebaiknya diletakkan ruang-ruang yang berfungsi sebagai ruang antara guna 

mencegah aliran panas menuju ruang utama misalnya ruang kantor. Ruang-ruang antara ini 

dapat berupa ruang tangga, gudang, toilet, pantry, dan sebagainya. 

 

d. Melindungi pemanasan dinding yang menghadap timur atau barat. 

 Seandainya pada sisi timur dan barat bangunan tanpa dapat dihindari harus 

diletakkan ruang-ruang utama, maka untuk menghindari pemanasan pada ruang tersebut 

dindingdinding ruang perlu diberi penghalang terhadap sinar matahari langsung. Atau 

dinding dibuat rangkap dimana diantara kedua dinding tersebut diberi ruang antara yang 

diberi lubang-lubang ventilasi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku termis 
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ruang utama di dalamnya, dimana suhu udara ruang akan lebih rendah secara mencolok 

dibanding hanya menggunakan dinding tunggal. 

e. Mencegah jatuhnya radiasi matahari pada permukaan keras. 

 Karena permukaan keras (aspal, beton dan sebagainya) cenderung merupakan 

material yang menyerap panas (kemudian dipancarkan kembali ke udara), maka suhu 

udara di atas permukaan keras yang terkena radiasi matahari cenderung lebih tinggi 

dibanding dengan atas rumput atau perdu misalnya. Penggunaan material keras sebagai 

penutup halaman, jalan, tempat parkir dan sebagainya, akan menaikkan suhu udara 

terhadap radiasi langsung matahari, untuk itu permukaan dengan penutup padat/keras 

sebaiknya diganti. 

f. Manfaatkan aliran udara malam hari yang bersuhu rendah. 

 Suhu udara minimum rata-rata Jakarta adalah 23oC, dan ini terjadi pada malam 

menjelang pagi hari. Dalam rangka penghematan energi dalam bangunan potensi ini dapat 

dimanfaatkan dengan cara mengalirkan angin yang bersuhu rendah tersebut melalui dinding 

(yang dibuat rangkap berongga) serta lantai (berongga, dengan raised floor). Tujuan dari 

pengaliran udara ini adalah menurunkan suhu massa bangunan (building fabric) serendah 

mungkin mendekati atau sama dengan suhu udara minimum tersebut. Suatu ruang memiliki 

lantai, dinding dan dan langit-langit dengan suhu rendah akan lebih mencapai kenyamanan 

meskipun suhu udara luar relatif tinggi, karena pada kenyataannya sensasi suhu (termis) 

tidak saja ditentukan oleh suhu udara, namun juga oleh suhu radiasi permukaan ruang 

(lantai, dinding, dan langit-langit). Beberapa percobaan model dengan simulasi komputer 

serta ujicoba pada bangunan-bangunan baru telah membuktikan kemampuan teknik 

pendinginan malam hari ini dalam usaha menekan penggunaan energi dalam bangunan. 

 

ANALIS A PENCAPAIAN S UHU NYAMAN MELALUI RANCANGAN HEMAT 

ENERGI. 
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 Suhu nyaman untuk daerah beriklim tropis basah diperkirakan berkisar antara 

22oC s/d 27oC, sementara itu beberapa penelitian suhu nyaman daerah Asia Tenggara 

memperlihatkan suatu range antara 24oC s/d 30oC. Hasil penelitian kenyamanan suhu 

yang pernah dilakukan M om (6,7) di Bandung pada tahun 1930-an memperlihatkan suhu 

nyaman pada sekitar 26oC - 27oC. Penelitian suhu nyaman yang dilakukan oleh Institut 

Standard Pengkondisian Udara Amerika, ASHARE memperlihatkan suhu nyaman 

karyawan/karyawati di Jakarta berada pada 26,4oC dengan devisian + 2oC, atau antara 

24,4o hingga 28,4oC. 

 Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah mungkin suhu di dalam ruang (internal 

climate) dapat mencapai angka 28,4oC (batas atas suhu nyaman penelitian Karyono) 

sementara suhu udara luar siang hari berada pada 32oC. Dari simulasi komputer terhadap 

efek pendingin malam hari (night passive cooling) yang dialkukan oleh Cambridge 

Architectural Research Limited diperoleh suatu hasil bahwa penurunan suhu hingga 3oC 

dapat dicapai pada bangunan yang menggunakan massa berat (beton, bata) meskipun 

seandainya perbedaan suhu siang dan malam hanya berkisar 8oC (perbedaan suhu siang 

dan malam di Jakarta dapat mencapai  10oC). Sementara itu penelitian Parker dan Akbari 

di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa penanaman pohon lindung disekitar rumah 

tinggal, penggunaan energi (listrik) untuk AC dapat berkurang dari 30 hingga 50%. Dengan 

mengkuivalenkan 10% pengurangan energi setara dengan penurunan suhu sekitar 0,7 

hingga 1oC, maka dapat disimpulkan bahwa penurunanan suhu sekitar bangunan hingga 

3oC merupakan suatu hal yang sangat mungkin apabila ruang sekitar bangunan dipenuhi 

dengan pohon lindung atau bahkan dihutankan, dengan pengertian halaman, jalan access 

dan halaman parkir terlindung dari sengatan langsung radiasi matahari. 

 Dari kedua teknik diatas, yakni pendingin malam hari serta penghijauan sekitar 

bangunan, suhu udara dalam bangunan, secara teoritis, dapat diturunkan/turun hingga 6oC. 

Seandainya suhu udara kota Jakarta pada siang hari berkisar 32oC, maka bukanlah sesuatu 
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hal yang mustahil untuk mencapai suhu nyaman didalam bangunan yang berada dibawah 

angka 28,4oC.  
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13. PATOLOGI  BANGUNAN DAN KENYAMANAN S UHU 

 

Dalam ilmu bahasa, pathologi berarti ilmu tentang penyakit, dengan pengertian ini, ilmu 

tersebut dianggap tidak ada sebelum ‘sang penyakit’ itu muncul. Demikian pula dalam 

konteks bangunan, pathologi bangunan tidak akan dibicarakan atau dibahas sebelum ada 

bukti bahwa bangunan itu menimbulkan suatu gangguan kesehatan terhadap penghuni atau 

pemakainya. Pathologi bangunan erat hubungannya dengan masalah sick Building 

Syndrom (SBS), dimana dicurugai bangunan mengakibatkan munculnya keluhan dari 

penghuninya seperti pusing, infeksi saluran pernafasan, tekanan darah tinggi, stress dan 

lainnya. Hasil survey terbaru di kanada memperlihatkan sekitar 65% bangunan berada 

pada kondisi SBS yang menyebabkan kerugian jutaan dolar akibat menurunnya 

produktivitas manusia termasuk kerugian bagi biaya perawatan dokter (Hghighat & 

Donnini, 1993). Angka SBS di Indonesia belum tersedia.  

Salah satu faktor paling populer penyebab terganggunya kesehatan manusia yang berdiam 

dalam bangunan adalah gas radon (266Ra). Gas ini merupakan turunan dari Uranium 238 

(238U) dan bersifat radioaktif. Gas radon diproduksi oleh alam dan bebas berada pada 

udara dalam konsentrasi yang relatif sangat kecil yang tidak membahayakan kesehatan 

manusia. Dalam konsentrasi yang relatif tinggi gas radon akan berpengaruh pada kesehatan 

manusia. Akibat yang paling parah akibat radiasi gas ini adalah kanker paru-paru, yaitu 

resiko yang setara bagi perokok berat. 

 Dalam hal bangunan, tingginya konsentrasi radon dapat terjadi karena dua hal 

penting yakni: retak pada lantai yang memungkinkan gas radon masuk dari dalam tanah, 

serta material bangunan yang mengandung radon. Besarnya emisi radon dari dalam tanah 

berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya di dunia. Sebagai contoh 

Hongkong merupakan salah satu tempat yang memiliki emisi radon cukup tinggi di dunia, 

dan berdasarkan hasil survey ternyata memiliki konsentrasi radon paling tinggi dalam 
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bangunannya diantara negara-negara lai di dunia (YU, 1992). Negara-negara di Eropa dan 

Amerika juga tercatat memiliki emisi radon dari dalam tanah yang cukup tinggi, sementara 

data tentang Indonesia, yang tidak termasuk dalam kategori memiliki tingkat emisi yang 

tinggi tidak pernah diperoleh selama ini. Dengan pengertian lain kecemasan tentang bahaya 

radon dalam bangunan di Indonesia tidak perlu dibesarkan. 

 Konsentrasi radon dalam bangunan, selain disebabkan oleh emisi radon dari dalam 

tanah yang masuk melalui retak lantai, juga yang penting adalah kurangnya ventilasi dalam 

ruang atau bangunan. Dengan ventilasi yang memadai, konsentrasi radon dalam ruangan 

dapat diperkecil karena terjadinya efek pengenceran udara oleh udara luar. Sementara itu 

masalah yang ada dinegara beriklim dingin adalah rendahnya tingkat pertukaran udara 

dalam bangunan melalui ventilasi. Hal ini terjadi karena bagi negara beriklim dingin 

ventilasi sama artinya pemborosan energi (pada musim dingin), karena pemanasan ruang 

menjadi tidak efektif dengan adanya aliran udara luar (yang bersuhu rendah) masuk 

kedalam bangunan. Akibat sedikitnya udara luar yang masuk kedalam bangunan, 

konsentrasi radon dalam bangunan cenderung tinggi, terutama bila bangunan tersebut 

bocor terhadap emisi radon dari dalam tanah. 

 Sumber emisi radon yang lain adalah material bangunan itu sendiri. Dinegara yang 

sudah maju (dari segi penelitian), data umum tentang emisi radon dari berbagai material 

bangunan tersedia, sementara di Indonesia belum. Berbagai jenis material yang sama, 

misalnya batu bata, semen, pasir, ternyata memiliki emisi radon yang berbeda dari negara 

asal yang berbeda. Pasir dari Hongkong memiliki konsentrasi radon yang lebih tinggi 

dibanding pasir rusia, sebaliknya semen hongkong memiliki radon lebih rendah 

dibandingkan dari Rusai (Yu, 1993). Dari data tersebut, antisipasi kita dapat keliru apabila 

kita mencoba untuk merekomendasikan informasi dari luar untuk Indonesia. Informasi 

untuk Australia belum tentu tepat diterapkan di Indonesia.  

 Bahwasanya masalah ventulasi udara menjadi perhatian besar di negara yang 



 83

beriklim dingin, dalam kaitannya dengan konsentrasi radon - emisi radon yang tinggi, 

material bangunan mengandung radon, keterbatasan ventilasi udara - hal tersebut tidak 

terjadi di Indonesia. Bangunan (tempat tinggal) di Indonesia umumnya memiliki ventilasi 

alamiah atau bukaan yang memungkinkan udara luar masuk kedalam bangunan setiap 

waktu. Ventilasi dalam bangunan (rumah tinggal) di Indonesia pada umumnya bertujuan 

untuk menghasilkan efek dingin dari aliran angin  yang secara tidak disadari telah 

membantu menghalau polutan dalam ruang seperti halnya radon, carbon monooksida, 

carbon dioksida, dan lainnya. Kecemasan terhadap tingginya konsentrasi radon dalam 

bangunan (rumah tinggal) di Indonesia tidak terlalu beralasan. Hal ini lebih banyak menjadi 

kekhawatiran mereka yang tinggal di daerah yang beriklim dingin, dimana sekali lagi 

pertukaran udara dalam bangunan sulit dilakukan karena menghambat upaya penghangatan 

ruangan. M ungkin yang perlu mendapat perhatian justru polusi dalam bentuk CO2 dan 

CO yang disebabkan oleh asap kendaraan atau asap rokok. Asap rokok dapat mengganggu 

kesehatan bukan saja pada siperokok, tapi juga orang lain yang berada dalam ruang atau 

bangunan itu. Sebagai gambaran, udara luar mengandung sekitar 400 unit CO2   dan 1 unit 

CO. Udara ini dianggap ‘udara bersih’. Sementara udara dalam bangunan masih dianggap 

layak apabila kandungan CO2 nya dibawah 5000 unit, meskipun untuk bangunan sekolah 

misalnya angka 1000 unit sebaiknya tidak terlampaui. Di tepi jalan ramai kandungan CO 

dapat mencapai 20 unit, sementara asap rokok dapat menambah sekitar 10 unit CO dalam 

ruangan.       

Kenyamanan S uhu 

Adalah salah jika menganggap bahwa kenyamanan (kenyamanan suhu) hanya ditentukan 

oleh suhu (temperatur) atau suhu dan kelembaban saja. Houghton dan Yaglou (1937) 

menyatakan bahwa kenyamanan (suhu) ditentukan oleh 4 fahtor : suhu udara, suhu 

radiasi, kelembaban dan kecepatan angin.Sementara Victor Olgyay (1963) juga 

menyatakan hal yang sama bahwa kenyamanan suhu ditentukan oleh empat faktor diatas. 
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Standar merika, ANSI/ASHRAE 44-1992 serta standar Internasional, ISO-7730 bahkan 

menambahkan 2 faktor lain diluar keempat faktor diatas, yaitu ‘aktifitas’ dan ‘jenis 

pakaian yang dikenakan’ oleh seorang sebagai faktor yang menentukan kenyamanan suhu. 

Hougton dan Yaglou menghitung kenyamanan suhu berdasarkan suatu diagram (ET Chart, 

Diagram Efektif Temperatur), demikian juga Olgyay dengan Bioclimatic Chart (Diagram 

Bioklimatologi), sementara Standar Amerika mengembangkan diagram yang dicetuskan 

Olgyay dan merumuskan suhu nyaman untuk musim dingin  dan musim panas di 

Amerika. Standar internasional, ISO-7730, yang diilhami Fanger (1973) menghitung suhu 

nyaman dengan suatu persamaan matematik yang kompleks, The Heat Balance M odel 

(M odel Keseimbangan Panas),  atas dasar pertukaran panas tubuh manusia dan 

lingkunganya. 

 M eskipun ISO-7730 tidak mengakui adanya perbedaan suhu nyaman bagi orang 

yang tinggal diperbagai jenis iklim dan tempat yang berbeda di dunia, hasil penelitian 

kenyamanan suhu untuk orang Indonesia di Jakarta yang dilakukan Karyono (1995) 

menyatakan bahwa 26,7oC suhu operasi (suhu gabungan antara suhu udara dan suhu 

radiasi), kelembaban 66%, kecepatan angin 0,6 m/detik, sebagai kombinasi yang paling 

nyama bagi mereka yang mengenakan pakaian dengan insulasi 0,6 clo (1 clo setara dengan 

insulasi panas orang yang mengenakan pakaian resmi jas), dan aktifitas kerja ringan kantor 

(1 met). Sementara rekomendasi suhu nyaman bagi orang Amrika pada musim panas 

adalah 24oC (Inggris : 21oC) pada musim dingin untuk Amerika 22oC (Inggris : 19oC). Dari 

contoh diatas dapat dilihat adanya perbedaan ‘suhu nyaman’ bagi orang yang tinggal 

ditempat dan iklim yang berbeda. M enerapkan informasi dari luar begitu saja bagi 

keperluan Indonesia dapat menyesatkan. 

 Dalam kaitannya dengan iklim Indonesia, yang menjadi masalah adalah bagaimana 

membuat suhu udara ruang menjadi sekitar 27oC (suhu nyaman Indonesia) sementara suhu 

luar 32oC  (siang hari). Aliran udara yang kencang akan membantu efek pendinginan, 
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namun penempatan air dalam pot atau kain basah yang dilalui angin sama sekali tidak 

disarankan untuk kondisi tropis basah, dimana kelembaban udara rata-ratanya sudah tinggi 

diatas 75%. Jika hal ini dilakukan, kelembaban ruang akan meningkat meskipun suhu 

ruang akan sedikit turun. Peningkatan kelembaban ini tidak diharapkan terjadi, karena 

udara menjadi jenuh uap air. Dalam situasu efek terhadap kenyamanan suhu kurang lebih 

sama. Pada suhu ruang yang lebih rendah namun kelembaban tinggi, kulit menjadi lembab, 

penguapan kulit terhambat sehingga kulit terasa ‘lengket’. Efek pndinginan yang diperoleh 

dari proses penguapan air didalam bangunan hanya disarankan untuk daerah dengan iklim 

tropis kering seperti halnya negara-negara Timur Tengah karena selain untuk 

mendinginkan udara, secara bersamaan penguapan air menaikkan tingkat kelembaban udara 

yang sering berada dibawah angka 50%. Peningkatan kelembabab udara (humidification) 

ini diperlukan agar saluran pernafasan dan kulit tidak terlalu kering. 

 Teknik pendinginan alamiah pada bangunan yang populer adalah teknik 

pendinginan malam hari secara pasif (passive night cooling). Idenya adalah bahwa efek 

suhu yang diterima oleh penghuni bangunan sbenarnya adalah effek ‘suhu gabungan’ 

antara suhu udara dengan suhu radiasi (suhu operasi). Teknik pendinginan malam hari ini 

bertujuan untuk mendinginkan struktur dan komponen bangunan bagian dalam seperti 

lantai, dinding, langit-langit dan lainnya pada malam hari, dimana pada saat itu suhu udara 

luar berada pada titik terendah, bukan sekedar mendinginkan udara dalam bangunan. 

Prinsip dasar dari teknik pendinginan malam hari ini dilakukan dengan membuat 

penangkap angin. Teknik ini sebenarnya banyak dilakukan di daerah beriklim tropis kering 

(gurun), dimqnq perbedaan suhu antara siang dengan malam umumnya sangat besar (dapat 

mencapai lebih dari 25oC). Sehingga diharapkan suhu permukaan komponen bagian dalam 

dari bangunan akan rendah sekali mendekati suhu minimum. Dengan suhu permukaan 

(suhu radiasi) komponen bangunan yang rendah, maka ‘suhu gabungan’ akan menjadi lebih 

rendah dibanding suhu udara ruang. Dengan rendahnya suhu gabungan ini maka efek 
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pendinginan terjadi, dan ini sebenarnya sasaran yang dituju oleh ilmuwan bangunan untuk 

mendapatkan suhu nyaman dalam bangunan pada saat suhu luar berada diatas ambang 

kenyamanan. 

 Sebagai ilustrasi, dengan teknik pendinginan malam hari secara pasif, suhu 

gabungan (suhu operasi) dalam bangunan di Jakarta dapat mencapai sekitar 27oC hingga 

28oC pada siang hari sementara suhu udara luar berada pada 30 hingga 32oC. Dengan suhu 

gabungan berkisar pada 27oC (siang hari), kenyamanan suhu akan tercapai dalam bangunan 

di Jakarta. 

 Lebih jelasnya tek nik pendinginan ini bukan untuk ‘menahan’ udara sejuk dalam 

bangunan, karena udara sejuk tidak mungkin ditahan, kecuali ruangan tersebut disekat 

rapat dan diberi bahan isolasi yang tinggi. Dengan cara inipun selain ruangan menjadi tidak 

sehat karena konsentrasi CO2 menjadi tinggi serta oksigen menipis. Ruang yang disekat 

rapat akan menjadi lembab (kelembaban mendekati angka 100% untuk daerah tropis 

basah) serta aliran udara mendekati 0 m/detik. Pada kondisi semacam ini hampir dapat 

dipastikan kenyamanan suhu tidak akan pernah tercapai. M anusia yang berada dalam 

ruang tersebut akan berpeluh, sementara peluh tidak dapat lagi menguap dalam udara yang 

jenuh tanpa aliran udara. Sebetulnya yang harus dipertahankan tetap dingi adalah 

permukaan komponen bagian dalam bangunan seperti halnya langit-langit, dinding dan 

lantai, sementara aliran angin banyak membantu efek dingin jika suhu udara luar masih 

berada dibawah suhu rata-rata kulit (sekitar 34oC). Pemecahan rancangan arsitektur 

bangunan tidak bersifat universal atau dapat diterapkan dimana-mana. Tiap tempat 

memiliki iklim yang berbeda, dimana  diperlukan pemecahan arsitektur yang berbeda 

untuk mencapai tujuan kenyamanan yang ternyata juga berbeda untuk tempat yang 

berbeda. Informasi dari luar kecil kemungkinannya dapat diterapkan begitu sja untuk 

keperluan pemecahan rancangan bangunan di Indonesia. 
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LINGKUNGAN HIDUP DAN DAMPAK KEGIATAN MANUS IA 

 

A.  Latar Belakang 

Pengertian Lingkungan hidup dalam arti luas adalah Ruang yang ditempati suatu 

mahluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup didalamnya, sedangkan 

lingkungan hidup dalam arti sempit adalah suatu tempat dimana mahluk hidup tersebut 

melangsungkan hidupnya. Lapisan bumi dan udara dapat juga dianggap sebagai suatu 

lingkungan hidup yang besar, yaitu biosfer. Bahkan tata surya kita atau malahan seluruh 

alam semesta dapat menjadi obyek tinjauan, sedangkan peninjauan tentang lingkungan 

hidup dala arti sempit, misalnya sebuah rumah dengan pekarangannya.  

 Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia mementuk dan terbentuk oleh lingkungan 

hidupnya. M anusia seperti ia adanya, yaitu yang disebut fenotipe adalah perwujudan yang 

dihasilka oleh interaksi sifat keturunannya dengan faktor lingkungan. Sifat keturunannya 
dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terandug didalam gen yang merupakan 

bagian kromosom di dalam asing-masig sel tubuh, menentukan potensi perwujudan 

manusia, yaitu genotype.Apakah suatu sifat dalam genotip itu akan terwujud atau tidak, 

tergantung ada atau tidak adanya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat 

itu. 

 DOBZHANSKY, seorang ahli ilmu keturunan terkenal, menyatakan: 

“ Gen menentukan tanggapan apa yang akan terjadi terhadap faktor lingkungan, jadi gen 
bukan penentu sifat menentukan reaksi atau tanggapan terhadap lingkungan.”   

Hal ini terlihat pada tumbuhan hijau yang ditempatkan di dalam kamar gelap. Tumbuhan 

itu tidak mampu mementuk zat hijau daun. Setelah ia kelluarkan dari kamar gelap dan 
terkena cahaya, terbentuklah zat hijau daun.  Jadi mahluk itu juga terbentuk oleh 

lingkungannya. 

2. M UTU LINGKUNGAN HIDUP 

Pengertian mutu lingkungan hidup hanyalah dikaitkan dengan masalah lingkungan,  
karena tidak diuraikan secara eksplisit, misalnya pencemaran, erosi, dan banjir.Tidak 

mudah untuk menentukan apa yang dimaksud dengan mutu lingkungan, oleh karena 
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persepsi orang terhadap mutu lingkungan berbeda-beda.Dengan singkat dapat dikatakan 

mutu lingkungan yang baik membuat orang kerasan hidup daa lingkungan tersebut. 

Perasaan kerasan itu disebabkan karena orang mendapat rejeki yang cukup iklim dan faktor 

alamiah lainya yag sesuai dan masyarakat yang cocok pula. Dari uraian terseut diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengellolhan lingkungan hidup bersifat holistik, yaitu memandang 

keseluruhannya sebagai suatu kesatuan 

 

B. Lingkungan Hidup S ebagai S umberdaya 

Dengan mengaitkan mutu lingkungan dengan derajat pemenuhan kebutuhan dasar,  

berarti lingkungan itu merupakan sumberdaya. Dari lingkungan itu kita mendapatkan 

unsure-unsur yang kita perlukan untuk produksi dan konsumsi. Sebagian sumber itu 

dimiliki oleh perorangan dan badan tertentu, misalnya lahan dan sepetak hutan. Sebagian 

lagi sumberdaya itu merupakan milik  umum, misalnya  udara, sungai, pantai, laut, dan ikan 

laut. Udara misalnya, kita perlukan untuk menjalakan mesin kita, karena dalam udara,  
mesin pun tak dapat berjalan. 

Kebutuhan dasar dapat dibagi secara hirarkis berturut-turut dari atas ke bawah 

dalam tiga golongan: kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar  

untuk kelangsungan hidup manusiawi, kebutuhan dasar untuk memilih. 

Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. M ahluk hidup selalu berusaha 

untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak saja secara individu, melainkan juga sebagai 

jenis. Kelangsungan hidup sebagai jenis  bahkan mempunyai bobot yang lebih tinggi dari 
kelangsungan hidup individual, sehingga kita jumpai kelakuan altruisme, yaitu 

pengorbanan diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenis. 

Pada manusia, altruisme ini dapat terlihat antara lain dalam peperangan. Misalnya, 
para pejuang kita dalam perang kemerdikaan melawan Belanda telah membentuk pasukan 

berani mati. Mereka bersedia mengorbankan diri demi keselamatan pasukan lain atau 

rakyat. Para penerbang Jepang kamikaze telah mengorbankan jiwanya untuk keselamatan 

negara dan kaisarnya. Banyak negara mempunyai tradisi untuk menawarkan kepada 
anggota tentaranya untuk secara sukarela melakukan suatu pekerjaan peraang yang sangat 

berbahaya yang mungkin sekali akan menyebabkan kematian. 



Diktat Ilmu Terapan dan Lingkungan I 89

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara hayati, manusia haruslah 

mendapatkan air, udara dan pangan dalam kualitas dan mmutu tertentu. Kebbutuhan dasar 

ini bersifat mutlak. Kecuali itu ia harus terindung dari serangan organize yang berbahaya, 

yaitu hewaan buas, pathogen parasit, dan vektor penyakit. Juga harus memunyai keturunan 

untuk menjag kelangsunan hidup jenisnya. 

Pangan adalah kebutuhan dasar lain yang  bersifat mutlak. Pangan berfungsi sebagai 

penyusun tubuh, sumber energi,  dan pengatur metabolisme. Karena itu disamping 

dsisamping kuantitas pangan , mutu pun penting. Mutu ditentukan oleh susuanan berbagai 

unsure dalam bahan makanan, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. 

Sementara itu faktor lingkungan sebagian membantu dan sebagian lagi merintangi,  

yang menmbantu merupakan manfaat lingkungan dan faktor yang merintangi merupakan 

resiko lingkungan. M anfaat dan resiko lingkungan itu berupa faktor hayati dan fisik kimia 

serta dapat berupa alamiah dan buatan manusia. 

Antara manfaat dan resiko lingkungan memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut 
juga termasuk akibat pemanfaatan lingkungan yang berlebihan oleh mansuia (ekspolitasi 

lingkungan oleh manusia)  akan mendatangkan resiko yang sangat besar. Pemanfaatan 

lingkungan yang tidak mempertimbangkan kelestraian lingkungan akan mengakibatkan 

resiko bencana alam yang dasyat bagi manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan memang 

sulit dihindari jika manusia tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan. 

 

C. Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Manusia 
  Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini ada tiga istilah yang masih saling 

berkaitan, yaitu "Lingkungan, Ekosistem, dan Kualitas Hidup", banyak digunakan untuk 

melukiskan isu-isu patriotisme yang dapat menggugah emosi.  Istilah-istilah ini jarang 
didefinisikan, barangkali karena  makna-makna "kamusial" seperti itu tidak cukup 

mencerminkan gema simboliknya secara memadai.  Kita tidak akan berhenti dengan tradisi 

seperti ini, tetapi para pembaca buku ini akan diarahkan oleh konsteks di dalam mana 

istilah-istilah tersebut digunakan; misalnya saja akan dibuat referensi-referensi bagi 
lingkungan f isik, biologi, dan sosial-ekonomi.  Pada pokoknya kita akan memu-satkan 
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perhatikan pada lingkungan bio-geofisik, dan pengaruh-pengaruh kegiatan manusia 

terhadapnya.   

Dalam kondisi tidak ada manusia sekalipun, lingkungan alami pasti mengalami 

perubahan-perubahan secara kontinyu. Hal ini mungkin saja berlangsung dalam jangka 

waktu ratusan juta tahun, seperti misalnya terangkat nya kontinental dan pembentukan 

gunung api; atau dalam jangka waktu puluhan ribu tahun seperti  Jaman Es dan perubahan 

per-mukaan air laut yang menyertainya; atau dalam jangka waktu ratusan tahun seperti 

halnya eutrofikasi alami dan siltasi danau-danau dangkal; atau bahkan  dalam jangka waktu 

beberapa tahun, seperti kalau koloni binatang "beaver" mengubah lahan kering menjadi 

rawa-rawa.  Sebagian dari perubahan-perubahan alami tersebut bersifat tidak dapat balik 

(irreversible) seperti eutrofikasi danau, sedangkan lainnya bersifat siklis seperti siklus 

klimatik tahunan, atau transien seperti kekeringan. 

Bersamaan dengan perubahan-perubahan lingkungan secara alami tersebut juga 

terjadi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Bahkan pada tingkat 
budaya masyarakat pemburu dan pengumpul hasil hutan, penggunaan api telah 

memodifikasi beberapa lingkungan alami.   Kemudian dengan domestikasi hewan dan 

introduksi pertanian, efek-efek dari kegiatan-kegiatan ini menjadi lebih luas, terutama kalau 

semakin banyak manusia yang terlibat. Laju perubahan tersebut meningkat dengan berkem-

bangnya industri karena tenaga otot digantikan dengan enerji yang berasal dari bahan bakar 

fosil hingga beberapa dekade terakhir ini.  Dampak manusia telah mencapai  intensitas yang 

tidak diharapkan dan mempengaruhi seluruh dunia, karena jumlah penduduk meningkat 
dengan pesat dan konsumsi setiap kapita yang lebih tinggi. 
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Sumberdaya Alam

Pembangkit enerji Produksi barang Konsumsi barang

Limbah: gas, panas,
dan lainnya

Limbah: Gas, cair,

padatan dan lain

Limbah: sampah,

gas, asap, dll

Daur ulang limbah

Pembuangan ke

atmosfer

Pembuangan ke
sungai & perairan

bebas

Penimbunan

di lahan

PENCEMARAN

Faktor-faktor lingkungan yang
saling berinteraksi

Kerusakan/kerugian RESEPTOR
 

 
 
 

Gambar 1.1. Pemanfaatan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan 
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KERUGIAN SEKUNDER:
Langsung kepada reseptor

Kerugian tidak langsung
pada trofi yang lebih tinggi

Kerugian tidak langsung

pada reseptor yang terkait

KERUGIAN PRIMER:
Langsung pada reseptor

POLUTAN RESEPTOR

 
 
Gambar 1.2.  Kerugian primer dan sekunder akibat pencemaran 

 

Intervensi manusia, misalnya dengan jalan penebangan hutan, penambangan,  

pembangunan bendungan besar dan diversi sungai, telah menjadi suatu gaya yang berskala 

geologis.  Terlepas dari banyaknya  batuan dan material bumi yang dipindahkan setiap 

tahun dalam berbagai aktivitas pertambangan, konstruksi jalan raya, dan lain-lainnya, 

pengaruh pada aliran air dan pengisian kembali air bumi mungkin menjadi sangat penting.  
Kita hanya mengetahui sedikit sekali siklus-siklus bio-geokimia alami untuk menduga 

konsekuensi-konsekuensi yang sesungguhnya dari gangguan-gangguan tersebut. Usulan-

usulan dari beberapa "Futurist" untuk mendapatkan mineral dari bijih  yang kua-litasnya 

sangat rendah harus diteliti dengan sangat hati-hati; dampak lingkungan yang ditimbulkan 

oleh limbahnya bisa sangat serius. 
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Semakin meningkatnya kontrol manusia terhadap lingkungan hidupnya seringkali 

menciptakan konflik-konflik antara sasaran-sasaran kemanusiaan dengan proses-proses 

alamiah.  Dalam rangka untuk mencapai hasil yang lebih banyak atau untuk tujuan-tujuan 

lainnya, manusia berupaya menyimpangkan aliran enerji alamiah, mengabaikan proses-

proses alami, memotong rantai makanan, menyederhanakan ekosistem, dan menggunakan 

banyak subsidi enerji untuk  mempertahankan  kenyamanan keseimbangan yang artifisial.   

Memang dalam beberapa kasus aktivitas-aktivitas ini dapat menciptakan  atau diperlukan 

untuk mempertahankan kondisi sekeliling yang dianggap perlu oleh manusia, seperti 

misalnya aspek-aspek tertentu di daratan Eropa, yang selu-ruhnya merupakan "buatan 

manusia" tetapi mencerminkan budidaya yang seksama selama banyak generasi.   

Walaupun demikian sering terjadi konflik antara strategi-strategi yang memaksimumkan 

manfaat jangka pendek (misalnya hasil pangan selama lima tahun) dan yang memaksi-

mumkan  manfaat jangka panjang (misalnya hasil yang lestari 50 tahun).  Hal yang pertama 

seringkali mengakibatkan penalti berupa degradasi lingkungan yang sifatnya tidak dapat 
balik.  Ketidak-sesuaian antara ahli ekonomi dan ahli ekologi terutama terletak pada 

perbedaan perspektif waktu yang digunakannya; pada umumnya  5-10 tahun dianggap 

merupakan periode/jangka panjang oleh para ahli ekonomi, tetapi dianggap jangka pendek 

oleh para ahli ekologi.  Sedikit pertimbangan dan perhitungan dilibatkan dalam perhitungan 

ekonomis terhadap proses-proses lingkungan seperti kerusakan tanah yang lambat atau 

penurunan kapasitas akuifer. 

Karena lingkungan alami berfluktuasi dengan waktu, kita tidak dapat dengan mudah 
membedakan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh manusia.  M isalnya, suatu 

daerah binaan untuk pemukiman baru yang sedang dibangun pada hamparan terras yang 

kompleks.  Hal ini jelas akan mengubah  kondisi lingkungan fisik.   Tetapi untuk memahami 
perubahan-perubahan ini maka perlu mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang juga akan 

mengalami perubahan seandainya pembangunan pemukiman tersebut tidak dilakukan.  

Memang tidak mudah untuk mengukur secara tepat kondisi lingkungan yang ada sekarang,  

demikian juga untuk menduga signif ikansi kecenderungan-kecenderungan perubahan yang 
terjadi di masa lalu serta memproyeksikannya secara akurat ke masa yang akan datang.   
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D. Dampak Lingkungan (DAL) 

Dampak (L) penting  adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan 

oleh suatu kegiatan. Perubahan mendasar ini meliputi tiga kelompok besar, 

yaitu: 

(1).  Perubahan akibat suatu kegiatan yang (secara kumulatif) menghilangkan 

identitas rona lingkungan awal secara nyata. 

(2). Perubahan akibat suatu kegiatan yang menimbulkan ekses nyata pada kegiatan 

lain di sekitarnya 

(3). Perubahan akibat suatu kegiatan yang menyebabkan suatu rencana tata ruang 

(SDA) tidak dapat dilaksanakan secara konsisten lagi. 

 

Cara penentuan Dampak lingkungan adalah: 
(1).  Berdasarkan pengalaman empiris profesional (expert judgement) 

(2).  Perubahan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan 

(3). Perubahan dibandingkan dengan sistem nilai, fasilitas, pelayanan sosial dan 

sumberdaya yang diperlukan. 

Kriteria penentuan dampak penting adalah: 

1. Jumlah penduduk yang terkena dampak lingkungan 

2. Luas wilayah persebaran dampak lingkungan 
3. Lamanya dampak lingkungan berlangsung 

4. Intensitas dampak lingkungan 

5. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak lingkungan 
6. Sifat kumulatif dampak lingkungan 

7. Reversibilitas /irreversibilitas  akibat dampak lingkungan. 

 

Tingkat Pendugaan Dampak Lingkungan 
 

Pola Pendekat-an Dasar Metode Manfaat 
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Peramal-an Subyektif/ 
Intuitif 

Spesifik 
Eksplisit 

Pandangan 
pakar 
Analogi 

Pendidikan bagi pe-ngambil 
keputusan, perencana dan 
ma-syarakat 
 

Perkiraan Kemungkinan Konstan 
Situasio-nal 

Ekstrapolasi 
Korelasi 
Multi-regresi 

Menentukan 
kecenderungan 
 
 

Proyeksi Menggam-
barkan 
kondisi 

Konstan 
Dampak 

Korelasi 
Model 
Sensitivitas 
Simulasi 

Menentukan keperluan 
prasarana, sarana, 
pengendalian 
 

Prospek Eksplorasi 
Imajinasi 

Konstan 
Obyektif 

Analisis 
Sistem 

Menentukan ko-or-dinasi 
dalam kebi-jakan strategis 
dan alternatif. 
Menaksir manfaat dan 
resiko Dampak 
 

Perenca-
naan 

Norma 
Otorisasi 

Tunggal 
Konstan 
Sosekbud 
Sistem 

Model Statistik 
Sintesis 
Sistem 
 

Pengambilan kepu-tusan 
terhadap alter-natif atas 
pertim-bangan: 
1. Kelayakan  
    ekonomis 
2.Kemungkinan teknis 
3. Kemampuan 
    institusi 
4. Kesesuaian 
    lingkungan 

 

 
Di Negara S edang Berkembang 

Pada bagian ini akan dibahas perbandingan beberapa macam dampak lingkungan  

yang penting di negara-negara sedang berkembang dengan yang terjadi di negara industri, 
meskipun tidak diadakan pembedaan yang tegas di antara keduanya. Walaupun telah 

diketahui ada pengaruh-pengaruh negatif terhadap lingkungan sebagai akibat dari intervensi 

manusia, namun pada kenyataannya pembangunan diperlukan untuk memperbaiki 

kesejahteraan sosial dan ekonomi masya rakat.  Kualitas hidup tidak dapat diperbaiki tanpa 
perkembangan ekonomi, dengan menjamin penyediaan  pangan dan jasa-jasa esensial di 

daerah-daerah yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi. 

Masalah yang sangat penting di daerah pembangunan ialah bagaimana penggunaan 
lahan dan sumberdaya alam lainnya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengakibatkan 

kerusakan atau degradasi yang disebabkan oleh proses- proses seperti pemupukan, pestisida, 
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erosi, perkembangan gurun, atau meluasnya penyakit-penyakit yang berpangkal dari air dan 

perairan seperti tipus, desentri, hepatitis, dan cacing sistosomiasis. Kultivasi lahan secara 

berpindah, yang merupakan praktek umum di berbagai penjuru daerah tropika basah, dapat 

digunakan sebagai teladan ilustratif. Praktek seperti ini apabila tersedia cukup waktu akan 

memungkinkan berlangsungnya regenerasi hutan, sehingga memungkinkan pemeliharaan 

dan pemulihan kesuburan tanah.  Pada masa lalu, faktor-faktor alami (budaya tabu, 

pandangan dan pola hidup tradisional, gangguan penyakit dan perang) telah berhasil 

mempertahankan keseimbangan sistem alami.  Akan tetapi dengan ditemukannya obat-obat 

modern dan nilai-nilai sosial yang baru, laju  pertumbuhan penduduk telah meningkat pesat, 

rasio antara luas lahan dengan populasi penduduk telah menurun dan kondisi keseimbangan 

orisinal telah terganggu sedemikian rupa sehingga siklus kultivasi tidak memungkinkan lagi 

pemulihan kesuburan tanah secara memadai.  Dalam banyak kasus bahkan tidak ada 

periode pemulihan kesuburan tanah, dan daerah-daerah yang sangat luas telah ditumbuhi 

oleh vegetasi sekunder dan telah menjadi tidak sesuai lagi untuk penggunaan pertanian. 
Faktor lain yang telah mempersulit praktek pertanian berpindah ialah bahwa lahan-

lahan luas yang secara tradisional dikuasai dan dimiliki oleh penduduk telah diambil alih  

pemerintah untuk memproduksi kayu hutan atau dikonversi menjadi daerah perkebunan.   

Praktek-praktek seperti ini telah ikut menyebabkan lebih rendahnya rasio luas lahan 

pertanian dengan pupulasi penduduk.  Teknik-teknik pertanian "modern"  yang 

menggunakan jenis-jenis unggul serealia dan subsidi enerji pupuk dan pestisida telah 

mmenghancurkan struktur desa-desa tradisional karena terjadinya perubahan distribusi 
kesejahteraan.  Penduduk yang tidak mempunyai lahan terusir dari desa dan bermigrasi 

menuju kota-kota besar atau mendaki pegunungan.  Di kota-kota besar para imigran ini 

telah memperparah masalah pembuangan dan pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, 
kekurangan perumahan dan pengangguran.  Di pegunungan,  mereka telah menebang hutan 

untuk dipanen hasil kayunya dan dijual, serta membuka lahan-lahan baru untuk digarap; 

lahan- lahan marjinal ini yang biasanya terletak pada lereng yang curam telah digarap tanpa 

memperhatikan teknik-teknik konservasi tanah, sehingga erosi telah terjadi secara intensif  
dan mengakibatkan kemerosotan produktivitas tanah; disamping itu, perubahan-perubahan 
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pada  pola aliran air dan siltasi juga telah membahayakan keletarian berbagai bangunan 

esensial di daerah aliran sungai.  

INDUSTRI

LIMBAH

Aliran sungai

USAHA PERIKANAN SUNGAI
 

 
 
Gambar   3.  Pencemaran sungai oleh industri 

UREA

Liat - NH4+

NO3- Mikroba tanah

Bahan Organik tanah

RABUK

HEWANPUPUK
TUMBUHAN

Nitrogen
Oksida nitrous

Kehilangan ammonia

 
Gambar 4.  Pencemaran tanah dan air akibat pemupukan 
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Problem lingkungan di negara-negara yang sedang berkembang jelas berkaitan 

dengan pembangunan yang tidak seimbang.  Transfer teknik-teknik yang sekarang 

digunakan di negara-negara maju belum tentu merupakan cara terbaik untuk mengatasi 

problematik tersebut. 

 

Dampak Lingkungan di Negara Industri Maju 

Perencanaan dan pengelolaan sumberdaya lahan dan air  masih menjadi problem 

utama di negara-negara maju,  misalnya dalam pembangunan kawasan perkotaan, jalan raya 

dan lapangan terbang,  pemeliharaan kualitas danau dan estuaria, dan konservasi kawasan 

lindung. Sebagian besar dari problem-problem tersebut berhu-bungan dengan banyaknya 

kebutuhan enerji dan air oleh in-dustri dan masyarakat konsumen. Problem-problem seperti 

ini masih dalam bentuk embrional di negara-negara yang sedang dan belum berkembang.  

Hasil-hasil usahatani yang sangat besar  dari sistem pertanian-industrial lazimnya bertumpu 
pada input enerji yang sangat besar; dan kekurangan air ( air masih dianggap sebagai 

"barang bebas") telah menyebabkan timbulnya masalah-masalah serius bagi sistem industri 

di berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat.  Di Amerika Serikat, dimana konsumsi 

enerji telah meningkat dua kali lipat setiap delapan atau sepuluh tahun, diproyeksikan 

kebutuhan air untuk pendingin pada periode 1980-an sekitar separuh dari aliran air  

permukaan yang normal di seluruh negeri.  Walaupun 95% dari air ini dikembalikan ke 

sungai, namun kualitasnya sudah tidak sama.  Temperaturnya yang lebih tinggi mengurangi 
jumlah oksigen yang dapat larut sehingga kapasitas air sungai untuk mengasimilasikan 

bahan organik juga menurun.  Kondisi seperti ini akan mendorong terjadinya degradasi 

struktur rantai makanan yang selanjutnya akan  mengurangi jumlah oksigen terlarut dalam 
air, dan mengganggu stabilitas ekosistem akuatik. 

Produksi bahan-bahan kimia yang baru telah mengintroduksikan bahaya-bahaya dan 

ketidak-pastian baru dalam masalah lingkungan hidup.  Pembuangan sejumlah besar  

substansi dapat-lapuk secara biologis (nitrat, deterjen yang mengandung fosfat, dsb.) ke 
dalam lingkungan akuatik telah mempercepat eutrofikasi sungai dan danau, dimana bahan-

bahan kimia ini  dan produk-produk pelapukannya terakumulasi.  Bahan kimia yang tidak 
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dapat lapuk secara biologis mungkin kurang begitu menarik perhatian, namun 

sesungguhnya lebih berbahaya.  Sebagian bahan-bahan ini akan  terkonsentrasi pada saat 

mereka melalui rantai-rantai makanan (biomagnifikasi) dan membahayakan kesehatan 

manusia dan ternak piaraannya, dan juga kehidupan bebas lainnya. 

Episode-episode krisis seperti tragedi asap industri di London pada tahun 1952 

menarik banyak perhatian dunia, tetapi polusi ringan yang berlangsung berkepanjangan  

jelas lebih serius mengancam kesehatan manusia dan mungkin juga dapat mengakibatkan 

perubahan perilaku manusia sebelum mengalami gangguan kesehatan secara fisik.   

Memang perlu memusatkan perhatian kepada kesehatan dan kesejahteraan manusia, tetapi 

dampak penting lainnya juga harus mendapatkan perhatian secara proporsional.   

Keracunan yang dialami oleh manusia secara akut dan kronis hanyalah merupakan 

salah satu bagian dari masalah polusi; polutan juga mempunyai implikasi untuk 

pemeliharaan biosfer jangka panjang.  M asalah-masalah jangka pendek biasanya lebih 

sederhana, dan sebagian dapat diselesaikan secara pragmatis dengan pembidangan yang 
lebih sempit.  Dampak polutan jangka panjang  biasanya penuh tipu muslihat, kronis dan 

seringkali bersifat komulatif.  Para ahli ekologis harus bertanya dampak apa saja yang dapat 

diakibatkan oleh polutan ini terhadap struktur ekosistem nasional dan terhadap keragaman 

biologis, dan apakah perubahan-perubahan seperti itu dapat mengancam kelestarian 

kehidupan jangka panjang.  Kepercayaan yang dianut oleh sementara pihak, bahwa polusi 

terutama polusi udara  meru-pakan indeks yang sangat penting untuk mencerminkan 

kondisi "kualitas lingkungan" tampaknya terlalu sempit.  Banuak bentuk-bentuk 
degradasi lingkungan lainnya yang juga mempunyai signifikansi jangka panjang yang sama 

pen-tingnya atau bahkan lebih penting daripada polusi udara. 

Selama periode akhir dari abad ini, manusia akan banyak meng gunakan 
sumberdaya alam bumi, dan  menangkap sejumlah enerji seperti yang dilakukannya selama 

masa evolusi manusia sebelumnya. Ekspansi ekonomis yang cepat tampaknya akan terus 

berlangsung di masa mendatang, walaupun pertumbuhan jumlah penduduk  dan konsumsi 

material akan mengalami reduksi dalam jangka panjang.   Pertanyaan riil yang muncul ialah 
apakah  manusia dapat menyalurkan  sirkulasi sumberdaya yang fantastis ini  dengan cara 

yang akan lebih baik melayani kebutuhan manusia sambil memperhatikan proses-proses 



Diktat Ilmu Terapan dan Lingkungan I 100

ekologi.  Dalam konteks ini, seni yang sedang berkembang tentang peramalan teknologi 

("futures research") mungkin menjadi lebih penting  dalam megantisipasi  dampak buruk 

yang mungkin terjadi akibat teknologi baru, dan yang juga sama pentingnya ialah 

perkembangan-perkembangan yang telah siap mengeksploitasi  peluang-peluang baru 

sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan yang secara kreatif memperhatikan masalah 

lingkungan.   
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LIMBAH MESIN:
N2, HC, CO2, CO,  H2O,  NO,   H2

CO + H2O   -------------------------->  CO2 + H2

CO + NO   ----------------------------> 1/2 N2 + CO2
H2 + NO ------------------------------->  1/2 N2  + H2O
5H2 + 2NO  <------------------------> 2NH3 + 2H2O

4NH3 + 6NO  <----------------------> 5N2 + 6H2O
2NH3    <------------------------------>  3H2 + N2

CO + 1/2 O2  <------------------------------>  CO2
HC + O2    <---------------------------------->  CO2 + H2O
2H2 + O2   <---------------------------------->  2H2O

Reaksi yang tidak diinginkan:
4NH3 + 5O2   <-----------------------> 4NO + 6H2O

2NH3 + 2O2   <-----------------------> N2O + 3H2O

EMISI YANG DILEPASKAN:
CO2,  N2O,  NO,  N2,   H2O

Oksidasi HC dan
CO secara
katalitik

Reduksi NO
katalitik

 
 
 
Gambar  5.  Emisi yang dilepaskan oleh bekerjanya mesin  
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Pembakaran suhu tinggi:  NO +
(2NO +O2)

2NO2
NO2

Evaporasi dan pembakaran bahan bakar secara
tidak sempurna HIDROKARBON

Cahaya matahari + NO2 On
Cahaya matahari + O2 Excited  O2

Oksigen atomik: On + O2 O3

OKSIDATOR

+

Cahaya matahari + aldehide R + HCO

GUGUSAN BEBAS
Gugusan bebas + O2 O3

Gugusan bebas + O2 + NO NO2 + Gugusan
bebas

Gugusan bebas + NO2 Peroksi-asil-nitrat (PAN),
Formaldehide, Etcetera

PAN +Formaldehide+Etcetera + O3

Kerugian tanaman

Iritasi mata
Bau tidak enak
Kerusakan bahan

 
 

 

 

Gambar 6.  Dinamika polutan oksida nitrogen di udara 

 

"Futures Research" mungkin dapat membantu negara-negara maju dan negara 

sedang berkembang untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam program pemban-

gunannya, baik dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sistem masyarakatnya.  

Akan tetapi yang penting bahwa hal ini tidak mengabaikan konservativisme masyarakat 
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manusia dan tekanan-tekanan sosial yang diakibatkan oleh perubahan teknologi yang 

berlangsung dengan cepat. 

 

C Respons Masyarakat Terhadap Perubahan Lingkungan 

Walaupun banyak minat tentang  lingkungan hidup manusia yang memuncak dalam 

konferensi internasional tentang Lingkungan Hidup manusia tahun 1972 di Stockholm 

masih relatif baru, namun sebenarnya  telah berlangsung sejarah yang panjang tentang 

respons praktis terhadap berbagai macam gangguan-gangguan lingkungan hidup.  

Meskipun sebagian masya rakat pertanian kuno tampaknya telah mengalami penderitaan  

yang diakibatkan oleh masalah erosi dan salinisasi, namun yang lainnya telah berhasil 

mengembangkan pertanian berterras yang sangat produktif.  Penterasan, pengolahan 

menurut garis kontur dan banyak praktek budidaya lainnya telah diadopsi dalam waktu 

yang lama untuk melestarikan sumber daya tanah dan air. 

Pengelolaan lingkungan hidup pada hakekatnya merupakan upaya terpadu dalam 
hal-hal: 

1. Pemanfaatan 

2. Pengaturan 

3. Pemeliharaan 

4. Pengawasan 

5. Pengendalian 

6. Penyelamatan, dan 
7. Pengembangan, lingkungan hidup. 

 

Pengelolaan lingkungna hidup merupakan suatu kesatuan mental dan upaya 
manusia untuk: 

1. M engidentifikasi 

2. M engorganisasi 

3. M engklasifikasi 

4. M enganalisis, dan 



Diktat Ilmu Terapan dan Lingkungan I 104

5. M engevaluasi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna mengambil 

keputusan berbuat paling tepat bagi manfaat manusia yang berkesinambungan. 

 

E.  S kala Kepentingan Terhadap Perkiraan Kerusakan Lingkungan 

Hasil-hasil dari program pembangunan wilayah yang luas (stasiun pembangkit, 

bendungan, jalan raya, dsb.) harus dievaluasi pada tiga skala waktu. 

(a). Selama Masa Konstruksi, lingkungan terganggu oleh per alatan berat pembongkar 

tanah, kemah-kemah  dan jalan-jalan sementara untuk kerja proyek.  Bagi penduduk 
setempat, kualitas hidup terganggu oleh adanya debu dan kebisingan serta oleh adanya 

konflik-konflik sosial. 

(b). Setelah selesainya pembangunan proyek,  rumput dan pe pohonan ditanam kembali,  

dan jalan-jalan dipadatkan.  Tetapi jelas bahwa  lingkungan baru telah tercipta sebagai 

konsekwensi dari penggenangan lembah, diversi sungai, relokasi jalur lalulintas atau 

pelepasan secara rutin  bahan polutan ke dalam udara dan air. 

(c).  Selama periode beberapa dekade, pembangunan proyek dapat menarik industri 

sekunder, dapat menyebabkan peningkatan populasi secara signifikan, dan dapat 

menim-bulkan berbagai kegiatan manusia yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.  

Setelah 50 tahun, pada saat  struktur-struktur orisinil  mungkin telah musnah, 

modifikasi lingkungan regional tampaknya jauh lebih penting daripada yang 

dibayangkan oleh pemrakarsa proyek. 
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Gambar 7.   Hubungan fungsional antara jumlah polutan dengan degradasi kualitas 

lingkungan  

 

Pada kenyataannya hasil-hasil dari beberapa usulan proyek legislaitf (misalnya 

rencana untuk melarang penjualan pestisida) tidak dapat dibagi- bagi menjadi babakan-

babakan waktu diskrit seperti di atas. Strategi pengelolaan lingkungan yang akan 

melibatkan  dampak jangka panjang  jelas menantang proses-proses pengambilan keputusan 
secara tradisional.  Basis-basis politis dan ekonomis dari suatu kegiatan dievaluasi terhadap 

pengaruh-pengaruh jangka pendek dan menengah dari pasar.  Di sini analisis biaya-manfaat 

didasarkan pada suku-bunga yang berhubungan dengan  biaya investasi kapital saat 

sekarang, yang dimodifikasi untuk memperhitungkan  ketidak-pastian dan resiko, sehingga 

skala waktunya 10-15 tahun.   Sistem ekonomi  bertujuan untuk memaksimumkan  manfaat 
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jangka pendek; pertimbangan ekologi menunjukkan cara-cara untuk meminimumkan resiko 

jangka panjang. 

Disamping skala-skala waktu yang dijelaskan di atas, ada beberapa skala ruang 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

(a). Ruang sekitarnya, misalnya  di dalam batas pagar pabrik, atau di dalam daerah yang 

dirancang untuk pengendalian pestisida; 

(b). Wilayah;  misalnya daerah muara dari bendungan besar atau cerobong yang tinggi; 

(c). Benua dan dunia. 

 

Lingkungan dan kualitas lingkungan telah didefinisikan, namun demikian hingga 

batas-batas tertentu kita perlu mendalaminya.  Dalam uraian di atas ada istilah "pendugaan 

dampak lingkungan".   Di sini kita akan mendefinisikan secara lebih tepat dalam rangka 

untuk melukiskan  bagaimana istilah ini dan istilah-istilah lain yang terkait akan digunakan .  

Dalam skema berikut, kegiatan manusia meliputi usulan-usulan legislatif, kebijakan,  
program, proyek dan prosedur-prosedur operasional.  Efek Lingkungan didefinisikan  

sebagai suatu proses (seperti erosi tanah, dispersi polutan, penggusuran manusia) yang 

dapat dipacu oleh kegiatan manusia.  Dampak Lingkungan merupakan perubahan neto 

(baik atau buruk) dalam hal kesehatan dan kesejahteraan manusia (termasuk kelestarian 

ekosistem dimana manusia hidup) yang dihasilkan dari efek lingkungan dan berhubungan 

dengan perbedaan antara kualitas lingkungan  yang akan terjadi "dengan" dan "tanpa" 

kegiatan yang sama (Gambar 6.8).  Indikator Dampak adalah suatu unsur atau parameter 
yang menyediakan suatu ukuran  (paling tidak secara kualitatif) besarnya dampak 

lingkungan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan, kita tidak akan membahas dampak pada skala 
kontinental dan global.  Kita juga akan membatasi perhatian pada hal-hal berikut ini.   

Sebelum perencanaan yang komprehensif  untuk pendugaan dampak lingkungan (Gambar 

9) kita melalui serangkaian  tahapan-tahapan yang semakin menyempit. 

Perencanaan komprehensif didefinisikan sebagai semua aktivitas yang terlibat 
dalam  perencanaan regional dan nasional untuk masa depan. 
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Pendugaan Lingkungan (sinonim: analisis lingkungan) didefinisikan sebagai  

aktivitas perencanaan lingkungan yang berkenaan dengan pendugaan kualitas lingkungan 

dalam kondisi alamiah dan kondisi binaan.  (Misalnya penentuan pola hujan di suatu negara,  

pencemaran air dalam suatu danau, dan lainnya). 

Semula kita memandang bahwa mekanisme timbulnya dampak akibat dari kegiatan 

manusia adalah sbb.: 

 

 

                                                         

                    Kegiatan manusia    

 

                                        

                          menyebabkan 

                                            
                               Efek lingkungan       

 

                                            

 

                         yang menghasilkan 

                                                                     

 
                               Dampak Lingkungan       

                                            

 
 

 

Kalau kata "pendugaan" digunakan sendirian, maka uraian yang mengiringinya 

yang akan menjelaskan apakah pendugaan lingkungan ataukah pendugaan dampak 
lingkungan yang sedang dibahas.  
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Kualitas Lingkungan  
 
Sangat      
 baik             

 
  

            
             
                                      Kondisi lingkungan  
                                      tanpa kegiatan 
            
             
                                                                     Perubahan lingkungan 
                                                                        yang menyebabkan dampak 
            
                                                   
                                       Kondisi lingkungan 
                                        dengan kegiatan 
   
 
  
 

Buruk                
                                                           
Waktu mulainy a 
 kegiatan                     
 

 
 

 

 

Gambar 8. Kerangka konseptual untuk menduga dampak lingkungan.  Kondisi referensi 

adalah kondisi tanpa kegiatan dan karena adanya perubahan- perubahan yang 

terjadi secara alamiah maka kondisi referensi tsb belum tentu melukiskan 
kondisi yang ada sekarang. 
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                                      PERENCANAAN KOMPREHENSIF 
                                                
                                                
                                             
 
 
 
 
 
                                             
                                               PERENCANAAN LINGKUNGAN     
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                                   PENDUGAAN    
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Gambar  9. Skope perencanaan dan pendugaan pada taraf regional dan nasional. 
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                         PENDEKATAN PENGENDALIAN DAMPAK 
 
 
  
Penyesuaian                                                              Penyesuaian 
Dampak (-)                                                                 Dampak (-) 
Terencanakan                  mendadak/darurat   
 
     
 
    
 
 
 
 
Alternatif                            Pengurangan/                        Pikul: 
Perubahan                             pelunakan:                         Bahaya 
                          Bahaya/kerugian                 Kerugian 
 
 
 
 
 
 
Perubahan                              Perubahan  Ringankan     Batas sebaran:  
Lokasi                                        Proses  dg ganti         Bahaya  
      rugi   Kerugian 
 
 
Perubahan                              Tanggulangi 
Manfaat    efek buruk 
     hingga batas    Tanggung      Tentukan  
     toleransi                    bersama                          lokasi 
              perlindungan 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Pendekatan pengendalian dampak lingkungan 
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KERUGIAN PRIMER
KERUGIAN SEKUNDER

Kerugian :
Efek terhadap nilai yang berguna

KERUSAKAN:
Semua respon terhadap polutan

Nilai Ekonomis:            Nilai Ekologis:              Nilai Ideal:
KUANTITAS:               Vegetasi Penutup         Nilai Estetika

Pertumbuhan              Komponen ekosistem       Bunga-bunga
Hasil                           Penyangga kondisi            di taman atau di

KUALITAS:                      hidrologi, iklim               halaman rumah
Wujud eksternal        Proteksi Angin
Kandungan substansi Proteksi polusi udara
Hiasan, Bunga            dan kebisingan

 
 
 
Gambar  11. Dampak lingkungan akibat adany a pencemar/polutan 
 
 

 

E Meninjau S umberdaya Air Bersih Dunia & 

  Krisis Air Bersih Di Jakarta 
Sumberdaya air merupakan sumberdaya yang sangat esensial bagi kehidupan 

umat manusia. Ketersediaan sumberdaya air di bumi tidak merata, dinamis dari waktu ke 

waktu, dan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara disisi lain  

pertumbuhan populasi manusia semakin besar dengan tuntutan urbanisasi dan 

industrialisasi yang semakin meluas berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan 

sumberdaya air. Ketimpangan antara tingkat kebutuhan dan keterdapatan sumberdaya air  
akan mengakibatkan adanya krisis air. M anajemen sumberdaya air sangat diperlukan 

dalam rangka mengatasi krisis air. Salah satu manajemen sumberdaya air  adalah 
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pengelolaan ekosistem DAS. Dimana tujuan dari pengelolaan ekosistem DAS adalah 

untuk melakukan monitoring dan perlindungan sumberdaya air baik secara kualitas 

maupun kuantitas serta penanggulangan bencana terkait dengan air. 

Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia.  

Sumberdaya air dimanfaatkan manusia untuk berbagai sektor dan kebutuhan, mulai dari 

kebutuhan rumah tangga,  industri, transportasi, pembangkit energi, kebutuhan kesehatan 

dan lain sebagainya. Melihat nilai strategis dari sumberdaya air, maka sistem manajemen 

sumberdaya air menjadi sangat penting artinya. Berbagai kebijakan dalam manajemen 

sumberdaya air perlu dilakukan untuk menanggulangi krisis air yang berkelanjutan.  

Diberbagai tempat di belahan muka bumi, pada saat ini terjadi kekurangan sumberdaya 

air, yang mengakibatkan hilangnya kehidupan dan sumber-sumber kehidupan. Laporan 

Unesco Tahun 2003 dalam bukunya Water  for people-water for life, menyatakan bahwa 

terkait dengan permasalahan manajemen sumberdaya air  terdapat sekitar 25.000 orang 

meninggal dunia per hari akibat malnutrisi dan 6000 orang lainnya, yang kebanyakan 
anak-anak dibawah umur 5 tahun, meninggal akibat penyakit berkaitan dengan air  

(water-related diseases). 

Pada puncak pertemuan di Rio de Janeiro pada Tahun 1992 telah disepakati 

tentang agenda 21 yang didalamnya juga memuat tentang kebijakan sumberdaya air.  

Pada bab 18 dinyatakan bahwa tujuan secara umum dari pengembangan kebijakan 

sumberdaya air adalah untuk membuat kepastian terhadap ketersediaan supply secara 

mencukupi dari sumberdaya air dengan kualitas yang baik dan pengelolaannya untuk 
seluruh populasi di muka bumi. M elakukan pengelolaan secara hidrologis, biologis dan 

kemis dari fungsi-fungsi ekosistem, adaptasi aktivitas-aktivitas manusia dalam 

keterbatasan kapasitas alam dan melawan vektor penyakit berkaitan dengan air (UN, 
1992). Dalam United Nation Millenium Declaration (2000), Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) menghimbau kepada negara-negara anggotanya untuk menghentikan eksploitasi 

sumberdaya air yang mengakibatkan ketidaktersediaan sumberdaya air yang 

berkelanjutan, melakukan pengembangan strategi manajemen sumberdaya air di tingkat 
regional, nasional maupun lokal menuju akses berkeadilan dan distribusi berkecukupan. 
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Ketersediaan sumberdaya air sangatlah beragam. Sumberdaya air dalam konteks 

siklus hidrologi merupakan sumberdaya yang sangat dinamis. Artinya sumberdaya 

tersebut senantiasa berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. 

Dengan dinamika tersebut maka ketersediaan dan penggunaan kebutuhan sumberdaya 

air selalu berubah dan dinamis setiap saat. Terjadinya ketimpangan antara kebutuhan 

dengan ketersediaan akan menimbulkan masalah, yang kemudian disebut sebagai krisis  

air. Krisis air ini menurut Unesco dibagi menjadi tiga hal besar, yaitu kelangkaan air  

(water scarcity), kualitas air (water quality), dan bencana berkaitan dengan air  (water-

related disaster). 

Pemanfaatan sumberdaya air bagi kebutuhan umat manusia semakin hari 

semakin meningkat. Hal ini seirama dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia,  

yang memberikan konsekuensi logis terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Disatu sisi kebutuhan akan sumberdaya air semakin meningkat pesat dan 

disisi lain kerusakan dan pencemaran sumberdaya air semakin meningkat pula sebagai 
implikasi pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Sumberdaya air yang dimanfaatkan 

untuk kebutuhan manusia paling dominan berasal dari air hujan. Menurut Shiklomanov 

(1997) dalam Unesco (2003) disebutkan bahwa lebih dari 54% runoff yang dapat 

dimanfaatkan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila tingkat 

kebutuhan semakin lama semakin tinggi, maka dikuatirkan ketersediaan air tidak 

mencukupi. Pada saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 2  milyar manusia per hari 

terkena dampak kekurangan air di lebih dari 40 negara didunia. 1,1 milyar tidak 
mendapatkan air yang memadai dan 2,4 milyar tidak mendapatkan sanitasi yang layak 

(WHO/UNICEF, 2000). Implikasinya jelas pada munculnya penyakit, kekurangan 

makanan, konflik kepentingan antara penggunaan dan keterbatasan air dalam aktivitas-
aktivitas produksi dan kebutuhan sehari-hari. 

Diprediksikan bahwa pada sekitar tahun 2050-an secara mencemaskan 

dikemukakan kemungkinan 1 dari 4 orang akan terkena dampak dari kekurangan air  

bersih. Pada saat ini di negara-negara berkembang mempunyai kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan air minum per kapita per tahun yaitu 1.7000 m3 sebagai air  bersih  

yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari dan untuk pemenuhan aspek kesehatan. Hal 
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ini sebagian besar terdapat di Afrika, diikuti kemudian oleh Asia dan beberapa bagian di 

Eropa Timur dan Amerika Selatan. 

Sementara itu dalam konteks lokal di Indonesia,  kelangkaan air  ini telah menjadi 

permasalahan dalam manajemen sumberdaya air  yang harus dipecahkan.  Kelangkaan air  

akan sangat terlihat pada saat musim kemarau datang. Sebagai salah satu contoh, adalah 

fenomena di Jakarta. Ibu Kota negara in i dialir i 13 sungai,  terletak di dataran rendah dan 

berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Seir ing dengan pertumbuhan penduduk Jakarta 

yang sangat pesat, berkisar hampir 9 juta jiwa, maka penyediaan air  bersih menjadi 

permasalahan yang rumit. Dengan asumsi tingkat konsumsi maksimal 175 liter per orang,  

dibutuhkan 1,5 juta meter kubik air dalam satu hari. Neraca Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2003 menunjukkan, Perusahaan Daerah Air M inum (PDAM ) 

diperkirakan baru mampu menyuplai sekitar 52,13 persen kebutuhan air bersih untuk 

warga Jakarta. (Kompas, 20 Juni 2005).  

Kualitas Air 

Secara kuantitatif terdapat keseimbangan antara jumlah air yang tersedia dengan 

kebutuhan yang diperlukan, namun saat ini pencemaran air sungai, danau dan air bawah 

tanah meningkat dengan pesat. Sumber pencemaran yang sangat besar berasal dari 

manusia, dengan jumlah 2 milyar ton sampah per hari, dan diikuti kemudian dengan sektor 
industri dan perstisida dan penyuburan pada pertanian (Unesco, 2003). Sehingga 

memunculkan prediksi bahwa separuh dari populasi di dunia akan mengalami pencemaran 

sumber-sumber perairan dan juga penyakit berkaitan dengannya.  

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,  

atau komponen lain  ke dalam air oleh kegiatan manusia,  sehingga kualitas air turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya. Pencemaran yang diakibatkan oleh adanya limbah industri dan domestik 

mempunyai banyak akibat buruk. Pencemaran limbah dapat mengakibatkan menurunnya 

keindahan lingkungan, penyusutan sumberdaya, dan adanya wabah penyakit dan keracunan.  

Masuknya limbah ke dalam sungai selain memberikan dampak terhadap perubahan fisik air  
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sungai juga memberikan dampak secara khemis dan biologis terhadap air sungai. Secara 

umum dampak tersebut adalah terjadinya dekomposisi bakteri aerobik, dekomposisi bakteri 

anaerobik, dan perubahan karakter biotik. 

Visi 21 yang diungkapkan PBB terhadap target penyediaan air dan sanitasi adalah: 

1) M engurangi separuh dari proporsi manusia dari tanpa akses menuju fasilitas sanitasi 

higenis pada tahun 2015, 2) Mengurangi separuh proporsi masyarakat dari tanpa akses air 

bersih yang berkelanjutan menuju kecukupan secara kuantitatif pada tahun 2015, dan 3) 

Penyediaan air dan sanitasi yang higenis pada tahun 2015. 

Secara struktural dan institusional pelaksanaan manajemen perkotaan, industri dan 

pertanian pada negara-negara berkembang belum berjalan dengan baik. Pada beberapa 

negara di Asia bahkan sangat buruk, hal tersebut secara deskriptif dinyatakan dalam 
laporan CSE (1999) tentang gambaran sungai-sungai di India. Dikatakan bahwa sungai-

sungai di India, terutama sungai-sungai kecil, semuanya mengandung aliran berbahaya 

(toxic stream). Dan bahkan sungai yang terbesar seperti Sungai Ganga juga sangat jauh dari 
katagori sungai bersih. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi, modernisasi 

pertanian, urbanisasi dan industrialisasi-yang semakin hari semakin besar. Sebagaian besar  

penduduk di kota-kota di India menggantungkan sumber air minumnya dari sungai. Dengan 

demikian mereka berada pada kondisi dan keadaan yang terancam. 

Di Indonesia,  sebagai salah satu contoh kasus adalah kondisi pencemaran di Sungai 

Gajahwong Yogyakarta. Sungai Gajahwong memiliki tidak kurang dari 73 daerah 

pembuangan sampah, dimana 97%nya merupakan pembuangan dengan kategori sedang 
sampai dengan banyak, artinya produksi sampah di sepanjang daerah ini sangat besar dan 

sebagian besar sampahnya berasal dari warga sekitar. Apabila dilihat dari banyaknya titik-

titik pembuangan sampah yang ada maka tidak mengherankan bila kualitas air sungai di 
Gajahwong mengalami penurunan. Hal itu antara lain terlihat dari tingginya kadar Cl yang 

mencapai 19,8 mg/l pada daerah titik pengamatan disekitar daerah Dayu hingga Terminal 

Condong Catur, dan bakteri coli yang melebihi 2400 M PN/100ml. Sedangkan di daerah 

tengah dari titik pengamatan Nologaten hingga M useum Affandi diperoleh nilai Cl 
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sebsar15,8-31,6 mg/l dan kadar coli juga lebih tinggi dari 2400 M PN/100 ml. Sedangkan di 

daerah hilir  dari titik pengamatan daerah Sukowaten hingga Wirokerten diperoleh kadar Cl 

berkisar dari 26-180 mg/l dan kadar coli 1100 hingga lebih dari 2400 M PN/100ml. 

 

 

Dampak Akibat Air 

Sumberdaya air dapat mengakibatkan kerusakan dan bencana di muka bumi.  

Bencana alam yang terkait dengan sumberdaya air antara lain banjir,  kekeringan,  
pencemaran air tanah, dan tsunami. Pada Tahun 1991-2000 terdapat lebih dari 665.000 

manusia meninggal dunia dalam 2.557 kejadian bencana alam. Dimana 90% diantaranya 

terkait dengan air.  

Meningkatnya konsentrasi manusia dan meningkatnya infrastruktur pada daerah-

daerah rawan seperti pada dataran banjir dan daerah pesisir serta pada daerah-daerah lahan 

marginal mengindikasikan bahwa terdapat banyak populasi yang hidup dalam tingkat 
resiko tinggi.Banjir merupakan bencana alam terbesar berkaitan dengan air. Fenomena 

bencana banjir merupakan salah satu dampak dari kesalahan pengelolaan sumberdaya alam 

dan lingkungan. Banjir terjadi karena beberapa hal; pertama, terjadinya penggundulan 

hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Seperti diketahui bahwa daerah 

hulu merupakan kawasan resapan yang berfungsi untuk menahan air  hujan yang turun agar 

tidak langsung menjadi aliran permukaan dan melaju ke daerah hilir, melainkan ditahan 

sementara dan sebagian airnya dapat diresapkan menjadi cadangan air tanah yang 
memberikan kemanfaatan besar terhadap kehidupan ekologi dan ekosistem (tidak hanya 

manusia). Tindakan penebangan hutan dan perusakan daerah hulu tidak terlepas dari sebuah 

alasan untuk memenuhi kebutuhan materialitas manusia. 

Kedua, beralih fungsinya penggunaan lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian 

dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan 
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aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Aliran permukaan yang besar akan 

menyebabkan terjadinya banjir apabila kapasitas daya tampung saluran sungai dan drainase 

tidak mencukupi.  

Fenomena perkembangan permukiman juga tidak dapat dielakkan lagi seiring 

dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.   

Ketiga, banjir  juga disebabkan oleh terjadinya pendangkalan di saluran sungai dan drainase 

akibat terjadinya erosi di daerah hulu.  Dengan demikian kapasitas daya tampung menjadi 

berkurang dan air diluapkan ke berbagai tempat sebagai banjir.   
Keempat, banjir juga tidak luput dari perilaku manusia dan dampak dari pembangunan fisik  

perkotaan. Banyak kawasan terbuka menjadi kawasan terbangun. Daerah terbuka yang 

dulunya bermanfaat menjadi kawasan peresapan sekarang semakin berkurang. Implikasinya 
tidak ada lagi atau sangat sedikit sekali air hujan yang dapat diresapkan kedalam tanah 

sebagai cadangan air tanah, dan sebagian besar di alirkan sebagai aliran permukaan 

sehingga kapasitas saluran drainase terutama di kawasan perkotaan menjadi tidak memadai.   

Kelima, tidak adanya kesadaran dan kepekaan lingkungan dari perilaku masyarakat. 

Kegiatan pembuangan sampah dan limbah padat industri menyebabkan terjadinya 

pendangkalan dan penyumbatan aliran sungai.  

Selain banjir, kekeringan juga merupakan bencana alam terkait dengan sumberdaya 
air. Kekurangan sumberdaya air dalam kurun waktu yang lama akan mengakibatkan 

kekeringan. Kekeringan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : Pertama, Kekeringan 

meteorologis yaitu keadaan suatu wilayah pada saat-saat tertentu terjadi kekurangan 
(defisit) air karena hujan lebih kecil daripada nilai evapotranspirasinya (penguapan air). Di 

wilayah ini terjadi kekurangan air pada musim kemarau sehingga masyarakat sudah 

terbiasa dan menyesuaikan aktivitasnya dengan iklim setempat. Hanya saja, penyimpangan 

musim masih dapat terjadi. Penyimpangan inilah yang sering menimbulkan bencana 

kekeringan. 

Kedua, Kekeringan hidrologis merupakan gejala menurunnya cadangan air (debit) 

sungai, waduk-waduk dan danau serta menurunnya permukaan air tanah sebagai dampak 
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dari kejadian kekeringan. Keberadaan hutan perlu dipertahankan dan dilestarikan agar 

dapat menyimpan air cukup. 

Ketiga, Kekeringan pertanian, kekeringan muncul karena kadar lengas tanah di 

bawah titik layu permanen dan dikatakan tanaman telah mengalami cekaman air. 

Implikasi dari bencana kekeringan terhadap pertanian adalah berupa kegagalan 

panen. Sebagai contoh, gagal panen yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) 

yang disebabkan minimnya curah hujan melanda 117 kecamatan mencakup 1.108 desa di 

16 kabupaten/kota. Jumlah penduduk korban gagal panen mencapai 101.973 kepala 

keluarga (KK) atau 452.920 jiwa. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama bagian timur,  

yang curah hujannya relatif lebih rendah dibandingkan di bagian barat, maka pada musim 

kemarau panjang lebih sering terkena bencana kekeringan, galgal panen dan gizi buruk. 

 

Krisis Air Di Jakarta 

Jakarta Timur dan Jakarta Utara harus bersiap untuk menghemat air bersih. Sebab,  
PT Thames Pam Jaya (TPJ), yang memasok air bersih ke dua wilayah itu, menyatakan 

kondisi krisis, menyusul tingkat kekeruhan pasokan air dari wilayah hulu jauh melebihi 

ambang batas toleransi. Curah hujan yang tinggi dituding sebagai penyebab kekeruhan.  

Menyikapi kondisi pasokan air dari hulu, TPJ berencana mengurangi, bahkan 

menghentikan suplai air bersih ke 66 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. 

Kenyataan tersebut, tentu tidak dapat diterima oleh warga pelanggan air bersih.  

Selama bertahun-tahun, mereka sangat bergantung pada suplai air bersih dari operator. 

Tentu dapat dibayangkan kerepotan warga yang harus menjalani kehidupan sehari-hari 

tanpa air bersih. 

Berita krisis air bersih tersebut terasa aneh, bila kita melihat hari-hari belakangan 

ini, air begitu melimpah menggenangi sejumlah permukiman di Jakarta, akibat banjir  
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kiriman. Sayangnya, air berlimpah itu justru mendatangkan petaka, tidak mampu diolah 

menjadi air bersih yang dibutuhkan warga. 

Krisis air bersih yang mengancam sebagian warga Jakarta, adalah bukti lemahnya 

pelayanan publik di negeri ini. Begitu sering publik dirugikan oleh ketidakmampuan 

operator penyedia jasa dan pemerintah selaku regulator memenuhi tanggung jawabnya. 

Masyarakat, sebagai konsumen, nyaris tak pernah memiliki posisi tawar terhadap setiap 

pelayanan yang tidak seperti dijanjikan. 

Konsumen selalu berada di posisi terpaksa menerima apapun kondisi yang diberikan 

oleh operator. Hal itu disebabkan perlindungan hukum dari pemerintah lemah. Jarang sekali 

ada tindakan tegas terhadap operator, misalnya memberikan kompensasi kepada konsumen 

yang dirugikan operator. 

Dalam masalah ancaman krisis air bersih, misalnya, kemungkinan besar warga 

kembali tak berdaya, sementara di sisi lain operator cukup digdaya meski wanprestasi 

terhadap kewajiban yang mestinya dipenuhi. Berkaitan hal tersebut, terasa aneh manakala 
mengetahui bahwa kondisi tingginya curah hujan di wilayah hulu dipersalahkan oleh 

operator, sebagai penyebab meningkatnya kadar kekeruhan pasokan air. 

Masyarakat tidak terlampau bodoh untuk dapat mengingat bahwa curah hujan yang 

tinggi di wilayah hulu terjadi setiap tahun. Lantas, mengapa tahun ini hal itu dipersalahkan. 

Persoalan utama sebenarnya adalah sejauh mana operator mampu menyuplai air  

bersih kepada konsumen. Sebagaimana dinyatakan Pemprov DKI Jakarta, menjadi 

kewajiban dan tanggung jawab TPJ, dan operator air bersih lainnya, untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih warga sepenuhnya. Dengan demikian, konsekuensinya adalah operator 

harus memiliki teknologi pengolahan air bersih,  apapun kondisi air baku yang diterima dari 

hulu. 

Di sisi lain, kita juga menuntut Pemprov DKI Jakarta bertindak tegas terhadap 

operator air bersih yang wanprestasi terhadap kewajibannya. Dalam kondisi ini, sudah 
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saatnya Pemprov DKI Jakarta, dan pemerintah pada umumnya, berpihak pada kepentingan 

masyarakat. Pelibatan pihak swasta asing dalam penyediaan air  bersih  di Ibukota, adalah 

bukti ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat. 

Dengan demikian, ancaman krisis air bersih yang ditebar TPJ, menjadi tanggung jawab 

pemerintah pula. 

Sudah saatnya, pemerintah, DPR dan DPRD, serta lembaga terkait, 

mengembangkan suatu aturan yang bisa memaksa operator memberi kompensasi kepada 

warga (konsumen),  manakala operator wanprestasi terhadap kewajibannya, meskipun 
dalam skala yang kecil. Sebab, selama ini aturan kompensasi dibuat sedemikian rupa, 

sehingga masih menguntungkan operator.  

Jakarta belum memenuhi kebutuhan air  bersih secara kualitas dan kuantitas. Air 
bawah tanah pun sudah berkurang jumlahnya. Kualitasnya tercemar bakteri dan detergen.  

Masyarakat Jakarta mengambil air tanah lebih dari 251 juta meter kubik per tahun,” 

kata Daniel Abbas, kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Badan Pengelola 
Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta kepada Republika kemarin. 

Menurut Daniel, air tanah yang boleh diambil tidak boleh melebihi 186,2 juta meter  

kubik per tahun. Pasalnya air tanah yang boleh diambil untuk dipergunakan masyarakat 

adalah 30-40 persen dari jumlah total. Sedangkan volume air tanah di Jakarta hanya 
berkisar 532 juta meter kubik per tahun. 

Air bawah tanah di Jakarta diperoleh dari air  hujan dan air serapan dari Bogor.  Dari 

2.000 juta meter kubik hanya dapat menampung 532 juta meter kubik per tahun. Sedangkan 
37 juta meter kubik per tahun diberikan oleh Bogor. 

Dari data BPLHD pada 2005, kebutuhan air penduduk Jakarta mencapai 547,5 juta 

meter kubik per tahun. Padahal PDAM hanya sanggup memenuhi kebutuhan ini hingga 54 
peren saja, yaitu 295,6 meter kubik per tahun. M au tidak mau masyarakat mengambil air  

tanah untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Akibatnya terjadi kelebihan 
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pengambilan air tanah dari batas aman. Kelebihan ini mencapai 66,6 juta meter kubik per 

tahun. 

Selain volume yang makin menipis, kondisi air  pun tidak memenuhi syarat. Hampir 

seluruh air tanah di wilayah Jakarta terkena pencemaran. Menurut Daniel, rumah tangga 

pun melakukan pencemaran air tanah. ”Orang suka bangga tidak melakukan penyedotan 

septic tank. Padahal seharusnya mereka waspada,”katanya. 

Septic tank, imbuhnya terkadang tidak dibangun dengan menggunakan beton, hanya 

tumpukan batu bata. Pergeseran tanah atau gempa dapat menyebabkan perubahan struktur. 

Rembesan air dan kotoran di dalam septic tank dapat mengotori air tanah atau air sumur 

yang ada di bawahnya. Tidak heran jika pada air tanah atau sumur ditemukan bakteri e coli.  

Itu sebabnya septic tank harus rutin disedot untuk mengurangi pencemaran air tanah. 

Begitu juga dengan penggunaan detergen.  Busa yang sulit diuraikan menjadikan air  

tanah tercemar dan sulit dibersihkan. 

Air sungai pun demikian. Sebanyak 70 persen air sungai di Jakarta telah melebihi 

baku mutu dan selebihnya berada di bawah baku mutu. Bahkan jika dilihat dari 

pencemarannya, 77 persen berada dalam kondisi tercemar berat, 18 persen tercemar sedang,  

dan 5 persen tercemar ringanManajemen sumberdaya air sangat diperlukan dalam rangka 

menanggulangi krisis air yang terjadi baik dalam skala global, nasional maupun lokal.  
Salah satu bentuk manajemen sumberdaya air adalah pengelolaan daerah aliran sungai 

(DAS). Pengelolaan DAS sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan keberadaan 

DAS agar tidak menjadi DAS kritis. Hal tersebut dilakukan melalui monitoring dan 

perlindungan ekosistem kawasan DAS. Melalui pengelolaan eksositem DAS secara 

komprehensif diharapkan permasalahan kekurangan air, kualitas air dan bencana terkait air 

dapat ditanggulangi.  Beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan DAS yang perlu  

diperhatikan antara lain :  

Pertama, pengelolaan DAS harus memberikan batasan-batasan operasional terhadap 

berbagai penggunaan lahan dan pemanfaatan kawasan DAS. Dimana diperlukan regulasi 
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dan remonitoring tehadap pertumbuhan permukiman baru dan konversi lahan pertanian 

produktif menjadi areal terbangun. Persyaratan-persyaratan terhadap areal terbangun baru 

harus memenuhi kaedah lingkungan,  menerapkan sistem sumur resapan dan membuat 

saluran drainase yang memadai. Pemanfaatan Lahan pinggiran sungai/r iparian untuk daerah 

permukiman baru perlu dikaji ulang. karena hal ini secara lingkungan sangat kontra 

produktif. 

Kedua, pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) merupakan 

kebutuhan yang mendesak sebagai bagian dari manajemen bencana. Investasi pada program 
early warning system, baik berupa perangkat lunak, organisasi, maupun infrastruktur 

peringkatan dini, merupakan hal yang sangat diperlukan. 

Ketiga, bahwa ekosistem DAS harus dipahami sebagai kawasan cross boundary 
antar kabupaten/kota. Program pelestarian kawasan DAS harus melibatkan kerjasama antar  

kabupaten, sehingga muncul sinergitas dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Dalam hal 

ini bukan tidak mungkin keberadaan potensi sumberdaya alam pada suatu daerah nilai 
beban yang ditanggung akan lebih besar  daripada nilai kemanfaatan yang diperoleh. Pada 

daerah hulu sungai, biaya untuk menjaga daerah tangkapan, daerah penyangga dan daerah 

konservasi sangat besar dibandingkan dengan manfaat (ekonomis) yang diperoleh. Apabila 

daerah hulu mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada kurang hati-
hati maka dampak lingkungan dan kerugian yang akan menerima adalah daerah lain. 

 

Mencegah Banjir dengan S umur Resapan 
Dalam sebulan terakhir ini, Banjarmasin Post berulang kali mewartakan tentang 

kejadian banjir di Kalsel. Banyak faktor penyebab terjadinya banjir,  salah satunya adalah 

terbatasnya wilayah penyerapan air sehingga air hujan yang turun sebagian besar dialirkan 
melalui aliran permukaan (run off).  

Apabila aliran permukaan semakin besar maka akan terjadi banjir yang lebih besar  

dengan daya rusak yang lebih besar pula. Salah satu upaya untuk menanggulangi banjir  

yang disebabkan rendahnya penyerapan air ke dalam tanah, adalah membuat sumur serapan.  
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Sumur serapan adalah sumur yang digunakan untuk menampung air hujan agar 

kapasitas air yang terserap ke tanah meningkat. Karena sumur resapan merupakan teknologi 

tepat guna maka dapat dibuat/dibangun di kantor, rumah, hotel, jalan, pasar, mal dan lain-

lain yang rawan genangan air hujan. 

Fungsi sumur resapan antara lain meningkatkan: kapasitas penyerapan air ke tanah; 

tinggi muka air tanah; kualitas air tanah. Bangunan sumur resapan dapat dibuat berbentuk 

segi empat atau silinder. Dasar sumur harus terletak di atas permukaan air tanah, sehingga 

tidak keluar air dan menjadi sumur. Konstruksi sumur resapan merupakan dinding sumur 

tanpa atau dengan susunan batu bata, batu kali, batako, bues beton, anyaman bambu dan 

lain-lain. Dasar sumur tidak diisi batu belah maupun ijuk  

Pada sumur resapan diperlukan bangunan pelengkap seperti bak kontrol dan 

penutup, tutup sumur resapan, saluran masuk dan keluar serta talang air (kalau diperlukan).  

Ukuran sumur resapan harus disesuaikan dengan luas atap atau permukaan kedap air yang 

akan ditampung. Namun pada umumnya, diameternya satu sampai 1,5 meter. Sedangkan 
kedalamannya dibuat di atas muka air tanah, berkisar dua sampai tiga meter. Mengingat 

pentingnya fungsi sumur resapan dalam mencegah banjir terutama di perkotaan, maka perlu  

tindakan sosialisasi kepada masyarakat luas. Langkah awal perlu dibangun percontohan 

sumur resapan di kantor pemerintah yang sering dikunjungi masyarakat, dengan harapan 

mereka dapat mencontohnya. Tidak kalah pentingnya adalah dorongan, arahan dan bantuan 

teknis dari instansi terkait agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang 

sumur resapan. 
Sementara itu selain sumur serapan ada dapat juga mencegah banjir dengan konsep 

biopori merupakan salah satu model prinsip sumur resapan sebagai syarat IMB.  

Teknologi biopori merupakan teknik serapan guna meningkatkan daya serap air ke 
dalam tanah di ibukota. Teknologi lubang serapan biopori yang diperkenalkan pakar 

lingkungan Kamil R Brata, dosen Fakultas Pertanian IPB, sangat cocok untuk wilayah 

Jakarta atau di kawasan padat pemukiman. 

Selain mudah dan murah,  teknologi biopori sangat aplikatif dan lebih sederhana 
daripada sumur serapan yang selama ini dianjurkan untuk penduduk Ibu Kota. Walaupun 
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demikian, hal yang paling penting dari semua upaya meningkatkan daya serap air hujan ke 

tanah yaitu kesadaran masyarakatnya. 

Lubang biopori merupakan salah satu model prinsip sumur resapan yang menjadi 

syarat penerbitan izin mendirikan bangunan (IM B) di Jakarta. Sesuai Pergub 68/2005 dan 

Pergub 112/2005 tentang Lingkungan Hidup dan IMB, salah satu syarat penerbitan IMB 

untuk setiap bangunan di Jakarta adalah adanya sumur resapan yang dibuat menyatu 

dengan bangunan tersebut. Peringatan Gubernur diatas dapat jadikan dasar hukum 

penerapan biopori di Jakarta. 

Sampai triwulan 2007, tingkat ketaatan warga membuat sumur resapan relatif belum 

baik. Dari minimal satu juta sumur resapan yang dibutuhkan Jakarta, kini baru ada 29 ribu 

sumur resapan. Jadi memang sosialisasi sumur resapan ini harus ditingkatkan terus, agar 

masyarakat semakin sadar manfaatnya. 

Dalam rangka memperingati Hari Bumi dan Hari Jadi ke-525 Bogor, Wali Kota 

Bogor, Diani Budiarto, mencanangkan pembuatan 5.250 lubang resapan biopori di 21 
kelurahan pada enam kecamatan yang ada. Secara simbolik pembuatan lubang biopori ini 

dilakukan di Lapangan Sempur, Bogor Tengah. 

Pencanangan tersebut diikuti sekitar 4.000 peserta terdiri dari 1.500 mahasiswa IPB, 

1.500 pelajar SMA dan SMK Kota Bogor, 500 pegawai Pemkot Bogor, serta 500 anggota 

Pramuka Kwartir Cabang Kota Bogor.  "Sebanyak 4.000 orang inilah yang nantinya 

bertugas membuat lubang biopori di Kota Bogor," ungkap Indra M  Rusli, ketua Panitia 

Pelaksana kegiatan tersebut. 
Indra yang juga Asisten Sosial Ekonomi (Sosek) Pemkot Bogor, menerangkan,  

penetapan angka 5.250 lubang biopori didasarkan dikaitkan dengan hari jadi ke-525 Bogor.  

"Tetapi karena pelaksanaan ini juga berkaitan dengan Hari Bumi, maka ditargetkan 
membuat 22.407 lubang. 

Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, berharap, pembuatan lubang resapan biopori 

mampu menjaga ketersediaan air sebagai sumber kehidupan yang saat ini telah mendekati 

kritis. 
Berdasarkan hasil kajian global tentang krisis air yang disampaikan pada World 

Water Forum II pada tahun 2000, juga disebutkan banyak negara yang akan mengalami 
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krisis air. "Salah satunya adalah Indonesia, Nah lubang biopori ini diharapkan bisa 

menghindarkan Indonesia dari krisis air." 

Kamir R Brata, penemu teknologi biopori, menjelaskan, lubang resapan biopori 

dibuat berukuran diameter 10 cm dengan kedalaman 80 cm sampai satu meter. Selain untuk 

menyerap air, lubang ini bisa juga untuk menampung sampah organik yang akan terurai 

dengan alami. 

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, 

Budirama Natakusumah, di Jakarta, juga, akan menggalang kerja sama dengan 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), untuk mensosialisasikan pentingnya 

membuat sumur resapan di tempat tinggal masing-masing. 

Kami ingin menggalang kerja sama dengan KLH untuk sosialisasi ke masyarakat 

tentang sumur resapan, di mall-mall misalnya," kata Budirama terkait penanganan dan 

pencegahan banjir di kawasan Ibukota Jakarta. 

Sudah saatnya masyarakat dihimbau agar membuat sumur resapan guna mencegah 
banjir bandang, bukan hanya sosialisasi soal penghijauan. Hingga saat ini sudah banyak 

kalangan industri yang menyatakan kesediaannya membuatkan sumur resapan di kawasan 

kumuh sekitar pabrik mereka, seperti di kawasan Daan M ogot. BPLHD kini sedang bekerja 

sama dengan sekitar 1.000 perusahaan, dan menghimbau agar mereka membuatkan sumur 

resapan untuk kawasan pemukiman di sekitar. 

Peraturan yang mewajibkan bangunan lama memiliki sumur resapan ada di 

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 tahun 2005, peraturan itu merupakan revisi dari 
Peraturan Gubernur Nomor 115 tahun 2001. 

Dalam Pergub yang lama, setiap rumah dengan ukuran 50 meter persegi wajib  

memiliki dua meter persegi sumur resapan. Namun pada peraturan yang baru tidak hanya 
rumah, melainkan semua bangunan yang menutup permukaan tanah dikenakan ketentuan 

itu. 

Pergub Nomor 68 tahun 2005 juga mewajibkan setiap pemilik bangunan dengan 

luas lebih dari 5.000 meter persegi mengalokasikan satu persen lahannya untuk danau 
resapan. 



Diktat Ilmu Terapan dan Lingkungan I 127

Sejak 2001, terdapat hanya 29.023 sumur resapan - yang tersebar di lima wilayah 

DKI Jakarta kecuali Jakarta Utara karena kualitasnya kurang baik. Sementara Masyarakat 

Indonesia memperkirakan Jakarta membutuhkan setidaknya 1 juta sumur resapan agar bisa 

terhindar dari banjir yang parah seperti pada awal Februari 2001. selanjutnya BPLHD harus 

terus mensosialisasikan ke masyarakat, dan agar masyarakat serta kalangan industri mau 

menambah jumlah sumur serapan yang telah ada sekarang, untuk penanganan banjir  di 

Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. 
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