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K ekayaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup berperan sebagai modal dasar 
dalam pembangunan Indonesia. Di sisi 

lain, terdapat konsekuensi logis negatif berupa 
penurunan kualitas lingkungan hidup Indonesia. 
Persoalan ini terindikasi antara lain dari adanya 
degradasi hutan, kerusakan lingkungan pesisir 
dan laut, terganggunya kualitas dan kuantitas air, 
penurunan kualitas udara, serta berkurangnya 
keanekaragaman hayati. Selain itu, berbagai 
bencana berupa banjir, longsor dan kekeringan 
semakin kerap terjadi di berbagai tempat. Kondisi 
ini diperburuk dengan adanya pemanasan global 
dan perubahan iklim.

Menghadapi perubahan iklim global, dibutuhkan 
kerja keras dan tindakan proaktif berbagai pihak 
baik pemerintah, kalangan dunia usaha, organisasi 
pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat luas. 
Upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi 
ancaman perubahan iklim global di antaranya 
dengan mengurangi jejak ekologis dengan 
melindungi dan mengelola lingkungan hidup. 

Upaya tersebut di atas dipengaruhi oleh perilaku 
semua pemangku kepentingan, baik secara individu 
maupun kolektif. Oleh karenanya, perilaku ini yang 
harus diubah menjadi lebih ramah lingkungan. 

Tema Hari Lingkungan Hidup 2014, “Satukan

Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak 

Perubahan Iklim”. Tema ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kepedulian kita atas pentingnya 
pemanfaatan sumber daya alam, khususnya 
kawasan pesisir, secara bijak dan berwawasan 
lingkungan hidup. 

Tema ini diadopsi dari Tema Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia 2014 United Nations Environment
Programme (UNEP), yaitu “Raise your voice, not the 
sea level”. Hal ini mengingat kepulauan terutama 
pulau kecil di negara-negara berkembang menjadi 
kawasan paling terkena dampak pemanasan
global. Kawasan ini memiliki kerentanan akan 
bencana banjir maupun badai sebagai dampak dari 
pemanasan global.

Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 
2013 mengangkat tema “Ketahanan Lingkungan 

Hidup” (Environmental Security) mengingat kondisi 
lingkungan hidup kita yang masih belum membaik 
dan tidak jarang membahayakan kehidupan 
manusia baik dari peningkatan kejadian bencana 
maupun berkurangnya jasa ekosistem.

Pada laporan SLHI Tematik 2012 sebelumnya, 
dipaparkan status lingkungan hidup terkait kondisi 
5 (lima) media, yaitu udara, air, hutan dan lahan, 
pesisir dan laut, serta keanekaragaman hayati 
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dan keterkaitannya dengan kapasitas pengelola 
lingkungan.

SLHI 2013 mencoba mengupas lebih dalam 
mengenai keterkaitan manusia dengan lingkungan 
hidup dan sejauh mana lingkungan hidup dapat 
bertahan terhadap tekanan dan aman bagi 
kesejahteraan manusia itu sendiri. Apa yang akan 
terjadi dengan manusia seandainya ketahanan 
lingkungan rendah ataupun sebaliknya. 

Pemilihan tema ini didasarkan pada fakta 
semakin meningkatnya peristiwa bencana alam 
di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, yang 
utamanya terjadi akibat aktivitas manusia, 
termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Patut kita pahami bersama, dampak dari 
aktivitas manusia tersebut hingga saat ini belum 
terpetakan dengan jelas. Misalnya, sejauh mana 
perubahan tata guna lahan bisa berpengaruh 
pada kesejahteraan manusia. Contohnya, di satu 
sisi, pemanfaatan hutan menjadi perkebunan bisa 
mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi di sisi 
lain, akibat pengelolaan yang tidak sesuai dengan 
kaidah lingkungan justru akan menimbulkan 
bencana lingkungan. 

Laporan SLHI ini juga mengulas beberapa 
hal yang memengaruhi daya lenting 

(resilience) lingkungan hidup dan pilihan untuk 
meningkatkannya. Dengan kata lain, apabila 
lingkungan hidup sudah mencapai titik kritis maka 
harus dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan 
agar lingkungan hidup terpulihkan demi peri 
kehidupan manusia. Karena, pada dasarnya 
kesejahteraan manusia tidak mungkin terwujudkan 
tanpa lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup, 
pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak 
terima kasih kepada Tim Pakar dan semua pihak 
yang telah membantu penyusunan buku Status 
Lingkungan Hidup Indonesia 2013. Mudah-mudahan 
buku ini dapat bermanfaat bagi para pemangku 
kepentingan, yakni pembuat kebijakan, dunia 
akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia 
usaha, media massa serta masyarakat luas.

Jakarta, 5 Juni 2014
Menteri Lingkungan Hidup

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA
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Latar
Belakang

P
ertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade 
terakhir memperlihatkan tingkat pencapaian 
yang  relatif baik dibandingkan dengan negara-

negara lain. Pada tahun 2013, Badan Pusat Statistik 
(BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 
sebesar 5,78 persen. Lebih dari itu, pada akhir April 2014 
dilaporkan bahwa Indonesia termasuk 10 besar negara 
dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di 
dunia. Data Bank Dunia juga melaporkan bahwa share
PDB Indonesia terhadap PDB dunia, mengacu pada 
International Comparison Program (ICP), mencapai 2,3 
persen1.

Namun demikian, harus diakui bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang cukup baik tersebut belum disertai dengan 
kinerja pengelolaan lingkungan yang memuaskan pula. 
Hasil kajian Indeks Kinerja Lingkungan (Environmental 
Performance Index/EPI) 2014 yang dikeluarkan oleh 
Yale Center for Environmental Law & Policy (YCELP) dan 
Center for International Earth Science Information Network
(CIESIN), memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan hidup 
Indonesia, dibandingkan dengan perolehan PDB, berada di 
peringkat 112 dari 178 negara, masih jauh tertinggal dari 
beberapa negara ASEAN lainnya yang berada di peringkat 
4 (Singapura), peringkat 37 (Brunei Darussalam), peringkat 
51 (Malaysia) dan peringkat 78 (Thailand) [Yale University, 
2014].

Terlepas dari kriteria indikator lingkungan yang 
digunakan untuk mengukur indeks kinerja lingkungan 
global yang sangat mungkin beragam atau berbeda, 
berbagai fakta degradasi dan bencana lingkungan yang 
terjadi dalam dekade akhir-akhir ini menunjukkan korelasi 
yang sejalan dengan gagasan yang terkandung dalam 
indeks tersebut dan patut menjadi perhatian penting 
dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Indeks 
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia juga relatif 
menunjukkan fenomena yang sama. Pada 2011 IKLH 
Indonesia adalah 65,50. Indeks ini mengalami penurunan 
menjadi 64,21 pada 2012 (KLH 2013).

Terkait dengan bencana lingkungan, Badan 
Penanggulangan Bencana Nasional/BNPB (2014) 
mencatat bahwa frekuensi bencana yang terkait dengan 
hidrometeorologis meningkat secara tajam, dalam 
beberapa tahun terakhir. Setidaknya 1.387 kejadian 
bencana terjadi di tahun 2013, 562 kejadian di antaranya 
adalan bencana banjir.

Fakta-fakta di atas mengindikasikan bahwa lingkungan 
hidup Indonesia mengalami tekanan yang berat seiring 

1. Negara dengan peringkat tertinggi secara berturut-turut yakni Amerika Serikat 
(17,1 persen), China (14,9 persen), India (6,4 persen), Jepang (4,8 persen), Jerman 
(3,7 persen), Rusia (3,5 persen), Brazil (3,1 persen), Perancis (2,6 persen), Inggris 
(2,4 persen) dan Indonesia (2,3 persen) (Sumber: Antara, 2014].

a
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dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Bila tidak ada 
perubahan yang berarti, kondisi kualitas lingkungan hidup 
Indonesia sangat mungkin akan mengalami degradasi yang 
lebih parah, manakala pertumbuhan ekonomi dipacu untuk 
lebih meningkat lagi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah 2015-2019, ditargetkan pertumbuhan ekonomi rata-
rata 6-8% per tahun dengan menitikberatkan pembangunan 
pada daya saing, pemanfaatan sumber daya alam, dan ilmu 
pengetahuan serta teknologi.

Pada dasarnya Indonesia telah menetapkan tujuan 
pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable 
development). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah 
hal yang mudah. Berbagai hal telah menjadi faktor pemicu (driver)
dan atau penekan (pressure) terhadap kelestarian sumber daya 
alam dan lingkungan hidup.

Salah satu faktor yang seringkali menjadi pemicu terhadap 
kerusakan lingkungan adalah aspek kependudukan dan tingkat 
pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Badan Pusat Statistik 
(BPS) mencatat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 
Indonesia selama periode 2000-2010 mencapai 1,49 persen. Data 
sensus penduduk tahun 2010 memperlihatkan jumlah penduduk 
Indonesia yang telah mencapai 237,56 juta. 

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dapat berdampak 
pada terjadinya perubahan pola konsumsi dan produksi untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan seperti energi dan listrik atau 
perumahan dan transportasi hingga lapangan pekerjaan.  
Pemenuhan berbagai kebutuhan itu, secara langsung maupun 
tidak langsung, pada gilirannya akan memberikan berbagai 
tekanan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan 
lingkungan hidup.

Sehubungan dengan berbagai tekanan pada dan perubahan 
kondisi lingkungan hidup, isu ketahanan lingkungan hidup 
(Environmental Security) menjadi pokok persoalan penting 
yang harus dicermati dan diantisipasi sejak dini. Dalam 
kaitan ini, laporan Status Lingkungan Hidup  Indonesia (SLHI) 
2013, mengangkat tema Ketahanan Lingkungan Hidup, 
akan menguraikan kondisi lingkungan dan analisis secara 
kelestariannya dan dampaknya bagi manusia. 

Dalam tulisan ini, Ketahanan Lingkungan Hidup didefinisikan 
sebagai kondisi keterlindungan manusia dari bahaya lingkungan 
hidup yang terjadi secara alamiah maupun yang terjadi akibat 
kegiatan manusia (antropogenik).Dalam arti yang lebih luas, 
lingkungan hidup harus dipertahankan keseimbangannya antara 
daya lenting lingkungan (environmental resilience), jasa ekosistem, 
dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menuju pada 
pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk keselamatan, 
keamanan, dan keberlangsungan hidup manusia.
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S
tatus Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 
merupakan laporan pemerintah Indonesia 
mengenai kondisi lingkungan hidup Indonesia 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup setiap tahun sejak 2004. Pelaporan SLHI ini, 
kemudian diperkuat oleh amanat Undang-Undang 
No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan 
pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang 
kondisi lingkungan di Indonesia kepada masyarakat 
luas. Selain sebagai sarana penyampaian informasi 
tentang lingkungan hidup, SLHI juga diharapkan 
dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup Indonesia.

SLHI juga diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan para pengambil keputusan dalam 
membuat kebijakan dan peraturan, terutama yang 
terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan. Pengarusutamaan lingkungan hidup 
dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang 
sangat penting dan mendesak untuk mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan.

Berangkat dari hal-hal tersebut, SLHI 2013 
mengangkat tema “Ketahanan Lingkungan Hidup” 
sebagai dasar pengambilan keputusan dan panduan 
pengarusutamaan aspek lingkungan dalam 
pembangunan berkelanjutan.

Maksud
dan Tujuan

b

Ilustrasi (net.pic)
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Metode Drivers-Pressures-State-
Impacts-Responses (DPSIR)

M
etode analisa dalam penulisan SLHI 2013 
masih menggunakan konsep Drivers-
Pressures-State-Impacts-Responses

(DPSIR) yang dikembangkan oleh United Nations 
Environment Programme (UNEP) dan telah menjadi 
kerangka acuan penulisan status lingkungan hidup 
di dunia internasional. Kementerian Lingkungan 
Hidup mulai menggunakan metode DPSIR sejak 2013 
karena bentuk analisanya lebih lengkap dibanding 
metode lainnya. 

Penelaahan DPSIR didasarkan kepada hubungan 
sebab-akibat yang ditimbulkan oleh elemen-
elemen pendorong (drivers), misalnya pembangunan 
ekonomi, yang memberikan tekanan (pressure) bagi 
lingkungan hidup dan manusia serta tindakan yang 
diambil dalam menghadapi dampak dari tekanan 
tersebut (impact-response).

Metode DPSIR dijabarkan sebagai berikut:

Drivers (D) 
Elemen pendorong terjadinya perubahan lingkungan, 

misalnya kegiatan sosio-ekonomi seperti industri 
atau pertanian. 

Pressures (P) 
Tekanan langsung yang dapat mengubah lingkungan, 
misalnya emisi polutan gas ke udara.

State (S)
Status perubahan lingkungan karena tekanan, 
misalnya penurunan kualitas udara karena 
meningkatnya emisi gas buang beracun dari industri.

Impacts (I)
Dampak berbahaya status lingkungan, misalnya 
gangguan kesehatan penduduk yang terpaksa 
menghirup udara tercemar.

Responses (R)
Respon pemerintah dan masyarakat luas terhadap 
empat komponen (D-P-S-I), misalnya perumusan 
kebijakan dan aturan baku mutu emisi gas bagi 
industri.

Gambar 1.1. Skema Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses
Sumber : Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012, Kementerian Lingkungan Hidup

c
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Banjir melanda kota, Dok KLH, Sinar Mas, 
Yayasan SET
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Permasalahan 
Lingkungan
Hidup 
Indonesia

B
erbagai permasalahan lingkungan hidup 
hingga tahun 2013 masih kerap terjadi 
di Indonesia. Beberapa di antaranya 

bahkan memperlihatkan gejala kerusakan yang 
semakin parah. 

Sebagai pembanding, berikut ini adalah 
gambaran beberapa permasalahan lingkungan 
hidup di Indonesia yang terjadi pada atau 
hingga 2012 (Box 1). Pada laporan SLHI 2012, 
analisa dilakukan pada lima media, yaitu: udara, 
air, hutan dan lahan, pesisir dan laut, serta 
keanekaragaman hayati.

d
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Box 1. Permasalahan lingkungan utama pada Status Lingkungan Hidup (SLHI) 2012

UDARA
konsentrasi NO2, SO2, dan CO di udara (mencapai 50 
persen). 

5. Risiko lainnya adalah particulate matter (PM), yang 
terdiri dari sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, 
karbon, debu mineral dan air, yang memiliki 
dampak paling besar bagi manusia. Partikel debu 
diameter di bawah 2,5 mikron, atau disingkat 
sebagai PM2,5, bisa berujung kepada kematian 
ketimbang debu diameter di bawah 10 mikron 
atau PM10. Sementara, partikel antara 2,5 – 10 
mikron berisiko kepada asma dan infeksi saluran 
pernapasan (ISPA).

6. Melalui pemantauan dengan Gent Stacked Filter Unit 
Sampler untuk PM10 dan PM2,5 di 2012, ditemukan 
bahwa konsentrasi PM2,5 tahunan untuk Surabaya, 
Pekanbaru, Bandung dan Jakarta telah melampui 
baku mutu.

1. Kualitas udara berkaitan dengan pemakaian energi, 
terutama dari sektor industri dan transportasi yang 
sebagian besar masih sangat tergantung kepada 
bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batubara.

2. Dihasilkannya gas buang, seperti nitrogen dioksida 
(NO2), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida 
(SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke 
bawah (PM10 dan PM2,5), dan hidrokarbon, yang 
mencemari udara akibat dari pembakaran bahan 
bakar fosil tersebut. 

3. Pemantauan kualitas udara di sejumlah kota besar, 
terutama pada jalan raya, menunjukkan adanya 
peningkatan pada beberapa pencemar udara, 
terutama NO2, SO2, dan CO.

4. Kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar 

Polusi Udara (net.pic)
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1. Dari hasil pemantauan 2008 hingga 2012, 
kualitas air sungai mengalami penurunan 
di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal tersebut 
disebabkan karena pencemaran air yang berasal 
dari aktivitas domestik. 

2. Berdasarkan parameter Chemical Oxygen 
Demand (COD) yang mengukur kandungan 
oksigen untuk mengurai seluruh bahan organik 
yang terkandung dalam air, kualitas air sungai 
di sebagian besar provinsi di Indonesia telah 
melebihi baku mutu yaitu sebesar 25 mg/l.

3. Akan tetapi, ada tren penurunan beban 
pencemaran dari sektor industri karena 
adanya sistem pengawasan melalui Program 
Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yang 
dikeluarkan oleh KLH. Melalui program ini, 52,3 
persen dari total air limbah organik industri
atau 19.885.997.416 kg beban pencemaran air 
bisa diturunkan dari sektor industri. Namun 
hasil tersebut tidak berlaku pada sektor rumah 
tangga (pencemar terbesar untuk  kualitas 

air sungai) yang hanya berhasil menurunkan 
5,4 persen atau 139.693.010 kg dari beban tiap 
harinya.

4. Untuk air danau, laporan SLHI 2012 
menunjukkan adanya perbaikan pada dua 
danau yang dipantau, yaitu Danau Batur dan 
Danau Singkarak. Keduanya memiliki kualitas 
air yang masih alami, belum tercemar nitrogen 
dan fosfor. Danau Toba dan Kerinci termasuk 
kategori “cemar ringan”. Sementara, Danau 
Tempe berstatus “cemar berat” dengan kadar 
nitrogen dan fosfor yang tinggi.

5. Penurunan kualitas air sungai dan danau yang 
terjadi di sebagian besar wilayah  Indonesia 
berdampak juga kepada kuantitas air. Dengan 
tercemarnya air sungai, semakin terbatas pilihan 
untuk digunakan sebagai penyedia air minum 
bagi masyarakat.

6. Selain pencemaran domestik, perubahan tata 
guna lahan juga memengaruhi ketersediaan air 
untuk masyarakat.

AIR

Lingkungan air tercemar 
sampah masyarakat (net.pic)
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HUTAN & LAHAN
1. Permasalahan lingkungan yang dihadapi 

oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, 
kebakaran, dan lahan kritis. Luas tutupan hutan 
di Indonesia sebesar 104 juta hektar pada 2000 
menjadi 98 juta hektar di 2011. Dengan demikian, 
total areal mengalami deforestasi seluas 6,5 juta 
hektar selama rentang 11 tahun.

2. Laju penurunan luasan hutan mencapai lebih 
dari satu persen per tahun, terutama Riau, 
Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan 
Bengkulu. Sementara Jawa Timur, Jawa Barat, 
dan Sumatera Selatan berhasil melakukan 
reforestasi dalam rentang waktu 2009 hingga 
2011.

3. Walaupun kasus kebakaran hutan cenderung 
menurun sejak 2002, namun ironisnya, 
kebakaran yang masih terjadi justru banyak 
terjadi di wilayah konservasi ketimbang wilayah 
lainnya (periode 2005-2011). 

4. Lahan kritis di Indonesia mencapai empat juta 
hektar dalam kurun waktu 2000 hingga 2011 
yang disumbangkan oleh Kalimantan Tengah, 
Jambi, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Kebakaran hutan (net.pic)
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PESISIR & LAUT
1. Dari keseluruhan terumbu karang Indonesia 

di 1.133 lokasi pada 2012, hanya 5,30 persen 
terumbu karang dalam kondisi sangat baik; 
27,19 persen dalam keadaan baik; 37,25 persen 
cukup baik dan 30,45 persen kurang baik. Selain 
terumbu karang, padang lamun dan hutan 
mangrove pun mengalami kerusakan karena 
alih fungsi lahan, seperti perkebunan, tambak 
dan pemukiman. 

2. Melalui parameter Baku Mutu Air Laut 
(BMAL) berdasarkan pada Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004, maka 
tingkat kecerahan untuk beberapa pelabuhan 
melewati baku mutu.

3. Tingkat kecerahan Pelabuhan Tanjung Priok, 
Ciwandan, dan Teluk Tomini di bawah tiga 
meter, melebihi BMAL > 3 meter yang menjadi 
baku mutu. Selain itu, kandungan amoniak 
yang melebihi ambang batas juga terdeteksi 
di Pelabuhan Tanjung Priok dan outlet Sungai
Olaya di Pelabuhan Parigi.

4. Laporan tersebut juga mengungkapkan tingginya 
deterjen atau Methylene Blue Active Substance 
(MBAS) yang ditemukan menunjukkan bahwa 
polutan dari limbah domestik tersebut langsung 
dibuang ke wilayah sungai atau perairan 
berakibat pada pencemaran perairan laut.

Coral Bleaching - 
koral yang mati (putih) 
(net.pic)
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1. Pada SLHI 2012, Indonesia merupakan rumah 
bagi 17 persen dari total spesies yang ada, 
antara lain 35 ribu – 40 ribu spesies tumbuhan 
(11-15 persen), 707 spesies mamalia (12 persen), 
350 spesies amfibia dan reptil (15 persen), 1.602 
spesies burung (17 persen) dan 2.184 spesies 
ikan tawar (37 persen). Sementara untuk 
kelautan terdapat setidaknya 2.500 spesies 
molluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies 
penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 
ikan.

2. Kebanyakan spesies tersebut harus menghadapi 
ancaman kepunahan karena kerusakan 
ekosistem dan perburuan untuk beberapa 
spesies tertentu akibat tingginya permintaan. 
Menurut data kehutanan pada 2011, jumlah 
satwa yang dilindungi mencakup 127 spesies 
mamalia, 382 spesies burung, 31 spesies reptilia, 

12 spesies palmae, 11 spesies Rafflesia, dan 29 
spesies Orchidaceae.

3. Berdasarkan data International Union Conservation 
Natural (IUCN), untuk satwa, ada dua jenis 
berkategori punah, 66 jenis berkategori kritis, 
dan 167 jenis dalam kondisi genting. Untuk 
tumbuhan, satu jenis punah, dua jenis punah 
in situ, 115 jenis kritis, dan 72 jenis berstatus 
genting.

4. Tantangan yang harus dihadapi antara lain, 
keberadaan spesies asing (Invasive Allien Species)
berupa jamur, bakteri, virus, ikan, Arachnida, 
burung, mamalia, insekta, molluska, hingga 
tumbuhan yang dapat menganggu pertumbuhan 
spesies asli. Berikutnya, upaya pelestarian 
berupa bentukan cagar alam dan suaka 
margasatwa yang masih terbentur masalah 
pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia. 

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Orang utan yang diselamatkan oleh 
para "sahabat lingkungan" setelah 
dipelihara oleh warga di Kalimantan 
(net.pic)



15
Selain itu, diuraikan pula keterkaitan antara Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia (IKLH 2009-2011) 
dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di tingkat 
provinsi di seluruh Indonesia (Gambar 1.2.).

Uraian yang mengaitkan kondisi lingkungan hidup 
dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup tersebut 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah peningkatan 
kapasitas yang telah dilakukan mampu mengatasi 
permasalahan lingkungan di Indonesia. Sebagaimana 

disajikan dalam Gambar 1.2., tampak bahwa kualitas 
lingkungan hidup yang diwakili Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) masih relatif rendah dan hal 
ini berkorelasi dengan kapasitas pengelolaan yang 
rendah pula. 

Rendahnya kapasitas pengelolaan menjadi salah 
satu faktor upaya pemulihan dan pelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup, tidak optimal.

Gambar 1.2. 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2009-2011 dan 

Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbagai Provinsi di Indonesia

Pemandangan hijau yang asri (net.pic)
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Sistematika 
Penulisan

S
LHI 2013 memiliki kekhususan yaitu 
mengarusutamakan perlindungan lingkungan 
dalam pembangunan di Indonesia. 

Untuk memenuhi hal tersebut, SLHI 2013 
berisikan ulasan tentang maksud dan tujuan 
pemilihan tema serta sekilas kondisi lingkungan 
pada SLHI 2012, yang dituangkan dalam Bab ini. 
Selanjutnya, Bab II membahas tentang elemen 
pendorong yang mempengaruhi ketahanan 
lingkungan yang muncul dari pertumbuhan penduduk, 
pola produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, 
perkembangan sosial budaya masyarakat, serta 
perubahan iklim. 

Pembahasan tentang kondisi dan pengelolaan 
lingkungan hidup Indonesia pada 2013 akan 
diungkapkan pada Bab III. Sementara, Bab IV 
berisikan catatan khusus yang mengangkat kasus-
kasus lingkungan yang mendapatkan perhatian pada 
2013.

Bab V akan membahas tentang ketahanan 
lingkungan, sejauh mana manusia bisa bertahan 
saat alam sudah mencapai batas daya tahannya.
Perencanaan lingkungan hidup masuk dalam Bab VI 
yang akan memperlihatkan rekomendasi terkait arah 
pembangunan yang berkelanjutan. Juga memuat 
kesimpulan dari keseluruhan data dan analisa yang 
sudah dilakukan sekaligus mengungkapkan artinya 
bagi kepentingan manusia.

e

Menanam mangrove (net.pic)
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BAB II
FAKTOR PEMICU 
PERUBAHAN LINGKUNGAN 
HIDUP (DRIVERS)

f. Kependudukan

g. Perekonomian

h. Perubahan Pola Konsumsi

i. Perubahan Iklim 

j. Drivers Regional di Indonesia
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Kondisi lingkungan hidup sangat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 
secara tidak langsung memicu dan atau 

secara langsung menekan dan mengakibatkan 
perubahan lingkungan. Sehubungan itu, dalam 
bab ini akan diuraikan beberapa faktor yang 
secara tidak langsung menjadi pemicu (drivers)
terjadinya perubahan kondisi lingkungan hidup di 
Indonesia.

Dari berbagai faktor pemicu, terdapat di antaranya 
empat faktor yang cukup dominan berpengaruh secara 
tidak langsung terhadap perubahan kondisi lingkungan 
hidup di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah 
kependudukan, pertumbuhan ekonomi, perubahan pola 
konsumsi dan perubahan iklim.

Pertumbuhan penduduk Indonesia dengan 
sendirinya akan meningkatkan antara lain permintaan 
terhadap pangan dan energi. Pada gilirannya, upaya 
pemenuhan kebutuhan pangan dan energi tersebut 
dapat mendorong meningkatnya konversi dan 
eksploitasi sumber daya alam seperti sumber daya 
hutan, bahan tambang mineral dan minyak gas bumi. 
Sebagai konsekuensi, proses ini akan berujung pada 
pengurangan sumber daya alam dan atau kerusakan 
lingkungan berupa degradasi lahan dan hutan dan 
atau pencemaran lingkungan. Akibat lebih lanjut dari 
penurunan kualitas dan kuantitats lingkungan hidup 
adalah terjadinya penurunan kemampuan lingkungan 
untuk memberikan berbagai jasa lingkungan/ekosistem 
yang dibutuhkan penduduk Indonesia. 

Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk juga 
akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi 
pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi demi menjamin pemenuhan 
berbagai kebutuhan masyarakat. Sehubungan ini, 
penetapan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai 
dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 
lingkungan yang memadai, dapat dipastikan akan 
menghasilkan berbagai dampak negatif terhadap 
kondisi lingkungan hidup Indonesia.

Terkait dengan dua faktor di atas, yaitu 
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, 
atau secara tersendiri, perubahan pola konsumsi 
masyarakat adalah faktor lain yang secara tidak 
langsung dapat memicu perubahan kondisi lingkungan 
hidup di Indonesia.

Faktor keempat yang diuraikan dalam bab ini 
adalah perubahan iklim. Perubahan iklim, sebagaimana 
dikemukakan dalam berbagai literatur, adalah kondisi 
yang diakibatkan terutama oleh terjadinya perubahan 
lingkungan yang terkait dengan aktivitas manusia. 
Sebaliknya dari itu, pada tahap berikutnya, perubahan 
iklim juga dapat mengakibatkan perubahan lingkungan 
hidup. Terakhir, bab ini menguraikan tentang drivers
spesifik regional di Indonesia.

Kemacetan yang makin parah (net.pic)
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D
i Indonesia, pertumbuhan penduduk 
merupakan salah satu pemicu utama yang 
secara tidak langsung mempengaruhi 

terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup 
Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 
yang dilakukan pada tahun 2010, penduduk Indonesia 
berjumlah lebih dari 237 juta dengan laju pertumbuhan 
selama kurun waktu 2000-2010 sebesar 1,49 persen 
per tahun. Dengan angka laju pertumbuhan seperti 
itu diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk 
Indonesia akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa (BPS 
2010).

Jumlah penduduk yang besar ini bukan hanya satu-
satunya faktor penentu terjadinya penurunan kualitas 
lingkungan, namun juga distribusinya. Data BPS, juga 
memperlihatkan bahwa hampir setengah penduduk 
Indonesia di tahun 2010 bertempat tinggal di perkotaan, 
dan akan meningkat hingga lebih dari 60 persen pada 
2035 (BPS 2010)1. Data tersebut mengindikasikan 
bahwa tekanan terhadap lingkungan di daerah 
perkotaan akan semakin besar. 
1 Data lain menunjukkan bahwa sekitar 60 persen penduduk Indonesia 
bertempat tinggal di daerah pesisir pantai, daerah yang rentan untuk 
terjadinya perubahan lingkungan karena proses alami maupun akibat 
kegiatan manusia (Tarigan 2007).

Kependudukanf

kepadatan di 
Bandara SUTA 
(net.pic)

Aktivitas warga di sekitar sungai 
(net.pic)
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Gambar 2.1. Peta Kepadatan, Laju Per
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rtumbuhan, & Migrasi Penduduk 2010

Kepadatan tinggi, migrasi masuk tinggi, 

pertumbuhan tinggi dan meningkat, adalah 

pemicu yang tinggi, begitu pula hal sebaliknya. 

Perbandingan pertumbuhan penduduk 

rata-rata 1990-2000 terhadap 2000-2010 

mengindikasikan tren tingkat kecepatan 

pertumbuhannya, apakah naik atau turun.

Jawa Tengah dengan kepadatan yang 

cukup, memiliki pola pertumbuhan yang 

menurun serta terjadi migrasi keluar yang 

cukup tinggi. Di sisi lain, Jawa Timur yang 

memiliki kepadatan sama, memiliki pola 

pertumbuhan yang meningkat walaupun 

terjadi migrasi keluar yang cukup tinggi.

Dari contoh kedua provinsi ini dapat dilihat 

pemicu Jawa Timur lebih besar dibandingkan 

Jawa Tengah. Indonesia bagian Timur 

(Sulawesi, Maluku dan Papua) memiliki 

kepadatan yang rendah, pola migrasi yang 

relatif tetap (seimbang antara masuk dan 

keluar). Namum, Sulawesi memiliki laju 

pertumbuhan penduduk yang lambat, 

sementara Maluku dan Papua meningkat. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah 

ini memiliki pemicu yang relatif ringan. Akan 

tetapi, dalam waktu panjang ke depan, potensi 

pemicu terhadap perubahan memburuknya 

kualitas lingkungan hidup semakin 

meningkat. 

MALUT

2.47

0

MALUKU

2.8

0

PAPUA BARAT

3.71

0

PAPUA

2.46

2.8

Sumber : diolah dari data BPS
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Pasar terapung (net.pic)
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Perekonomian Pada 2013 Indonesia mengalami pertumbuhan 
ekonomi sebesar 5,78 persen dibandingkan pada 
2014. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor 

ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor 
transportasi dan komunikasi sebesar 10,19 persen, 
dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian 
sebesar 1,34 persen. Sementara Produk Domestik 
Bruto Tanpa Migas di 2013 tumbuh 6,25 persen 
(BPS 2014: 2). Gambar 2.2. secara rinci menjelaskan 
pertumbuhan masing-masing sektor tersebut.

Gambar 2.2. juga menunjukkan bahwa sumber 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 
tertinggi berasal dari sektor industri diikuti oleh 
pertambangan dan perdagangan. Sementara laju 
pertumbuhan tertinggi berada pada sektor angkutan.  

Tabel 2.1. menunjukkan tingkat pertumbuhan 
jenis-jenis lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan 
cabang industri non-migas pada 2013 yang 
tertinggi dicapai oleh industri alat angkut, mesin 
& peralatannya sebesar 10,54 persen dan industri 
logam dasar besi & baja sebesar 6,93 persen.

Tabel 2.1. menunjukkan tingkat pertumbuhan jenis-
jenis lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan cabang 
industri non-migas pada 2013 yang tertinggi dicapai 
oleh industri alat angkut, mesin & peralatannya sebesar 
10,54 persen, industri logam dasar besi & baja sebesar 
6,93 persen, industri barang kayu & hasil hutan lainnya 
sebesar 6,18 persen. Sementara industri tekstil, barang 
kulit dan alas kaki sebesar 6,06 persen.

Tabel 2.1. Tingkat pertumbuhan industri nasional berdasarkan jenis

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.05 2.34 11.22 2.78 9.14 7.57 3.34

3.68 3.64 0.60 1.77 7.52 4.27 6.06

1.74 3.45 -1.38 -3.47 0.35 -3.14 6.18

5.79 -1.48 6.34 1.67 1.40 4.75 4.45

5.69 4.46 1.64 4.70 3.95 4.75 4.45

3.40 -1.49 0.51 2.18 7.19 7.80 3.00

1.69 2.05 4.26 2.38 13.06 5.86 6.93

9.73 9.79 -2.87 10.06 6.81 7.03 10.54

2.82 0.96 3.19 3.00 1.82 -1.13 -0.70

5.15 4.05 2.56 5.12 6.74 6.42 6.10

6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.26 5.78

LAPANGAN USAHA

Makanan, Minuman & Tembakau

Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki

Brg. Kayu & Hasil hutan lainnya

Kertas & Barang Cetakan

Pupuk, Kimia & Brg. Dari Karet

Semen & Brg. Galian bukan logam

Logam Dasar Besi & Baju

Alat Angk. Mesin & Peralatannya

Brg. Lainnya

Industri Non Migas

Produk Domestik Bruto

Sumber : BPS diolah Kemenperin

Gambar 2.2. Laju dan sumber pertumbuhan PDB atas harga konstanta 2000-2013

Sumber : BPS 2014
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Gambar 2.3. Grafik distribusi persentase produk domestik bruto 

atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2012

Sumber : BPS diolah Kemenperin

Hal yang harus diperhatikan adalah peningkatan 
yang sangat melonjak pada sektor Barang Kayu dan 
Hasil Hutan lainnya. Dimana pada periode 2007-2012 
rata-rata tumbuh negatif sekitar -0,41% (terendahnya 
pada tahun 2012, yaitu -3,14%) dan melonjak menjadi 
6,18%.

Gambaran pertumbuhan ekonomi yang 
ditampilkan dari data-data tersebut menunjukkan 
bahwa pembangunan di Indonesia mengikuti tren 
pertumbuhan yang positif. Artinya, kebutuhan akan 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan juga 
mengikuti tren tersebut, sebagaimana yang juga 

ditunjukkan dari pola konsumsi masyarakat Indonesia 
saat ini.

Gambar 2.3. ini mengambarkan kontribusi 
lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto. 
Terlihat bahwa kontribusi lapangan usaha yang 
bersifat ekstraktif masih relatif tinggi, yaitu 26.22%. 
Apabila dibadingkan dengan Malaysia sekitar 16.43% 
(Pertanian 7,63%, Pertambangan 8.80%) dan Brazil 
yang hanya sekitar 9% (Pertanian 5%, Pertambangan 
4%), maka Indonesia dapat dibilang masih 
mengandalkan sektor ekstraktif.

Gambar 2.4. Produksi energi (Terajoule)
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Sumber : BPS

Gambar 2.5. Kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia

Dalam Gambar 2.4. terlihat bahwa terjadi 
peningkatan produksi energi, terutama dari batubara 
menjadi 72 persen di 2012 dari 59 persen di 2008. 
Sementara proporsi gas alam mengalami penurunan 
dari 20 persen di 2008 menjadi 16 persen di 2012. Di 
sisi lain, konsumsi kebutuhan energi juga meningkat 
selama sepuluh tahun belakangan. 

Sisi lain aspek ekonomi ini, permasalahan yang 
sangat krusial adalah kemiskinan. Hubungan antara 

lingkungan dan kemiskinan bukanlah merupakan isu 
baru dan menjadi lingkaran setan di mana di satu saat 
sebagai penyebab namun di saat yang lain sebagai 
korban.

Sebagai gambaran, diilustrasikan kondisi 
kemiskinan di masing-masing provinsi. Proporsi 
penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata, 
di mana yang tertinggi adalah di Papua dan terendah 
di DKI Jakarta dan Bali. Pada umumnya, secara 
persentase, penduduk miskin di Indonesia mengalami 
penurunan.  Penurunan tercepat terjadi pada Papua 
Barat dan Maluku, sementara yang paling lambat 
adalah di DKI Jakarta. Untuk lebih rinci, dapat dilihat 
pada Gambar 2.5.

Potret kemiskinan (net.pic)
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Perubahan 
Pola Konsumsi Perubahan pola konsumsi, antara 

lain dipengaruhi oleh pertumbuhan 
ekonomi, merupakan salah satu faktor 

utama yang secara tidak langsung memicu 
perubahan lingkungan.

Gambar 2.6. menunjukkan bahwa 
pola konsumsi masyarakat Indonesia 
dari tahun 2002 hingga 2012 cenderung 
mengalami pergeseran dari konsumsi 
makanan ke non-makanan (Kemtan 2013). 
Konsumsi non-makanan adalah termasuk 
pengeluaran masyarakat  untuk bahan/
material perumahan dan keperluan rumah 
tangga seperti sandang; obat-obatan; 
dan pengeluaran terkait transportasi dan 
komunikasi.

Perubahan pola konsumsi tersebut 
sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi. 
Sebagaimana dikemukakan pada sub-bab 
sebelum ini, sektor industri merupakan 
sumber PDB terbesar di antara sektor lainnya. 
Peningkatan pada sektor industri dengan 
demikian juga meningkatkan konsumsi energi 
dan bahan bakar minyak (BBM), sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

Gambar 2.6. Perkembangan persentase pengeluaran penduduk 

Indonesia untuk makanan dan non makanan, tahun 2002 – 2012.
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Gambar 2.7. Konsumsi energi final per sektor 

Sumber : BPPT 2013

764

1200

0

200

400

600

800

1000

777 777
816 838 835 839

877 890
823

1.011 1.044

Lainnya

Komersial

Transportasi

Rumah tangga

Industri
20

00

Ju
ta

 S
B

M

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Penggunaan Energi

Peningkatan jumlah penduduk dan tingkat 
kesejahteraan masyarakat Indonesia tercermin 
secara langsung pada konsumsi energi yang 
dibutuhkan. Dalam kurun waktu 2001 sampai 2011 
terjadi peningkatan konsumsi energi total rata-
rata 25 juta SBM/tahun. Pola konsumsi energi 
menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, 
dengan laju pertumbuhan terbesar ada pada sektor 
transportasi (6,47 persen), disusul oleh sektor 
komersial (4,32 persen), dan sektor industri (3,05 
persen) (BPPT 2013).

Energi yang bersumber dari bahan bakar 
fosil Gambar 2.8., yaitu bahan bakar minyak dan 
batubara, memberikan proporsi terbesar dan 
mendominasi proporsi konsumsi energi total. 
Selanjutnya, kontribusi biomassa menempati posisi 
kedua dengan besaran yang relatif konstan sejak 
2001.

Gambar 2.8. Pemakaian energi akhir nasional berdasarkan jenis energi 2001-2011

(Sumber: BPS, 2013)

Jumlah dan komposisi energi yang ada ini akan 
secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah 
emisi gas buang hasil pembakaran ke atmosfer yang 
menimbulkan pencemaran udara. 

Peningkatan kadar pencemar udara tak selalu 
sebanding dengan laju kebutuhan energi, bila 
digunakan energi bersih yang rendah emisi. Dari 
Gambar 1, terlihat pemakaian energi bersih secara 
nasional dari penggunaan energi total masih sangat 
minim, yaitu rata-rata berkisar 10,8 persen  untuk gas 
bumi dan 1,7 persen untuk LPG.  Namun, proporsi LPG 
mengalami peningkatan dari 1,1 persen di 2001-2006 
menjadi 2,6 persen pada 2009 dan meningkat menjadi 
3,5 persen di 2011. Kemungkinan, hal ini terkait dengan 
kebijakan konversi energi domestik dari minyak tanah 
menjadi gas.
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Gambar 2.9 a-f. Menunjukkan tingkat penggunaan BBM dari segi besaran dan 

persentase dari sektor-sektor kegiatan utama di Indonesia. 

a

b

c
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Konsumsi BBM total menunjukan tren meningkat 
dari 52 juta kiloliter di 2001 menjadi mendekati 60 juta 
kiloliter pada 2011 (Gambar 2.9.a).  Namun, semua 
sektor (Gambar 2.9.b,c,d dan f) terutama sektor 
domestik, menunjukkan kecenderungan konsumsi dan 
proporsi yang menurun, kecuali sektor transportasi 
(Gambar 2.9.e). 

Sektor transportasi mengonsumsi 25 juta kiloliter 
BBM di 2001 yang meningkat dari tahun ke tahun 
menjadi mendekati 45 juta kiloliter pada 2011, dengan 

proporsi terhadap total konsumsi BBM yang juga 
meningkat dari 45 persen menjadi mendekati 80 
persen di 2011. Tampak nyata bahwa peningkatan tren 
konsumsi BBM yang paling utama disebabkan oleh 
penggunaannya pada sektor transportasi.

Konsumsi BBM ini berkorelasi dengan tingkat 
produksi kendaraan bermotor baik roda empat 
maupun roda dua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tingkat produksi kendaraan bermotor

(Sumber: GAIKINDO)

Pada sektor domestik, proporsi energi gas 
adalah sebesar 43 persen, sedangkan sumber energi 
tradisional berupa kayu bakar masih memberikan 
proporsi yang cukup besar yaitu 40 persen. Kedua 
jenis sumber energi ini mencakup 83 persen dari total 
energi di sektor aktivitas domestik (Gambar 2.10.). 

Penggunaan energi gas dapat meminimalkan 
emisi pencemar udara. Namun sayangnya, jenis 
energi ini lebih banyak dimanfaatkan di perkotaan. 
Kayu bakar dengan proporsi yang hampir sama 
tampaknya berperan penting sebagai sumber energi 
di pedesaan. 

Penggunaan kayu bakar dapat menyebabkan 
pencemaran udara yang lebih tinggi terutama dari 
partikulat dan karbon hitam (black carbon) yang 
berbahaya bagi kesehatan. Penggunaannya juga 
memberikan implikasi paparan terhadap masyarakat 
rentan yang tinggal di pedesaan (pada saat ini 
mencakup 50-60 persen dari total jumlah penduduk 
nasional),  di mana tingkat pendidikan dan akses 
terhadap informasi umumnya lebih rendah, tingkat 
ekonomi  lebih lemah dan akses terhadap fasilitas 
kesehatan yang lebih minim. Sebaliknya, penggunaan 
biogas dan energi bersih serta terbarukan masih 
sangat tidak signifikan dibandingkan dengan jenis 
energi yang lain. 

Gambar 2.10. Penggunaan energi di sektor domestik
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(Sumber: GAIKINDO)

Pada Gambar 4 dapat dilihat tren dan kontribusi 
berbagai jenis BBM terhadap BBM total nasional pada 
sektor transportasi selama 2001-2011. BBM jenis 
premium, pertamax, pertamax plus, dan solar ADO 
mencakup rata-rata 92 persen dengan persentase 
yang cenderung tidak berubah, dan konsumsi yang 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Jenis BBM ini, 
terutama premium, dikonsumsi oleh transportasi 
darat, dengan proporsi terhadap total BBM meningkat 
secara kontinu dari 50 persen di 2001 menjadi 62,5 
persen di 2011. 

Lebih lanjut, pola konsumsi yang demikian 
menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia belum 
berperilaku peduli lingkungan dalam kesehariannya. 
Hal ini ditunjukkan dari nilai Indeks Perilaku Peduli 
Lingkungan (IPPL) masyarakat Indonesia yang masih 

berkisar pada angka 0,57 (dari angka mutlak 1) (KLH 
2013b).

Pola konsumsi tersebut diperparah dengan 
kenyataan bahwa 49,3 persen berupa bahan makanan 
berasal dari luar daerahnya. Kondisi ini berdampak 
terhadap lingkungan dalam bentuk peningkatan 
emisi karbon kegiatan pengangkutan bahan makanan 
tersebut dari daerah asal ketempat tujuan. 

Dari enam indikator perilaku yaitu konsumsi 
energi, membuang sampah, pemanfaatan air bersih, 
pemanfaatan bahan bakar, penyumbang emisi karbon 
dan perilaku hidup sehat, nilai terburuk adalah 
perilaku pemanfaatan bahan bakar yaitu level 0,28 
(KLH 2013b).

Gambar 2.11. Tren konsumsi jenis BBM pada sektor transportasi 2001-2011

S
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M

Atri membeli BBM (net.pic)
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Para ilmuwan saat ini memercayai 
bahwa perubahan iklim 
menimbulkan ancaman lingkungan 

terbesar terhadap manusia (IPCC 
2012). Perubahan iklim disebabkan 
oleh meningkatnya konsentrasi Gas 
Rumah Kaca (GRK) di atmosfer akibat 
kegiatan manusia, yang menimbulkan 
kenaikan suhu permukaan bumi secara 
global, atau yang lebih dikenal dengan 
pemanasan global. Peningkatan suhu ini 
menimbulkan perubahan pada sistem 
iklim yang pada gilirannya mengakibatkan 
terjainya perubahan iklim. 

Perubahan 
Iklim

i
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Gambar 2.12.  Perubahan suhu permukaan bumi terpantau 1901-2012

Berdasarkan pengamatan di berbagai tempat 
di permukaan bumi, sebagaimana yang dilaporkan 
oleh Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) pada Laporan Ke-5 (Fifth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change)
yang dirilis pada 2013, suhu gabungan permukaan 
daratan dan lautan rata-rata global menunjukkan 
kenaikan sebesar 0,85oC selama periode 1880 
hingga 2012, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
2.12. (IPCC 2013). 

Gas-gas rumah kaca yang menimbulkan 
pemanasan global dan perubahan iklim terutama 
dihasilkan antara lain dari penggunaan bahan bakar 
fosil (seperti batu bara dan minyak bumi) pada sektor 
industri, rumah tangga, transportasi, energi; alih guna 
lahan; dan limbah domestik.

Perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak 
negatif bagi kehidupan. Dampak perubahan iklim 
adalah memperburuk pengurangan ketersediaan 
air bersih, meningkatnya kejadian banjir di daerah 

pesisir, adanya peningkatan kejadian penyakit, serta 
meningkatnya tekanan pada sumber daya alam dan 
lingkungan.

Sumber : IPCC 2013
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Gambar 2.13.  Peningkatan konsentrasi GRK, GAW station of Mauna Loa 

(USA) – Bukit Kototabang (Indonesia)

Sumber : BMKG 2012
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Gambar 2.14. Kenaikan muka air laut rata-rata global.

Sumber : IPCC 2013

Gambar 2.15. Contoh dampak kenaikan muka air laut: 

Jenis penggunaan lahan yang mengalami genangan di daerah Jakarta Utara.

Sumber : Anggraini et al 2012

Banjir di Kampung Melayu, 
Jakarta (net.pic)
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Lebih lanjut, menurut laporan terbaru (2013) 

IPCC, sebuah panel ahli internasional yang 
bertugas mengkaji aspek ilmiah terkait perubahan 
iklim,  dampak perubahan iklim diperkirakan akan 
meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan, 
kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, 
dan kenaikan muka air laut di berbagai negara 
termasuk Indonesia. Gambar 2.14 menunjukkan hasil 
pemantauan kenaikan muka air laut rata-rata global 
(IPCC 2013). 

Dampak-dampak tersebut diperkirakan akan 
terjadi dalam waktu yang sangat panjang, mengingat 
bahwa proses-proses pada iklim terjadi pada skala 
spasial/daerah yang luas, sehingga pemanasan 
global yang disebabkan oleh kegiatan manusia akan 
berlangsung selama berabad-abad (Solomon et al. 
2007).

Dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir Indonesia 
telah mengalami berbagai bencana lingkungan yang 
berkaitan dengan iklim seperti banjir, kekeringan, 

kebakaran hutan alami, dan banjir rob di daerah 
pantai (KLH 2007). Berbagai daerah di Indonesia, 
seperti Semarang, bahkan mengalami kenaikan muka 
air laut yang berdampak parah terhadap pemukiman 
penduduk di daerah pantai (Diposaptono 2009). 

Bagi Indonesia, kenaikan muka air laut ini 
mengancam jutaan penduduk. Sekitar 65 persen 
penduduk Indonesia bukan hanya bertempat tinggal di 
daerah pesisir pantai, namun juga sangat bergantung 
secara ekonomi dan sosial dari daerah tersebut 
(Sukardjo 2002; CIFOR 2006; Bappenas 2008). Gambar 
2.15. menggambarkan beberapa tata guna lahan yang 
terkena dampak akibat kenaikan muka air laut. 

Perubahan iklim juga menimbulkan ancaman 
kekeringan di Indonesia, seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 2.16. di mana sebagian besar wilayah 
Indonesia mengalami keterancaman yang tinggi 
terhadap bencana kekeringan. 

Gambar 2.16. Peta indeks ancaman bencana kekeringan di Indonesia

Sumber : Geospasial BNPB 2012
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P
emicu perubahan lingkungan hidup (drivers)
utama seperti diuraikan sebelumnya, memiliki 
kesamaan pada semua regional di Indonesia. 

Namun, ada beberapa kekhususan, yaitu sebagai 
berikut:

Regional Sumatera
Ekonomi memberikan tekanan terhadap ekosistem 

misalnya dilihat dari sumbangan ekosistem terhadap 
PDRB provinsi atau ekoregion setempat. Sumbangan 
sektor pertanian (tanaman bahan pangan, peternakan, 
perkebunan, kehutanan dan perikanan) terhadap 
PDRB Sumatera merupakan yang tertinggi dibanding 
sektor lapangan usaha lainnya yaitu sebesar 26,93 
persen dari PDRB Sumatera tahun 2010 (Rp. 1.018.913 
miliar).

Regional Jawa
Perekonomian ekoregion Jawa masih didominasi 

oleh sektor perhotelan dan restoran (25,75 persen) 
yang meningkat dari tahun ke tahun. Ekoregion 
Jawa merupakan ekoregion dengan perkembangan 
sosial dan politik yang cukup tinggi dibandingkan 
dengan ekoregion lainnya di Indonesia. Ekoregion 
Jawa ditetapkan sebagai lumbung padi nasional 
dengan jumlah pembangunan irigasi lebih banyak 
dibandingkan dengan ekoregion lainnya (48,9 persen 
dari luas irigasi di Indonesia). Sektor pertanian 
merupakan fokus utama dari ekoregion ini, sehingga 
hampir semua kebijakan di bidang pertanian dikaji 
terlebih dahulu dari ekoregion Jawa.

Regional Bali & Nusa Tenggara
Perekonomian pada Ekoregion Bali & Nusa 

Tenggara memiliki peruntukkan yang berbeda-beda. 
Bali ditujukan untuk perkembangan pariwisata, 
Nusa Tenggara Barat untuk pertambangan dan Nusa 
Tenggara Timur untuk pertanian. Ekoregion Bali & 
Nusa Tenggara merupakan ekoregion yang ditujukan 
untuk pariwisata. Sektor infrastruktur umum seperti 
kereta api wisata, jalan tol, dan pembangunan 
pembangkit listrik alternatif sebagai daya tarik 
wisatawan.

Regional Kalimantan
Pendorong yang memberikan pengaruh terhadap 

lingkungan hidup antara lain karena (i) meningkatnya 
jumlah penduduk; (ii) pencapaian target ekonomi; (iii) 
pembangunan infrastruktur; (iv) kemajuan ilmu dan 

Drivers 
Regional di 
Indonesia

j

Sawah (net.pic)

Ilustrasi perkotaan (net.pic)

Pantai Lovina, Bali (net.pic)
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teknologi yang belum memengaruhi metode/praktik 
perkebunan, pertanian dan budidaya akuakultur 
secara signifikan; (v) kearifan lokal yang masih relevan 
dengan  konservasi keanekaragaman hayati.

Regional Sulawesi
Tingginya PDRB yang berasal dari sektor pertanian 

mengakibatkan dilakukannya penerapan program 
peningkatan mutu komoditas melalui pemakaian bibit 
unggul, pengendalian hama, peningkatan teknologi 
pasca-panen yang dapat mendorong terjadinya 
perubahan tata guna lahan, pemakaian pupuk 
(input eksternal terhadap ekosistem), introduksi/
penghilangan spesies (pemakaian bibit unggul dan 
pengendalian hama), panen sumber daya (teknologi 
pasca-panen).

Regional Maluku
Kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian dari 

sektor pertanian dan perikanan; kebijakan sosiopolitik 
dalam hal moratorium kehutanan; dan kemajuan 
teknologi seperti bibit unggul (hasil riset), teknologi 
pasca-panen, pembangunan sistem irigasi dapat 
mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam 
pendorong langsung terhadap ekosistem dan jasanya.     

Regional Papua
Pendorong tak langsung/tekanan yang 

memberikan pengaruh terhadap ekosistem dan 
jasanya antara lain bertambahnya penduduk 
pendatang, serta bertambahnya aktivitas 
pertambangan dan pembangunan infrastruktur.

Curahan kasih sayang induk 
Orang Utan (net.pic)

Sawah (net.pic)

Aktivitas nelayan (net.pic)
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Kupu-kupu (net.pic)
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BAB III
KONDISI DAN 
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
k. Kualitas Udara

l. Kualitas Air

m. Hutan dan Lahan

n. Pesisir dan Laut

o. Keanekaragaman Hayati
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U

dara mempunyai arti yang sangat penting di 
dalam kehidupan makhluk hidup, sehingga 
udara merupakan sumber daya alam yang 

harus dilindungi. Dengan demikian, pemanfaatannya 
harus dilakukan secara bijaksana dengan 
memperhitungkan kepentingan generasi sekarang 
dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara 
yang sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan 
maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat 
penting dilakukan. 

Debu 
Partikulat (debu) merupakan pencemar udara 

yang paling banyak dikenali oleh masyarakat. Ukuran 
(diameter rata-rata, dengan asumsi debu berbentuk 
bola) merupakan parameter penting pada pencemar 
debu yang akan menentukan tingkat dampak yang 
ditimbulkan. Konsentrasi debu dalam bentuk TSP (Total 
Suspended Particulates), yaitu debu dengan ukuran di 
bawah 100 mikrometer yang dapat tersuspensi di udara 
terkait dengan aktivitas pembakaran, penggerusan 
permukaan, konstruksi, maupun debu yang berasal dari 
sumber-sumber alamiah seperti gunung berapi, dll. 

k Kualitas Udara
Debu TSP tidak selalu terkait dengan kesehatan 

manusia, tetapi dapat menyebabkan gangguan 
kenyamanan. Namun, debu dengan ukuran yang lebih 
kecil (PM10 dan terutama PM2,5) telah diketahui 
kaitannya secara langsung dengan dampak kesehatan 
yang kronis maupun akut. Dengan demikian, 
pengukuran TSP merupakan indikasi adanya aktivitas 
antropogenik yang menghasilkan debu. Untuk 
mengetahui dampak kesehatan diperlukan data  PM10 
dan PM2,5 yang pada saat ini baru dilakukan di sedikit 
lokasi. Pada status lingkungan hidup ini dilakukan 
analisis pada data TSP di 44 kota yang dilakukan 
BMKG pada 2011-2012 (BPS, 2013). Sedangkan data 
PM10 dan PM2,5, analisis dilakukan pada data 2013 
berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh BATAN 
di 10 kota besar. 

Total Suspended Particulates (TSP)
 Meski TSP secara langsung tidak dapat 

dihubungkan dengan dampak kesehatan, konsentrasi 
TSP masih tercantum di dalam Peraturan Pemerintah 
mengenai Baku Mutu Udara Ambien (PP 41 tahun 
1999). Hal ini berguna untuk mengetahui indikasi 
relatif kondisi pencemaran akibat debu, terutama 
karena pengukuran PM10 dan PM2,5 yang masih 
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terbatas. Pengukuran TSP telah dilakukan di 44 kota 
di Indonesia secara kontinu oleh BMKG.  Data rata-
rata bulanan sepanjang 2011 – 2012 (BMKG dalam 
BPS 2013) di kota-kota tersebut ditampilkan pada 
(Gambar 3.1).

Data TSP  menunjukan kota-kota besar terutama 
di Jawa dan Sumatera cenderung menunjukan 
konsentrasi TSP yang relatif lebih tinggi dari kota-
kota dengan jumlah penduduk lebih sedikit (Gambar 
14),  meski faktor meteorologi dan jenis tutupan lahan 
secara lokal dapat berpengaruh terhadap konsentrasi 
debu yang ada di udara.  Tampak jelas pada (Gambar 
3.1), kota-kota metropolitan dan besar di Jawa dan 
Sumatera (Indonesia bagian Barat) dengan jumlah 
penduduk dan tingkat aktivitas yang tinggi memiliki 
konsentrasi TSP yang tinggi bahkan melebihi nilai 
Baku Mutu. 

Secara spasial, konsentrasi debu yang terukur di 
Indonesia bagian Timur pada umumnya masih relatif 
rendah dan di bawah ambang batas. Di Kalimantan, 
konsentrasi debu rata-rata yang terukur di Pontianak, 
Samarinda mendekati nilai 200 mikrogram/m3,
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota besar 
di Kalimantan lainnya. Namun secara keseluruhan, 
umumnya masih di bawah nilai Baku Mutu. Di kota-
kota di Sulawesi dan Nusa Tenggara pun konsentrasi 
TSP masih rendah, berada pada kisaran 100 μg/
m3 atau lebih kecil. Pengecualian terjadi di kota 
Makassar dengan konsentrasi yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan kota-kota lainnya dan pada 
bulan musim kemarau (Juli- September) terukur 
melebihi ambang batas.

Gambar 3.1. Variasi spasial dan temporal konsentrasi TSP rata-rata 2011-2012

Sumber: data BMKG dalam BPS, 2013

PM10 dan PM2,5
Pada 2013, kegiatan kajian dan monitoring udara 

ambien perkotaan di Indonesia dilakukan di beberapa 
kota, yaitu Tangerang, Jakarta, Bandung, Semarang, 
Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pekanbaru, 
Palangka Raya, Makasar, Ambon, Menado dan 
Jayapura. Kegiatan monitoring ini untuk menentukan 
konsentrasi PM2,5 dan PM10 dengan menggunakan
GENT Stacked Filter Unit Sampler (Gent SFU Sampler). 
Dalam setiap kali sampling, digunakan dua jenis filter 
Nucleopore polikarbonat yaitu filter halus dan kasar 
yang berpori-pori masing-masing 0,4 dan 8 μm.

Pelaksanaan sampling dilakukan di ketinggian 
6-20 meter di atas tanah pada laju alir 16-18 L/menit 
selama 24 jam, setidaknya satu kali dalam seminggu. 

Penentuan konsentrasi massa (PM2,5 dan PM10) 
dilakukan dengan metode gravimetri menggunakan 
neraca mikro. Sedangkan penentuan konsentrasi 
Black Carbon (BC) dilakukan menggunakan metode 
refektansi cahaya. Adapun karakterisasi unsur dalam 
sampel filter partikulat udara dilakukan dengan 
analisis nuklir, yaitu X-Ray Flourescence (XRF). 

Pemantauan menunjukkan bahwa konsentrasi 
PM2,5 dan PM10 dialami tertinggi di Pekanbaru 
sebagai dampak dari kebakaran hutan yang terjadi 
sepanjang 2013. Selain itu, kota-kota besar yang 
memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi seperti 
Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Serpong dan 
Yogyakarta pada umumnya memiliki konsentrasi PM2,5
yang tinggi. 
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Adapun konsentrasi PM10 masih berada di bawah 
baku mutu hariannya, yaitu 150 μg/m3. (Gambar 3.2 
dan 3.3).

Gambar 3.2. Konsentrasi PM2,5 pada 2013 di berbagai 

kota di Indonesia

Gambar 3.3. Konsentrasi PM10 pada 2013 di berbagai 

kota di Indonesia

Gambar 3.4. Konsentrasi BC pada PM2,5 selama 2013 di 

berbagai kota di Indonesia

Hasil penentuan konsentrasi rata-rata BC 
di 2013 menunjukkan bahwa Surabaya memiliki 
konsentrasi rata-rata BC tertinggi di partikulat udara, 
dibandingkan dengan kota-kota pemantauan lainnya. 
Sementara konsentrasi rata-rata BC terendah 
dimiliki oleh kota Jayapura. 

Karakterisasi unsur pada sampel partikulat 
udara dilakukan menggunakan teknik analisis nuklir, 
X-Ray Fluorescence (XRF). Adapun unsur-unsur 

yang dikuantifikasi dalam partikulat udara ambien 
beberapa kota tersebut adalah Mg, Al, Si, S, K, Ca, Ti, 
Mn, Fe, Zn dan Pb. 

Unsur-unsur logam berat Fe, Zn dan Pb dengan 
konsentrasi tertinggi terdapat pada kota Surabaya. 
Konsentrasi Pb di partikulat udara Surabaya juga 
memiliki nilai rata-rata cukup tinggi, yaitu mencapai 
2.664 ng/m3. Sementara konsentrasi Pb di Serpong, 
Tangerang mencapai 1.977 ng/m3.

Baku mutu Pb di udara ambien yang dikeluarkan 
oleh United States Environmental Protection Agency (US 
EPA) pada 2009 adalah sebesar 150 ng/m3. Namun, 
konsentrasi tertinggi Pb di partikulat udara halus 
Surabaya dan Serpong mencapai lebih dari sepuluh 
kali baku mutu Pb tersebut.

Perbandingan dengan beberapa daerah 
pemantauan lainnya di Indonesia (Gambar 3.9), 
menunjukkan bahwa Surabaya memiliki indikasi 
pencemaran logam berat terutama Pb, yang 
ditunjukkan oleh tingginya konsentrasi unsur tersebut 
dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Gambar 3.5. Konsentrasi Fe pada PM2,5 sepanjang 

2013 di berbagai kota di Indonesia

Gambar 3.6.  Konsentrasi Zn pada PM2,5 sepanjang 

2013 di berbagai kota di Indonesia
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Gambar 3.7. Konsentrasi S pada PM2,5 sepanjang 2013 

di berbagai kota di Indonesia

Sementara untuk unsur K, partikulat udara 
ambien di kota Denpasar, Yogyakarta, Semarang, dan 
Pekanbaru, memiliki konsentrasi yang cukup tinggi. 
Tingginya konsentrasi K disebabkan oleh kegiatan 
antropogenik, yang pada umumnya berkaitan dengan 
aktivitas pembakaran biomassa. Kejadian kebakaran 
hutan memiliki kontribusi besar terhadap tingginya 
konsentrasi K pada partikulat udara di Pekanbaru, 
namun hal ini perlu dianalisis dan dievaluasi lebih 
lanjut.

Gambar 3.8. Konsentrasi K sepanjang 2013 di berbagai 

kota di Indonesia

Gambar 3.9. Konsentrasi Pb pada PM2,5 sepanjang 

2013 di berbagai kota di Indonesia
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Variasi Spasial 
Pemantauan konsentrasi NO2 dan SO2 di 235 kota 

dan kabupaten di Indonesia dilakukan sejak 2011 
dengan menggunakan passive sampler. Di setiap kota/
kabupaten dilakukan pengukuran di empat kategori 
lokasi yang mewakili sumber industri, transportasi, 
komersial dan pemukiman.

Lokasi titik sampling dapat dilihat pada gambar 
berikut ini. Lokasi pengukuran tersebar di wilayah 
kepulauan Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera 
(Gambar 3.10).  Data yang diperoleh dari lokasi 
pemantauan ini diolah untuk mendapatkan peta 
sebaran konsentrasi di wilayah Indonesia dalam grid
berskala 30’ × 30’ (~55km × 55km). Variasi spasial 
konsentrasi rata-rata NO2 dan SO2 tersebut disajikan 
pada (Gambar 3.11) dan (Gambar 3.12). Sementara 
sebaran spasial berdasarkan kategori sumber dapat 
dilihat pada (Gambar 3.13) dan (Gambar 3.14). 

Gambar 3.11. Lokasi pengukuran NO
2
 dan SO

2
 dengan passive sampler di 235 Kota/

Kabupaten di Indonesia. 

Sumber: KLH 2014

NO
2 NO

2

SO
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Gambar 3.12.a. Variasi spasial konsentrasi NO
2
 rata-rata 2013 pada grid skala 30’× 30’ 

Gambar 3.12.b. Variasi spasial konsentrasi SO
2
 rata-rata tahun 2013 pada grid skala 30’× 30’ 

Pada (Gambar 3.12.a.) dan (Gambar 3.12.b.) 
terlihat variasi spasial konsentrasi NO2 dan SO2,
dengan konsentrasi tinggi terpusat pada kota-kota 
besar di Jawa dan Sumatera, seperti di provinsi 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
serta di Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan 
Sumatera Utara. Di Kalimantan dan Indonesia bagian 
Timur, konsentrasi NO2 dan terutama SO2 relatif 
lebih rendah. Hal ini konsisten dengan pola spasial 

konsentrasi TSP. Rendahnya konsentrasi di daerah 
Indonesia Timur terkait dengan penggunaan bahan 
bakar fosil yang relatif lebih rendah. Namun, hal ini 
perlu dibuktikan lebih lanjut melalui peningkatan 
jumlah titik pengamatan di Indonesia bagian Timur 
yang pada saat ini relatif masih jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat (lihat 
Gambar 3.11). 

Sumber: KLH 2013

Sumber: KLH 2013

Pada (Gambar 3.13.a.) dan (Gambar 3.13.b.) dpat 
dilihat variasi spasial konsentrasi NO2 dan SO2, yang 
merupakan trend perubahan dari tahun 2012 menuju 
tahun 2013. 

Secara sektoral, pada analisis konsumsi 
energi dan BBM, transportasi menjadi sektor yang 
paling dominan. Dampaknya terhadap kualitas 
udara terlihat pada variasi spasial NO2 dari sektor 
transportasi yang juga banyak terpusat di kota-kota 

besar di Jawa dan Sumatera, disusul dengan kota-
kota di Kalimantan dan NTB. Transportasi sangat 
erat kaitannya dengan aktivitas penduduk terutama 
di wilayah urban dengan populasi yang tinggi. Hal ini 
lantaran proporsi terbesar dari BBM yang digunakan 
berasal dari bensin jenis premium. Sebaran spasial 
NO2 menunjukkan tingginya pemakaian BBM untuk 
kendaraan pribadi (mobil dan motor) di wilayah 
perkotaan.
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Sejalan dengan NO2,
sebaran spasial SO2 juga 
banyak terpusat di kota-kota 
besar. Sumber SO2 dari sektor 
transportasi banyak dihasilkan 
dari pemakaian bahan bakar 
solar. Bahan bakar bensin 
(baik pertamax maupun 
premium) mengandung kadar 
S yang jauh lebih sedikit. 

Khususnya pada sektor 
transportasi, pemakaian 
bahan bakar solar lebih 
banyak digunakan pada 
kendaraan berat baik on-road
(bus dan truk) untuk angkutan 
barang serta penumpang, 
dan off-road pada kegiatan 
industri. Hal ini terlihat pada 
konsentrasi SO2 yang terukur 
di kota-kota besar dengan 
aktivitas ekonomi urban. 
Industri yang tinggi telah 
memberikan variasi spasial 
SO2 dari sektor transportasi 
yang juga relatif tinggi, 
termasuk di kota-kota di 
Kalimantan.

Gambar 3.15. Variasi spasial konsentrasi (a) NO
2
 dan (b) SO

2
 rata-

rata dari sektor industri di 2013 pada grid skala 30’× 30’ 

Sumber: KLH 2013

A

B

Gambar 3.14. Variasi spasial konsentrasi (a) NO
2
 dan (b) SO

2
 rata-

rata dari sektor transportasi di 2013 pada grid skala 30’× 30’

Sumber: KLH 2013

A

B



49

Tingginya pengaruh pembakaran bahan bakar 
pada sektor industri juga terlihat pada sebaran 
spasial konsentrasi NO2 dan SO2 dari sektor industri 
yang terlihat pada (Gambar 3.16). 

Berbeda dengan transportasi di mana pemakaian 
BBM terutama bensin premium menempati proporsi 
terbesar, sektor industri mengggunakan bahan 

bakar solar dan batubara. Pengaruhnya terhadap 
kualitas udara terlihat bukan saja pada sebaran 
spasial NO2 tetapi juga tampak pada sebaran spasial 
SO2, di kota-kota besar di Jawa, Sumatera dan juga 
Kalimantan dengan aktivitas industri yang tinggi, serta 
kota-kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi di IBT 
terutama di Sulawesi. 

Sumber: KLH 2013

Gambar 3.17. Variasi spasial konsentrasi (a) NO
2
 dan (b) SO

2
 rata-

rata dari sektor komersial di 2013 pada grid skala 30’× 30’ 

A

B

Variasi spasial NO2 dan SO2 dari sektor komersial 
menyerupai variasi pada sektor transportasi. Hal ini 
karena aktivitas dominan mengemisikan sumber 
NO2 dan SO2 di wilayah komersial, umumnya adalah 

pergerakan orang dan barang yang menggunakan 
sarana transportasi. Dengan demikian, kota-kota 
dengan aktivitas ekonomi yang tinggi menunjukan 
konsentrasi NO2 yang relatif tinggi (Gambar 3.17(a)).

Gambar 3.18. Variasi spasial konsentrasi (a) NO
2
 dan (b) SO

2
 rata-

rata dari sektor domestik di 2013 pada grid skala 30’× 30’ 

A
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Sumber: KLH 2013

B

Emisi NO2 dan SO2 dari sektor domestik berasal 
dari aktivitas penduduk di perumahan. Tingginya 
tingkat emisi yang berpengaruh pada konsentrasi 
kualitas udara merupakan fungsi dari jumlah 
penduduk  (Lihat Bab 2 tentang populasi penduduk). 
Hal ini tercermin dari relatif tingginya konsentrasi 
NO2 dan SO2 dari sektor domestik di kota-kota dengan 
populasi penduduk yang tinggi (Gambar 3.18 (a) dan 
Gambar 3.18 (b)). 

Tren Temporal
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) memantau konsentrasi NO2 dan SO2 di 
Kemayoran Jakarta sejak lebih dari 1 dekade yang 
lalu. Meski data hanya berasal dari satu lokasi, namun 
lokasi ini dapat menggambarkan kualitas udara 
yang dipengaruhi oleh aktivitas perkotaan, termasuk 
transportasi. Data tersedia selama 10 tahun, mulai 
dari 2003 sampai 2013, sehingga dapat dilakukan 
analisis tren jangka panjang. Tren konsentrasi NO2

disajikan pada (Gambar 3.19) dan SO2 pada (Gambar 
3.20).

Dari analisis tren, ditemukan adanya tren 
peningkatan yang signifikan secara statistik pada 
konsentrasi NO2, sebesar rata-rata 2 ppb per 
tahun. Nitrogen dioksida adalah pencemar udara 
yang diemisikan dari gas buang hasil pembakaran. 
Peningkatan tren NO2 sejalan dengan peningkatan 
emisi yang dipengaruhi oleh tren meningkatnya 
sumber pencemar. 

Pada SO2 terlihat tren yang sedikit naik tetapi 
tren tersebut tidak signifikan secara statistik. Meski 
jumlah kendaraan bermotor dipastikan meningkat 
pesat dalam 10 tahun terakhir ini, namun komposisi 
kendaraan dan karakteristik bahan bakar yang 
digunakan kemungkinan menghasilkan emisi 
SO2 dengan laju yang lebih lambat dan sedikit 
dibandingkan dengan NO2. Selain itu, terdapat 

kemungkinan adanya proses fisika kimia di atmosfer 
yang mengkonversi senyawa sulfur dioksida menjadi 
aerosol sulfat ataupun terlarut ke dalam uap air/air 
hujan sehingga tidak terukur dalam bentuk gas.

Gambar 3.19. Tren konsentrasi NO
2
 di BMKG 

Kemayoran Jakarta 2003-2013 

Gambar 3.20. Tren konsentrasi SO
2
 di BMKG 

Kemayoran Jakarta 2003-2013
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Hujan Asam
Salah satu dampak buruk dari udara yang 

tercemar adalah hujan asam (acid rain) yang
mengakibatkan tingkat keasaman air (pH) berada di 
bawah 5. Wujud hujan asam memang tidak berbeda 
dengan hujan biasa. Yang membedakan hanya 
dampak yang ditimbulkannya. Karena itu, potensi 
bencana ini cenderung kurang mendapat perhatian 
publik.

Fenomena hujan asam terjadi akibat belerang 
(sulfur) yang merupakan unsur pencemar udara dari
bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang 
bereaksi dengan oksigen, sehingga membentuk
sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini 
berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air, 
kemudian membentuk asam sulfat dan asam nitrat 
yang mudah larut sehingga pada akhirnya ikut jatuh 
bersama air hujan.

Air hujan yang asam akan meningkatkan kadar 
keasaman tanah dan air permukaan (sungai, danau, 
telaga) sehingga berbahaya bagi kehidupan flora dan 
fauna yang hidup di dalamnya. Hujan asam bahkan 
berbahaya bagi kesehatan manusia. 

Pengukuran kualitas air hujan telah dilakukan 
oleh BMKG di beberapa lokasi di Indonesia, dan 
telah berlangsung selama 30-40 tahun. Salah satu 
parameter terpenting yang diukur adalah kadar 
keasaman yang ditunjukan dalam bentuk angka pH. 
Kadar keasaman air hujan disebabkan oleh larutnya 
pencemar mengandung nitrogen dan sulfur di dalam 
air hujan. 

Konsentrasi CO2 di udara yang terlarut di dalam 
air hujan akan menyebabkan pH air hujan menjadi 
sedikit asam, yaitu berkisar 5,6. Nilai ini dianggap 
sebagai batas indikasi terjadinya pengasaman air 
hujan akibat absorpsi emisi SO2 dan NO2 menjadi
sulfat dan nitrat di dalam air hujan yang dapat 
menghasilkan asam (ion hidrogen) ke dalam air 
hujan.

Data analisis air hujan dilakukan di beberapa kota 
besar di Indonesia berdasarkan data pH pada 2006-
2013. Kadar keasaman di air hujan  akan berfluktuasi 

Gambar 3.21. Variasi spasial dan temporal pH air hujan rata-rata 2011-2012 

Sumber: data BMKG dalam BPS, 2013
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akibat pengaruh kekuatan emisi, kondisi meteorologi 
setempat dari waktu ke waktu dan musim. 

Tingginya curah hujan bersifat mengencerkan 
konsentrasi, sehingga pH air hujan dapat terlihat lebih 
tinggi (kadar keasaman menjadi rendah). Sebaliknya 
di musim kemarau, ketika jumlah curah hujan lebih 
sedikit, air hujan melarutkan gas maupun aerosol yang 
mengandung sulfat dan nitrat. Maka pH air hujan akan 
cenderung menjadi rendah (kadar keasaman meningkat). 

Terlihat adanya kecenderungan penurunan pH air 
hujan di beberapa kota, hingga mencapai nilai pH 4, 
mengindikasikan adanya penurunan kualitas air hujan 
yang dapat berdampak pada ekosistem dan lingkungan di 
permukaan bumi. 

Secara umum pH berkisar 4,5 hingga 4,0 yang 
mengindikasikan kadar keasaman yang serius, telah 
teramati di semua lokasi. Khusus di beberapa kota besar 
di pulau Jawa. 

Karena terdapat indikasi adanya potensi hujan asam 
di Indonesia, maka pada 26 Februari 2013, Kementerian 
Lingkungan Hidup (Deputi Bidang Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan) mengingatkan masyarakat 
luas akan adanya tanda-tanda hujan asam di beberapa 
kota di tanah air. Hal itu didasarkan pada data 2001-2009 
yang menunjukkan bahwa di sejumlah kota terdapat 
kecenderungan derajat keasaman (pH) air hujan berada 
pada level bawah yakni di Jakarta, Serpong, Kototabang, 
Bandung dan Maros.

Akan tetapi, saat dilakukan pemantauan tingkat 
keasaman air hujan (pH) di Indonesia pada Desember 
2013 di 44 stasiun pengamatan, terlihat potensi hujan 
asam juga telah muncul di kota-kota tersebut. 

Pola pemantauannya adalah dengan pengambilan 
sampel yang menggunakan metode Wet Deposition dan
Wet & Dry Deposition memakai alat Automatic Rain Water 
Sampler (ARWS) . Sedangkan analisis sampel air hujan itu 
dilakukan di laboratorium kualitas udara BMKG dengan 
menggunakan alat ion chromatograph.

Hasil analisis sampel air hujan yang diterima 
di Laboratorium Kualitas Udara dari 26 stasiun 
pengamatan hujan di Indonesia menunjukkan bahwa:

a. Tingkat keasaman (pH) air hujan di 24 
kota berada di bawah Nilai Ambang Batas 
(NAB) pH air hujan normal sebesar 5,6. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa hujan yang turun di 
kota tersebut bersifat asam. Pemantauan itu 
dilakukan di: 

1. Kemayoran (Jakarta)
2. Bandung (Jawa Barat) 
3. Citeko (Cisarua-Jawa Barat)
4. Simpang Tiga (Pekanbaru-Riau
5. Siantan (Kalimantan Barat)
6. Kototabang (Sumatera Barat)
7. Sultan Thaha (Jambi)
8. Kenten (Palembang-Sumatera Selatan)
9. Branti (Bandar Lampung-Lampung)
10. Temindung (Samarinda-Kalimantan Tengah)
11. Winangun (Manado-Sulawesi Utara)
12. Sam Ratulangi (Manado-Sulawesi Utara)
13. Ngurah Rai (Denpasar-Bali)
14. Beto Ambari (Bau Bau - Sulawesi Tenggara)
15. Darmaga (Bogor-Jawa Barat)
16. Karang Ploso (Malang-Jawa Timur)
17. Tangerang (Banten)
18. Semarang (Jawa Tengah)
19. Kayuwatu (Manado-Sulawesi Utara)
20. Bawil I (Medan-Sumatera Utara)
21. Yogyakarta (DIY)
22. Tegal (Jawa Tengah)
23. Tarempa (Kepulauan Riau)
24. Masgar (Lampung).

b. Pemantauan pH air hujan di kota : 1. 
Pulau Baai (Bengkulu); 2. Angkasa Pura 
Jaya Pura (Papua); 3. Lasiana (Kupang 
NTT) menunjukkan nilai berada di atas Nilai 
Ambang Batas (pH 5,6) bersifat basah.

Automatic Rain Water Sampler (ARWS)  - BMG
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KLH, Sinar Mas & Yayasan SET
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Selain dampaknya pada kesehatan manusia, 
hujan asam juga mengancam ketahanan bangunan 
sebab mempercepat proses pengaratan dari beberapa 
material seperti batu kapur, pasir besi, marmer, batu 
pada dinding beton serta logam. Ancaman serius 
juga dapat terjadi pada bangunan tua serta monumen 
termasuk candi dan patung. 

Hujan asam dapat merusak batuan sebab akan 
melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal 
pada batuan yang telah menguap. Seperti halnya 
sifat kristal, semakin banyak akan merusak batuan. 
Deposisi asam baik basah maupun kering dapat 
merusak bangunan, patung, kendaraan bermotor dan 
benda yang terbuat dari batu, logam atau material 
lain bila diletakkan di area terbuka untuk waktu yang 
lama.

Program Pengurangan 
Pencemaran

Dalam upaya pengendalian pencemaran 
lingkungan, pemerintah telah melakukan beberapa 
kegiatan pada 2012-2013, seperti penetapan baku 
mutu lingkungan yang mencakup baku mutu emisi 
gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori 
L3; penetapan tata cara penghitungan beban emisi 
kegiatan industri minyak dan gas bumi; pengelolaan 
emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/
atau kegiatan industri rayon dan juga pengawasan 
PROPER; serta pemantauan Evaluasi Kualitas Udara 
Perkotaan (EKUP).

Melalui instrumen pengawasan PROPER terhadap 
industri selama 2013 telah berhasil menurunkan 
beban pencemaran udara sebesar 2.930 ton dan 
reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 646.982 ton-
eq CO2 dari 65 perusahaan berperingkat Hijau dan 
Emas.

Program EKUP yang mencakup pelaksanaan 
uji emisi kendaraan bensin dan solar, pemantauan 
kinerja lalu lintas dan pemantauan kualitas udara 
tepi jalan raya, telah mampu mengurangi parameter 
pencemar seperti CO, NO2, HC, O3, SO2.

Pada 2013, rata-rata persentase kelulusan uji 
emisi kendaraan bensin meningkat 6 persen dari 
tahun sebelumnya, sedangkan kelulusan uji emisi 
kendaraan solar meningkat 3 persen.

Pada 2013, pemerintah memberikan penghargaan 
Langit Biru pada 15 kota yang berhasil mengurangi
tingkat pencemaran udara. Kota-kota itu adalah:

- Kategori Kota Metropolitan diraih oleh 
Bandung, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, 
Surabaya, dan Tangerang.

- Kategori Kota Besar diperoleh Bandar
Lampung, Malang, Manado, Padang, dan 
Pontianak.

- Kategori Kota Sedang dan Kecil diraih oleh 
Ambon, Banda Aceh, Palangkaraya, Palu, dan 
Serang.

Naik
6%

Naik
3%

Gambar 3.22) Rata-rata persentase kelulusan 

uji emisi kendaraan bensin dan solar

Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas
emisi gas buang kendaraan bermotor Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat dan Kementerian 
Perhubungan melakukan pendekatan teknologi 
ramah lingkungan, pemeliharaan kendaraan 
bermotor, penetapan standar emisi gas buang untuk 
kendaraan yang sudah berjalan, serta pendekatan 
manajemen lalu lintas yang baik.

Pihak industri transportasi juga telah melakukan 
perubahan teknologi otomotif ke arah teknologi 
berwawasan lingkungan. Salah satu pengembangan 
teknologi otomotif ramah lingkungan oleh industri
kendaraan bermotor adalah penyempurnaan dari 
segi desain maupun perlengkapan emisi gas buang. 
Penyempurnaan motor bensin maupun motor diesel 
juga akan diimbangi dengan pemanfaatan bahan 
bakar yang lebih ramah lingkungan.
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Pada 2013, Indonesia menjadi tuan rumah forum 
regional “Environmentally Sustainable Transport (EST) 
in Asia” ke-7 yang dihelat pada 23 Januari 2013 di 
Nusa Dua, Bali.  Pertemuan ini mengungkapkan 
komitmen dalam membangun kesepakatan untuk 
mulai mencapai tujuan bersama yaitu udara bersih 
melalui tranportasi ramah lingkungan. 

Upaya lain untuk mengurangi emisi adalah 
penyelenggaraan Hari Bebas dari Kendaraan 
Bermotor (Car Free Day) oleh pemerintah daerah dan 
juga lembaga sosial masyarakat beberapa provinsi.

Kementerial Lingkungan Hidup juga telah 
melaksanakan program konservasi energi dan 
pengurangan emisi CO2 di sektor industri. Kegiatan 
yang dimaksudkan untuk konservasi energi dan 
pengurangan emisi CO2, antara lain:

Audit Energi  di 50 industri (35 industri baja dan 15 
industri pulp & kertas). 
Penyusunan Pedoman teknis implementasi 
konservasi energi dan pengurangan emisi CO2

untuk industri baja dan pulp & kertas.
Peningkatan kapasitas SDM Aparat Pemerintah, 
Akademisi dan industri melalui pelatihan 
manajemen energi sesuai ISO 50001, audit energi 
dan sistem informasi energi dan emisi CO2.
Mengembangkan model dan mekanisme energy
service company (ESCO) yang sesuai dengan iklim 
di Indonesia, khususnya untuk sektor industri.
Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian 
No. 12 tahun 2012 tentang Peta Panduan (Road
Map) Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen di 
Indonesia.
Diversifikasi energi di Sektor Industri.
Pengembangan sistem informasi terpadu untuk 
pelaporan implementasi konservasi energi dan 
pengurangan emisi CO2 di industri baja dan 
industri pulp & kertas.

Sementara itu, Kementerian ESDM mengeluarkan 
beberapa kebijakan untuk meningkatkan 
pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru 
dan Terbarukan (EBT) yang bertujuan untuk 
membangun kesadaran masyarakat dan mencari 
solusi untuk mengatasi persoalan energi nasional 
serta meningkatkan pemanfaatan energi yang ramah 
lingkungan.

Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan antara 
lain, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2013 
tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN 

dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik 
dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2013 
tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN dari 
Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota. 

Pada 2013, Kementerian ESDM juga telah 
melaksanakan program efisiensi energi nasional 
sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi 
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam 
menyukseskan program efisiensi dan konservasi 
energi dan meningkatkan kesadaran akan perlunya 
penerapan efisiensi dan konservasi energi dalam 
rangka peningkatan daya saing dan kualitas di sektor 
industri dan bangunan gedung.

Di penghujung 2013, Dewan Energi Nasional telah 
menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan Swedish Energy Agency of Sweden (SEA) pada 7 
Desember 2013 tentang pembentukan The Indonesian-
Swedish Initiative for Sustainable Energy Solutions
(INSISTS) bertempat di Kampus Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta.

INSISTS adalah suatu lembaga yang diharapkan 
dapat berfungsi sebagai centre of excellent yang 
menghubungkan antara Pemerintah, Perguruan 
Tinggi, Lembaga Riset dan Industri, khususnya dalam 
pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Kerja sama ini didasarkan pada keinginan 
untuk melakukan secara bersama tukar-menukar 
pengetahuan, peningkatan jejaring kerja sama, 
best practice, dan pengembangan energi yang 
berkelanjutan.
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l Kualitas Air

Curug Sanghyang Taraje, 
Kab. Garut, Jawa Barat

Kualitas air, kuantitas dan kontinuitas 
merupakan beberapa aspek yang dapat digunakan 
untuk menelaah status air. Kualitas air merupakan 
status mutu air yang harus dijaga sesuai dengan 
baku mutu yang sudah ditetapkan pada suatu 
peruntukan kegiatan. Kuantitas air dimaksudkan 
untuk menjamin jumlah air sesuai dengan 
kebutuhan, sedangkan konservasi kontinuitas 
air bertujuan untuk menjamin agar proses dapat 
berlangsung secara berkesinambungan. 

Kuantitas air yang banyak tidaklah berarti kalau 
tidak dibarengi dengan kualitas baik, karena justru 

berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, 
misalnya kejadian banjir. Begitupun sebaliknya, 
kualitas air yang baik tetapi kuantitasnya kurang, akan 
menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat/
lingkungan.

Kualitas baik tetapi tidak dibarengi dengan 
kontinuitas atau berkelanjutan juga tidak maksimal, 
misalnya kurangnya suplai air bersih dari perusahaan 
air minum. Kontinuitas air ini perlu dijamin agar 
masyarakat dan lingkungan dapat memperoleh air 
bersih sesuai dengan kebutuhan.
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Air Sungai
Gambaran singkat mengenai kondisi kualitas 

air di Indonesia, khususnya sungai serta bagaimana 
masyarakat menggunakan air dapat dilihat pada 
(Gambar 3.22) di bawah ini. Contohnya, DKI Jakarta. 
Hampir nol persen masyarakat Jakarta menggunakan 
air permukaan, dengan kualitas air dalam kategori 
waspada. Begitu pula dengan Jawa Barat (2,78 
persen) dan D.I. Yogyakarta (0,43 persen). Hal ini 
berbeda dengan Kalimantan Barat. Sungainya relatif 
lebih baik walau masih masuk dalam kategori kurang. 
Masyarakatnya pun cukup banyak yang menggunakan 
air permukaan, yaitu sekitar 34 persen. 

Meski ada beberapa ketidaksesuaian, pada 
umumnya masyarakat tidak menggunakan air 
permukaan ketika kualitas air sungainya relatif buruk. 
Terlepas dari kondisi morfologi sungai dan sosial 

budaya dalam hal penggunaan air permukaan, namun 
dengan kondisi kualitas air rata-rata nasional yang 
relatif masih dalam kategori kurang dan di bawahnya, 
maka masyarakat yang menggunakan air permukaan 
kurang dari 8 persen.

Evaluasi pencemaran air dengan metode Storet
menunjukkan peningkatan persentase titik pantau 
dengan status tercemar berat selama 2009-2013 
(Gambar 3.23). Kondisi kualitas air sungai pada 
umumnya berada pada status tercemar berat. 
Persentase mutu air tercemar berat selama kurun 
2009-2013 memperlihatkan tren peningkatan dimana 
pada tahun 2009 sebesar 62 persen dan meningkat 
menjadi 80 persen di 2013. Hal ini menunjukkan 
adanya peningkatan pencemaran air yang berasal 
dari kegiatan domestik dan non-domestik (misalnya 
industri).

Aktivitas warga di Sungai Ciliwung (net.pic).

Gambar 3.22. Peta Indeks Pencemaran Air dan Persentase 

Penggunaan Air untuk Kegiatan Minum, Masak, Mandi dan Cuci

Sumber: KLH dan BPS, 2013
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Konstituen pencemar utama pada lingkungan 
air sebagian besar merupakan zat organik. Hal ini 
diindikasikan dengan parameter BOD (Biochemical
Oxygen Demand) dan bakteri Coliform di air sungai 
yang secara umum sudah melebihi baku mutu yang 
dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 82/2001.

Pengukuran parameter Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) di beberapa sungai di Indonesia
menunjukkan bahwa parameter BOD umumnya 
telah  melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 
sebesar 3 mg/L.  Demikian juga untuk parameter 
bakteri Coliform yang dapat berasal dari tinja manusia 
maupun kotoran hewan telah melebihi baku mutu 
yang ditetapkan. Tingkat pemenuhan kriteria mutu 
air untuk parameter BOD, Fecal Coliform dan Total
Coliform merupakan yang terendah dibandingkan 
dengan parameter-parameter lainnya (Gambar 3.24). 
Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan 
pemulihan pencemaran air di sungai-sungai utama 
khususnya akibat aktivitas domestik, terindikasi masih 
belum optimal. 

Pengukuran parameter rasio Biochemical Oxygen 
Demand/Chemical Oxygen Demand  (BOD/COD) dapat 
dijadikan indikator untuk memprediksi sumber 
pencemaran air, apakah berasal dari kegiatan 
domestik atau non-domestik (Arya et al., 2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan 
rutin pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh 

Gambar 3.24. Persentase Pemenuhan Kriteria Mutu 

Air Kelas II PP82/2001 Tahun 2009-2013

Pusarpedal, secara umum kegiatan domestik masih 
merupakan salah satu kontributor pencemar air 
utama, selain kegiatan  non-domestik. Sebagian 
rasio BOD/COD berada di kisaran angka 0,4-0,6, yang 
menunjukkan bahwa sumber pencemaran berasal dari 
kegiatan domestik (Gambar 3.25). Hal ini didukung 
pula dengan sebagian besar data kandungan bakteri 
Coliform yang cukup tinggi dan berada di atas nilai 
baku mutunya, dengan tingkat pemenuhan terhadap 
nilai baku mutu yang relatif masih rendah. 

Namun demikian, terdapat tren perbaikan 
pengendalian sumber pencemar domestik. Hal 
ini terlihat dari perbandingan nilai rasio BOD/COD 
dan nilai COD pada tahun 2009 dan 2013 (Gambar 
5). Pergeseran nilai rasio BOD/COD ke arah nilai 
yang lebih kecil menunjukkan adanya upaya untuk 
meningkatkan kondisi fasilitas sanitasi di beberapa 
daerah di Indonesia untuk memenuhi target Millenium
Development Goals (MDGs).

Gambar 3.23. Persentase Titik Pantau  Air Sungai di Indonesia dengan Status Tercemar 

Berat berdasarkan Kriteria Mutu Air Kelas II PP 82/2001.

Sumber: KLH 2013
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Gambar 3.24. Persentase Pemenuhan Kriteria Mutu 

Air Kelas II PP82/2001 Tahun 2009-2013

Tabel 3.1 Prevalensi hepatitis, insiden diare dan 

diare balita, serta period prevalence diare menurut 

provinsi, Indonesia Tahun 2013.

Meskipun terdapat indikasi awal sumber 
pencemaran organik dari BOD dan COD  tidak 
begitu didominasi lagi oleh sektor domestik, namun 
pencemaran akibat kegiatan domestik  dari limbah 
padat manusia dan ternak yang berupa bakteri 
Coliform, masih merupakan ancaman terhadap 
timbulnya pencemaran  di perairan. Hal ini perlu 
diwaspadai karena keberadaan bakteri ini merupakan 
indikator terjadinya pencemaran bakteri patogen yang 
berbahaya bagi kesehatan manusia, misalnya adalah 
insiden penyakit hepatitis dan diare baik pada orang 
dewasa maupun balita. Insidensi penyakit-penyakit ini 
masih tergolong cukup tinggi di Indonesia (Tabel 3.1).

(Tabel 3.1) menunjukkan bahwa Provinsi Aceh 
menempati urutan pertama dalam kejadian diare di 
Indonesia terutama untuk kategori balita. Provinsi 
dengan tingkat kejadian diare tertinggi lainnya adalah 
Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, 
Sulawesi dan Papua.

Potensi peningkatan insiden penyakit bawaan air 
juga masih cukup besar karena persentase rumah 
tangga yang menggunakan sumber air minum yang 
tidak layak (unimproved) masih sangat besar (Gambar 
3.27).

Prevalensi Insiden Diare Insiden Diare Period

Hepatitis Balita revalence Diare

Provinsi D D/G D D/G D D/G D D/G

Aceh 0,3 1,8 4,1 5,0 9,0 10,2 7,4 9,3

Sumatera Utara 0,2 1,4 2,1 3,3 4,9 6,7 4,3 6,7

Sumatera Barat 0,2 1,2 2,3 3,1 5,6 7,1 4,8 6,6

Riau 0,1 0,7 1,6 2,3 4,1 5,2 3,5 5,4

Jambi 0,2 0,7 1,4 1,9 3,5 4,1 3,5 4,8

Sumatera Selatan 0,2 0,7 1,3 2,0 3,9 4,8 2,9 4,5

Bengkulu 0,1 0,9 1,6 2,0 5,3 6,3 3,8 5,2

Lampung 0,4 0,8 1,3 1,6 3,5 3,9 2,9 3,7

Kep. Bangka Belitung 0,1 0,8 1,2 1,9 3,5 3,9 2,1 3,4

Kepulauan Riau 0,2 0,9 1,1 1,7 3,0 3,7 2,3 3,5

DKI Jakarta 0,3 0,8 2,5 4,3 6,7 8,9 5,0 8,6

Jawa Barat 0,4 1,0 2,5 3,9 6,1 7,9 4,9 7,5

Jawa Tengah 0,2 0,8 2,3 3,3 5,4 6,5 4,7 6,7

DI Yogyakarta 0,3 0,9 1,7 3,1 3,9 5,0 3,8 6,6

Jawa Timur 0,3 1,0 2,3 3,8 5,1 6,6 4,7 7,4

Banten 0,2 0,7 2,4 3,5 6,3 8,0 4,3 6,4

Bali 0,2 0,7 1,9 2,8 4,0 5,0 3,6 5,5

NTB 0,3 1,8 2,6 4,1 5,3 6,6 5,3 8,5

NTT 0,3 4,3 2,6 4,3 4,6 6,7 6,3 10,9

Kalimantan Barat 0,2 0,8 1,3 1,9 3,5 4,4 2,8 3,9

Kalimantan Tengah 0,4 1,5 1,8 2,6 4,4 5,5 3,7 5,4

Kalimantan Selatan 0,4 1,4 1,7 3,3 3,9 5,6 3,2 6,3

Kalimantan Timur 0,2 0,6 1,5 2,4 2,6 3,3 3,4 5,3

Sulawesi Utara 0,6 1,9 1,8 3,0 2,9 4,2 4,1 6,6

Sulawesi Tengah 0,5 2,3 2,2 4,4 3,8 6,8 4,5 8,8

Sulawesi Selatan 0,3 2,5 2,8 5,2 5,3 8,1 5,6 10,2

Sulawesi Tenggara 0,2 2,1 2,0 3,4 3,9 5,9 4,1 7,3

Gorontalo 0,4 1,1 2,1 3,6 4,5 5,9 4,3 7,1

Sulawesi Barat 0,1 1,2 2,5 4,7 4,5 7,2 5,3 10,1

Maluku 0,2 2,3 1,8 2,9 4,6 6,6 3,7 6,0

Maluku Utara 0,2 1,7 0,9 1,8 2,5 4,6 2,6 4,7

Papua Barat 0,1 1,0 1,7 2,2 5,1 5,6 3,9 5,2

Papua 0,4 2,9 4,1 6,3 6,8 9,6 8,7 14,7

INDONESIA 0,3 1,2 4,1 3,5 5,2 6,7 4,5 7,0

Keterangan:
D: Diagnosis
G: Gejala
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Dari (Gambar 3.27) tersebut terlihat bahwa 

33 persen rumah tangga di Indonesia masih 
menggunakan fasilitas yang tidak layak dalam 
memperoleh air minum. Rumah tangga di pulau 
Sumatera, Kalimantan dan Papua yang menggunakan 
fasilitas air minum tidak layak masih di atas rata-rata 
nasional yaitu sebesar 40 persen.

Air sungai juga tidak terlepas dari pengaruh 
pencemaran bahan organik berbahaya yang bersifat 
persisten atau disebut sebagai Persistent Organic 
Pollutants (POPs).  Penggunaan 12 senyawa  POPs 
sudah dilarang, namun residu beberapa Senyawa 
POPs masih ditemukan di lingkungan termasuk di air 
sungai. Pada 2013, pemantauan senyawa POPs yang 
termasuk pestisida organoklorin dilakukan di sungai 
yang terletak di Jawa Barat (Cianjur dan Bandung),
Jawa Tengah (Kopeng dan Bandungan), Jawa Timur 
(Batu) dan Sumatra Utara (Brastagi). Sedangkan 
untuk pemantauan senyawa POPs lainnya berupa 
polychlorinated biphenyls (PCBs) dilakukan di beberapa 
aliran Sungai Ciliwung yaitu di Manggarai, Condet, 
Gunung Sahari dan Muara Angke.

POPs yang merupakan turunan DDT yaitu berupa 
pp-DDE terdeteksi sebesar 0,011 ng/mL di sungai 
Ciwidey,  Kabupaten Bandung.  Sedangkan POPs 
lainnya berupa senyawa PCBs  ditemukan pada 
daerah hilir  di sungai Ciliwung sebesar 11 ng/mL.

Gambar 3.27. Proporsi rumah tangga terhadap 

unimproved fasilitas air minum berdasarkan pulau 

utama di 2013.

Meskipun pada air sungai  residu POPs  umumnya 
tidak terdeteksi,  namun pada sedimen sungai 
residu POPs khususnya DDT dan turunannya masih 
ditemukan di sedimen sungai. Hal ini terpantau di 
daerah Batu Malang, Cianjur, Bandung dan Sumatera 
Utara. Konsentrasi tertinggi senyawa DDT di sedimen 
ditemukan di Brastagi, Sumatera Utara dengan kadar 
38 ng/g.

Sumber  pencemar DDT di air dan sedimen 
sungai bisa berasal dari erosi atau air larian dari 
tanah pertanian. Hasil pemantauan menunjukkan 
bahwa pada tanah pertanian  umumnya ditemukan
DDT dan turunannya  dengan konsentrasi lebih 

Sungai Ciwidey, Bandung, 
Jawa Barat (net.pic)
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tinggi dibandingkan pada air dan sedimen sungai. 
DDT tertinggi di tanah pertanian terdeteksi di Cianjur 
dengan kadar  70 ng/g.

Masyarakat Indonesia umumnya masih 
menggunakan air sumur gali yang terlindungi dalam 
mendapatkan sumber air bersih untuk keperluan 
rumah tangganya (Gambar 3.28). Sementara air PDAM 
merupakan sumber air kedua yang digunakan untuk 
memenuhi air bersih. Sumur bor/pompa masing-
masing sebesar 20 persen dan 24 persen. Hal ini 
berpotensi buruk terhadap kesehatan masyarakat 
karena kualitas air sumur gali cenderung turun.

Provinsi Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan 
merupakan pulau-pulau dengan tingkat penggunaan 
air PDAM yang paling tinggi yaitu sekitar 30 persen, 
sedangkan di Pulau Jawa dengan populasi sekitar 145 
juta jiwa, tingkat penggunaan air PDAM masih cukup 
rendah berkisar 20 persen.

Air sungai juga tidak terlepas dari pengaruh 
pencemaran bahan organik berbahaya yang bersifat 
persisten atau disebut sebagai Persistent Organic 
Pollutants (POPs).  Penggunaan 12 senyawa  POPs 
sudah dilarang, namun residu beberapa Senyawa 
POPs masih ditemukan di lingkungan termasuk di air 
sungai. Pada 2013, pemantauan senyawa POPs yang 
termasuk pestisida organoklorin dilakukan di sungai 

yang terletak di Jawa Barat (Cianjur dan Bandung),
Jawa Tengah (Kopeng dan Bandungan), Jawa Timur 
(Batu) dan Sumatra Utara (Brastagi). Sedangkan 
untuk pemantauan senyawa POPs lainnya berupa 
polychlorinated biphenyls (PCBs) dilakukan di beberapa 
aliran Sungai Ciliwung yaitu di Manggarai, Condet, 
Gunung Sahari dan Muara Angke.

POPs yang merupakan turunan DDT yaitu berupa 
pp-DDE terdeteksi sebesar 0,011 ng/mL di sungai 
Ciwidey,  Kabupaten Bandung.  Sedangkan POPs lainnya 
berupa senyawa PCBs  ditemukan pada daerah hilir  di 
sungai Ciliwung sebesar 11 ng/mL.   Meskipun pada air 
sungai  residu POPs  umumnya tidak terdeteksi,  namun 
pada sedimen sungai residu POPs khususnya DDT dan 
turunannya masih ditemukan di sedimen sungai. Hal ini 
terpantau di daerah Batu Malang, Cianjur, Bandung dan 
Sumatera Utara. Konsentrasi tertinggi senyawa DDT di 
sedimen ditemukan di Brastagi, Sumatera Utara dengan 
kadar 38 ng/g.

Sumber  pencemar DDT di air dan sedimen sungai 
bisa berasal dari erosi atau air larian dari tanah 
pertanian. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa 
pada tanah pertanian  umumnya ditemukan  DDT 
dan turunannya  dengan konsentrasi lebih tinggi 
dibandingkan pada air dan sedimen sungai. DDT 
tertinggi di tanah pertanian terdeteksi di Cianjur dengan 
kadar  70 ng/g.

Gambar 3.28. Proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber air untuk 

keperluan rumah tangga berdasarkan pulau utama di 2013.

Sumber: BPS 2013
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Air Danau
Air danau merupakan salah satu sumber air 

yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menyokong 
berbagai aktivitas kehidupan. Pemanfaatan air dan 
lingkungan sekitar danau tanpa mempertimbangkan 
pelestarian lingkungan danau telah menyababkan 
berbagai kerusakan pada ekosistem danau termasuk 
kualitas dan  kuantitas air danau. 

Lahan kritis pada daerah aliran sungai dan daerah 
tangkapan air danau menimbulkan erosi yang telah 
menyebabkan pendangkalan dan penyempitan danau. 
Pendangkalan danau terjadi pada danau dangkal 
maupun  danau dalam. Pada danau dangkal, dampak 
pendangkalan sangat nyata dan mengkhawatirkan 
karena lambat laun status danau akan berubah 
menjadi rawa dan seterusnya menjadi daratan.

Perubahan status tersebut menyebabkan 
hilangnya nilai ekosistem yang sesungguhnya 
merupakan ciri khas danau tersebut. Masalah 
pendangkalan pada danau tipe dangkal terjadi 
antara lain di Danau Tempe dan Danau Limboto. 
Pendangkalan dan penyempitan tersebut selain 
mengubah ekosistem juga mengakibatkan bencana 
banjir karena daya tampung danau yang makin 
berkurang.

Pemerintah telah menetapkan prioritas 
penyelamatan 15 danau pada periode 2010-2014. 
Adapun ke-15 danau tersebut yaitu:  Danau Toba, 
Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, 
Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau 
Tempe, Danau Matano, Danau Mahakam (Semayang, 
Jempang, Melintang), Danau Sentarum, Danau 
Sentani, Rawa Danau, Danau Batur, dan Danau Rawa 
Pening.

Penyelamatan danau tersebut ditujukan untuk 
memulihkan, melestarikan dan mempertahankan 
fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan 
ekosistem dan daya dukung lingkungannya melalui 
tujuh program yaitu: (1). Pengelolaan ekosistem 
danau; (2). Pemanfaatan sumber daya air danau; 
(3). Pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan 
informasi danau; (4). Penyiapan langkah-langkah 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap 
danau; (5). Pengembangan kapasitas, kelembagaan 
dan koordinasi; (6). Peningkatan peran masyarakat; 
serta (7). Pendanaan berkelanjutan. 

Danau Tempe
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Salah satu upaya penyelamatan danau adalah 
dengan mengetahui kualitas air danau yang  dapat 
digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan atau 
tindak lanjut program penyelamatan danau.  Pada 
2013, Pusarpedal-KLH telah melakukan pemantauan 
kualitas air danau pada enam danau prioritas yaitu 
Danau Maninjau dan Danau Singkarak di Sumatera 
Barat, Danau Limboto dan Danau Tempe di  Sulawesi 
Selatan,  Danau Batur di Bali, serta Danau Tondano di 
Sulawesi Utara.

Hasil pemantauan di enam danau ini menunjukkan 
bahwa parameter BOD dan fenol telah melebihi
kriteria mutu air yang ditetapkan di sebagian besar 
titik pantau danau. Sedangkan untuk parameter T-P, 
sulfida, MBAS, TSS M&L dan klorin bebas  secara acak  
terdeteksi  melebihi kriteria mutu air yang ditetapkan 
di beberapa titik pantau danau.

Parameter BOD yang terdeteksi disemua lokasi 
yang dipantau  dengan kadar mayoritas telah melebihi 
kriteria mutu air yang ditetapkan ini  memberikan 
indikasi telah terjadi pencemaran bahan organik  yang 
bersumber  dari  limbah domestik  maupun  limbah 
industri.

BOD yang  terdeteksi di enam danau berada pada 
kisaran 2,1 – 19 mg/L. Kandungan BOD tertinggi 
ditemukan di Danau Tempe terutama di titik pantau 
daerah industri dengan nilai 19 mg/L yang jauh 
melebihi KMA kelas II sebesar 3 mg/L, kemudian 
pada  inlet sungai batang Lembang Danau  Singkarak 
sebesar  16 mg/L.

BOD di semua titik pantau di Danau Tempe, Danau 
Singkarak, Danau Maninjau dan Danau Tondano juga
telah melebihi kriteria mutu air. Pada Danau Limboto 
dan Danau Batur masih ditemukan titik pantau dengan 
kadar yang masih memenuhi kriteria mutu yang 
ditetapkan.

Pada Danau Tempe, sumber pencemar BOD
berasal dari  limbah domestik dan proses sedimentasi 
yang terjadi akibat pengikisan tanah lewat run off
air hujan. Bahan buangan organik umumnya berupa 
limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi 
oleh mikro-organisme seperti buangan olahan 
bahan makanan.  Limbah rumah tangga pada 
umumnya berupa bahan organik dari sisa makanan 
dan sayuran yang banyak dibuang langsung ke air, 
kemudian ikut aliran sungai  dan terbawa masuk 
ke dalam danau maupun badan air lain. Kegiatan 
industri  yang memberikan  kontribusi tinggi terhadap 

Gambar 3.29. Kandungan BOD air danau 2013

Sumber: KLH 2013
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Gambar 3.30. Kandungan fenol air danau 2013 pencemaran bahan organik  dapat dilihat  dari hasil 
pemantauan di  titik pantau area industri di Danau 
Tempe yang terdeteksi  BOD  dengan kadar tertinggi  
dibandingkan titik pantau lainnya .

Pada  Danau Singkarak, telah terjadi 
pemanfaatan kawasan  untuk pemukiman, 
kehutanan dan perkebunan, serta kegiatan 
pariwisata. Meningkatnya kebutuhan pemukiman 
di kawasan danau ini dapat menjadi penyumbang 
BOD yang tinggi. Demikian juga dengan terjadinya 
kerusakan sempadan danau yaitu hilangnya vegetasi 
di sempadan danau yang menyebabkan tingginya laju 
erosi dan berakibat terjadinya sedimentasi. 

Berdasarkan parameter BOD, Danau Tondano 
secara umum lebih tercemar dibandingkan dengan 
lima danau lainnya.

Kualitas air danau juga dipengaruhi keberadaan 
fenol (senyawa kristal beracun), yang mengakibatkan 
perubahan sifat organoleptik air. Kadar fenol yang 
diperkenankan dalam air minum adalah 0,001mg/
liter. Pada kadar yang lebih dari 0,01 mg/liter, fenol 
bersifat toksik bagi ikan.  Keberadaan fenol dalam air 
danau dapat disebabkan oleh penggunaan antiseptik 
di lingkungan domestik, yang masuk langsung ke 
dalam air danau. 

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa fenol 
di mayoritas danau terdeteksi  telah melebihi 
kriteria mutu air sebesar 1 ug/L. Kandungan fenol 
yang dipantau di lima danau tersebut, berada pada 
kisaran nilai <6 – 55 ug/L. Kandungan fenol tertinggi 
ditemukan di titik pantau tengah Danau Singkarak.
Fenol juga ditemukan di semua titik pantau Danau 
Maninjau pada kisaran nilai 30 – 40 ug/L; Danau 
Limboto (20 – 40 ug/L); Danau Batur (96-21 ug/L); 
Danau Tempe (23 -27 ug/L). Pada Danau Singkarak 
dan Danau Tondano  ditemukan fenol secara 
berurutan dengan kisaran nilai <6 – 55 ug/L dan <6
– 40 ug/L.

Sumber: KLH 2013
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Pencemaran total fosfor (T-P) terlihat dominan di 
Danau Tempe dibandingkan dengan danau lainnya.
Kandungan total fosfor di Danau Tempe berada 
pada kisaran nilai 0,19 – 0,26 mg/L. Namun, untuk 
titik pantau inlet sungai Batang Lembang di Danau 
Singkarak terdeteksi total fosfor dengan nilai 0,23 mg/L 
telah melebihi kriteria mutu yang dipersyaratkan.

Gambar 3.31. Kandungan total fosfor air danau 

2013

Gambar 3.32. Kandungan amonia air danau 2013

Hasil pemantauan terhadap kandungan amonia 
(NH3-N) menunjukkan bahwa Danau Maninjau 
memiliki kandungan amonia tertinggi pada kisaran 
nilai 0,57 – 0,74 mg/L yang melebihi kriteria mutu 
air kelas I PP 82/2001 sebesar 0,5 mg/L. Kemudian 
Danau Batur mempunyai kualitas air paling bagus 
dibandingkan lima danau lainnya. 

Sumber: KLH 2013 Sumber: KLH 2013
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Berdasarkan parameter pencemar sulfida , Danau 

Tondano dan Danau Tempe telah tercemar sulfida 
di semua titik pantau  dengan kadar telah melebihi
kriteria mutu air yang dipersyaratkan yaitu sebesar 
0,002 mg/L. Kandungan sulfida di Danau Tempe 
berada pada kisaran 0,006 – 0.016 mg/L dan di Danau 
Tondano 0,009 – 0,019 mg/L. Pada  Danau Singkarak, 
sulfida hanya terdeteksi di satu titik pantau pada inlet 
sungai Batang Lembang dengan nilai 0,035 mg telah 
jauh melebihi kriteria mutua air yang dipoersyaratkan. 
Berdasarkan parameteter sulfida, Danau Maninjau 
dan Danau Limboto mempunyai kualitas lebih bagus 
dibandingkan danau lainya karena tidak ditemukan 
sulfida di semua titik pantau  danau tersebut. 

Gambar 3.33. Kandungan sulfida air danau 2013

Danau Singkarak 
(net.pic)

Sumber: KLH 2013
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Gambar 3.34. Kandungan MBAS air danau 2013 Gambar 3.35. Kandungan klorin bebas air 

danau 2013

Kandungan detergen atau Methylen Blue Active 
Surfactant (MBAS) ditemukan di semua danau yang 
dipantau. Kandungan MBAS di Danau Tempe berkisar 
39-170ug/L, sedangkan di Danau Tondano 107-211 
ug/L. Kandungan MBAS yang melebihi kriteria mutu 
air kelas II sebesar 200 ug/L ditemukan di Danau Batur 
dan Danau Maninjau. 

Danau Tempe terdeteksi klorin bebas melebihi kriteria 
mutu air yang ditetapkan sebesar 0.03 mg/L. Klorin bebas 
tertinggi ditemukan di danau singkarak pada inlet Batang 
Lembang sebesar 0.17 mg/L. Danau Tondano dan Danau 
Maninjau terdeteksi klorin bebas di semua titik pantau. 
Pada Danau Batur tidak terdeteksi klorin bebas di semua 
titik pantau, demikian juga di Danau Limboto kecuali pada 
inlet ds ilutah. 

Sumber: KLH 2013 Sumber: KLH 2013
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Pencemaran  minyak dan lemak hanya ditemukan 
di beberapa titik pantau Danau Maninjau, Danau 
Singkarak, Danau Limboto dan Danau Tondano dengan 
kadar melebihi kriteria mutu yang dipersyaratkan 
sebesar 1000 mg/L.  Pada Danau Batur dan Danau 
Tempe tidak terdeteksi pencemaran minyak dan lemak 
di semua titik pantau. 

Hanya di Danau Tempe dan titik pantau inlet batang 
lembang danau singkatrang terdeteksi TSS dengan 
kadar melebihi kriteria mutu air yang dipersyaratkan, 
yaitu sebesar 50 mg/L. Pada Danau tempe terdeteksi 
TSS dengan kisaran nilai 62-106 mg/L sedangkan di 
Inlet batang lembang danau Singkarak sebesar 105 
mg/L.  Ini menunjukkan tingginya tingkat erosi di danau 
tempe, demikian juga pada inlet batang lembang.
Pada danau tempe ini sudah terjadi pendangkalan dan 
penyusutan luas karena degradasi di sekitar wilayah 
danau tempe dan juga input beberapa sungai ke danau 
Tempe.

Gambar 3.36. Kandungan minyak dan lemak 

air danau 2013

Gambar 3.37. Kandungan TSS air danau 2013

Sumber: KLH 2013
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Danau Tandano 
(net.pic)

Pengkayaan unsur hara di  danau juga menjadi 
masalah  pada perairan danau karena dapat 
meningkatkan kesuburan perairan, penyebab
terjadinya  peledakan populasi algae yang 
mengganggu ekosistim danau. Hasil pemantauan
di enam danau juga sudah memberikan 
indikasi terjadinya pengkayaan unsur hara yang 
menyebabkan tingginya tingkat  kesuburan suatu 
perairan. Tingkat kesuburan ini diperoleh dengan
menggunakan indeks TRIX  yang  menyatakan status 
trofik  dengan empat level yaitu oligotrofik (<2),
mesotrofik (2-4), eutrofik (4-6 ) dan hipertrofik (>6) .  
Berdasarkan status trofik   tersebut maka perairan
danau yang dipantau mayoritas berada pada status 
eutrofik atau bahkan hipertrofik untuk beberapa 
lokasi titik pantau.

Danau Tonadano mengalami tingkat eutrofikasi 
yang berat dengan hasil indeks TRIX, sehingga 
membuatnya berada pada status hipertrofik. 
Demikian juga pada Danau Singkarak.  Status 
trofik yang berat ini akan berakibat buruk pada 
kelangsungan hidup dan keberadaan ikan dalam 
perairan tersebut karena dapat menyebabkan 
terjadinya ledakan populasi alga (algae bloom) yang 
mengakibatkan hilangnya habitat ikan untuk hidup.

Tingginya tinggkat kesuburan di danau 
tondano yang diindikasikan hasik TRIX pada 
status hypertrofik ini secar fisik dapat dilihat dari 
keberadaan  tanaman eceng gondok di  permukan 
air Danau Tondano.  Danau maninjau , danau 
Limboto dan Danau Tempe mayoritas sudah 
berada pada status eutrofik. Sementara danau 
Batur, mayoritas berada pada status mesotrofik.
Keberadaan status trofik yang tinggi ini perlu
diwaspadai untuk mengendalikan pencemaran
agar ekosistem danau tidak terganggu.

Gambar 3.38. Status trofik air danau 2013
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Pemulihan Kualitas Air
Pertumbuhan penduduk dan industri yang terus 

meningkat akan menjadi ancaman serius terhadap 
kualitas dan kuantias air. Pelibatan masyarakat umum 
dan seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor 
dunia usaha menjadi faktor yang sangat penting dalam 
menjaga dan memulihkan kualitas serta kuantitas 
sumber daya air di masa mendatang.

PBB mencatat, setidaknya ada 780 juta orang di 
dunia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih 
dan hampir 2,5 miliar tidak memiliki akses terhadap 
sanitasi yang memadai. Jika krisis air terus berlanjut, 
diperkirakan pada 2050 mendatang, dua per tiga 
penduduk dunia kekurangan air. 

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada 2010 menunjukkan bahwa pemenuhan 
kebutuhan air minum penduduk Indonesia baru 
mencapai 55,04 persen atau masih ada sekitar 80 
juta masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan 
air minum. Data Sekretariat Kabinet RI tahun 
2011 menunjukkan bahwa pelayanan air minum di 
Kalimantan Selatan baru mencapai angka 51,79 persen 
dan ini berarti masih di bawah capaian rata-rata 
nasional yaitu sebesar 53,26 persen.

 Selama 2013, pemerintah terus mengajak dan 
mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor dunia 
usaha dalam menjaga kualitas air baik sungai, laut dan 
danau.

Di penghujung 2013, Pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Korea Selatan menandatangani kerja sama 
dengan peletakan batu pertama proyek restorasi Sungai 
Ciliwung yang merupakan salah satu sungai kategori 
tercemar berat di Indonesia. Kerja sama ini bertujuan 
untuk memulihkan kualitas sungai Ciliwung agar lebih 
bersih dalam waktu yang lebih cepat. Pengalaman 
Korea selama 20 tahun menangani pemulihan kualitas 
Sungai Han menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam 
mengubah sungai yang kotor dan penyebab banjir, 
menjadi sungai bersih yang menjadi ruang publik.

Restorasi Sungai Ciliwung ini akan meliputi 
perbaikan sungai sepanjang 470 meter secara 
ekologis, seperti pengerukan lumpur sebanyak 20.000 
ton, pemasangan pintu air serta perbaikan bantaran 
sungai dengan menggunakan tanaman (wetland).
Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
dengan kapasitas IPAL 500 m3 /hari dilakukan untuk 
memastikan limbah yang dibuang ke sungai seluruhnya 
diolah terlebih dahulu. 

Sungai Ciliwung
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Upaya pemulihan kualitas lingkungan Sungai 
Ciliwung dengan mengedepankan peran masyarakat 
juga telah dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagai 
contoh, Kementerian Lingkungan Hidup bersama 
dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kehutanan, 
Pertanian telah melakukan berbagai kegiatan 
percontohan pemulihan kualitas lingkungan DAS 
Ciliwung secara terpadu dengan meletakkan kualitas 
air sungai sebagai pemersatu kegiatan antar sektor 
dan daerah.

Pemerintah juga telah menggagas kegiatan 
“Selamatkan Sungai Kita“ untuk meningkatkan 
kepedulian komunitas masyarakat terhadap sungai 
melalui kegiatan pemantauan kesehatan sungai 
dengan menggunakan metode Biotilik. Gerakan aksi 
pemantauan kualitas sungai dengan teknik Biotilik 
juga di terapkan di DAS Brantas dengan tujuan untuk 
mendorong kepedulian dan partisipasi masyarakat 
agar melakukan upaya kemandirian dalam 
pengelolaan daerah aliran sungai berbasis komunitas, 
memberikan edukasi mengenai pemantauan 
sungai melalui teknik Biotilik kepada para pelajar, 
sehingga terjadi peningkatan kebersihan sungai dan 
penghijauan bantaran sungai.

Masyarakat di Jawa Tengah pun dilibatkan untuk 
menyelamatkan DAS Bengawan Solo yang dijuliki 
sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa yang 
mencapai 600 km, dengan luas daerah pengaliran 
sebesar 16.000 km2, atau luasnya mencapai 12 persen 
dari luas pulau Jawa dan melewati 11 kabupaten/kota 
di Jateng dan Jatim.

Pemerintah juga mendorong sektor usaha untuk 
mengurangi beban pencemaran air melalui program 
PROPER. Pada 2013, peserta PROPER terdiri dari 1.792 
perusahaan atau meningkat sebesar 38 persen dari 
periode sebelumnya yang berjumlah 1.317 perusahaan. 

Hasil penilaian PROPER 2012-2013, diperoleh 
bahwa 48 perusahaan berperingkat Hijau dan Emas 
menurunkan beban pencemaran air sebesar 11,8 juta 
ton dan melakukan konservasi air sebesar 192.233 m3.

Sebaran tingkat ketaatan perusahaan yang ikut 
dalam Program Proper, walaupun tidak memberikan 
gambaran secara utuh kondisi perusahaan atau 
perindustrian di Indonesia, sedikitnya bisa memberikan 
gambaran awal kecenderungannya. Misalnya, 
perusahaan di Kalimantan Timur dan Jawa Timur 
cenderung taat (di atas 65 persen), sedangkan 
Bengkulu dan Nusa Tenggara Barat cenderung kurang 
taat (di bawah 35 persen).

Tabel 3.8. Sebaran Tingkat PROPER Perusahaan Lama dan Baru
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Box 3.1. Kontribusi Proper Dalam Institusional CSR Indonesia

Perkembangan bisnis modern 
telah menempatkan Corporate Social 
Responsibility (CSR) menjadi bagian 
penting dalam keberlanjutan bisnis.  
Tata kelola perusahaan sudah bergeser 
menganut paradigma triple bottom line
(3BL) yaitu selain keuntungan (profit)
komitmen terhadap lingkungan (planet)
dan manusia (people). “Tidak ada manusia 
yang sehat di lingkungan yang sakit, dan 
tidak ada pula lingkungan yang sehat di 
tengah masyarakat yang sakit.”

Secara empiris, paradigma 3BL 
dalam tata kelola perusahaan terwujud 
dalam program CSR. Implementasi 
CSR telah menjadi bagian dari tata 
kelola perusahaan kecil (UMKM) hingga 
multi nasional. Data PROPER 2013 
menunjukkan bahwa total anggaran 
program CSR yang dilakukan selama 
2012 sebesar Rp 1.857.887.559.504. 
Jumlah ini mengalami peningkatan 101,8 
persen dari tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 
Rp. 920.230.374.315.

Gambar 3.40. Anggaran CSR Perusahaan 

PROPER

PROPER tidak hanya melihat hasil, melainkan 
juga tata kelola (governance) program community 
development. Salah satu aspek yang diperbaharui 
adalah isu hubungan industrial, sebagai wujud 
komitmen PROPER untuk responsif terhadap temuan 
penilaian dan penyesuaian standar internasional 
seperti ISO 26000, IFC Standards maupun Equator 
Principles.

Terdapat empat model kerja sama/kemitraan 
(antara pemerintah dan masyarakat) yang 
dikembangkan:

Membentuk wadah khusus untuk 
mempertemukan antar pihak yang 

bertujuan untuk mengkoordinasikan 
dan mensinergikan program-program 
pengembangan masyarakat yang dilakukan 
masing-masing pihak. 
Koordinasi melalui forum perencanaan rutin 
pemerintah (Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan).
Melakukan forum perencanaan mandiri 
dengan melibatkan pemerintah dan 
masyarakat.
Kerjasama berbasis program 

Dalam konteks penerapan ekonomi hijau, dunia 
usaha harus memberikan nilai tambah yang lebih 
baik atas investasi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, modal ekonomi. Pada saat yang bersamaan 
juga mengurangi dampak terhadap lingkungan, 
mengambil dan menggunakan lebih efisien, sekaligus 
mengurangi ketimpangan sosial.

Pada tahap awal, manajemen dapat mengurangi 
risiko dengan berusaha menerapkan sistem 
manajemen lingkungan untuk memitigasi risiko 
lingkungan. Jika sistem ini berfungsi dengan baik, 
akan muncul inovasi proses produksi dan jasa 
semakin efisien. Perusahaan dapat menerapkan 
Eco-efficiency, Eco-expense reduction dan Value chain 
eco-efficiency. Dengan begitu, akan semakin sedikit 
limbah yang harus dibuang ke lingkungan. Efisiensi 
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Gambar 3.40. Implementasi PROPER terhadap 

lingkungan

ini dapat menghemat biaya produksi dan biaya 
pengelolaan limbah. 

Pada tahap lebih lanjut, isu lingkungan dapat 
digunakan oleh dunia usaha untuk menciptakan 
produk atau jasa baru dengan label produk ramah 
lingkungan. Pangsa pasar baru dapat diciptakan 
dengan menerapkan Eco design ,  Eco-sales and 
marketing,  Eco defined new market space.Pada
akhirnya akan terdapat satu keuntungan intangible
yang sangat mahal harganya, yaitu reputasi ramah 
lingkungan (brand image).

 Oleh sebab itu, PROPER saat ini didesain untuk 
mendorong inovasi dan penciptaan keunggulan 
lingkungan di perusahaan, sehingga isu lingkungan 
bukan lagi menjadi beban bagi perusahaan, namun 
merupakan bagian strategi perusahaan untuk terus 
meningkatkan daya saing perusahaan.

Hasil PROPER dalam mengimplementasikan 
prinsip ini seperti terlihat pada (Gambar 3.40). 

Program/Kebijakan Peraturan 
Industri Hijau dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

1. Penyusunan standar Industri Hijau

Penyusunan standar industri hijau bertujuan untuk 
melindungi kepentingan perusahaan industri dan 
konsumen, serta meningkatkan daya saing industri 
nasional dalam persaingan global. Kegiatan ini 
telah dimulai sejak 2012 dengan menyusun standar 
industri hijau untuk komoditas industri keramik dan 
industri tekstil. Standar industri hijau pada awalnya 
bersifat sukarela (voluntary), tetapi seiring dengan 
berkembangnya tuntutan pasar di masa depan akan 
diberlakukan secara wajib (mandatory). Maka dari itu, 
pada 2013 kemudian disusun standar industri hijau 
untuk industri semen, pulp & kertas, Baja. 

2. Menyiapkan fasilitas/insentif bagi industri hijau

Salah satu aspek penting dalam mendorong 
pengembangan industri hijau adalah perlunya 
pemberian stimulus berupa fasilitas/insentif (fiskal dan 
non fiskal) bagi pelaku industri untuk mendorong dan 
mempromosikan iklim investasi bagi pengembangan 
industri hijau. Investasi untuk industri hijau tentu 
sangatlah besar. Hal tersebut lantaran diperlukan 
penggantian mesin produksi dengan teknologi yang 

ramah lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya 
insentif dari pemerintah agar industri tetap bisa 
tumbuh dan berkembang di Indonesia.

3. Kajian lembaga sertifikasi industri hijau

Bagi perusahaan industri yang telah memenuhi 
standar industri hijau akan diberikan sertifikat oleh 
suatu lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi. Saat 
ini Kementerian Perindustrian sedang dalam proses 
penyiapan mekanisme dan lembaga sertifikasi yang 
nantinya dapat diakui baik secara nasional maupun 
internasional.

4. Kajian/analisa manajemen air di sektor industri

Salah satu kebutuhan penting bagi sektor 
industri adalah adanya ketersediaan air. Kajian ini 
menghasilkan satu pilot project kebutuhan air dan 
ketersediaan air untuk sektor industri.

5. Konservasi energi dan pengurangan emisi CO
2

di sektor industri

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka 
konservasi energi dan pengurangan emisi CO2, antara 
lain :

Audit energi  di 50 industri (35 industri baja 
dan 15 industri pulp & kertas); 
Penyusunan pedoman teknis implementasi 
konservasi energi dan pengurangan emisi CO2
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Peningkatan kapasitas SDM aparat 
pemerintah, akademisi dan industri melalui 
pelatihan manajemen energi sesuai ISO 
50001, audit energi, serta sistem informasi 
energi dan emisi CO2;
Mengembangkan model dan mekanisme 
Energy Service Company (ESCO) yang sesuai 
dengan iklim di Indonesia, khususnya untuk 
sektor industri;
Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian 
No.12 tahun 2012 tentang Peta Panduan 
(Road Map) Pengurangan Emisi CO2 Industri 
Semen di Indonesia;
Diversifikasi energi di sektor industri;
Pengembangan sistem informasi terpadu 
untuk pelaporan implementasi konservasi 
energi dan pengurangan emisi CO2 di industri 
baja, industri pulp & kertas.

6. Penggunaan mesin ramah lingkungan 

Program ini telah dimulai dengan melakukan 
restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil dan 
produk tekstil, alas kaki, dan gula. Kondisi permesinan 
di beberapa jenis industri seperti tekstil, alas kaki, dan 
gula, sudah tua. Hal ini menyebabkan pemborosan 
dalam penggunaan sumber daya dan menurunkan 

tingkat efisiensi produksi. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, 
Kementerian Perindustrian melakukan program 
restrukturisasi permesinan dengan memberi bantuan 
pembiayaan kepada industri untuk pembelian mesin-
mesin baru. Program yang dimulai sejak 2007 telah 
memberikan dampak yang signifikan terhadap 
peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan 
sumber daya (bahan baku, energi dan air) serta mampu 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

7. Penerapan produksi bersih

Penerapan produksi bersih di sektor industri 
telah dimulai sejak 1990an. Berbagai program telah 
dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian untuk 
mendorong pelaku industri menerapkan produksi 
bersih, terutama untuk mendorong pelaku IKM agar 
menerapkan produksi bersih. Program-program 
yang telah dilakukan di antaranya adalah menyusun 
pedoman teknis produksi bersih untuk beberapa 
komoditas industri dan memberikan bantuan teknis 
kepada beberapa industri.

8. Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau

Penganugerahan penghargaan industri hijau 
merupakan program Kementerian Perindustrian yang 

Sungai Ciliwung 
(net.pic)
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dilaksanakan setiap tahun, dengan tujuan untuk 
mendorong pelaku industri menerapkan industri 
hijau. Penganugerahan tersebut diberikan kepada 
perusahaan industri yang telah melakukan berbagai 
upaya efisiensi dalam penggunaan sumber daya 
(bahan baku, energi, air). 

Penghargaan ini diberikan pertama kali di 2010 
dengan kategori industri besar, industri BUMN 
dan industri kecil. Mulai 2011, kategori penilaian 
dibedakan atas industri besar dan IKM. 

Kriteria penilaian meliputi aspek proses produksi, 
manajemen perusahaan dan pengengelolaan 
lingkungan, yang antara lain memuat : 

Penggunaan bahan baku dari limbah dan bersifat 
terbarukan/ramah lingkungan
Upaya substitusi bahan baku dan/atau bahan 
penolong yang lebih ramah lingkungan
Upaya efisiensi penggunaan baku (raw material 
index reduction)

Upaya efisiensi penggunaan energi (energy index 
reduction)
Upaya efisiensi penggunaan air (water index 
reduction)
Penerapan proses reduce, reuse, recycle (3R) 
dalam kegiatan proses produksi
Penggunaan teknologi ramah lingkungan (low
carbon technology)
SDM yang kompeten di bidang pekerjaannya 
masing-masing
Program peningkatan efisiensi yang dijalankan 
perusahaan
Pelaksanaan kegiatan CSR
Sertifikasi sistem manajemen seperti ISO 9000’s, 
14000’s, SMK3, dan lain-lain.

Pada 2010 program ini diikuti sebanyak 68 
perusahaan, 38 perusahaan di 2011 dan kemudian 
diikuti oleh 51 perusahaan pada 2012. Sementara 
pada 2013 terdapat 74 perusahaan yang mendapatkan 
penghargaan, 66 di antaranya perusahaan skala 
besar serta delapan lainnya perusahaan industri kecil 
dan menengah.

Sungai Ciliwung 
(net.pic)
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H
utan menurut perundangan RI adalah suatu 
kesatuan ekosistem berupa hamparan 
lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan, di mana dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan. 

Hutan di Indonesia merupakan hutan tropis, 
terbentang dari wilayah pesisir, dataran rendah, 
hingga pegunungan tinggi, yang memiliki 
keanekaragama ekosistem dan keanekaragaman 
spesies yang sangat tinggi. Dalam konteks global 
Indonesia, hal ini sangat penting karena Indonesia 
terletak di dua bioregion berbeda  yaitu dataran 
Sunda (Jawa, Sumatra, dan Kalimantan) yang dahulu 
bersambung dengan dataran Asia dan dataran Sahul 
(Papua) yang bersambung dengan dataran Australia. 

Kepulauan di antara dua dataran tersebut 
(Sulawesi dan Maluku) mempunyai tingkat 
endemisitas dan keanekakaragaman spesies yang 
sangat tinggi, karena secara historis terpisah dari 
dataran Sunda dan Sahul. Keduanya dipisahkan 
dengan garis Wallacea, garis Weber dan Lydecker. 

Garis Wallacea memisahkan Sulawesi dan Kalimantan, 
garis Weber memisahkan Sulawesi dan Maluku 
sedangkan garis Lydekker memisahkan Maluku dan 
Papua (Zapalzky, 2010)

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi menjadi  dua kawasan, yaitu non kawasan 
hutan  dan kawasan hutan. Non kawasan hutan adalah 
daerah yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara 
kawasan hutan negara  adalah lahan yang dimiliki 
oleh negara yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/
atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan tidak selalu berupa tutupan lahan 
hutan, namun dapat berupa tutupan lahan yang lain, 
misalnya semak belukar, lahan terbuka, dan lain-
lain. Secara hokum, pembedaan kepemilikan lahan 
tersebut sangat jelas. Namun, pada reaita di lapangan, 
konflik kepemilkan sangat sering terjadi.  Hal ini 
disebabkan karena belum seluruh kawasan hutan 
negara mempunyai batas di lapangan yang jelas dan 
masih sebagian kecil yang ditetapkan sebagai kawasan 
hutan.
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Total kawasan hutan negara kurang lebih 71 
persen  dari total wilayah NKRI , atau seluas  131.28 
juta hektar. Dalam pengelolaannya, kawasan ini dibagi 
menjadi berbagai fungsi sesuai dengan kondisi fisik, 
biologi dan iklim. Alokasi fungsi hutan ini disusun 
dengan menggunakan faktor edafik (jenis tanah), 
kemiringan lereng, Ketinggian/elevasi dari permukaan 
laut, dan intensitas curah hujan. 

Overlay dari keempat tematik tersebut dapat 
digunakan untuk mengetahui tingkat erosivitas sebuah 
lahan. Semakin tinggi erosivitasnya maka semakin 
terbatas ekspolitasi lahan di areal tersebut. 

Kawasan hutan yang dialokasikan sebagai
kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar
10,69 persen ( 20,1 juta ha ), sebagai hutan lindung
16,82 persen (31,60 juta ha),  sebagai kawasan dengan 
fungsi produksi 43,56 persen, yang dibedakan menjadi  
hutan produksi terbatas 11,90 persen (22,34 juta ha), 
hutan produksi tetap 19,56 persen (36,74 juta ha), 
hutan produksi koversi 15,3 persen (20,88 juta ha) 
(Data Kemenhut, 2012).

Panjang kawasan hutan yang berbatasan dengan 
lahan non kawasan hutan adalah 282.300 km, dan 
sampai dengan 2009 baru 77,64 persen (219.200 km) 
yang sudah ditata batas, namun baru 14,8 persen 
yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan (Ditjen 
Planologi, 2012). 

Kawasan suaka alam dan pelestarian alam 
ditujukan untuk konservasi flora, fauna dan ekosistem 
dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, dan 
taman nasional di mana aktivitas di dalam kawasan 

ini sangat dibatasi oleh ekowisata, pendidikan dan 
penelitian. Kegiatan produksi sama sekali tidak 
diperbolehkan.

Kegiatan produksi kayu hanya diijinkan di 
kawasan hutan produksi dan produksi tetap. Hutan 
lindung ditujukan untuk melindungi kawasan yang 
berada di sekitar dan di bawahnya, untuk mengatur 
siklus hidrologi dan melindungi dari bahaya longsor 
dan erosi. Pemanfaatan hutan lindung hanya 
terbatas kepada pemanfaatan jasa lingkungan dan 
produk hutan non kayu. Kawasan hutan produksi 
konversi adalah kawasan hutan yang dapat diubah 
dan dialokasikan untuk produksi pertanian dan 
infrastruktur.

 Walaupun peruntukan kawasan hutan telah 
ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan 
lahan,   hutan mendapat tekanan baik secara langsung 
dan tidak langsung, sehingga berubah menjadi 
peruntukan lain. 

Pada 2012, secara nasional (Kawasan Hutan dan 
non kawasan hutan) terdapat 92,8 juta hektar, lebih 
rendah 4,1 juta hektar dibandingkan periode 2000. 
(Gambar 3.41) menunjukkan tren perubahan luasan 
berbagai tipe  hutan sepanjang 2000-2012. 

Gambar 3.4 1. Perubahan tutupan hutan pada periode 2000-2012

User
Typewritten Text
Ralat :..... terdapat 97,5 juta hektar, lebih rendah 7,2 juta hektar dibandingkan ..... 
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Bila dicermati lebih jauh, deforestasi hutan rawa 
lebih cepat dibandingkan dengan hutan lahan kering 
dan mangrove. Bahkan, hutan tanaman industri 
menunjukkan peningkatan secara gradual sejak 
2009. Sementara peta penutupan lahan tahun 2012 
dan distribusi deforestasi pada periode 2000-2012 
disajikan pada (Gambar 3.42). 

Ekoregion Papua memiliki hutan yang paling 
luas, disusul ekoregion Maluku, ekoregion Sulawesi, 
ecoregion Sumatera dan ekoregion Jawa.  Selain 
ekoregion Pulau Jawa, tren deforestasi ekoregion 
lain masih cukup besar, walaupun untuk Papua 
dan Maluku laju perubahannya relatif lebih rendah. 
Deforestasi kedua ekoregion ini  terjadi sejak 
2009 hingga 2012 (Gambar 3.43). Hal ini mungkin 
disebabkan karena aktivitas konversi hutan di kedua 
ekoregion tersebut belum banyak.

Sedangkan (Gambar 3.44) menunjukkan laju 
deforestasi yang dibagi dalam kurun waktu periode 
tertentu. Laju deforestasi mengalami penurunan 
terhitung sejak 2003 hingga 2011. Namun, pada 
periode 2011-2012 meningkat kembali menjadi 0,61 
juta hektar. Kenaikan signifikan terjadi di wilayah Non-
Kawasan Hutan, di mana periode 2011-2012 sebesar 
0,26 juta hektar dibandingkan periode 2009-2011 yang 
hanya 0,12 juta hektar (117 persen).

Salah satu faktor yang memengaruhi deforestasi 
adalah kebakaran hutan. Berikut ini adalah 
rekapitulasi luas kebakaran hutan di seluruh 

Indonesia pada periode 2013.

Adapun dampak dari berkurangnya luas tutupan 
hutan adalah terjadinya lahan kritis. Pada umumnya 
secara rerata terjadi penurunan lahan kritis. Hal ini 
mengindikasikan adanya upaya perbaikan melalui 
rangkaian reboisasi dan penghijauan termasuk 
gerakan menanam 1 Milyar Pohon.

Berikut ini adalah sebaran lahan kritis di berbagai 
wilayah di Indonesia. Persentase lahan kritis terbesar 
terhadap luas wilayah administrasi adalah Provinsi 
Sumatera Selatan. Sedangkan Provinsi Kalimantan 
Timur, Papua, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat 
memiliki persentase lahan kritis yang relatif rendah.

Gambar 3.43. Perubahan tutupan hutan 2000-2012 di 

berbagai ekoregion

Gambar 3.44. Laju Deforestasi Indonesia

Sumber: Laporan rutin dari daerah (Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/
Kota, UPT Kementerian Kehutanan di Daerah, IUPHHK HA/HTI)

Tabel 3.2. Luas Kebakaran Hutan di Seluruh 

Indonesia 2013

Sumber : Kementerian Kehutanan







Gambar 3.42.
Peta Deforestasi Indonesia

tahun 2009 - 2012
Coordinate system: GCS WGS 1984

Datum: WGS 1984

Units: Degree

Sumber data: 

1. Peta penutup lahan Indonesia tahun 2009 dan

     2012, Kementrian Kehutanan RI, 2013.

2. Peta Administrasi Indonesia, Badan Pusat

     Statistik 2010.

Kartografer:

Irham fauzi S. Hut

Spatial Database Analysis Facilities (SDAF)

Department of Forest Resources Conservation and Ecoturism

Faculty of Forestry, Bogor Agricultural university (IPB)
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Gambar 3.45. Luas lahan kritis menurut provinsi pada 2007 & 2011

Gambar 3.46. Peta persentase luas lahan kritis terhadap luas daratan

Sumber : BPS 2013

Sumber : BPS 2013
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Kerusakan DAS
Pada akhirnya, kondisi tutupan lahan sangat 

memengaruhi Daerah Aliran Sungai (DAS)/Sub-
DAS, yaitu  daerah yang dibatasi oleh punggung 
bukit, di mana air di daerah tersebut mengalir 
pada satu sungai yang sama menuju sungai utama 
(Sub-DAS) ataupun ke laut (DAS).

Menurut  UU Tata Ruang Wilayah Nasional dan 
UU Kementerian Kehutanan, seyogyanya tutupan 
hutan di sebuah DAS harus lebih besar dari 30 
persen, dari total areal DAS. Total DAS dan Sub-
DAS Indonesia sebanyak  16.958 DAS.  Dari jumlah 
tersebut  sebanyak 30,62 persen (5.193 DAS) tidak 
mempunyai hutan dan 15,75 persen (2.672 DAS) 
hanya mempunyai luas hutan di bawah 30 persen. 

Papua, Maluku, Sulawesi masih mempunyai 
DAS dengan tutupan hutan lebih dari 30 persen. 
Sebaliknya, Jawa dan Sumatera terdapat banyak 
sekali DAS dengan luasan hutan kurang dari 30 
persen.  Perbandingan lebih detail disajikan pada 
(Gambar 3.47) dan (Gambar 4.48).

Memandang puncak gunung 
Merapi dari Kaliurang, 
Yogyakarta (net.pic)

Ekoregion Papua memiliki hutan yang paling 
luas, disusul ekoregion Maluku, ekoregion 
Sulawesi, ekoregion Sumatera dan ekoregion Jawa. 
Selain ekoregion Pulau Jawa, tren deforestasi 
ekoregion lain masih cukup besar, walaupun laju 
perubahan untuk Papua dan Maluku relatif lebih 
rendah. Deforestasi kedua ekoregion ini terjadi 
sejak 2009 hingga 2012 (Gambar 3.49). Hal ini 
mungkin disebabkan karena aktivitas konversi 
hutan di kedua ekoregion.
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Gambar 3.47. Grafik persentase tutupan hutan di 

wilayah Indonesia

Gambar 3.48. Peta tutupan hutan di wilayah Indonesia

Gambar 3.49. Perubahan tutupan hutan 2000-2012 di 

berbagai ekoregion
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Tren Luasan Kawasan 
Hutan per Ekoregion

Ekoregion Jawa
Ekoregion Jawa adalah bagian dari dataran 

sunda besar. Wilayah ini sangat subur karena 
keberadaan deretan Gunung berapi yang di antaranya 
masih aktif. Di bagian utara Pulau Jawa, terhampar 
dataran rendah alluvial, sedangkan di dataran tinggi 
terhampar tanah andosol yang sangat subur.  Di 
dukung dengan ketersediaan air sepanjang tahun, 
Jawa merupakan pusat produksi pangan yang telah 
berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.

Saat ini, Pulau Jawa merupakan daerah yang 
memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Hutan 
alam yang tersisa adalah hutan pegunungan yang 
berstatus Taman Nasional dan Hutan lindung.
Hutan rawa sudah hilang, demikian juga Hutan 
dataran rendah telah banyak berubah menjadi lahan 
pertanian berupa persawahan, pertanian lahan 
kering, agroforestry dan perumahan (Verburg et al 
1999).

Gambar 3.50. Perubahan luasan penutupan hutan di 

ekoregion Pulau Jawa

Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 
2012, hutan mangrove dan hutan lahan kering 
hanya mengalami perubahan yang sangat kecil. Hal 
ini lantaran konversi menjadi lahan pertanian dan 
semak belukar. Luas hutan tanaman berfluktuasi 
sesuai dengan siklus pemanenan dan penanaman.

Walaupun tekanan kepadatan populasi Pulau 
Jawa sangat tinggi, konversi hutan menjadi tutupan 
lahan lain sangat kecil. Hal ini bisa dipahami karena 
batas antara hutan negara dan non kawasan hutan 

sudah jelas. Selain itu, infrastruktur yang memadai dan 
didukung dengan monitoring yang baik, penyerobotan 
kawasan hutan relatif dapat dikelola semenjak dini.

Program pembangunan hutan bersama masyarakat 
dari Perhutani (Perhutani, 2004) dan pengelolaan 
kolaboratif dengan masyarakat di taman nasional, selain 
meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat juga 
menurunkan penyerobotan kawasan hutan. Kepastian 
batas hutan yang didukung dengan infrastruktur 
jalan yang baik juga memberi kepastian petani dalam 
usaha tani ataupun menanam pohon. Hal ini pula yang 
mendorong peningkatan luasan hutan rakyat di beberapa 
kabupaten di Jawa, antara lain di Kabupaten Kuningan 
(Prasetyo et al, 2012).

Bila dilihat lebih detail dengan membandingkan 
perubahan penutupan hutan  antar provinsi di ekoregion 
Jawa, pada periode 2000-2012,  Provinsi Jawa Timur dan 
Jawa Tengah mengalami deforestasi sedangkan Provinsi 
Banten dan Jawa Barat mengalami reforestasi (Gambar 
3.52).

Gambar 3.52. Perubahan luasan hutan di ekoregion 

Pulau Jawa 2000-2012
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Ekoregion Sumatera
Ekoregion Sumatera merupakan pulau yang juga 

telah mengalami deforestasi sejak lama.  Kehadiran 
penjajah kolonial Belanda dengan membawa tanaman 
perkebunan di antaranya  karet (Hevea brasiliensi), kopi 
(Coffea sp), coklat (Theobroma cacao) dan kelapa sawit  
(Elaeis guineensis) telah mengubah ekosistem hutan 
tropis menjadi perkebunan monokultur. 

Seiring dengan pesatnya pembangunan 
perkebunan, Pemerintah kolonial Belanda 
mendatangkan pekerja kebun dari Pulau Jawa 
melalui program transmigrasi, yang menyebabkan 
berkembangnya  pemukiman transmigrasi (Elmhirst 
et al 2000). 

Introduksi tanaman perkebunan tersebut ternyata 
juga memengaruhi pola tanam peladang berpindah, di 
mana para petani peladang berpindah juga menanam 
karet sebagai tanaman pokok pada masa bera (fallow).

Penyebaran cash crops tersebut cepat karena 
didukung dengan ketersediaan jalan yang dibangun 
oleh perusahaan minyak, untuk pengamatan dan 
pengamanan pipa minyak. Ekspolitasi hutan secara 
komersial di Sumatera baru dimulai setelah UU No.1 
tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri 
dan UU No.6 tahun 1968 tentang penanaman modal 
dalam negeri diberlakukan. 

Perusahaan swasta diberi hak pengelolaan (HPH)  
untuk melakukan pemanenan kayu dengan sistem 
silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI).
Pemanenan dan konversi hutan terus berlangsung 
hingga saat ini, terutama di dataran rendah pantai 
timur Pulau Sumatera.

Pada 2012, hutan yang tersisa di Pulau Sumatera 
adalah 12,4 juta hektar, berkurang sebanyak  2,8 juta 
hektar bila dibandingkan dengan luas hutan tahun 
2000, atau deforestasi sebesar 236 ribu hektar per 
tahun. Hutan yang tersisa tersebut sebagian besar 
terdapat di pegunungan Bukit Barisan Selatan, 
yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan. Sementara hutan rawa dan hutan 
dataran rendah telah banyak yang dikonversi menjadi 
lahan pertanian, perkebunan dan semak belukar. 

Analisis lebih detail menunjukkan bahwa pada 
periode setelah 2003, hutan rawa mengalami 
deforestasi yang tajam, bila dibandingkan dengan 
perubahan dry land dan mangrove yang relatif stabil. 
Konversi hutan tanaman mengalami peningkatan 
luasan (Gambar 3.53).

Analisis lebih lanjut pada level provinsi terlihat 
bahwa dinamika perubahan penutupan hutan berbeda 
antar provinsi.  Untuk Riau dan Bengkulu masih 
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Gambar 3.52. Perubahan luasan hutan di ekoregion 

Pulau Jawa 2000-2012

Gambar 3.52. Perubahan luasan hutan di ekoregion 

Pulau Jawa 2000-2012

mengalami deforestasi yang cukup tinggi, sedangkan 
provinsi lain sudah mulai mengalami proses 
reforestasi (Gambar 3.54)

Sumber: Kemenhut dan KLH

Sumber: Kemenhut dan KLH
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Gambar 3.55. Perubahan Tutupan Lahan 

2000

2006

Sumber: Kemenhut dan KLH
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di Ekoregion Sumatera tahun 2000 – 2012

2012

2009
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Gambar 3.57. Perubahan Tutupan Lahan d

2000

2006
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di Ekoregion Kalimantan tahun 2000 - 2012

2012

2009

Sumber: Kemenhut dan KLH
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Ecoregion P. Kalimantan
Ekoregion Pulau Kalimantan merupakan bagian 

dari dataran Sunda yang memiliki keanekaragaman 
yang sangat tinggi, tersebar di ekosistem rawa, karst, 
hutan rawa gambut, hutan kerangas, hutan mangrove, 
dan hutan dataran rendah. Diperkirakan, di Ekoregion 
Kalimantan terdapat 15.000 spesies tumbuhan, atau 
5-6 persen dari total spesies flora di dunia dan 40-50 
persennya merupakan spesies endemik. 

Ekosistem yang sangat kaya dengan spesies 
ini sejak lama terancam keberadaannya karena
tekanan berbagai kegiatan manusia, di antaranya 
adalah eksploitasi hutan yang tidak lestari, ekspansi 
perkebunan sawit, perluasan lahan pertanian, illegal
logging, pertambangan, pembangunan infrastruktur
dan kebakaran.

Eksploitasi Hutan di Ekoregion Kalimantan 
dimulai sejak ditetapkannya UU penanaman modal 
dalam negeri dan Asing pada tahun 1970, dalam 
bentuk konsesi Pengelolaan Hutan (Hak Pengelolaan 
Hutan). Jauh sebelum masa operasi HPH (sekarang 
disebut IUPHHK-HA), introduksi  tanaman karet telah 
berlangsung dan telah diadopsi menjadi tanaman 
tahunan pokok dalam sistem pertanian peladang 
berpindah. Pada sistem ini, lahan pertanian akan 
dibiarkan bera setelah ditanami tanaman pangan 
kurang lebih 2 tahun.  Ladang bera ini akan bersuksesi 
menjadi vegetasi sekunder dengan karet dan pohon 
lain sebagai tanaman pokok.

Peristiwa besar yang memengaruhi penutupan 
lahan di Kalimantan di antaranya adalah Proyek 
gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah (Boehm 
& Siegert, 2001). Proyek ini direncanakan mengubah 
tutupan sejuta hektar hutan rawa gambut menjadi
sawah, yang kemudian  dibagikan kepada transmigran 
yang didatangkan dari Pulau Jawa. 

Walaupun belum semua hutan diubah menjadi 
sawah dan perumahan transmigran, proyek 
tersebut telah menimbulkan akibat lingkungan 
yang sangat fatal. Sistem drainase yang salah pada 
saat pembangunan proyek ini telah menyebabkan 
pengeringan gambut (overdrained) dan pada saat 
musim kemarau menjadi sangat mudah terbakar. 
Kejadian kebakaran besar terjadi pada saat  periode 
El Nino 1997/1998, di mana 1,8 juta hektar lahan dan 
hutan terbakar (Siegert & Hoffmann, 2000).

Proses deforestasi di Kalimantan terus 
berlangsung hingga saat ini, terutama di hutan lahan 

kering dan hutan rawa. Sedangkan hutan mangrove dan 
hutan tanaman industri relatif tidak berubah (Gambar 
3.56).

Gambar 3.56. Proses deforestasi di Kalimantan 

Analisis detail per provinsi di ekoregion 
Kalimantan menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat 
masih mengalami tingkat deforestasi. Sedangkan 
Kalimantan Selatan telah mengalami reforestasi .

Gambar 3.58. Perubahan penutupan hutan di 

ekoregion PulauKalimantan periode 2000-2012
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Ecoregion Sulawesi
Ekoregion Sulawesi didominasi oleh hutan lahan 

kering. Hutan rawa dan mangrove di ekoregion 
Sulawesi sangat sedikit. Berbeda dengan Sumatera 
dan Kalimantan, eksploitasi hutan dalam bentuk HPH 
sangat sedikit dan  perubahan lahan sebagian besar 
disebabkan oleh perluasan tanaman perkebunan.
Pada periode 2000-2012, hutan lahan kering terus 
menurun, sedangkan hutan mangrove, hutan rawa 
dan hutan tanaman relatif tidak berubah.

Gambar 3.59. Perubahan hutan di ekoregion Sulawesi Gambar 3.60.  Perubahan luasan hutan di ekoregion 

pulau Sulawesi

Kebun teh di 
Malino (net.pic)

Analisis lebih lanjut pada tingkat provinsi 
menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Tenggara dan Sulawesi Utara masih mengalami 
deforestasi. Sementara Gorontalo dan Sulawesi 
Barat, mengalami reforestasi. 

Sumber: Kemenhut dan KLH

Sumber: Kemenhut dan KLH
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Gambar 3.61.  Perubahan Tutupan Lahan di Ekoregion 

Sulawesi tahun 2000 - 2012 

2000

2012

Sumber: Kemenhut dan KLH
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Gambar 3.63.  Perubahan Tutupan Lahan di Ekoregion Maluku 

tahun 2000 - 2012 

2000

2012

Sumber: Kemenhut dan KLH
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Ekoregion Maluku
Ekoregion Maluku didominasi oleh hutan lahan 

kering. Ekosistem ini mempunyai keanekaragam 
spesies dan endemisitas yang sangat tinggi. Hal ini 
karena Maluku terpisah dari ekoregion Sulawesi dan 
Papua sejak dulu.  Eksploitasi hutan di kepulauan 
ini relatif rendah, sehingga perubahan tutupan 
hutan relatif sangat kecil. Pada periode 2000-2012, 
secara gradual terjadi deforestasi. Sedangkan hutan 
mangrove, hutan rawa dan hutan tanaman relatif 
sama.  Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh 
ekspansi areal pertanian.

Analisis pada tingkat provinsi diketahui bahwa
deforestasi terutama terjadi lebih banyak di Maluku 
Utara bila dibandingkan dengan Maluku.

Gambar 3.61. Perubahan hutan di ekoregion Maluku

Gambar 3.62. Perubahan luasan hutan di ekoregion 

Maluku per Provinsi

Keindahan Raja Ampat 
yang termasyur di dunia 
(net.pic)

Sumber: Kemenhut dan KLH

Sumber: Kemenhut dan KLH
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Ecoregion Papua
Ekoregion Papua didominasi oleh hutan lahan 

kering dan  diikuti oleh hutan rawa, sedangkan
hutan mangrove dan hutan tanaman industri relatif 
sangat kecil.  Ekosistem berbagai hutan ini memiliki 
keanekaragaman dan endemsitas yang tinggi. 
Dibandingkan dengan wilayah lain, pembangunan 
infrastruktur di ekoregion Papua  masih sangat 
terbatas.

Hal ini pula yang menyebabkan tutupan hutan di 
Papua masih sangat luas. Pada periode 2000-2012 
hutan rawa masih mengalami penurunan gradual, 
sedangkan sejak 2009, hutan lahan kering mengalami 
peningkatan. Hutan mangrove dan HTI relatif tidak 
berubah.

 Hal yang menarik adalah adanya tren peningkatan 
tutupan hutan di provinsi Papua sejak 2009.

Gambar 3.64. Perubahan hutan di ekoregion Papua Gambar 3.65. Perubahan penutupan huta di 

ekoregion Papua

Puncak Jayawijaya, 
Papua (net.pic).

Sumber: Kemenhut dan KLH Sumber: Kemenhut dan KLH
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Gambar 3.66. Perubahan Tutupan Laha

2000

2006
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n di Ekoregion Papua tahun 2000 - 2012

2012

2009

Sumber: Kemenhut dan KLH
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2000

2006

Gambar Perubahan Tutupan Lahan di Ekoregi
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2012

2009

ion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2000 - 2012

Sumber: Kemenhut dan KLH
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D
eforestasi hutan tropis mendapat perhatian 
dunia karena berkontribusi besar dalam 
peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfir yang 

mendorong terjadinya perubahan iklim global. Para 
ahli telah banyak melakukan riset mengenai penyebab 
dari deforestasi dalam upaya mencari solusi yang tepat.  
Mereka menyimpulkan proses deforestasi disebabkan 
oleh banyak faktor, baik faktor langsung ataupun tidak 
langsung (drivers), di antaranya adalah pertumbuhan 
populasi (Palo, 1994), konsesi hutan (kummer, 1991), 
perladangan berpindah (Thapa & Weber, 1990), 
Transmigrasi (Hurst, 1990), konstruksi jalan (Hirsch, 
1987), hutang negara (Khan & McDonald, 1994) dan 
kesalahan kebijakan pemerintah (Repetto & Gillis, 1988). 

Kesimpulan penelitian tersebut sebagian besar  
diambil  dengan menggunakan data pada tingkat 
nasional dan tidak memperhatikan keragaman kondisi 
dalam satu negara.  Sehingga boleh jadi, kesimpulan 
tersebut tidak berlaku secara universal.  Negara 
kepulauan seperti Indonesa tentu tidak tepat bila hanya 
menggunakan data pada tingkat nasional karena 
keragaman kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 
fisik.  

Pemicu dan Tekanan terhadap 
Sumber Daya Hutan

Populasi
Sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II, jumlah 

dan kepadatan populasi di Indonesia tidak merata. Jawa 
merupakan daerah dengan populasi dan kepadatan 
tertinggi, disusul Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku dan papua. Populasi secara tidak langsung 
menekan keberadaan hutan. Interpolasi spasial dengan 
menggunakan data jumlah populasi kecamatan yang 
dipublikasi oleh Biro Pusat Statistik, menunjukkan 
jumlah populasi kecamatan tertinggi mencapai lebih 
dari 500 ribu dan terkecil tidak berpenduduk (Gambar 
3.67).  Sedangkan tingkat kepadatan tertinggi 112 ribu 
per km dan terkecil tidak berpenduduk (Gambar 3.68)). 

Pertumbuhan populasi akan mendorong perluasan 
lahan pertanian, jalan dan infrastruktur pendukung 
yang lain. Ada kecenderungan daerah yang masih 
berhutan adalah tempat dengan  jumlah dan kepadatan 
populasi yang rendah. Pada daerah dengan tingkat 
kepadatan tinggi,  hutan telah berubah menjadi lahan 
pertanian dan pemukiman.

Gambar 3.67. Distribusi spasial jumlah populasi berdasarkan data populasi per kecamatan

Gambar 3.68. Distribusi spasial kepadatan  populasi berdasarkan data populasi per kecamatan

Sumber: BPS

Sumber: BPS
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Gambar 3.69. Distribusi spasial tingkat kedekatan sumber daya hutan dengan jalan

Gambar 3.70. Distribusi spasial tingkat kedekatan sumber daya hutan dengan sungai

Gambar 3.71. Distribusi spasial tingkat kedekatan sumberdaya hutan dari kebun

Jaringan Jalan dan Sungai
Tekanan terhadap sumber daya hutan akan 

meningkat manakala aksesibilitas semakin 
mudah. Semakin dekat dengan aksesibilitas, maka 
kondisi hutan semakin kritis keberadaannya. Di 
Sumatera, Kalimantan dan Papua akses tidak hanya 

Kebun
Tekanan terhadap sumber daya hutan juga dapat 

berasal dari keberadaan kebun, baik perkebunan 
sawit ataupun komoditas yang lain.  Dari pengamatan 
fakta di lapangan, terdapat kebun baru yang 
dibangun berdekatan dengan kebun yang sudah ada. 

menggunakan jalan tetapi juga sungai. Sedangkan 
di daerah lain sangat mengandalkan jalan raya, 
seperti di Sulawesi, Bali, NTT dan Maluku. (Gambar 
3.69)  dan  (Gambar  3.70) menunjukkan kedekatan 
sumber daya hutan dengan jaringan jalan dan 
sungai.

Kedekatan sumber daya hutan dari kebun disajikan 
pada (Gambar  3.71) berikut ini.

Dari gambar tersebut diketahui bahwa hampir 
seluruh hutan di Pulau Sumatera, sebagian besar di 
Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara sangat dekat 
(<20km) dari perkebunan.

Sumber: Kemenhut

Sumber: Kemenhut

Sumber: Kemenhut
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Slope
Menurut ketentuan kementerian kehutanan, 

lahan dengan lereng lebih besar dari 40 persen 
ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dan tidak 
diperbolehkan dibuka untuk perkebunan.  Dalam 
konteks sertifikasi perkebunan, lahan dengan 
kemiringan tinggi ditetapkan sebagai areal yang 
mempunyai fungsi hidrologi penting dan dianjurkan 
untuk dilindungi. Selain itu, secara teknis, tempat 

dengan kemiringan yang tinggi sulit untuk digunakan 
sebagai lahan perkebunan.

Tempat yang mempunyai slope tinggi berada di 
Pulau Sumatera bagian Barat, di bagian Utara dari 
Pulau Kalimantan, bagian Tengah dari Pulau Sulawesi, 
Maluku  dan Papua.  Tempat dengan kemiringan 
lereng yan tinggi ini menjadi barrier konversi hutan 
menjadi perkebunan. 

Elevasi
Menurut ketentuan regulasi dari Kementerian 

Kehutanan, daerah dengan elevasi lebih tinggi dari 
100 meter dari permukaan laut ditetapkan sebagai 
kawasan yang harus dilindungi. Lokasi ini sangat 
berperan penting di dalam siklus hidrologi, sebagai 

Gambar 3.72. Distribusi spasial kemiringan lereng

Gambar 3.73. Distribusi spasial elevasi

pengatur tata air. Sama dengan distribusi slope,
distribusi lokasi yang mempunyai elevasi tinggi 
berada di Sumatra bagian Barat, Kalimantan bagian 
Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku 
dan Papua bagian tengah (Gambar 3.73)

Sumber: Kemenhut

Sumber: Kemenhut
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Pemulihan Kualitas Hutan
Pemerintah melaksanakan program Menuju 

Indonesia Hijau (MIH) sebagai bentuk pengawasan dan 
evaluasi perbaikan kualitas lingkungan. Program ini 
di harapkan mampu meningkatkan tutupan vegetasi 
yang diikuti dengan perbaikan tata air dan kuantitas 
pada sumber air, menurunkan risiko bencana banjir 
dan tanah longsor serta tertahannya laju kerusakan 
wilayah pesisir. 

Program MIH memberikan apresiasi kepada 
kabupaten yang telah menunjukkan kinerjanya dalam 
meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan 
vegetasi di wilayahnya. 

Pada 2013, pemerintah telah melakukan pembinaan 
teknis dan sosialisasi program MIH kepada 300 
Kabupaten. Saat itu ditetapkan kabupaten penerima 
penghargaan Raksaniyata, yakni tujuh kabupaten 
penerima trofi dan enam kabupaten menerima piagam. 
Kabupaten Penerima Penghargaaan Trofi Raksaniyata 
yaitu: (1) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi 
Sulawesi Utara; (2) Kabupaten Sumbawa, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat; (3) Kabupaten Lombok Barat, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat; (4) Kabupaten Buleleng, 

Provinsi Bali; (5) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat; (6) Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 
Sumatera Utara; dan (7) Kabupaten Cilacap, Provinsi 
Jawa Tengah.

Pencegahan Kebakaran Lahan dan 
Hutan

Di 2013, kejadian kebakaran hutan meningkat 
pada Juni, Agustus, September dan Oktober dengan 
total jumlah 15.976 titik panas di delapan provinsi 
rawan. Adapun sebaran titik api di provinsi Riau 
mencapai 5.173, Kalimantan Barat 3.221, Kalimantan 
Tengah 2.263, Jambi 1.118, Sumatera Selatan 1.554, 
Sumatera Utara 1.016 dan Kalimantan Selatan 483.

Pada saat tingginya kejadian kebakaran lahan 
dan hutan di Kabupaten Bengkalis, kondisi ISPU 
terpantau sangat berbahaya. Begitu juga kondisi ISPU 
di Singapura dan Malaysia. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
memerintahkan untuk melakukan pemadaman 
kebakaran lahan dan hutan dengan menunjuk 
BNPB sebagai pengendali operasi. Upaya yang 
telah dilakukan dalam penanggulangan kebakaran 

Baturaden, Banyumas 
(net.pic).
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lahan dan hutan antara lain melakukan teknologi 
modifikasi cuaca, pemboman air dan memadamkan 
api melalui operasi darat.

Pemerintah juga telah mengembangan dua 
Kabupaten Model Percontohan di Kubu Raya dan 
Bengkalis dalam penerapan mekanisme pencegehan 
kebakaran lahan dan hutan.  Pembinaan Masyarakat 
Peduli Api (MPA) dilakukan untuk meningkatkan 
upaya pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan 
hutan sejak dini.

Pengelolaan Ekosistem Karst
Pada 2013, pemerintah menyusun draft

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst dan 
uji coba penerapan draft kriteria baku kerusakan 
ekosistem karst. Pada penyusunan draft ini 
telah dilaksakan pertemuan harmonisasi antar 
kementerian/lembaga oleh Kementerian Hukum dan 
HAM, dan saat ini sedang diproses untuk diserahkan 
ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat 
Negara.

Pengelolaan Ekosistem Gambut
Di 2013, Pemerintah juga menyusun draft

Final Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
sebagai upaya peningkatan keberdayaan pengelolaan 
lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 
500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi 
yang diamanatkan dalam UU 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lahan Perkotaan
Permasalahan sampah, baik oleh industri dan 

domestik merupakan salah satu tekanan pada 
kualitas lahan di perkotaan. Berikut ini adalah grafik 
kecenderungan nilai kebersihan pada kota-kota 
metropolitan berdasarkan peringkat Adipura sejak 
2003 hingga 2012.

Gambaran menarik lainnya adalah adanya 
kesesuaian tingkat kebersihan kota-kota sesuai 
penilaian Adipura dengan hasil survei oleh BPS 
tentang perilaku masyarakat peduli lingkungan. 
Survei ini di lakukan terhadap 75.000 rumah tangga 
(household) di Indonesia.

Gambar 3.74. Grafik kecenderungan nilai kebersihan pada kota-kota metropolitan 

berdasarkan peringkat Adipura 2003-2012

Hutan Wisata Kalibiru, Hargowilis, Kokap, 
Kulon Progo Yogyakarta (net.pic).

Sumber: KLH
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Tabel 3.5. Perlakuan Utama terhadap Sampah

Sumber : BPS, 2013

> 72 (Jauh Diatas Rerata)
69 - 71 (Diatas Rerata)
65 - 67 (Rerata)
62 - 64 (Dibawah Rerata)
< 61 (Jauh Dibawah Rarata)

Legenda :

Gambar Korelasi Kebersihan Kota dengan Perlakuan Masyarakat Terhadap Sampah

         Survei ini memiliki sembilan kategori 
yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1). 
penanganan sampah melalui konsep 3R 
(reduce, reuse dan recycle) di mana sampah 
diolah dengan aktivitas daur ulang, kompos, 
dijual ke pengumpul barang bekas dan 
dijadikan makanan ternak; 2). Sampah 
diangkut oleh petugas (dibawa ke TPS atau 
TPA); dan 3). Sampah ditimbun/dikubur, 
dibakar, dibuang ke laut/sungai/got atau 
dibuang sembarangan.

         Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 
2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 
masyarakat dilarang menimbun/mengubur, 
membakar, membuang sampah ke 
laut/sungai/got atau ke sembarangan tempat.

         Namun, jika dilihat dari hasil survei ini, 
menunjukkan bahwa hanya 1,78 persen 
responden yang mengolah sampah dengan 
konsep 3R, 25,61 persen responden
menyatakanan bahwa sampah diangkut oleh 
petugas. Sebanyak 72,61 persen menyebutkan 
bahwa sampah ditimbun/dikubur, dibakar, 
dibuang ke laut/sungai/got atau dibuang 
sembarangan.

         Sebagai contoh, 92,43 persen responden 
di DKI Jakarta menyatakan bahwa sampahnya 
diangkut petugas atau dibuang ke TPS/TPA. 
0,81 persen menyatakan sampahnya ditangani 
melalui konsep 3 R (reduce, reuse dan recycle). 
Sementara sebanyak 6,75 persen responden 
mengakui bahwa pengelolaan sampah mereka 
tidak sesuai dengan Undang-undang No. 18 
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

          Sementara itu, mayoritas responden di 
Sulawesi Tengah (85,86 persen) menyebutkan 
sampah mereka dibuang tanpa diolah. Hanya 
0,74 persen responden yang melakukan 3R dan 
10,68 persen mengatakan bahwa sampah di 
diangkut ke TPS.

Dijual Dijadkan
Diangkut
petugas/
dibuang

ke
TPS/TPA

13.52

20.67

18.43

19.17

18.36

19.96

17.75

14.23

25.46

69.26

92.43

28.57

16.65

30.86

20.78

38.71

40.06

13.44

5.47

13.8

22.48

28.81

55.25

33.64

10.68

20.84

20.31

9.62

9.63

22.51

19.29

18.26

12.61

25.61

Ditimbun/ Dibakar Dibuang Dibuang
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I
ndonesia merupakan negara dengan garis pantai 
terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. 
Dengan 13.466 pulau, Indonesia memiliki garis 

pantai sepanjang 80.791 km. Pulau-pulau yang ada di 
Indonesia didominasi oleh pulau kecil (luas <  2.000 
km2) dan pulau sangat kecil (luas < 100 km2 dan/
atau memiliki lebar < 3 km), dimana sebagian besar 
penduduk pulau-pulau kecil ini bermata pencarian 
serta memiliki aktivitas terkait erat dengan laut, 
seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pedagang.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan, produksi 
perikanan Indonesia mencapai 11,06 juta ton hingga 
triwulan III 2013, yang di sumbangkan oleh sub-sektor 
perikanan tangkap dan perikanan budidaya masing-
masing sebesar 5,86 juta ton dan 5,20 juta ton. PDB 
sub-sektor Perikanan terus mengalami pertumbuhan 
yang cukup signifikan selama 2013, dengan rata-rata 
kenaikan sebesar 6,45 persen.

Di sisi lain, produksi usaha garam rakyat 
(PUGAR) juga mencatat peningkatan di 44 kabupaten/
kota hingga akhir Desember 2012 mencapai 
produksi sebesar 2 juta ton, meningkat 136 persen 

Pantai Baron, Gunungkidul, 
Yogyakarta (net.pic).

dibandingkan dengan 2011.  Peningkatan ini 
terjadi karena faktor cuaca yang mendukung dan 
bertambahnya luas lahan PUGAR sebesar 90,21 
persen.

Berdasarkan Data BPS (2013), luasan Padang 
Lamun adalah 2.016.728,46 hektar pada 2012. Dari 
total luasan ini, Provinsi Papua Barat mempunyai 
Padang Lamun terluas yaitu sebesar 621.913 hektar 
di mana 95,8 persen di antaranya masih dalam 
kondisi baik. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 
Padang Lamun dalam kondisi buruk terbanyak, di 
mana sebesar 51 persen dari total luasnya yaitu 8.087 
hektar dalam kondisi buruk. Sementara Provinsi 
Sumatera Utara paling sedikit memiliki Padang 
Lamun yang baik.

Indonesia pun dikenal dengan kawasan segitiga 
terumbu karang (coral triangle) dengan luas 
mencapai 50.875 kilometer persegi, atau sekitar 18 
persen dari total kawasan terumbu karang dunia. 
Penelitian Oseanografi LIPI 2012 di 1.133 lokasi 
menunjukkan bahwa hanya 5,30 persen terumbu 
karang dalam kondisi sangat baik; 27,19 persen 
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Gambar 3.75. Tren terumbu karang di Indonesia

Sumber: BPS

Kondisi / Condition (%)

Provinsi Luas (Ha) Baik Sedang Rusak Tidak Teridentifikasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Riau    
2 Jambi c)                      85.00                                 100.00 
3 Sumatera Selatan    
4 Bengkulu    
5 Kepulauan Riau              11,489.60                                 100.00 
6 DKI Jakarta   
7 DI Yogyakarta   
8 Aceh a)                    252.03        4.76          92.46         2.78 
9 Papua Barat            621,913.00      95.80            0.40         3.80 
10 Lampung            310,000.00      82.33          12.33         5.34 
11 Kep. Bangka Belitung                3,791.08      68.17            3.22         8.44                                20.17 
12 Banten                1,040.00      81.40            8.87         9.73 
13 Sumatera Barat b)                2,079.00      41.80          48.29         9.91 
14 Jawa Timur                3,405.72      74.08          15.06      10.86 
15 Kalimantan Timur              31,310.00      68.77          20.11      11.12 
16 Sulawesi Tengah              34,821.26      51.17          35.18      13.65 
17 Bali                1,272.00      85.01      14.99 
18 Jawa Barat                    740.85      52.85          21.30      25.85 
19 Sumatera Utara                    170.30      19.08          53.44      27.48 
20 Kalimantan Tengah                    210.00      23.81          42.86      33.33 
21 Sulawesi Selatan                4,938.90      52.40            9.00      38.60 
22 Sulawesi Barat                3,594.35      27.82          24.18      48.00 
23 Jawa Tengah                    120.18      25.00          26.00      49.00 
24 Sulawesi Tenggara                8,087.00      36.00          13.00      51.00 
25 Nusa Tenggara Barat                1,634.00                                 100.00 
26 Nusa Tenggara Timur a)              13,953.55                                 100.00 
27 Kalimantan Barat                         2.50    100.00   
28 Kalimantan Selatan     
29 Sulawesi Utara            942,259.00                                 100.00 
30 Gorontalo                8,562.19    100.00   
31 Maluku                5,332.69                                 100.00 
32 Maluku Utara C)                5,664.26                                 100.00 
33 Papua    

INDONESIA        2,016,728.46      52.00          27.00      21.00                              100.00 

Tabel 3.6 Luas dan kondisi padang lamun menurut provinsi, 2012

Sumber: BPS
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dalam keadaan baik; 37,25 persen cukup 
baik; dan 30,45 persen kurang baik. 

Di Indonesia bagian Barat, dari total 
lokasi 504 terumbu karang, sebanyak 
30,35 persen dalam kondisi kurang dan 
hanya 29,56 persen yang masih baik. Di 
Indonesia bagian Timur tercatat bahwa 
dari 331 lokasi terumbu karang, 39,25 
persen sudah dalam kondisi rusak, 
sedangkan di Indonesia bagian Tengah, 
dari lokasi 308 terumbu karang hanya 
44,81 persen dalam kondisi sedang (BPS 
2013).

Di penghujung 2013, Stasiun 
Pengawasan SDKP Tual melaksanakan 
kegiatan pemantauan kondisi terumbu 
karang di Kabupaten Maluku Tenggara. 
Kegiatan ini dilaksanakan di 11 lokasi 
(lihat peta) yang terdapat di pesisir serta 
pulau-pulau kecil yang terdapat di bagian 
Barat pulau Kei Kecil. Pelaksanaan 
kegiatan ini mulai September sampai 
dengan Desember 2013.

Metode yang digunakan adalah 
metode transek dengan model Point
Intercept Transect (PIT). Metode ini dapat 
memerkirakan kondisi terumbu karang 
di suatu lokasi berdasarkan persentase 
tutupan karang batu hidup dengan 
mudah dan cepat (Manuputty, 2009).

Berdasarkan hasil pemantauan, 
menunjukkan nilai persentase tutupan 
karang hidup berada pada kisaran 27,50 - 
85,00 persen. Nilai tersebut menunjukan 
tutupan karang berada dalam kategori 
sedang hingga sangat baik. Namun, 
secara keseluruhan nilai persentase 
tutupan karang hidup sebesar 53,11 
persen tergolong dalam kondisi baik. 

Nilai indeks kematian (0,21) 
menunjukkan perubahan kondisi dari 
karang hidup menjadi karang mati belum 
terlalu berarti. Namun, kawasan ini tetap 
perlu dijaga dari tindakan pemanfaatan 
yang tidak bertanggung jawab dan 
merusak, agar kondisi terumbu karang 
tetap terjaga dan dapat lebih baik.

Tabel 3.7. Prosentase luas dan kondisi terumbu karang 

menurut provinsi, 2012

Kawasan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya 
hingga saat ini masih menjadi pusat tujuan wisata seperti wilayah 
perairan Bunaken (Sulawesi Utara); Kep.Taka Bone Rate (Sulawesi 
Selatan);Teluk Cenderawasih (Papua); Kep.Karimun Jawa (Jawa 
Tengah); Kep.Seribu (DKI Jakarta); Kep.Togian (Sulawesi Tengah); 
Kep. Wakatobi (Sulawesi Tenggara); P. Banda, P. Lucipara, dan P. 
Lombo (Maluku).

Sumber: BPS
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Masyarakat pesisir juga telah memanfaatkan 
sumber daya ekosistem mangrove sejak lama. 
Namun, tekanan terhadap mangrove seperti 
erosi pantai, konversi hutan bakau, reklamasi 
pantai serta pencemaran limbah industri dan 
domestik mengakibatkan penurunan sumber 
daya alamiah ekosistem mangrove. 

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan 
(2013), luas mangrove di Indonesia pada 2000 
berkisar 3,10 juta ha menurun menjadi 2,85 
juta ha. Di antara rata-rata penurunan tutupan 
mangrove di Indonesia, provinsi Jambi, Bali dan 
Nusa Tenggara Barat memiliki kecenderungan 
meningkat atau membaik. Urutan rata-rata 
kenaikannya sebesar 3,9 persen, 1,3 persen, dan  
0,1 persen. Adapun provinsi yang paling cepat 

Gambar 3.76. Tutupan hutan mangrove periode 2000-

2012 (dalam ribu hektar)

Gambar 3.77. Perbandingan kandungan amonia 

di perairan pelabuhan tahun 2012-2013

Sumber: BPS

Sumber: KLH
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penurunannya adalah Kalmantan Timur dan 
Kalimantan Tengah, yaitu 8,4 persen dan 13,8 
persen.

Pemantauan Kualitas Air Laut
Pemantauan kualitas air laut pada 2013 

dilakukan pada lokasi yang sama dengan 2012, 
yaitu di perairan pelabuhan dan perairan wisata 
bahari. Perairan pelabuhan mengambil lokasi 
di Pelabuhan Tanjung Priok, Ciwandan Banten, 
Gorontalo, dan Parigi Palu.

Kandungan Amonia di pelabuhan Tanjung 
Priok pada semua lokasi sampling berada 
di atas Baku Mutu Air Laut (BMAL) sebesar 
0,3 mg/L (Gambar 3.77). Kondisi laut yang 
dinamis membuat konsentrasi polutan di laut 
berfluktuasi.

Bila dibandingkan dengan data pemantauan 
2012, kandungan Amonia pada beberapa 
lokasi yang di tahun sebelumnya berada di 
bawah BMAL, maka tahun ini melebihi BMAL. 
Lokasi tersebut adalah di Pelabuhan Ciwandan 
Banten yaitu di titik dermaga umum dan laut 
lepas dekat KBS, titik bekas TPA di Pelabuhan 
Gorontalo dan titik pengambilan laut lepas 

Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta

Gambar 3.78 Kandungan Amonia di perairan 

wisata Teluk Tomini 2012-2013

Gambar 3.79. Perbandingan kandungan fenol di 

perairan pelabuhan 2012-2013

Sumber: KLH

Sumber: KLH
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Gambar 3.80. Perbandingan oksigen terlarut di perairan 

wisata bahari Teluk Tomini 2012-2013

Gambar 3.81. Perbandingan kandungan TSS di perairan 

wisata bahari Teluk Tomini 2012-2013

Teluk Tomini

dekat talud di Pelabuhan Tanjung Priok.  Semakin 
meningkatnya kandungan Amonia di perairan 
pelabuhan dapat meningkatkan kesuburan suatu 
perairan yang dapat menimbulkan algae blooming.

Pemantauan untuk perairan wisata bahari 
mengambil lokasi di perairan Teluk Tomini yaitu 
Kabupaten Pahuwato Gorontalo dan daerah wisata 
di Parigi Palu. 

Kandungan amonia di semua lokasi wisata 
bahari mengalami penurunan dibandingkan 
dengan tahun 2012.  Perbandingan kandungan 
NH3-N pada 2012 dan 2013 dapat dilihat pada 
(Gambar 3.78) berikut ini:

Kandungan fenol terdeteksi di semua titik 
pengambilan sampel di pelabuhan Tanjung Priok, 
Gorontalo dan Parigi (Gambar 3.79).  Sedangkan 
pada Pelabuhan Ciwandan Banten hanya 
terdeteksi di titik KBS dan dermaga umum (2013); 
dan dermaga umum dengan dermaga multi
purpose (2012). Pemerintah belum menetapkan 
kandungan fenol yang di perbolehkan di baku 
mutu air laut di perairan pelabuhan.

Pada (Gambar 3.79) berikut ini dapat dilihat 
hasil analisis kandungan fenol pada semua lokasi 
pemantauan.

Dari pengamatan secara fisik ditemukan 
banyaknya sampah domestik yang terbuang 
langsung di perairan sekitar perkampungan 
Suku Bajo. Dari semua lokasi pengambilan 
sampel hanya titik di perkampungan Suku Bajo 
yang nilainya di luar BMAL (kurang dari 5 mg/L). 
Kandungan oksigen terlarut di perairan wisata 

bahari dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Kandungan padatan terlarut (TSS) di perairan wisata 
secara fisik terlihat dari meningkatnya kekeruhan di 
perairan. Tingginya kandungan TSS disebabkan karena 
banyaknya sampah di perairan dan aktivitas di pesisir.
Kandungan TSS di daerah wisata Parigi Palu pada 2012 
sudah melebihi BMAL. Akan tetapi pada 2013 mengalami 
penurunan yang cukup signifikan.  Kandungan TSS di 

Sumber: KLH

Sumber: KLH



116 perairan wisata bahari dapat dilihat pada 
gambar berikut ini:

Sumber dari polutan MBAS dalam 
perairan yang paling dominan adalah dari 
limbah domestik yang diakibatkan dari 
deterjen dan cairan pembersih lainnya. 
Kebiasaan masyarakat membuang limbah 
domestik dari rumah tangga langsung 
ke badan sungai membuat nilai MBAS 
meningkat dan melebihi BMAL untuk 
perairan wisata bahari yaitu 0,001 mg/L. 

Bila dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, terlihat adanya peningkatan 
konsentrasi MBAS di beberapa lokasi, yaitu 
di muara Sungai Tanduluyu dan laut lepas di 
dekat muara Sungai Tanduluyu serta di laut 
lepas di dekat perkampungan suku Bajo.
Kandungan MBAS di perairan wisata bahari 
dapat di lihat dalam gambar berikut ini:

Konsentrasi fenol diatur dalam BMAL 
untuk perairan wisata bahari adalah nihil, 
namun pada kenyataannya di lapangan 
senyawaan fenol terdeteksi di semua lokasi 
sampling.  Bahkan, di lokasi laut lepas dekat 
muara Sungai Tanduluyu dan laut lepas 
dekat perkampungan Suku Bajo nilainya 

Gambar 3.82. Kandungan MBAS di perairan wisata bahari 

Teluk Tomini 2012-2013

Gambar 3.83. Perbandingan kandungan fenol di perairan 

wisata bahari Teluk Tomini 2012-2013

Gambar 3.84. Kandungan minyak lemak di perairan wisata 

bahari Teluk Tomini 2012-2013

Perkampungan Suku Bajo (net.pic)

Sumber: KLH

Sumber: KLH

Sumber: KLH
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Kegiatan rehabilitasi pantai yang disinergikan dengan 
upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir 
dilaksanakan melalui kegiatan Rantai Emas. Kegiatan ini 
meliputi rehabilitasi ekosistem mangrove di 12 lokasi dan 
rehabilitasi ekosistem terumbu karang di lima lokasi. 

Rehabilitasi pantai melalui penanaman mangrove ini 
juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah 
dalam penurunan emisi karbon (GRK). Untuk mengetahui 
stok karbon dari ekosistem mangrove yang berada di 
masing-masing kelompok masyarakat, dilakukan melalui 

Gambar 3.85. Perbandingan kandungan sulfida di perairan 

wisata bahari Teluk Tomini 2012-2013

Tabel 3.8. Rekapitulasi Stock Karbon Ekosistem 

Mangrove Berdasarkan NDVI di Kabupaten/Kota 

Kegiatan Rantai Emas

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya.

Fenol adalah senyawa yang terdapat dalam 
bahan bakar dan pestisida. Kemungkinan, fenol 
yang terdapat dalam perairan terbawa dari 
perairan mangrove dan kegiatan penebangan 
pohon di hulu sungai Tanduluyu serta dari 
tumpahan bahan bakar perahu yang digunakan 
oleh masyarakat untuk transportasi.

Kandungan minyak lemak hasil 
pemantauan di 2013 ditemukan melebihi BMAL 
di perkampungan Suku Bajo. Namun, jika 
dibandingkan tahun sebelumnya, kandungan 
minyak lemak mengalami penurunan di semua 
lokasi kecuali di perkampungan Suku Bajo.

Keberadaan senyawaan sulfida secara 
antropogenik berasal dari limbah domestik. 
Kandungan Sulfida dalam BMAL untuk wisata 
bahari adalah nihil. Hasil pemantauan untuk 
parameter sulfida di perairan wisata teluk 
tomini terdeteksi sebesar 0,002 mg/L di semua 
lokasi sampling.

Terumbu karang, padang lamun dan 
hutan mangrove juga mengalami kerusakan 
karena aktivitas manusia seperti alih fungsi 
lahan untuk perkebunan, tambak ataupun 
pemukiman, ditambah dengan kegiatan 
penambangan karang, peledakan dan 
penggunaan bahan beracun, serta pencemaran 
dan sedimentasi dari erosi tanah yang dapat 
ditemukan di hampir semua kepulauan.

Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan Pesisir dan Laut

Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya 
memperbaiki kondisi pesisir dan laut selama 
2013. Pemerintah melaksanakan kegiatan 
prioritas Pengendalian Kerusakan Lingkungan 
Pesisir dan Laut, seperti (1) Rehabilitasi Pantai 
Entaskan Masyarakat Setempat (Rantai Emas), 
(2) Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut 
secara Terpadu (Integrated Coastal Management), 
(3) Peningkatan Kapasitas Daerah dalam 
Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak 
di Laut, dan (4) Penyusunan Naskah Akademis 
RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang.

KABUPATEN/KOTA LUAS
(Hektar)

STOCK KARBON 
(Mg)

Bekasi  757  7,283 
Bengkayang  86  2,862 
Demak  543  15,762 
Karawang  392  2,845 
Mesuji  663  16,573 
Ogan Komering Ilir  19,815  113,335 
Pangkajene Kepulauan  257  1,747 
Pulang Pisau  6,410  341,992 
Rembang  81  9,712 
Sambas  3,414  66,724 
Semarang  103  2,681 
Tanggamus  193  5,668 

kalkulasi karbon dengan menggunakan analisis NDVI dan 
survei lapangan. 

Untuk mendorong pemerintah daerah melakukan 
pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu 
(integrated coastal management), Kementerian Lingkungan 
Hidup melakukan penyusunan Rencana Strategis dan 
Rencana Aksi dan penyusunan State of Coast (SOC).

Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan 
Lingkungan Pesisir dan Laut merupakan dokumen 
perencanaan yang mengintegrasikan berbagai program 
dan kegiatan pada kementerian/lembaga terkait dengan 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sumber: KLH
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Memancing diantara pepohonan bakau 
(net.pic)

Penanggulangan Dampak 
Tumpahan Minyak di Laut

Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak 
merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 
109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan 
Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Kementerian 
Lingkungan Hidup melakukan pelatihan untuk 
meningkatkan kapasitas BLH provinsi dan Kabupaten/
Kota berupa bimbingan teknis model tumpahan 
minyak (MOTUM). Program ini merupakan instrumen 
(software) untuk mengetahui sebaran dampak dari 
kejadian tumpahan minyak di laut, sehingga dalam 
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan 
dampak tumpahan minyak serta penghitungan 
ganti kerugian dapat dilakukan secara akurat, serta 
pelatihan penanggulangan keadaan darurat tumpahan 
minyak di laut.

Draft RPP Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Mangrove, 
Padang Lamun dan Terumbu Karang

Pemerintah sudah menyusun draft RPP 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, 
Padang Lamun dan Terumbu Karang pada 2013. 
Pembahasan draft ini sudah dilakukan dengan para 
pakar, Kementerian terkait (Kelautan dan Perikanan, 
dan Kehutanan), dan juga Konsultasi Publik. 
Pembahasan terhadap RPP ini masih akan dilanjutkan 
melalui pertemuan dengan Kementerian lainnya. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja 
sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) melaksanakan kegiatan Festival Coral 
Triangle Day 2013 yang dipusatkan di Pantai Loang 
Baloq, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Ini 
adalah bentuk upaya untuk menyadarkan masyarakat 
tentang pentingnya perlindungan dan penyelamatan 
ekosistem kawasan segitiga terumbu karang. Kegiatan 
ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan 
kesadaran masyarakat terhadap penyelamatan 
ekosistem terumbu karang, dalam upaya mencapai 
ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya 
perikanan.
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Pelestarian terumbu karang 

sejalan dengan konsep “blue economy”
sebagai paradigma baru pembangunan 
kelautan dan perikanan, di mana konsep 
“blue economy” menitikberatkan pada 
pemanfaatan sumber daya alam secara 
efisien, rendah emisi karbon, dan 
pengelolaan limbah serta inklusivitas 
sosial.

Kementerian Kelautan telah 
menetapkan SK Dirjen KP3K Nomor 
Kep.44/KP3K/2012 tanggal 9 Oktober 2012, 
tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas 
Pengelolaan Kawasan Konservasi 
Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
sebagai dasar untuk pengelolaan kawasan 
konservasi secara berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil penilaian, status 
pengelolaan pada 17 kawasan konservasi 
terdapat tiga kawasan pada level 1 (kurang), 
13 kawasan pada level 2 (sedang) dan hanya 
satu kawasan pada level 3 (baik).

Sampai dengan 2013, terdapat 31 
Provinsi, 85 Kabupaten/Kota dan 89 lokasi 
dengan total kawasan konservasi yang 
dikelola sebesar 5.565.821,64 hektar. 

No Kawasan  Konservasi   Jumlah Kawasan Luas (Ha)

A  Dikelola Kemenhut 32 4,694,947.55

1 Taman Nasional Laut   7 4,043,541.30

2 Taman Wisata Alam Laut  14 491,248.00

3 Suaka Margasatwa Laut  5 5,678.25

4 Cagar Alam Laut    6 154,480.00

B Dikelola KKP dan Pemda    99 11,073,621.85

5 Taman Nasional Perairan  1 3,521,130.01

6 Suaka Alam Perairan    3 445,630.00

7 Taman Wisata Perairan   6 1,541,040.20

8 Kawasan Konservasi Perairan Daerah 89 5,565,821.64

Jumlah Total   131 15,768,569.40

Tabel 3.9. Luas Kawasan Konservasi 

Perairan Indonesia 2013

Penambahan luas kawasan konservasi yang masuk pada 2013 
sebanyak 24 Kabupaten/Kota dengan total luas 648.888 hektar. 
Capaian ini melebihi target penambahan luas kawasan pada 
2013 yakni 500.000 hektar.

Kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh 
Kementerian Kehutanan pada 2013 sejumlah 32 kawasan 
dengan luas 4,7 juta hektar, sedangkan kawasan konservasi 
perairan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan dan Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 99 kawasan 
dengan luas 11,07 juta hektar. Jumlah total kawasan konservasi 
yang dikelola secara berkelanjutan pada 2013 sebesar 15,77 juta 
hektar.

Ekosistem diantara mangrove 
(net.pic)

Sumber: KKP
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Keanekaragaman hayati Indonesia 
sebagai modal dasar pembangunan 

Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia 
menyediakan jasa ekosistem untuk kelangsungan 
kehidupan manusia. Peran langsung keanekaragaman 
hayati sebagai penyedia jasa ekosistem adalah 
sebagai sumber pangan utama dan cadangan, untuk 
kesehatan, sumber energi terbarukan, penyedia air 
dan udara bersih, mendukung estetika serta untuk 
kebudayaan.

Jasa ekosistem lainnya dari keanekaragaman 
hayati termasuk binatang penyerbuk untuk 

meningkatkan produksi pertanian dan konservasi 
tumbuhan berbunga, binatang sebagai pemencar biji 
untuk konservasi ekosistem, mikroba sebagai agen 
pupuk organik dalam pemenuhan kebutuhan pangan 
berkelanjutan, serta peran mikroba dalam mengatasi 
pencemaran lingkungan. 

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan 
meningkatnya gaya hidup memerlukan ketersediaan 
pangan (food) dan energi (energy). Usaha pemenuhan 
kedua unsur vital tersebut telah menjadikan dorongan 
(drivers) baik langsung maupun tidak langsung pada 
rusaknya ekosistem, lingkungan dan kehilangan jenis 
(biodiversity loss), sebagaimana dapat digambarkan 
dalam Grafik di bawah ini. 

Gambar 3.84. Penyebab hilangnya keanekaragaman dan pentingnya perubahan iklim

Komodo yang terancam punah 
(net.pic)

o Keanekaragaman Hayati
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Tantangan, Ancaman, dan 
Dampak pada Keanekaragaman 
Hayati Indonesia

Dari kekayaan keanekaragaman hayati yang 
kita miliki, banyak spesies yang harus menghadapi 
ancaman kepunahan akibat kerusakan ekosistem 
yang disebabkan antara lain oleh kegiatan alih guna 
lahan dan perburuan untuk beberapa spesies tertentu. 
Ancaman lain seperti polusi, over harvesting, serta 
masuknya spesies asing ke Indonesia (invasive alien 
species) seperti jamur, bakteri, virus, ikan, Arachnida, 
burung, mamalia, insekta, molluska, hingga tumbuhan, 
dapat menganggu pertumbuhan spesies asli. Akibat 
dari berbagai ancaman tersebut, beberapa spesies 
dinyatakan dalam status dilindungi. 

Menurut data kehutanan pada 2011, jumlah satwa 
yang dilindungi mencakup 127 spesies mamalia, 382 
spesies burung, 31 spesies reptilia, 12 spesies palmae, 
11 spesies Rafflesia, dan 29 spesies Orchidaceae. 
Ancaman ini dipe rburuk dengan adanya tantangan 
pada upaya pelestarian berupa bentukan cagar alam 
dan suaka margasatwa yang masih terbentur masalah 
pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia.

Sekitar 52 spesies keluarga anggrek, 11 spesies 
rotan, sembilan spesies bambu, sembilan spesies 
pinang, enam spesies durian, empat spesies pala dan 
tiga spesies mangga dikategorikan langka. Sementara 
44 spesies tanaman obat seperti pulasari, kedawung, 
jambe, pasak bumi, gaharu, sanrego dikategorikan 
langka (Data KLH). Pakis haji (Cycas rumphi) yang 
pernah populer sebagai tanaman hias, kini sulit 
ditemukan di alam. Demikian pula pakis hias (Ponia 
sylvestris), anggrek Jawa (Phalaenopsis javanica) dan 
jenis rotan (Ceratolobus glaucescens) kini hanya tinggal 
beberapa batang di pantai selatan Jawa Barat. 

Ancaman dan Dampak 
Keberadaan Invasive Alien Species

Degradasi keanekaragaman hayati di Indonesia 
semakin mengkhawatirkan, antara lain akibat 
masuknya jenis spesies invasif asing (Invasive Alien 
Species/IAS) yang berasal dari luar negeri maupun 
yang berpindah dari pulau ke pulau di Indonesia. Jenis 
spesies invasif adalah jenis yang diintroduksi secara 
sengaja atau tidak disengaja yang berasal dari luar 
habitat alaminya, dan memiliki kemampuan untuk 
membentuk diri, menyerang, berkompetisi dengan 
spesies lokal/asli, serta mengambil alih lingkungan 
barunya.

Karakter spesies invasif antara lain: tumbuh cepat, 
reproduksi cepat, kemampuan menyebar tinggi, 
toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan, 
kemampuan untuk hidup dengan jenis makanan yang 
beragam, reproduksi aseksual, dan berasosiasi dengan 
manusia.

Sebagai kompetitor, predator, patogen dan parasit, 
jenis spesies invasif ini mampu merambah ke semua 
bagian ekosistem alami/asli dan menyebabkan 
punahnya spesies-spesies asli. Spesies-spesies 
asing tersebut dapat mengubah ekosistem secara
keseluruhan dengan cara mengubah sistem hidrologi, 
siklus hara, dan proses-proses lainnya yang terjadi 
di dalam ekosistem. Seringkali, spesies invasif yang 
mengancam keanekaragaman hayati juga dapat 
mengakibatkan kehancuran industri yang berbasis 
sumber daya alam.

Beberapa contoh dampak yang ditimbulkan oleh 
jenis asing invasif adalah keberadaan hama pengorok 
daun yang merusak tanaman sayur-sayuran dan 

Bunga Rafflesia (net.pic)
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kacang-kacangan; keong Pomacea insularum yang 
menghancurkan sawah; dan dipindahkannya rusa 
berjenis timorensis ke Merauke yang menimbulkan 
tertekannya populasi Walabi saham Macropus agilis
hingga terancam punah jika populasi rusa timorensis
tidak dibatasi.

Dampak lainnya berasal dari tumbuhan invasif 
seperti Acacia nilotica yang berada di Taman 
Nasional Baluran yang menaungi rumput dan 
menurunkan produksi hijau bagi herbivora dan 
menstimulasi tumbuhnya vegetasi semak berdaun 
lebar. Keberadaan tumbuhan invasif ini mengancam 
banteng dan kerbau liar di taman nasional tersebut 
(Baliadi &Tengkano 2010, Setyawati 2013, Kemenhut 
2013).

Gulma, salah satu kelompok IAS yang telah 
menyebabkan hilangnya hasil pertanian setidaknya 
25 persen. Gulma juga mengakibatkan penurunan 
kualitas daerah tangkapan ikan pada ekosistem laut 
dan perairan darat. Contoh lainnya adalah keong 
emas (Golden Apple Snail, dengan nama Latin Pomacea 
canaliculata) yang telah menyebabkan kerugian 
hampir satu miliar dolar AS untuk biaya pengendalian 
dan kehilangan produksi padi di Filipina. 

Impor ternak dan hasil hutan seringkali 

juga membawa hama dan penyakit yang dapat 
mengakibatkan kehilangan hasil pertanian yang nyata 
pada negara importir. Jenis asing spesies invasif dapat 
menyebabkan kerugian yang nyata secara ekonomi.
Misalnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk 
melakukan kegiatan pencegahan, pengendalian, 
kehilangan produksi, dan seterusnya.

Bagi Indonesia, pengalaman diserang spesies 
jenis asing bukanlah hal baru. Contohnya, eceng 
gondok yang didatangkan hanya karena tertarik pada 
keindahan bunganya, namun pada akhirnya spesies ini 
telah menjadi pengganggu di banyak daerah. 

Contoh lainnya adalah keong mas (Pomocea
canaliculata) yang dintroduksi ke Indonesia pada 1980-
an dari asalnya di Amerika Selatan dan sekarang 
tercacat sebagai hama di hampir semua negara 
tropis dan subtropis. Moluska ini semula didatangkan 
sebagai binatang peliharaan untuk akuarium karena 
diyakini mendatangkan keberuntungan (hoki), tetapi 
kemudian lepas ke alam.

Introduksi IAS ke luar habitatnya meningkat 
tajam. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume 
transportasi, perdagangan, perjalanan dan turisme, 
bantuan kemanusiaan, operasi militer internasional, 
serta kemudahan dalam hal keluar masuknya 
komoditi hasil pertanian sebagai akibat globalisasi. 

Berbagai macam 
tumbuhan Gulma 
(net.pic)
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Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi perantara dan 
media penyebaran bagi IAS melewati batas biogeografi. 

Ancaman dan Dampak Akibat 
Faktor Alam dan Kegiatan Manusia

Faktor alam dan kegiatan manusia juga 
mengancam kepunahan spesies. Perilaku manusia, 
secara langsung maupun tidak langsung mengancam 
keanekaragaman hayati, misalnya:

Perusakan, fragmentasi dan pemusnahan 
habitat. Pembakaran hutan dan lahan, 
penebangan liar, pembukaan hutan untuk 
pertanian dan pemukiman dapat menjadi 
penyebab rusak atau musnahnya habitat. 
Pemanfaatan berlebihan jenis tumbuhan 
dan hewan pada suatu habitat untuk 
bahan makanan, pakaian, rumah, obat-
obatan, dan kebutuhan lainnya tanpa 
memperhitungkan proses reproduksinya.
Pemanasan global yang menyebabkan 
perubahan iklim. Kenaikan suhu dan 
permukaan air laut dapat mematikan spesies 
tertentu yang tak mampu beradaptasi dengan 
perubahan tersebut.
Pemakaian bahan kimia dalam kegiatan 
pertanian.
Pembangungan irigasi dan waduk yang 

menimbulkan fragmentasi habitat. Waduk 
berdampak negatif terhadap keanekaragaman 
hayati, antara lain hilangnya jenis ikan lokal 
akibat berubahnya hidrologi dan ekosistem 
sungai secara permanen. Kualitas air juga 
menurun serta terhambatnya aliran nutrien 
yang dibutuhkan ikan (Widiyati dan Prihadi 
2007).
Pencemaran (Air, Tanah, Udara) dalam 
ekosistem yakni limbah dan sampah yang 
dapat membunuh organisma perairan, atau 
yang merangsang terjadi eutrofikasi sehingga 
tumbuhan air sulit melakukan fotosintesis. 
Akibatnya, biota air itu kekurangan oksigen 
dan mati.

Gambaran nyata dampak negatif kegiatan manusia 
terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia dapat 
dilihat dari pencemaran air yang terjadi di Sungai 
Ciliwung dan Cisadane yang memicu laju kepunahan 
biota air tawar. Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane 
beserta situ atau danau-danau kecil di sekitarnya 
adalah sumber air bersih penting untuk kehidupan 
masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Pada mulanya, lingkungan yang masih sehat 
karena masih berupa hutan dan pertanian, dengan air 
sungai yang masih bersih adalah habitat yang cocok 
bagi berbagai jenis biota air tawar lokal. Tingginya laju 

Penambangan emas 
yang mengakibatkan 
kerusakan alam (net.pic)
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Pemukiman padat di DAS
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pembangunan, dan padatnya jumlah pemukiman di 
sepanjang DAS dalam beberapa puluh tahun terakhir, 
telah mengubah kondisi lingkungan sungai dan 
menyebabkan terjadinya berbagai pencemaran, baik 
yang disebabkan oleh limbah rumah tangga maupun 
limbah industri.

Walaupun secara alami ikan dan organisme hidupan 
liar air tawar lainnya mampu beradaptasi terhadap 
perubahan lingkungan dan pencemaran, namun dalam 
ambang batas tertentu hidupan liar air tawar terutama 
embrio tidak akan mampu bertahan terhadap cemaran 
tersebut. 

Ambang batas untuk tiap jenis penghuni air tawar 
mungkin berbeda, namun  daya lenting lingkungan 
secara keseluruhan dalam suatu ekosistem akan sangat 
terpengaruh. Daya lenting ekosistem sangat penting 
dipertahankan dan diperbaiki untuk menjaga kelestarian 
berbagai jenis biota air tawar dari ancaman kepunahan.

Dari catatan lama dan hasil pengamatan di 
sepanjang Sungai Citarum dan Sungai Cisadane, Jawa 
Barat, selama 100 tahun terakhir (1910-2010), nampak 
jelas berkurangnya populasi dan jumlah jenis ikan air 
tawar dan udang. Daisy (2010) melaporkan bahwa jenis 
ikan lokal di Sungai Ciliwung sejak 1910 hingga 2010 
menurun drastis dari 187 spesies menjadi 14 spesies, 
dengan laju kepunahan mencapai 92,5 persen (Gambar 
3.85). 

Hal yang sama terjadi di Sungai Cisadane dengan 
laju kepunahan mencapai 75,6 persen dan di danau-
danau kecil atau situ dengan laju kepunahan mencapai 
74,4 persen. Dalam tahun-tahun mendatang, diduga laju 
kepunahan akan terus berjalan atau akan lebih parah 
karena selain masalah pencemaran juga ditemukan 
enam jenis ikan introduksi di Sungai Ciliwung dan dua 
jenis ikan invasif di Sungai Cisadane (Daisy, 2010). 

Ikan-ikan introduksi umumnya merupakan ikan 
invasif yang tumbuh lebih cepat dan lebih tahan 
terhadap pencemaran. Selain itu, mereka juga 
merupakan pesaing berat dalam perebutan makanan 
pada relung ekologi yang sama, sehingga keberadaan 
ikan asli akan semakin terdesak. Bahkan, beberapa jenis 
invasive species adalah predator (pemakan jenis ikan 
lainnya).

Laju kepunahan yang sangat nyata terdeteksi di 
Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung dan danau-danau 
kecil di sekitarnya. Ini adalah gambaran umum atas 
nasib hidupan liar air tawar di berbagai daerah aliran 
sungai di Indonesia. Keadaan ini memprihatinkan, 

karena kondisi demikian akan semakin parah di masa-
masa yang akan datang.

Isu Invasive alien species yang ditetapkan konvensi 
internasional CBD dalam Aichi Biodiversity Targets (2010) 
sesungguhnya terlambat diterapkan, karena kenyataan 
di lapangan, invasive species telah lama masuk ke 
pelosok perairan Indonesia. Kini dengan semakin 
maraknya bisnis ikan hias, tak ayal lagi akan semakin 
banyak masuknya invasive species.

Usaha meningkatkan kontrol masuknya flora-
fauna invasive di karantina telah dilakukan, namun 
pintu masuk Indonesia yang begitu luas dan terbuka. 
Maka tidak mustahil aliran invasive species akan terus 
berlanjut.

Gambar 3.86. Jumlah penurunan spesies ikan asli di 

Sungai Ciliwung

Gambar 3.87. Grafik persentase kehilangan 

jenis ikan asli di Sungai Ciliwung 

Sumber: (LIPI 2014)

Sumber: (LIPI 2014)
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Gambar 3.88. Grafik persentase kehilangan jenis ikan asli di DAS Cisadane: 

sungai (kiri), situ (kanan) 

Gambar 3.89. Kehilangan keanekaragaman hayati 

global

Sumber: (LIPI 2014)

Laju kepunahan spesies hidupan liar terjadi di 
darat, laut dan di perairan air tawar. Tidak hanya 
di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia dan 
terlihat secara global dalam gambar di atas (Gambar 
3.89).

Dari grafik di atas, nampak jelas bahwa hidupan 
liar air tawar adalah kelompok yang paling rentan 
dan dalam 20 tahun terakhir, menunjukkan laju 
kepunahan tertinggi di banding hidupan liar di darat 
dan di lautan. Perlindungan terhadap hidupan liar air 
tawar di berbagai negara menjadi prioritas.

Aksi Nasional 
Konservasi dan 
Penyelamatan 
Keanekaragaman 
Hayati 

Protokol Nagoya
Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup 

(KLH) terus berupaya dalam penyelamatan kekayaan 
hayati Indonesia melalui berbagai kegiatan baik 
yang mengacu pada aksi internasional maupun yang 
berskala nasional. 

Secara internasional, 2013 menjadi tahun 
bersejarah bagi perlindungan keanekaragaman 
hayati di Indonesia. Pemerintah Indonesia 
meratifikasi Undang-undang No.11 tahun 2013 
mengenai Pengesahan Protokol Nagoya tentang 
Akses pada Sumber Genetik dan Pembagian 

Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul 
dari Pemanfatannya atas Konvensi Keanekaragaman 
Hayati. Dengan demikian, Indonesia secara resmi 
menjadi Negara Pihak Protokol Nagoya pada 24 
September 2013. Kementerian Lingkungan Hidup 
(KLH) ditunjuk sebagai National Focal Point yang 
berfungsi sebagai koordinator dan penghubung 
ke Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati 
(Convention for Biological Diversity – CBD) di Montreal.

Ratifikasi Protokol Nagoya ini merupakan salah 
satu upaya nyata pemerintah sebagai salah satu 
negara pihak konvensi keanekaragaman hayati 
dalam mendukung pencapaian Target Global 
Keanekaragaman Hayati 2011-2020, atau yang lebih 
dikenal sebagai Aichi Target.

Target 16 yang termuat dalam Aichi Target, 
menyatakan bahwa pada 2015 diharapkan Protokol 
Nagoya sudah dapat diberlakukan dan dilaksanakan 
secara konsisten dengan peraturan nasional di 
masing-masing Negara Pihak. Pada Juni 2013, 
sebagai tindak lanjut ratifikasi Protokol Nagoya, 
Menteri Lingkungan Hidup membentuk Kelompok 
Kerja Penerapan Protokol Nagoya yang bertugas 

Sumber: LIPI
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Tabel 3.10. Taman Kehati

untuk menyiapkan perangkat pendukung penerapan 
Protokol Nagoya serta memberikan masukan kepada 
MENLH dalam menyiapkan kebijakan penerapan 
Protokol Nagoya. 

Pengaturan di dalam Protokol Nagoya bertujuan 
antara lain:

1. Memberikan akses dan pembagian 
keuntungan terhadap pemanfaatan sumber 
daya genetik dan pengetahuan tradisional 
terkait sumber daya genetik, termasuk 
pemanfaatan atau komersialisasi serta 
produk turunannya.

2. Akses terhadap sumber daya genetik tersebut 
tetap mengedepankan kedaulatan negara dan 
disesuaikan dengan hukum nasional dengan 
berlandaskan prinsip prior informed consent
(PIC) dengan pemilik atau penyedia sumber 
daya genetik.

3. Mencegah pencurian sumber daya genetik 
(biopiracy).

Taman Keanekaragaman Hayati 
dan Kebun Raya

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 57 ayat (1) 
huruf b, mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan 
pencadangan sumber daya alam, pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/
kota atau perseorangan dapat membangun taman 

keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan. 

Program Taman Kehati ini dilaksanakan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 tentang 
Taman Keanekaragaman Hayati. 

Hingga 2013, telah dibangun sembilan taman 
kehati yang tersebar di 13 provinsi dan 29 kabupaten 
(KLH 2014).

Pada Taman Kehati di Provinsi Jawa Barat, 

Melepas Tukik ke alam bebas 
(net.pic)

Sumber: LIPI
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misalnya, terdapat sekitar 89 jenis tanaman khas Jawa 
Barat yang ditanam di areal ini. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah 
menyampaikan rencana pembangunan 12 kebun raya 
dan menjadi prioritas dalam penyusunan roadmap
2015-2019. Pemilihan lokasi pembangunan kebun raya 
ini akan dibuat berdasarkan posisi strategis kebun 
raya dan komitmen pemerintah daerah. 

Edukasi Publik Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati Indonesia, baik dalam 

tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila 
dikelola secara benar mampu memberikan 
manfaat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan 
umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, 
anugerah kekayaan itu wajib disyukuri, dikelola, dan 
dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-
besar kemakmuran bangsa Indonesia, baik bagi 
generasi sekarang maupun generasi yang akan 
datang.

Kunci dari keberhasilan dalam upaya melestarikan 
keanekaragaman hayati yang sejatinya merupakan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
adalah dengan peran serta masyarakat seluas-luasnya 
yang menjadi gerakan bersama. Oleh karenanya 
diperlukan tiada hentinya upaya untuk menumbuh-
kembangkan kepedulian masyarakat yang salah 
satunya melalui Peringatan Hari Cinta Puspa dan 
Satwa Nasional (HCPSN). 

Pada 2013, Tema HCPSN adalah “Puspa dan 
Satwa Sahabat Kita Bersama, Stop Kepunahannya”. 
Tema tersebut mempunyai arti antara lain: Menjaga 
puspa dan satwa seperti layaknya seorang sahabat, 
yaitu memperlakukan dengan baik, dan  bergerak 
atau bertindak pada saat ini juga untuk menjaga 

keberadaannya dari ancaman kepunahan.

Untuk mengenalkan lebih dalam keaneragaman 
hayati endemik (asli) Indonesia, maka pada tahun 
2013 ditetapkan Pohon Sagu (Metroxylon sago)
sebagai Puspa Nasional 2013 dan Hiu Gergaji (Pritris
microdon) sebagai Satwa Nasional 2013. 

Sagu merupakan jenis puspa unik yang tumbuh 
di sekitar Danau Sentani Jayapura.  Jenis sagu di 
daerah ini merupakan yang paling banyak bertahan 
karena hidupnya lebih maksimal, tumbuh subur 
dan berbatang lebih besar dibandingkan  dengan 
tanaman sagu di wilayah Indonesia lainnya. 
Tanaman yang dulunya merupakan makanan 
pokok masyarakat papua ini keberadaannya juga 
telah mengalami penyusutan sebagai akibat alih 
fungsi lahan. Pemilihan ikon puspa ini untuk 
mengingatkan bahwa tidak perlu menunggu hingga 
keanekaragaman puspa terancam statusnya untuk 
mulai berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya.

Pohon Sagu merupakan salah satu kekayaan 
hayati Indonesia yang memiliki manfaat sebagai 
sumber karbohidrat dan sumber pangan bagi 
penduduk Indonesia terutama di bagian Timur. 
Diperkirakan luas hutan sagu di Papua adalah 

Hiu Gergaji (net.pic)
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980 ribu ha, kebun sagu 14 ribu ha; yang tersebar 
di beberapa daerah seperti Salawati, Teminabuan, 
Bintuni, Mimika, Merauke, Wasior, Seruim Waropen, 
Membramo, Sarmi dan Sentani. 

Hutan sagu yang ada terdiri dari tanaman sagu 
dan tanaman nonsagu. Hal ini yang menyebabkan 
data pasti luas sebaran sagu di Papua sulit diketahui. 
Menurut Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 
Kabupaten Jayapura, luas lahan sagu 38.670 ha, 
terdiri dari 14.000 ha areal budidaya, sisanya hutan 
sagu alam. 

Produksi sagu di Papua diperkirakan 1,2 juta 
ton/tahun. Sampai saat ini teridentifikasi ada 60 
jenis tanaman sagu di empat tempat di Papua. 
Pemanfaatan tanaman sagu selain sebagai sumber 
bahan pangan, daun pohon sagu digunakan sebagai 
atap rumah, pelepahnya digunakan untuk lapisan 
dinding rumah dan ampasnya dipakai sebagai pulp
pembuatan kertas atau pakan ternak.

Sementara satwa ikan hiu gergaji atau yang 
sering disebut masyarakat sekitar dengan nama Hiu 
Sentani merupakan jenis hiu air tawar di dunia yang 
keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan melalui SK Mentan No.716/Kpts/Um/10/80 
Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan 
dan Satwa. Di Indonesia, ikan hiu gergaji terdapat di 

Danau Sentani, Sungai Digul, Sungai Mahakam, Sungai 
Siak dan Sungai Sepih. 

Ikan hiu gergaji merupakan jenis ikan endemik 
dengan status Critically Endangered berdasarkan daftar 
merah yang dikeluarkan oleh The IUCN (International
Union for Conservation of Nature) dan apendik II CITES. 
Keunikan dari ikan ini mempunyai moncong dari 
pangkal bibir, yang memanjang seperti gergaji.

Salah satu penyebab kepunahan Hiu Gergaji adalah 
penangkapan secara berlebihan dengan menggunakan 
jaring insang (gill net), di samping faktor-faktor lain 
seperti perubahan iklim, degradasi habitat akibat 
pembangunan bendungan, pencemaran air dan 
eksploitasi komersial. Pemilihan ikon ini dikhususkan 
untuk mengingatkan dan meningkatkan kepedulian 
dari semua pihak terhadap keberadaan satwa asli 
Indonesia di mana banyak diantara mereka yang 
statusnya terancam punah di alam liar.

Membersihkan Sagu (net.pic)
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Box 3.2. Replika Bunga Bangkai, Kharisma Tumbuhan Langka

Anjungan Rare Plants Pavilion dengan bunga bangkai 
sebagai maskot, dikunjungi ratusan ribu pengunjung.

Keunikan biodiversitas Indoneia memiliki 
kharisma luar biasa. Bunga bangkai 

(Amorphopallus titanium) dan bunga patma (Raflesia
spp.) adalah dua dari ribuan jenis tumbuhan endemik 
Indonesia. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 
Bogor, LIPI secara kreatif bekerja sama dengan 
Asosiasi Bunga Pemerintah Kota Goyang, Korea 
Selatan, berkolaborasi membentuk “replika” bunga 
bangkai, jenis tumbuhan langka tersebut. 

Dengan teknologi yang dikuasai, para pakar dan 
teknisi membuat tiruan seindah bentuk aslinya  dan 
memboyongnya ke Seoul, Korea Selatan. Replika 
tersebut dihadirkan di RarePlants Pavilion pada 
International Horticulture Goyang Korea 2013, yang
diselenggarakan dari tg 7-12 Mei 2013. 

Pameran diikuti oleh 120 peserta dari 20 negara. 
Sedikitnya, pavilion Indonesia dikunjungi oleh 600 
ribu orang, diliput dan disiarkan oleh tak kurang dari 
3.000 pemberitaan di dunia maya. Dan, replika bunga 
bangkai diposisikan sebagai mascot dengan anugrah 
“Popularity Award”.

Bunga terbesar di dunia ini memiliki memiliki 
karakteristik tinggi mencapai tiga meter,  berwarna 
merah mencolok, saat bunga mekar menyebarkan 
aroma, berbunga hanya satu kali dalam 3 sampai 
4 tahun, dengan masa dorman yang panjang, dan
hanya berada di hutan belantara tropika Indonesia.

Bunga bangkai, bunga rafles, kantong semar, 
komodo, badak, burung cendrawasih dan sejuta 
jenis kekayaan itu adalah asset bangsa yang luar 
biasa. Endemisme, kelangkaan, keunikan serta 
kharismanya adalah potensi besar. Bagaikan 
raksasa tidur yang menanti sentuhan dan kemasan 
agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya, baik langsung maupun tidak langsung 
bagi kesejahteraan umat manusia. Salah satunya 
adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata 
dengan tetap mengedepankan kelestarian 
lingkungan hidup.

Sumber: Sugiarti, PKT Kebun Raya Bogor
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BAB IV CATATAN 
KHUSUS PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP

p. Adaptasi Perubahan Iklim 
q. Penegakan Hukum
r. Kasus Kebakaran Hutan
s. Kasus Cinangka
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K
alitas lingkungan hiudup Indonesia 
cenderung menurun karena berbagai 
tekanan. Namun, di sela catatan ihwal 

mutu lingkungan yang menurun, bisa dijumpai 
upaya-upaya yang berpihak pada lingkungan 
hidup. Ini ibarat dua sisi yang saling berpacu, 

Adaptasi 
Perubahan 
Iklim

antara ancaman dan harapan bagi lingkungan hidup. 
Di beberapa lokasi dijumpai kasus maupun praktik 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
patut diberi catatan khusus.

p
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P
erubahan iklim menjadi salah satu pemicu 
(drivers) perubahan kualitas lingkungan hidup di 
Indonesia. Indonesia yang memiliki dua musim, 

perubahan yang dirasakan lebih kepada lamanya 
musim hujan dan musim kemarau. Dampaknya pun 
tidak bisa disamaratakan karena perbedaan geografis 
masing-masing daerah. Bisa saja daerah Indonesia 

bagian barat mendapatkan banyak hujan sementara 
bagian timur mengalami kekeringan yang panjang. 
Karena itu, dilakukan penelitian yang diinisiasi oleh 
KLH untuk mengukur sejauh mana tingkat kerentanan 
terhadap perubahan iklim dan adaptasi yang cocok 
dilakukan.

Banjir di daewrah Kampung Melayu, 
Jakarta Pusat (net.pic)
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Kajian Kerentanan DAS 
Citarum

S
ungai Citarum, sungai terpanjang dan terbesar 
di provinsi Jawa Barat, memiliki fungsi 
strategis di Indonesia. Sungai yang melewati 12 

wilayah administrasi kabupaten/kota, - Kabupaten 
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten 
Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, 
Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, 
Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota 
Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi -, menjadi 
sumber kehidupan dan aktivitas bagi jutaan 
manusia.

Tidak hanya untuk kebutuhan domestik dan 
rumah tangga, sungai Citarum juga digunakan 
untuk kepentingan industri, mulai dari irigasi hingga 
pembangkit listrik. Tiga bendungan penting yang 
bergantung kepada sungai Citarum adalah PLTA 
Saguling, PLTA Cirata, dan PLTA Jatiluhur. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum (Permen PU) No. 11A Tahun 2006, wilayah 
sungai Citarum merupakan wilayah sungai lintas 
provinsi yang melewati Banten, DKI Jakarta, dan 
Jawa Barat. Sehingga, kewenangan dan pengelolaan 
berada di Pemerintah Pusat. 

Akan tetapi, daerah aliran sungai (DAS) 
Citarum mendapatkan tekanan, antara lain 
berupa polusi, sanitasi, deforestasi, kekeringan, 
pendangkalan, hingga banjir. Hal tersebut 
disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang 
tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Areal 
DAS yang dulunya merupakan kawasan hutan, kini 
berubah menjadi kawasan pemukiman, industri 
bahkan perkebunan.

Lahan yang sebelumnya bervegetasi 
pun menjadi gundul dan gersang. Hal ini 
menyebabkan perbedaan volume air yang drastis, 
yaitu berlimpahnya air saat musim hujan dan 
berkurangnya air pada musim kemarau. 

Kondisi DAS Citarum diperparah dengan adanya 
perubahan iklim. Hal tersebut terpapar dalam buku 
bertajuk Vulnerability and Climate Risk Assessment 
of Villages at the Citarum River Basin. Dalam buku 
hasil studi KLH bekerja sama dengan CCROM-SEAP 
(IPB), AECOM, dan ADB, yang diterbitkan pada 2013 

ini menjelaskan tentang frekuensi banjir yang meningkat 
lantaran adanya perubahan iklim.

Kajian kerentanan menunjukkan bahwa perubahan 
tata guna lahan pada 2000, mengakibatkan frekuensi 
banjir terjadi 14 kali dalam setahun. Melihat situasi 
tersebut, maka perencanaan pembangunan DAS Citarum 
harus mempertimbangkan perubahan iklim untuk bisa 
menghasillkan kebijakan strategi ataupun program yang 
sesuai dengan kondisi masyarakat. 

Profil
Kerentanan
Desa DAS Citarum

Perubahan iklim mendorong adanya perbaikan dalam 
tata guna lahan DAS Citarum. Semakin lemah sistem 
ketahanan suatu daerah, maka semakin rentan terhadap 
dampak perubahan iklim.

Menurut Indeks Sensitivitas dan Tingkat 
Keterpaparan (Sensitivity and Exposure Index - SEI) dan 
Indeks Kapasitas Adapatif (Adaptive Capacity Index – ACI), 
profil kerentanan desa pada DAS Citarum dibagi menjadi 
lima tipe. 

Pada 2005, kerentanan kebanyakan desa yang berada 
di DAS Citarum berada pada kategori medium (Tipe 3). 
Sementara di 2011 lebih banyak didominiasi oleh Tipe 2. 
Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Sensitivitas dan 
Tingkat Keterpaparan telah meningkat di banyak desa, 
antara 2005 hingga 2011. Demikian halnya dengan Indeks 
Kapasitas Adaptif. 

Kategori desa yang berada di bawah kategori ‘sangat 
rentan’ mengalami penurunan sebanyak 3,84 persen (45 
desa) di 2005 dan 1,46 persen (17 desa) di 2011. Meskipun 
demikian, beberapa desa yang sebelumnya dikategorikan 
sebagai kurang/tidak rentan di 2005 menjadi lebih rentan 
di 2011 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

Kegiatan adaptasi yang harus dilakukan sebaiknya 
menitikberatkan kepada akses terhadap air, 
menyediakan alternatif pendapatan dan meningkatkan 
akses terhadap listrik, kesehatan dan fasilitas 
pendidikan. Perlu dicatat bahwa desa-desa dengan 
SEI yang rendah masih mengalami kesulitan dalam 
mengakses air bersih dan mendapatkan mata pencarian 
alternatif selain dari pertanian. 
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Tipe 5 - Sangat Rentan

Tipe 4 - Rentan

Tipe 3 - Menengah

Tipe 2 - Cukup Rentan

Tipe 1 - Tidak Rentan

PROFIL PERSENTASE DESA

KERENTANAN 2005 2011

Tipe 5 - Sangat Rentan 22.93        16.88

Tipe 4 - Rentan 24.04 51.33

Tipe 3 - Menengah 44.16 29.56

Tipe 2 - Cukup Rentan 5.03 0.77

Tipe 1 - Tidak Rentan 3.84 1.46

Sumber: Buku 
Vulnerability and 

Climate Risk 
Assessment of 

Villages at the Citarum 
River Basin

Gambar 4.1. Peta desa berdasarkan profil kerentanan

Saat ini, tingkat risiko banjir bagi desa-desa 
DAS Citarum bervariasi, dari tingkat sangat rendah 
menjadi sangat tinggi. Kebanyakan desa-desa 
tersebut dikategorikan rendah (R) dan rendah-
menengah (R-M). Tetapi, jika tidak ada pergeseran 
tingkat kerentanan dan mempertimbangkan iklim 
di masa depan, maka tingkat risiko banjir pada 
kebanyakan desa akan meningkat terlepas dari 
skenario emisi. Tingkat risiko banjir akan berubah 
dari R-M menjadi M-T(menengah-tinggi). Tingkat 
risiko banjir untuk periode 2071-2100 menjadi lebih 
tinggi ketimbang 2011-2040 dan 2041-2070.

Resiko Banjir DAS Citarum

Risiko kekeringan di desa-desa DAS Citarum 
saat ini berada pada kategori menengah (M). 
Akan tetapi, risiko kekeringan meningkat di masa 
depan dibanding saat ini. Pada banyak kasus, 
risiko kekeringan akan meningkat dari Menengah 
(M) menjadi Menengah ke Tinggi (MT). Risiko 
kekeringan pada kebanyakan desa di DAS Citarum 
akan meningkat di masa depan berlaku untuk 
semua skenario emisi dan risiko tersebut akan terus 
meningkat hingga tahun 2100. 

Resiko Kekeringan
DAS Citarum

Kebanyakan desa di DAS Citarum sudah 
terekspos dengan risiko perubahan iklim, terutama 
pada tingkat menengah. Apabila pembangunan tidak 
memperhatikan tingkat kerentanan dikaitkan dengan 
dampak perubahan iklim, maka tingkat risiko iklim 
akan meningkat. Akibatnya, semakin banyak desa 
yang menjadi rentan.

Terdapat 25 desa yang membutuhkan aksi 
adaptasi secepatnya. Semua desa tersebut 
menghadapi ancaman banjir dan kekeringan, 
kecuali untuk Hegarmanah, Cinangsi, Gudang, 
dan Karangsegar yang terancam hanya tingkat 
kekeringan yang tinggi. Sementara, banjir 
mengancam Cirangrang, Cigondewah Kaler, Gempol 
Sari dan Jamika.

Tingkat keterpaparan dan sensitivitas pada 
kebanyakan desa di DAS Citarum meningkat dari 
menengah menjadi tinggi di periode 2005-2011. 
Begitu pula dengan kapasitas adaptasi. Faktor utama 
untuk sensitivitas adalah akses untuk air bersih, 
sementara peningkatan untuk kapasitas adaptasi 
adalah perbaikan akses listrik. 

Ada 17 desa yang rentan di 2011. Kebanyakan 
terletak di kota Bandung, yaitu sebanyak tujuh desa, 
-- Babakan Ciparay, Cirangrang, Margahayu Utara, 
Margasuka, Binong, Babakan Asih, dan Cigadung 
--, serta beberapa desa di Purwakarta, Karawang, 
Cianjur, dan Bekasi. 

Dengan asumsi tidak ada perubahan indeks 
kerentanan pada desa-desa tersebut, maka 
tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim 
akan meningkat di masa depan. Ada 25 desa di 
bantaran DAS Citarum yang saat ini sudah mencapai 
level menengah dan sangat tinggi untuk tingkat 
kerentanan terhadap perubahan iklim. Desa-desa 
tersebut kemungkinan besar masih berada pada 
tingkat kerentanan yang tinggi dan sangat tinggi. 
Kebanyakan dari mereka juga sudah rentan terhadap 
bahaya banjir dan risiko kekeringan. 

Penerapan Adaptasi terhadap 
Perubahan Iklim
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Kajian Kerentanan Kabupaten Malang

D
ataran tinggi Malang adalah rumah bagi 
3.349.503 penduduk dalam kondisi baseline
(BPS 2010). Total populasi di Kabupaten 

Malang (data 2008) adalah 2.413.779 dengan densitas 
810 penduduk per km2. Total populasi Kota Malang 
(data 2008) adalah 816.617 orang dengan kepadatan 
7420 penduduk per km2.

Jumlah penduduk di Kabupaten Malang adalah 
kedua terbesar di Provinsi Jawa Timur. Karena areanya 
yang luas, distrik Malang memiliki kepadatan penduduk 
yang lebih rendah daripada Kota Malang dan Batu. 
Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan sensus 2000 
adalah sekitar 0,67 persen per tahun. 

Saat ini, baru Kota Batu yang memasukkan aspek 
adaptasi dalam RPJMN-nya, yang menyatakan bahwa 
perubahan iklim akan berpengaruh pada sektor 
pertanian. Isu strategis yang dianalisis oleh kajian ini 
adalah aspek yang terancam oleh dampak perubahan 
iklim seperti air, pertanian, dan sektor kesehatan.

Berlokasi di hulu sungai Brantas, dataran tinggi 
Malang bertanggungjawab untuk memelihara 
ketersediaan air. Pasalnya, cadangan air di Kota 
Malang diperkirakan telah berkurang selama 20 tahun 
belakangan ini, dan hanya tersisa 10 persennya. Hal ini 
diperkirakan akibat perubahan tata guna lahan menjadi 
permukiman dan zona komersial.

Dalam konteks bahaya banjir, Perum Jasa Tirta I 
mencatat enam kejadian banjir di dataran tinggi Malang 
yang menimbulkan dampak serius selama kurun waktu 
2002-2006.

Isu strategis terkait aktivitas pertanian, khususnya 
daerah Kota Batu dan Kabupaten Malang karena 
pertanian adalah kontributor tertinggi PDB di kedua 
daerah tersebut, yang menjadi sumber nafkah 
utama dan menyerap tenaga kerja terbesar. Namun, 
produktivitas pertanian sangat bergantung pada kondisi 
iklim.

Berikut ini beberapa isu strategis khususnya untuk 
sektor pertanian di Dataran Tinggi Malang:

Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir 
di tanah pertanian yang berujung pada gagal 
panen, contohnya di sawah. Jika hujan hanya 
terkonsentrasi di bulan-bulan tertentu, sisanya 
akan mengalami kekeringan, seperti di lahan kering 
Donomulyu, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, 
Pagak, Ampelgading, dan Pancokusumo
Awal musim hujan dan kering telah berubah 
sehingga petani kesulitan memulai musim 
tanam, contohnya pada lahan kering dan basah di 
Donomulyu, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, 
Pagak, Ampelgading, dan Pancokusumo.
Musim hujan berubah menjadi lebih pendek yang 
diikuti dengan musim tanam yang lebih pendek. 
Petani memilih untuk menanam palawija, contohnya 
di Donomulyu, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, 
and Pancokusumo.
Ketersediaan air untuk pertanian telah berkurang, 
sehingga memacu konversi lahan menjadi non 
pertanian. Hal ini terjadi di Kedungkandang, Sukun, 
Blimbing, Lowokwaru, Batu, Junrejo, dan Bumiaji.

Pemandangan malam hari, 
Batu, Malang (net.pic)
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Gambar 4.2. Peta bahaya kekurangan air pada kondisi Baseline

Gambar 4.3. Peta bahaya kekurangan air pada kondisi proyeksi

Kajian Risiko dan Pilihan Adaptasi 
untuk Sektor Air

Pada kondisi baseline, total luas daerah yang banjir 
hazard-nya sangat tinggi di Kabupaten Malang adalah 
4,52 km2 dan Kota Malang 5,96 km2. Di sisi lain, pada 
kondisi projection, total luas yang memiliki hazard
tertinggi adalah 261,15 km2 di Kabupaten Malang, 
78,32 km2 di Kota Malang, dan 6,65 km2 di Kota Batu. 

Analisis Bahaya Longsor (Hazard 
Analysis of Landslide)

Berdasarkan luasan area tingkat bahaya, tingkat 
tertinggi berkisar antara 6.020.000 m2 hingga 1.240.000 

m2. Hal tersebut terjadi pada Oktober dan Nopember. 
Luasan bahaya longsor tertinggi berkisar antara 
11.600.000 m2 hingga 6.420.000 m2, dan beradadi level 
tinggi pada periode Januari-Agustus. 

Analisis Bahaya Kekurangan Air 
(Hazard Analysis of Water Shortage)

Analisis bahaya kekurangan air dibuat 
berdasarkan dampak langsung dari perubahan 
iklim dan bahaya potensial fisik. Hasilnya adalah 
didominasi oleh tingkat menengah hingga tinggi.
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Air Terjun Coban Rondo, Malang (net.pic)
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Analisis Kerentanan (Vulnerability 
Analysis)

Kerentanan untuk semua hazard akibat perubahan 
iklim dianalisis berdasarkan bahaya teridentifikasi, 
contohnya kerentanan kekurangan air, kerentanan 
terhadap banjir, dan kerentanan terhadap longsor. 
Untuk tiap kerentanan, komponen yang dianalisis 
adalah kepadatan penduduk, tata guna lahan, 
peran infrastruktur, kebutuhan air, sumber air, dan 
kesejahteraan penduduk.

Sementara kerentanan bahaya sektor air, terdiri 
dari paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. 
Setiap komponen memiliki indikator sendiri. Terdapat 
asumsi yang digunakan dalam analisis kerentanan, 
yaitu: Nilai tiap indikator dinamis; pendekatan 
proyeksi linier; unit spasial (kecamatan). 

Pada periode baseline (2010), area dengan 
kerentanan tertinggi terhadap banjir umumnya 
terdapat di Kota Malang.

Dalam menganalisa kerentanan terhadap longsor, 
indikator yang digunakan sama dengan indikator 
untuk banjir. Area yang sangat rentan adalah Kota 
Malang. Beberapa area lain tersebar di Kota Batu, 
serta bagian tengah dan utara Kabupaten Malang. 

Kerentanan terhadap kekurangan air terdiri dari 
tiga komponen dan indikator, antara lain: kebutuhan 
air selaku indikator paparan; sumber daya air sebagai 
indikator sensitivitas; dan kesejahteraan populasi 
sebagai indikator kapasitas adaptasi.

Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.4. Peta kerentanan terhadap kekurangan air di dataran tinggi Malang, pada kondisi baseline dan proyeksi

Analisis Risiko
Hasil analisis untuk sektor air, baik baseline

maupun proyeksi, divisualisasikan dalam peta. Peta 
ini dibentuk dari overlay dua peta, yaitu peta bahaya 
dan peta kerentanan. 

Analisis Risiko Banjir (Risk Analysis of 
Flood)

Dalam kondisi baseline, area yang memiliki risiko 
paling tinggi adalah Kota Malang karena 18,67 persen 
Kota Malang mengalami risiko banjir sangat tinggi. 
Pada kondisi proyeksi, 80,23 persen Kota Malang 
diestimasi akan mengalami banjir besar. 

Analisis model bahaya banjir juga dilakukan untuk 
DAS. Berdasarkan analisis detail untuk tiap DAS, 
potensi banjir yang sangat besar terdapat di DAS 
Bango.

Dalam kondisi baseline, risiko banyak terdapat 
di daerah pemukiman.Sedangkan untuk kondisi 
proyeksi, risiko tertinggi terdapat di airport.

Analisis Risiko Longsor (Risk Analysis 
of Landslide)

Dalam kondisi baseline, risiko sangat tinggi 
terdapat di daerah terbangun (3.352,39 m2),
perkebunan (45.934,96 m2), pemukiman (111.493,88 
m2) padi irigasi (27.890,22 m2).

Untuk kondisi proyeksi, tingkat risiko sangat 
tinggi terdapat di area fasilitas umum (15.634,89 m2),
hutan lindung (60,78 m2), area industry dan gudang 
(2.908,91 m2), daerah pariwisata (41.603,05 m2),
perkebunan (3.673,96 m2), perdagangan dan jasa 
(70.600,75 m2), permukiman (624.679,50 m2), ruang 
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terbuka hijau (19.507,86 m2), dan sempadan sungai 
(13.654,42 m2).

Analisis Risiko Kekeringan (Risk 
Analysis of Water Shortage)

Berdasarkan gambar, risiko kekurangan air di 
dataran tinggi Malang relatif rendah pada kondisi 
baseline dan diproyeksikan mengalami peningkatan 
pada 2030.

Hasil Kajian Risiko dan Pilihan 
Adaptasi untuk Sektor Pertanian 

Dampak yang dianalisis dalam kajian ini adalah 
potensi penurunan produktivitas, potensi pengurangan 
area panen, potensi pengurangan luas lahan, dan 
potensi penurunan produksi tanaman. Dalam hal 
potensi penurunan hasil pertanian, analisis didasarkan 
pada asumsi penurunan produktivitas tanaman dan 
area panen, yang mempunyai hubungan kuat dengan 
perubahan temperatur dan curah hujan. 

Analisis Bahaya Penurunan 
Produktivitas Tanaman 

Estimasi penurunan produktivitas tanaman di 
dataran tinggi Malang dilakukan untuk padi dan jagung. 
Hasilnya adalah penurunan sebesar 12,4 persen untuk 
padi lahan basah, 10,4 persen untuk padi lahan kering, 

dan 10 persen untuk jagung pada periode 2030. Setiap 
tahunnya, penurunan produktivitas akan mencapai 
0,62 persen untuk lahan basah, 0,52 persen pada lahan 
kering, dan 0,50 persen pada produktivitas jagung. 

Berdasarkan analisis, penurunan produktivitas di 
padi lahan basah jika terakumulasi akan menjadi 0,829 
ton/tahun pada2030. Sementara, mayoritas sawah 
irigasi akan mengalami penurunan produktivitas hingga 
0,982 ton/ha (tingkat sangat bahaya). 

Akumulasi penurunan produktivitas padi lahan 
kering periode 2030 sekira 0,542 ton/ha dan maximum
fall dari padi lahan kering 0,587 ton/ha (tingkat 
sangat bahaya). Untuk jagung, akumulatif penurunan 
produktivitas akan menjadi 0,471 ton/ha rata-rata pada 
2030.

Analisis Kerentanan 
Analisis kerentanan pada sektor pertanian 

didasarkan pada tiga komponen yaitu tingkat 
keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif. 
Tingkat keterpaparan merupakan elemen utama dari 
sektor pertanian yang terkena dampak perubahan 
iklim.

Sensitivitas merepresentasikan kondisi masyarakat 
dan lingkungan mereka yang rentan terhadap 
gangguan, pemicu gangguan atau sebaliknya, dapat 

Jalan aspal longsor (net.pic)
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mengurangi gangguan tersebut. Indikator untuk tiap 
komponen kerentanan adalah sebagai berikut :

Indikator kerentanan: lahan pertanian dan 
jumlah petani
Indikator sensitivitas: tipe lahan pertanian 
(non-irigasi), topografi (tingkat ketinggian) dan 
pendapatan petani.
Indikator kapasitas adaptif:  infrastruktur 
irigasi, tingkat pendidikan, dan kontribusi sektor 
pertanian terhadap PDB.

Tingkat Keterpaparan
Berdasarkan perhitungan,tingkat keterpaparan di 

Kota Malang pada 2030 mendatang sama dengan di 
2010, kecuali untuk Kalipare yang menurun dari level 
tinggi di 2010 menjadi menengah pada 2030. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa lima 
kecamatan berada pada level yang sangat rendah, 
11 kecamatan berada pada level rendah, dan 18 
kecamatan pada level sedang. Dengan demikian, 
perhatian lebih harus diberikan kepada lima kecamatan 
yang terkena dampak sangat tinggi dan tinggi, baik 
pada periode 2010 maupun 2030. Lima kecamatan 
tersebut adalahDonomulyo, Bantur, Sumbermanjing, 
Poncokusumo, dan Singosari. Sementara untuk daerah 
perkotaan, tingkat keterpaparan lebih rendah karena 
memiliki lebih sedikit lahan pertanian dan petani. 

Kajian Sensitivitas 
Kajian sensitivitas perubahan iklim di kota Malang 

menggunakan tiga indikator, yaitu tipe lahan pertanian, 
topografi, dan pendapatan petani. Hasilnya, banyak dari 
kecamatan di Kota Malang akan menjadi sangat sensitif 

terhadap dampak perubahan iklim, yaitu sebanyak 20 
kecamatan dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi, 
dan delapan dengan tingkat yang tinggi pada 2030.

Hanya dua kecamatan yang memiliki tingkat 
sensitivitas sangat rendah terhadap perubahan iklim, 
yaitu Pujon dan Klojen, di 2030. Sementara empat 
kecamatan memiliki tingkat sensitivitas yang rendah 
dan sisanya tergolong menengah.

Kondisi ini tergolong buruk dari 2010 yang 
didominasi oleh 17 kecamatan dengan tingkat 
sensitivitas yang tinggi dan 13 kecamatan dengan 
tingkat menengah. 

Sebagai tambahan, 22 kecamatan akan memiliki 
tingkat sensitivitas lebih tinggi di 2030 ketimbang 
12 kecamatan pada tingkat yang sama, dan tujuh 
kecamatan memiliki tingkat sensitivitas yang rendah. 

Dengan melihat perkiraan di 2010, pada kecamatan 
yang memiliki banyak lahan pertanian non-irigasi, 
dataran rendah, dan pendapatan petani yang rendah, 
maka potensi sensitivitas menjadi sangat tinggi. 
Sebaliknya, proyeksi di 2030 menunjukkan bahwa 
kecamatan yang memiliki areal pertanian non-irigasi 
yang luas, dataran rendah, dan pendapatan petani yang 
rendah memiliki tingkat sensitivitas yang rendah.

Kapasitas Adaptif 
Kajian kapasitas adaptif pada sektor pertanian di Kota 

Malang menggunakan tiga indikator, yaitu infrastruktur 
untuk irigasi, tingkat pendidikan, dan akses ke ibukota. 
Kajian dilakukan berdasarkan pada 2010 dan proyeksi 2030. 

Perkebunan Sawi di lereng Batu, 
Malang (net.pic)
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Pemukiman padat, di lembah Malang (net.pic)
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Kapasitas adaptif di 2010 pada delapan kecamatan 
dikategorikan sebagai sangat rendah, 15 kecamatan 
dengan kapasitas adaptif rendah, sembilan kecamatan 
dengan kapasitas adaptif menengah, tujuh kecamatan 
dikategorikan tinggi, sementara dua kecamatan 
memiliki kapasitas adaptif sangat tinggi (kecamatan 
Blimbing dan Lowokwaru).

Proyeksi untuk kapasitas adaptif pada 2030 tidak 
begitu menggembirakan karena banyak kecamatan 
yang kurang memiliki kapasitas. Sembilan kecamatan 
memiliki kapasitas sangat rendah dan 18 kecamatan 
berkapasitas adapatif yang rendah. 

Meski demikian, beberapa perkembangan dapat 
dilihat dari beberapa kecamatan yang berhasil 
meningkatkan kapasitas adaptif mereka. Di antaranya, 
lima kecamatan memiliki kapasitas yang tinggi dan 
tujuh dengan kapasitas sangat tinggi. Misalnya, 
Donomulyo, Kalipare, dan Pagak diproyeksikan akan 
memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dari sebelumnya 
dikategorikan sebagai rendah.

Komponen Total Kerentanan
Berdasarkan kondisi di 2010, maka secara garis 

besar dapat dikatakan bahwa sektor pertanian di Kota 
Malang rentan terhadap dampak perubahan iklim. 
Lebih dari setengah kecamatan yang ada dikategorikan 
sebagai rentan (17 kecamatan), atau sangat rentan (16 
kecamatan) terhadap dampak perubahan iklim. Hanya 
ada dua kecamatan, yaitu Klojen dan Blimbing, yang 
memiliki tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim 
yang sangat rendah, diikuti oleh Lowokwaru (rendah). 
Sementara Sumberpucung, Kedungkandang, Sukun, 
Batu, serta Junrejo diklasifikasikan sebagai menengah. 

Kondisi kerentanan yang tinggi dan sangat tinggi 
di Kota Malang disebabkan oleh tingkat keterpaparan, 
sensitivitas, dan kapasitas adaptif yang rendah. 

Kebanyakan kecamatan memiliki area pertanian yang 
sangat luas namun dengan infrastruktur yang rendah. 

Sebaliknya, daerah perkotaan yang memiliki tingkat 
keterpaparan dan sensitivitas rendah dan kapasitas 
adaptif yang tinggi membuat daerah tersebut menjadi 
kurang rentan terhadap dampak perubahan iklim. 

Proyeksi ke depan juga kurang menggembirakan. 
Setidaknya lebih dari setengah jumlah kecamatan yang 
ada dikategorikan menjadi tinggi atau sangat tinggi 
terkait tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan 
iklim. Sementara terdapat penurunan jumlah 
kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan yang 
menengah. Situasi tersebut semakin buruk, mengingat 
kecamatan dengan tingkat kerentanan yang sangat 
tinggi meningkat menjadi 26 kecamatan, dan delapan 
kecamatan masih berada pada tingkat kerentanan yang 
tinggi.

Beberapa kecamatan harus menghadapi situasi 
yang buruk karena berpindah dari tingkat menengah 
atau tinggi menjadi sangat rentan terhadap dampak 
perubahan iklim. Baik tinggi ataupun sangat tinggi, hal 
tersebut mengindikasikan bahwa dampak perubahan 
iklim terhadap produksi pertanian di Kota Malang 
sangat membahayakan. Dengan begitu, strategi 
adaptasi perlu untuk ditingkatkan agar tingkat 
kerentanan tidak memengaruhi produksi pertanian, 
ketersediaan pangan, dan kecukupan pangan di Kota 
Malang.

Meski demikian, Pujon merupakan satu-satunya 
kecamatan yang mengalami penurunan tingkat 
kerentanan, dari sangat rentan menjadi rendah karena 
daerah tersebut menjadi kurang sensitif terhadap 
perubahan iklim akibat berkurangnya lahan pertanian. 
Perubahan di 2030 dikaitkan dengan perubahan dinamis 
dari daerah non-irigasi dan infrastruktur irigasi. 

Petani di Wiyurejo, Pujon, Malang (net.pic) 
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Kajian Kerentanan Sumatera Selatan
Kedua gambar menunjukkan bahwa area yang 

sangat rentan diwakili oleh warna merah lalu oranye. 
Kondisi pada 2010, area tersebut ditemukan di kota 
Palembang. Namun, berdasarkan Tata Kota 2030, 
warna merah dan oranye akan menyebar ke kota 
Prabumulih dan Lubuk Linggau serta kecamatan 
Banyuasin.

Analisis Risiko 
Analisis risiko sangat penting untuk melihat 

seberapa besar atau tinggi ancaman yang berdampak 
pada daerah pesisir Sumatera Selatan. Dampak banjir 
harus dihadapi oleh daerah pesisir, terutama untuk 
sektor pertanian, perikanan, hutan produksi, dan 
pemukiman penduduk. Sama halnya dengan fasilitas 
jalan yang sangat berisiko di enam kota tersebut 
(Banyuasin, OKI, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan 
Ilir, dan Palembang).

Pilihan Adaptasi 
Konsep adaptasi untuk kawasan pesisir Sumatera 

Selatan mempertimbangkan beberapa hal yaitu 
konsep tingkat adaptasi pada level meso, rencana 
pengembangan daerah masa kini dan mendatang, 
tingkat kerentanan, karakteristik (tata guna lahan), dan 
dampak yang mungkin terjadi. 

Pertimbangan tersebut akan menghasilkan 
rencana adaptasi yang dibagi menjadi empat region 
seperti yang digambarkan berikut ini:

P
opulasi Sumatera Selatan adalah 7.446.401 
jiwa pada 2010 dengan jumlah terbanyak di 
kota Palembang, yaitu 1.452.840 jiwa atau 

19,51 persen dari total populasi. Sementara populasi 
terendah berada di Pagar Alam dengan 161.814 jiwa 
atau 1,70 persen dari total penduduk. 

Struktur Ekonomi 
Sektor pertambangan merupakan kontributor 

terbesar bagi PDB provinsi Sumsel, meskipun 
sempat mengalami penurunan pada periode 2003-
2008. Pemasukan yang disumbangkan oleh sektor 
pertambangan berasal dari minyak bumi dan gas 
mencapai 19,26 persen dari seluruh total PDB di 2008. 
Sektor yang memberikan pemasukan terbanyak bagi 
PDB adalah sektor pertanian yaitu sebesar 19,92 
persen, diikuti dengan sektor industri sebesar 17,45 
persen di 2008. 

Analisa Kerentanan 
Analisis kerentanan dilakukan melalui normalisasi 

tiap-tiap elemen kerentanan, yaitu topografi, 
ketinggian, tata guna lahan, kepadatan penduduk, dan 
infrastruktur, ke dalam tingkat kerentanan. Setiap 
elemen kerentanan diperhitungkan berdasarkan 
tingkat sensitivitas terhadap bahaya permukaan air 
laut.

Peta agregat dari semua elemen pada 2010 dan 
2030 ditujukkan oleh gambar diatas:

Jembatan Ampera (net.pic)
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Region Lokasi  Karakteristik Dampak Kenaikan Muka Air Laut Strategi Adaptasi

Daerah pesisir 
Banyuasin & 
Musi Banyuasin

A Aktivitas
pertanian

Permukiman
perdesaan

Hutan, Lahan 
basah pesisir, 
Bakau

Habitat alamiah pesisir akan 
bermigrasi ke arah daratan, harus 
dicatat bahwa migrasi ini akan 
menimbulkan konflik dgn sekitarnya/ 
area pembangunan yg direncanakan/ 
area produktif alamiah lainnya (cth. 
Pertanian, Hutan produktif, dll) 

Perubahan ekosistem pesisir

Intrusi air laut akan mengurangi 
kualitas air

Perubahan garis pantai

Perlindungan dan pembangunan 
daratan pesisir dengan melarang 
pola pembangunan sejajar 
garis pantai dan mengarahkan 
pembangunan ke arah daratan.

Strategi akomodasi untuk 
permukiman desa pesisir dan 
infrastruktur penting lainnya.

Living shoreline / “Soft” measure – 
Pemanfataan dan perlindungan hutan 
bakau dan hutan lainnya di wilayah 
pesisir.

Kebijakan adaptif di bidang pertanian 
dan sektor air yang berkaitan dgn 
penurunan kualitas air.
Perlindungan melalui "soft" dan 
"hard" measurement.

Daerah pesisir 
Banyuasin & 
Musi Banyuasin

B Daerah
perencanaan
Pembangunan
Pelabuhan
Tanjung Api-
Api

Habitat alamiah pesisir akan 
bermigrasi ke arah daratan, migrasi 
ini akan menimbulkan konflik dgn 
sekitarnya/ area pembangunan yg 
direncanakan yaitu, Pelabuhan laut 
internasional Tanjung Api-Api.

Kenaikan muka air laut akan 
berpengaruh langsung terhadap 
infrastruktur melalui proses inundasi.

Perubahan garis pantai

Akomodasi untuk beberapa elemen 
infrastrutur di pelabuhan Tanjung 
Api-Api yang telah direncanakan.

Gambar 4.5. Peta agregat dari semua elemen pada 2010 dan 2030

(Table 4.2) Adapatasi region dan dampak kenaikan permukaan air laut
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Region Lokasi  Karakteristik Dampak Kenaikan Muka Air Laut Strategi Adaptasi

Kota
Palembang

D Kawasan
permukiman
industri, aktivas 
perekonomian

Sungai Musi, 
wilayah estuary

Transportasi
air

Kenaikan probabilitas kejadian dan 
kedalaman banjir karena keberadaan 
sungai-sungai besar (yaitu, Sungai 
Musi dan Sungai Banyuasin) yang 
memberikan jalur untuk proses 
intrusi air laut.

Perlindungan pembangunan dan 
membangun wilayah melalui 
regulasi dan monitoring perubahan 
pemanfaatan lahan

Akomodasi dan konsep perlindungan 
banjir untuk wilayah pembangunan

Tunas-tunas muda bermunculan 
di lahan bekas terjadinya 
kebakaran hutan (net.pic)

Daerah pesisir 
Banyuasin dan 
OKI

C Lahan basah 
daerah pesisir, 
Hutan bakau 
produksi dan 
perikanan.

Pertanian

Permukiman
perdesaan

Abrasi
moderat yang 
disebabkan
oleh
gelombang
yang datang 
dari Selat 
Karimata

Kenaikan laju erosi

Habitat alamiah pesisir akan 
bermigrasi ke arah daratan, harus 
dicatat bahwa migrasi ini akan 
menimbulkan konflik dgn sekitarnya/ 
area pembangunan yg direncanakan/ 
area produktif alamiah lainnya (cth. 
Pertanian, Hutan produktif, dll)

Ekosistem pesisir berubah

Perubahan garis pantai

Intrusi air laut akan mengurangi 
kualitas air, menyebabkan air 
menjadi payau.

Perlindungan dan pembangunan 
daratan pesisir dengan melarang 
pola pembangunan sejajar 
garis pantai dan mengarahkan 
pembangunan ke arah daratan.

Strategi akomodasi untuk 
permukiman desa pesisir dan 
infrastruktur penting lainnya.

Living shoreline / “Soft” measure – 
Pemanfataan dan perlindungan hutan 
bakau dan hutan lainnya di wilayah 
pesisir.

Kebijakan adaptif di bidang pertanian 
dan sektor air yang berkaitan dgn 
penurunan kualitas air.

Konsep Silvo-fishery dan perikanan 
bio-filter untuk aktivitas perikanan

Sistem pertanian "flooding"
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opulasi penduduk kota Tarakan mencapai 
193.069 jiwa pada 2010 yang merupakan 
kenaikan dari pada 116.995 jiwa di 2000. Dengan 

demikian, tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 
6,50 persen per tahun selama sepuluh tahun, jauh di 
atas pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49 
persen per tahun pada periode yang sama. 

Persebaran penduduk lebih banyak terkonsentrasi 
di kecamatan Tarakan Barat, terutama Karang Anyar 
dan Karang Anyar Pantai. Desa dengan penduduk 
terpadat adalah Selumit Pantai (340/ha) yang terletak 
di kecamatan Tarakan Tengah. 

Mayoritas penduduk Tarakan bekerja sebagai 
nelayan, petani, dan pekerja pabrik, atau berada dalam 
dunia bisnis dan pelayanan (Bappeda Tarakan, 2011).

Kegiatan nelayan, biasanya ditemukan di kecamatan 
Tarakan Utara dan Karanganyar Pantai (Tarakan 
Barat).
Kegiatan pertanian pangan tersebar di kecamatan 
Tarakan Utara, Tarakan Tengah, dan Tarakan Timur.
Pekerja pabrik dipekerjakan di zona industri yang 
berada di sekitar pulau.
Kegiatan bisnis dan pelayanan terpusat di daerah 
kota lama, seperti desa Karang Anyar Pantai, Karang 
Anyar, Karangrejo, Karangbalik di kecamatan 

Kajian Kerentanan Tarakan

Tarakan Barat; desa Selumit Pantai, Selumit, 
Sebengkok di kecamatan Tarakan Tengah; desa 
Lingkasujung, Gununglingkas, Pamusian, dan 
Mamburungan di kecamatan Tarakan Timur.

PDB Tarakan mencapai Rp 5,24 triliun (dari minyak 
dan gas) atau Rp 4,77 triliun (tanpa minyak dan gas) 
pada 2008. Meski demikian, perekonomian Tarakan 
didominasi oleh perdagangan, hotel dan katering yang 
berkontribusi 38,14 persen dari total PDB 2008. 

Pemenang Lomba Foto Satwa 
Internasional 2013, satwa khas 
Tarakan, Monyet Belanda.
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Sektor perdagangan menyumbangkan pendapatan 

lebih besar yaitu 36,34 persen, diikuti oleh sektor 
manufaktur sebesar 15,27 persen. Sementara sektor 
pertanian berkontribusi pada 11,30 persen dari 
ekonomi dan pertanian menyumbangkan 7,45 persen. 

Dampak dari perubahan iklim pada kawasan 
pesisir, sumber mata air, dan kesehatan pada 
dasarnya akan menambah tekanan lingkungan kota 
Tarakan. Namun di sisi lain, program pembangunan 
yang dilaksanakan oleh Tarakan justru menambah 
tingkat kerentanan tersebut, sehingga risiko dari 
dampak perubahan iklim akan semakin meningkat. 
Dengan demikian, persiapan adaptasi perlu dilakukan 
untuk membuat kota tersebut menjadi tahan terhadap 
dampak perubahan iklim. 

Berikut beberapa isu strategis untuk kota 
Tarakan:

Dinamika kawasan pesisir yang aktif dan 
kompleks bisa berujung kepada erosi dan 
sedimentasi. Proses erosi telah mencapai 
pantai-pantai di kota Tarakan.Pantai Timur 
misalnya, beberapa kejadian erosi telah 

berdampak kepada kehidupan masyarakat 
sekitar. 
Tata guna lahan dalam RT/RW Tarakan mungkin 
akan meningkatkan kerentanan terhadap 
perubahan iklim di kawasan pesisir, terutama di 
pantai Barat yang lebih padat dan berkembang, 
serta pantai Timur yang mulai mengembangkan 
inisiatif untuk turisme. Sebagai pulau kecil, 
posisi Tarakan tidak menguntungkan secara 
geografis, sehingga kota tersebut rentan 
terhadap perubahan iklim, terutama risiko dari 
kenaikan permukaan air laut, monsoon tropis, 
banjir, dan kekeringan. Lokasi yang jauh dari 
daratan Kalimantan Timur juga membuat kota 
ini rentan untuk terputus dari ketersediaan 
barang seandainya perubahan iklim terjadi. 
Terkait dengan aspek populasi dan kesehatan 
sosial, maka kepadatan penduduk dapat 
memperburuk keadaan, terutama dari jumlah 
pencari kerja, serta kedatangan migran yang 
akan membebani kesehatan infrastruktur. 
Secara sosial, akan ada tekanan antara migran 
dan penduduk lokal. 

Hutan mangrove (net.pic)
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Kajian Risiko dan 
Pilihan Adaptasi di 
Kawasan Pesisir

B
encana banjir di kawasan pesisir Tarakan tidak 
hanya dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air 
laut secara global tetapi juga beberapa faktor 

lainnya, seperti pasang laut, ENSO/ La Nina, badai, 
angin, dan tsunami. 

Peta Kumulatif Ancaman 
Peta kumulatif ancaman merupakan sebuah 

ilustrasi atau informasi terkait dengan potensi kumulatif 
ancaman yang disebabkan oleh perubahan iklim yang 
berdampak terhadap kawasan pesisir Tarakan. 

Table 4.3. Element Ancaman Terkait dengan Perubahan 
Kenaikan Permukaan Air Laut untuk SRES A1B

Gambar 4.6. Peta Agregat of All Vulnerability 2008 & 2030

Hasil Analisa Kerentanan 
Akhirnya, peta agregat dari seluruh elemen pada 

2010 dan 2030 ditunjukkan pada dua gambar berikut ini:

Kedua gambar tersebut menunjukkan daerah 
yang sangat rentan dengan warna merah diikuti oleh 
oranye. Kondisi 2010, daerah-daerah tersebut terletak 
di bagian Barat Laut Tarakan dan beberapa daerah di 

Juata Permai (Barat) and Juata Laut (Utara). Daerah-
daerah tersebut akan diperluas dengan adanya Tata 
Ruang 2030 hingga ke bagian Barat Tarakan dan 
Pantai Amal (pesisir bagian Timur). 
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Kesimpulan

B
erdasarkan keempat kajian kerentanan 
yang dilakukan, faktor perubahan iklim akan 
membuat tingkat kerentanan dalam suatu 

wilayah menjadi lemah. Pengaruh perubahan iklim 
pada umumnya berdampak pada sektor sumber daya 
air. Adapun dampak pada masing-masing sektor 
dapat digambarkan pada (Tabel 4.3) di bawah ini:

Tabel 4.3. Berbagai dampak perubahan iklim terhadap kajian

Semakin rusak daya dukung ekologi yang 
disebabkan, terutama oleh kegiatan ekstraktif, akan 
semakin rentan daerah tersebut dalam menghadapi 
dampak dari perubahan iklim. Kerentanan ini 
berimplikasi pada penurunan ketahanan lingkungan 
hidup. Artinya, kapasitas adaptif masyarakat semakin 
tertekan.

Ilustrasi perubahan iklim
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U
paya penegakan hukum lingkungan 
memang harus terus ditegakkan. Hal 
ini demi melindungi dan melestarikan 

lingkungan hidup dari kegiatan-kegiatan 
perusahaan yang telah melakukan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selama 2013, KLH telah melakukan 
penegakan hukum lingkungan dengan tiga 
instrumen penegakan yaitu (i) pengelolaan 
pengaduan masyarakat dan penerapan sanksi 
administrasi, (ii) penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup (penegakan hukum perdata) 
dan (iii) penegakan hukum pidana. 

Hingga saat ini terdapat beberapa kasus 
yang ditangani oleh KLH yaitu gugatan Menteri 
Lingkungan Hidup terhadap PT. Merbau 
Pelalawan Lestari (PT.MPL) di Kabupaten 
Pelalawan-Riau, gugatan Menteri Lingkungan 

Penegakan Hukum 
Lingkungan

Hidup terhadap PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) di 
Meulaboh-Aceh,dan pengajuan Peninjauan Kembali 
(PK) perkara gugatan Menteri Lingkungan Hidup 
terhadap PT. Selattasik-Indokwarsa di Bangka 
Belitung.

Satu kasus yang telah dimenangkan oleh KLH 
adalah kasus kebakaran hutan di Rawa Tripa yang 
dilakukan PT Kallista Alam oleh Pengadilan Negeri 
Meulaboh, Aceh.

Kemenangan KLH atas kasus Tripa menunjukkan 
bahwa upaya penegakan hukum lingkungan dapat 
diselesaikan lewat pengadilan.Keberhasilan 
memenangkan gugatan perkara pembakaran lahan ini 
juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bahwa 
prinsip “polluter pay principle” dapat berlaku dan 
menjadi efek jera bagi perusahaan perusak lingkungan 
lainnya.

q

Ilustrasi penegakan hukum tentang alam 
(net.vid)
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Kasus Rawa Tripa, Aceh
 2013, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 

mencatat sejarah baru penegakan hukum lingkungan 
dengan menangnya gugatan perdata Menteri 
Lingkungan Hidup terhadap PT Kallista Alam oleh 
Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh, terkait kasus 
pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa 
sawit dengan cara pembakaran.

Kemenangan Menteri Lingkungan Hidup atas 
gugatan PT Kallista Alam oleh Pengadilan Negeri 
Meulaboh, Aceh, berdasarkan Putusan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor: 12/
Pdt.G/2012/PN-MBO, tentang Gugatan Menteri 
Lingkungan Hidup Terhadap PT Kalista Alam pada 8 
Januari 2014. 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Meulaboh, Aceh, antara lain berisi amar putusan 
yang berbunyi, “Menyatakan Tergugat telah 
melakukan perbuatan melanggar hukum, menghukum 
Tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar 
Rp.114.333.419.000 (Seratus Empat Belas Milyar Tiga 
Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas 
Ribu Rupiah). Menghukum Tergugat untuk melakukan 
tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan biaya Rp. 
251.765.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar 
Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima 
Puluh Ribu Rupiah), dan memerintahkan tergugat tidak 
menanam di lahan gambut seluas 1000 ha.”

PT. Kallista Alam merupakan perusahaan 
perkebunan kelapa sawit yang memiliki area lahan 
kurang lebih seluas 1.605 hektar yang berada dalam 
Kawasan Ekosistem Leuser, Desa Pulo Kruet, 
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, 
Provinsi Aceh.

Awal diajukannya gugatan oleh kuasa hukum 
Menteri Lingkungan Hidup berdasarkan pada 
laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan (UKP4) tertanggal 11 
April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Menteri 
Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa terdapat 
titik panas (hotspot) yang mengindikasikan terjadinya 
dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan PT. 
Kallista Alam (data hotspot tersebut bersumber dari 
MODIS yang dikeluarkan oleh NASA).

Data dan informasi tersebut lalu dijadikan 
sebagai dasar bagi KLH dengan menugaskan satu 
tim lapangan yang beranggotakan para ahli, Jaksa 
Pengacara Negara dari Kejagung dan Kejati Aceh, 

Kebakaran lahan gambut (net.pic)

Burung Cempala Kuneng, satwa 
khas Aceh (net.pic)
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beserta staf KLH dan perwakilan Pemerintah Provinsi 
setempat untuk melakukan verifikasi lapangan pada 5 
Mei 2012 dan 15 Juni 2012. 

Verifikasi lapangan ini menyimpulkan bahwa PT. 
Kallista Alam telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum yaitu pembakaran lahan, atau setidaknya telah 
membiarkan terjadinya kebakaran lahan sehingga 
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan luas 
total lahan yang terbakar 1.000 hektar.

Berdasarkan hasil kesimpulan tim lapangan 
dan penelitian oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Ahli 
Kerusakan Lahan, terjadinya kebakaran lahan seluas 
1.000 hektar tersebut telah menimbulkan kerugian 
lingkungan yang harus dibayarkan PT. Kallista Alam 
kepada negara.Atas kerugian lingkungan yang timbul 
selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup melalui kuasa 
hukum bersama Jaksa Pengacara Negara Kejagung 
dan Kejati Aceh mengajukan gugatan ke PN Meulaboh 
pada 8 November 2012. 

Akibat kebakaran lahan tersebut, negara 
mengalami kerugian dan terjadi kerusakan lingkungan 
seperti hilangnya lahan hutan konservasi di Kawasan 
Ekosistem Lauser dan hampir punahnya beragam 
satwa yang dilindungi.

Kasus PT. Surya Panen Subur (PT.
SPS) di Meulaboh, Aceh
Gugatan Menteri Lingkungan Hidup kepada 

perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen 
Subur, mirip dengan kasus  PT. Kallista Alam yakni 
pembakaran hutan, atau setidaknya telah  membiarkan 
terjadinya kebakaran hutan. 

Kebakaran yang terjadi di lahan lokasi HGU PT.SPS 
tersebut juga menimbulkan kerugian lingkungan yang 
sangat besar. Atas dasar itu pula, tim kuasa hukum 
Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan Kejaksaan 
Agung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. Pasalnya, dalam AD/ART perusahaan 
dinyatakan domisilinya di Jakarta.Hingga saat ini 
kasus tersebut masih dalam proses persidangan di PN 
Jakarta Selatan.

Kasus  PT. Merbau Pelalawan 
Lestari (PT. MPL) di Kabupaten 
Pelalawan, Riau
PT Merbabu Pelalawan Lestari (PT MPL) adalah 

perusahaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan 
tanaman di area IUPHHK-HT, Kabupaten Pelalawan, 
Riau. Luas hutan yang dikelolanya sekira5.590 
hektar,terdiri dari hutan bekas tebangan seluas 400 
ha dan hutan primer seluas 5.190 ha yang merupakan 
kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi 
yang dapat dikonversi. 

Dalam melaksanakan usahanya, PT. MPL telah 
melakukan perbuatan melawan hukum berupa 

Kebakaran hutan dan Orang Utan 
yang terbakar karena terjerat 
jaring perangkap (net.pic)
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perusakan lingkungan hidup dengan cara melakukan 
penebangan hutan yang tidak sesuai dengan  peraturan 
perundang-undangan  maupun IUPHHK-HT sehingga 
menimbulkan kerugian lingkungan hidup. 

Karena itu, Menteri Lingkungan Hidup menggugat 
perusahaan ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau, 
dan hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses 
persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Peninjauan Kembali (PK)  
Perkara Gugatan Menteri 
Lingkungan Hidup terhadap 
PT Selattasik-Indokwarsa di 
Bangka Belitung
PT Selattasik-Indokwarsa adalah perusahaan 

pertambangan pasir kuarsa yang berlokasi di 
Bangka Belitung. Dalam kegiatan penambangannya, 
perusahaan ini tidak melakukan pengeboran eksplorasi 
dan studi kelayakan. Akibatnya, penambangan yang 
dilakukan tidak terencana dengan baik dan sistematis, 
tidak memiliki perencanaan pemulihan lingkungan 
pasca-tambang.

Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan  yang 
merambah hingga ke areal hutan  perizinan. Atas 
dasar itu, Kuasa Hukum Menteri Lingkungan Hidup 
tahun 2009  mengajukan gugatan terhadap perusahaan 
tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

Perkara kasus ini berkepanjangan karena para 
pihak mengajukan banding dan kasasi hingga ke 
Mahkamah Agung. Putusan pada tingkatan pengadilan 
sebagai berikut:

a. Putusan pengadilan tingkat pertama di 
PengadilanNegeri Jakarta Utara dimenangkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup.

b. Putusan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi 
DKI Jakarta dimenangkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup.

c. Putusan Kasasi di Mahkamah Agung dimenangkan 
Pihat Tergugat.

d. Belum ada putusan berkekuatan hukum tetap 
(Inkracht) karena Kementerian Lingkungan Hidup 
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara 
ini.

Selain kasus-kasus tersebut, ada beberapa 
kasus lainnya yang terjadi pada 2013 yang sedang 
dipersiapkan gugatan perdata (ganti rugi negara dan 

perbaikan pengelolaan lingkungan hidup), yakni:

a. Kasus pembakaran hutan dan lahan  oleh tujuh 
perusahaan perkebunan dan kehutanan di Provinsi 
Riau.

b. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan 
oleh empat perusahaan pertambangan nikel di 
Kabupaten Morowali ProvinsiSulawesi Tengah. 

Capaian dari penerapan tiga instrumen penegakan 
hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup pada 2013 adalah:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penerapan 
Sanksi Administrasi: 
 a. Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk 

sebanyak 157 pengaduan dan dari PROPER
peringkat HITAM sejumlah 76 perusahaan;

b. Dari 157 pengaduan yang diserahkan 
pengelolaannya ke instansi lingkungan hidup 
daerah,terdapat 133 pengaduan dan 24 
pengaduan dilakukan verifikasi; 

c.  Dari 76 Perusahaan PROPER HITAM dan 24 
pengaduan yang diverifikasi, sebanyak 75 
kasus dikenakan sanksi administrasi “paksaan



155
pemerintah”, satu kasus diteruskan untuk 
penegakan hukum  perdata dan empat 
penegakan hukum pidana. Sementara sisanya, 
hingga saat ini masih dalam proses penerapan 
sanksi administrasi.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 
(Penegakan Hukum Perdata): 
 a. 135 sengketa lingkungan hidup yang meliputi: 57 

sengketa lingkungan hidup yang sedang dalam 
proses verifikasi dan 78 sengketa lingkungan 
hidup telah selesai diverifikasi;

b.  Dari 78 sengketa lingkungan hidup yang selesai 
dilakukan verifikasi, 65 sengketa lingkungan 
hidup terbukti dan 13 sengketa lingkungan hidup 
tidak terbukti;

c. Dari 65 sengketa yang terbukti, 45 diselesaikan 
melalui mekanisme penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan. Sementara 20 sengketa 
lingkungan hidup diproses melalui pengajuan 
gugatan ke pengadilan; 

d.  Dari 45 sengketa lingkungan hidup yang 
diselesaikan di luar pengadilan, 26 sengketa 
telah ditandatangani kesepakatan penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 

dengan total penerimaan dana PNBP (Penerimaan 
Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 2.487.949.777. 
Sedangkan  19 sengketa sedang dalam proses 
penyelesaian sengketa; 

e.  Dari 20 sengketa lingkungan hidup yang 
diselesaikan melalui pengadilan, enamkasus 
dalam tahap penyusunan gugatan, limakasus 
dalam tahap proses persidangan, dan sembilan 
kasus telah memperoleh  putusan pengadilan.

3. Penegakan Hukum Pidana: 
a.  Jumlah kasus dugaan tindak pidana lingkungan 

yang ditangani sebanyak 109 kasus,  yakni 
merupakan gabungan dari:

 -  46 kasus lanjutan dari 2012 
 -  63 kasus baru di 2013 ;

b. Status dari  109 kasus tersebut: 
-. 52 kasus masih dalam proses pulbaket;
- 10 kasus dalam proses pemberkasan
- 40 kasus berkasnya  telah diserahkan ke Kejaksaan
- 3 kasus menunggu proses sidang
- 4 kasus dalam proses persidangan.

Kerusakan lingkungan akibat 
penambangan (net.pic)

Satwa liar yang terbunuh saat 
pembukaan hutan (net.pic)
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Kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa 
provinsi di Sumatera pada 2013. Provinsi Riau merupakan 
area yang paling parah terkena dampak. Akibat kebakaran 
tersebut juga menyebabkan masalah asap di Sumatera, 
Singapura dan Malaysia. Kabut asap yang timbul 
mengakibatkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan 
dan menurunnya jarak pandang yang menyebabkan 
penundaan beberapa penerbangan di Provinsi Riau.

Kejadian kebakaran di wilayah Provinsi Riau dipicu 
oleh indikasi pembukaan lahan dengan cara membakar 
dan diperparah dengan kondisi suhu ekstrim yang lebih 
dari 35oC dengan luas lahan gambut di wilayah Riau 
sebesar 56,1 persen yang mudah terbakar pada musim 
kemarau.

Pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) tertanggal 11 Juni 
hingga 18 Juni 2013 menunjukkan adanya 1.071 hotspot di 
Riau. Sementara menurut Greenpeace, pada 20 Juni 2013, 
jumlah titik api yang terpantau adalah 1.210 dan 98 persen 
terdapat di Riau. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Sawit Watch menyebutkan bahwa terhitung 13 Mei hingga 
20 Juni sudah ditemukan 4.840 titik api, 925 di antaranya 
di areal perkebunan sawit (850 di Riau dan 170 di Jambi). 

Hasil riset dari World Resources Institute yang meneliti 
kecenderungan historis peringatan titik api di Sumatera 
pada 26 Juni 2013, menunjukkan bahwa kebakaran hutan 
di Provinsi Riau masuk ke dalam pola yang lebih besar 
dalam kebakaran hutan dan lahan. Juni 2013 merupakan 
bulan terburuk dalam hal kebakaran hutan sejak 2001. 

Hipotesis dari Center for International Forestry 
Research (CIFOR) menyebutkan, banyak kebakaran pada 
Juni 2013 merupakan bagian dari pengembangan dan 
pengelolaan perkebunan. Dalam waktu sangat singkat 
ketika kebakaran memuncak, proporsi tertinggi terjadi 
pada lahan gambut. Kurangnya peta konsesi terbaru 
mendukung hipotesis ini. Kondisi cuaca (termasuk pola 
angin) juga memperburuk masalah asap pada Juni 2013 
dibanding dengan kejadian kebakaran sebelumnya.

Berikut data hotspots dari satelit NOAA-18 di Provinsi 
Riau pada 19 Juni 2013:

No Kabupaten Jumlah Hotspots (titik)

1 Rokan Hilir  35

2 Rokan Hulu  9

3 Dumai   4

4 Bengkalis 12

5 Siak   14

6 Pekanbaru 1

7 Kampar   6

8 Pelalawan 25

9 Indragiri Hilir  23

10 Indragiri Hulu  10

11 Kuantan Sengingi 3

Total   142

Tabel 4.4. Jumlah Titik Kebakaran Hutan di Riau

Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Riau/BBKSDA, 
perkiraan luas terbakar pada 1-19 Juni 2013 di Provinsi 
Riau seluas 3.709 ha, terdiri dari:

Tabel 4.5. Perkiraan Luas Kebakaran Hutan di Riau

No Kabupaten          Perkiraan Luas Terbakar (ha)

1 Rokan Hilir  2800

2 Rokan Hulu  200

3 Dumai   20

4 Bengkalis  500

5 Siak   20

6 Pekanbaru  4

7 Kampar   30

8 Pelalawan  115

9 Indragiri Hulu  10

10 Kuantan Sengingi  10

Total   3709

r Kasus Kebakaran Hutan

Kasus Kebakaran Kawasan Hutan 
dan Lahan di Provinsi Riau
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CIFOR menyebutkan, dari analisis citra satelit baru 
beresolusi lebih tinggi Landsat 8, wilayah Provinsi Riau 
menjadi area yang paling parah terkena dampak akibat 
kebakaran hutan. Citra Landsat direkam pada 25 Juni 
2013. Berikut beberapa kunci observasi CIFOR.

1. Terdapat puncak yang berbeda pada peringatan 
kebakaran harian NASA dalam rentang waktu 
sangat singkat antara 17 dan 25 Juni Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Peringatan kebakaran harian NASA di Sumatera Selama Juni 2013, 

menunjukkan puncak aktivitas api antara 17 dan 25 Juni

2. CIFOR menemukan kaitan spasial kuat antara 
lokasi peringatan api  dan area terbakar 
terobservasi di citra Landsat 8 pada 25 Juni 
(Gambar 2). 100.000 hektar(1.000 km2) titik api 
dipetakan dalam potret area terkena dampak 
paling parah, merupakan 3% dari total area yang 
dikaji.

Gambar 4.7. Sebuah foto di atas Riau menunjukkan area terbakar Juni 2013 (merah) 

dipetakan menggunakan citra Landsat 8 pada 25 Juni 2013 (latar) dengan peringatan 
kebakaran NASA (titik kuning) dideteksi antara 1 dan 30 Juni 2013



158

Gambar 4.8.100.000 ha wilayah dipetakan terbakar (merah) dalam area 

terkena dampak paling parah (kotak hitam). Peringatan kebakaran 
NASA ditandai dengan titik kuning. Tidak semua area terbakar terindikasi 
karena tutupan awan dan asap serta citra yang hilang. Sebagian besar api 

berada di lahan gambut (area coklat).

3. Bagian proporsi titik api yang 
sangat besar berada pada lahan 
gambut, berbeda dengan tanah 
mineral pada lahan (Gambar 
4.8.).

Gambar 4.9. Empat foto Landsat 8 pada 25 Juni 2013 di atas Riau

menunjukkan wilayah yang baru terbakar (wilayah ungu tua). Garis-
garis asap menunjukkan kebakaran aktif, masih dapat dilihat di foto 
bagian kiri. Bentuk persegi panjang area terbakar berada di tengah 

perkebunan (pola berjajar dan persegi), menyatakan bahwa kebakaran 
disengaja sebagai bagian dari pengelolaan perkebunan yang ada.

4. Titik api yang diamati didominasi 
berada di wilayah penggunaan 
lahan perkebunan mapan, baik 
itu skala besar maupun kecil. 
Sebagian besar kebakaran Juni 
2013 dalam wilayah kajian terjadi 
di luar hutan alam (Gambar 4.9.). 
Bagaimanapun, beberapa titik api 
tampak bergerak dari perkebunan 
hutan alam berdekatan.
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Gambar 4.10. (A) Foto di atas perkebunan 

akasia dua bulan sebelum kebakaran (22 

April 2013). 

Pola mirip persegi berjajar menunjukkan 
perkebunan industri. Area hijau 

menunjukkan pohon akasia tua. Area coklat 
menunjukkan tanah telanjang. Garis luar 

kuning menunjukkan wilayah yang terbakar. 
Foto tersebut diambil antara 17 dan 25 Juni 

2013. (B) Area yang sama setelah kebakaran 

(25 Juni 2013). Area terbakar (ungu tua 
dengan garis luar kuning) meliputi wilayah 

yang tadinya tanah dan pohon akasia tua.

5. Kebakaran terjadi di lokasi perkebunan 
baik akasia maupun minyak sawit dengan 
sedikit atau tidak ada tutupan pohon, dan 
pada tempat yang berisi tegakan pohon 
perkebunan (Gambar 4.10.).

Gambar 4.11. Sebuah foto Landsat 8 diambil pada 25 Juni 2013.

Gambar ini menunjukkan perkebunan industri yang ada (mirip pola berjajar 
persegi) di luar peta konsesi yang dipublikasikan (garis luar merah: minyak 

sawit; garis luar biru: akasia).

6. Area kebakaran terobservasi 
berada di dalam dan di luar 
wilayah konsesi, yang ditentukan 
dari peta resmi yang ada (Gambar 
4.11.). Sebagian titik api berada 
di luar wilayah konsesi ini 
memiliki pola yang menunjukkan 
perkebunan mapan.
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7.  Banyak titik api pada Juni 2013 berada di wilayah 
yang diklasifikasikan sebagai hutan alam pada 2007 
(Gambar 4.12.).

Gambar 4.12. Area yang terbakar pada Juni 2013 (merah) dan tutupan hutan 

alam 2007 (hijau).

Berikut rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan di 
Seluruh Indonesia sepanjang 2013.

NO PROVINSI LUAS KEBAKARAN (HA) KET

1 Jambi199,10
2 Kal-Sel 417,50
3 Sul-Teng 13,00
4 NTT  624,11  BTN Manupeu Tanadaru
5 Sum-Ut 175,00
6 Riau 1.077,50
7 Sum-Sel 484,15
8 Kal-Bar 22,70
9 Kal-Teng 3,10
10 Ja-Tim 1.352,14  BTN Baluran
11 Ja-Bar 252.80
12 NTB  12.00
13 Sul-Sel 36,50
14 Bali  60,50
15 DIY  6,00
16 Ja-Teng 31,20
17 Sul-Ut 0,25
18 Sul-Teng 1,00

J u m l a h 4.768,55

Sumber: Laporan rutin dari daerah (Dinas Kehutanan Provinsi/
Kabupaten/Kota, UPT Kementerian Kehutanan di Daerah, IUPHHK 
HA/HTI)

Upaya Penanggulangan 
Kebakaran Hutan
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan 

berbagai tindakan penanggulangan bencana 
kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau 
seperti yang dilakukan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama 
Manggala Agni dan kelompok Masyarakat Peduli 
Api melalui pemadaman kebakaran lahan dan 
hutan di daratan serta water bombing dari udara.

KLH melakukan koordinasi, pemantauan dan 
investigasi langsung pada lokasi kebakaran hutan 
dan lahan di Provinsi Riau, serta langkah-langkah 
penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran 
hutan dan lahan.

KLH berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan 
Tinggi Riau dan Kepala Kepolisian Daerah 
Riau untuk melaksanakan penegakan hukum 
lingkungan secara tegas dengan melakukan 
proses penyelidikan dan dapat ditingkatkan ke 
penyidikan apabila ditemukan bukti kesengajaan 
membuka lahan dengan cara membakar terutama
di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis 
dan Kota Dumai.

Tabel 4.7. Luas Kebakaran Hutan di Indonesia 2013
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Kepolisian daerah Riau juga melakukan mobilisasi 

pengendalian kebakaran lahan dan hutan sejak 1 Juni 
2013 berupa:

1. Pemadaman darat dengan mengerahkan 
regu pemadam dari TRC/Satpol PP, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Regu 
Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan, Manggala 
Agni dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);

2. Pemantauan upaya pengendalian pembakaran lahan 
gambut di daerah rawan;

3. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan SKPD 
terkait di daerah;

4. Sinkronisasi program tingkat nasional, provinsi 
dan kabupaten/kota untuk efektivitas mobilisasi 
sumberdaya yang dimiliki.

Pada 21 Juni 2013, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. 
DR.  Balthasar Kambuaya mengadakan pertemuan 
dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air 
Singapura Prof. Vivian Balakrishnan, di Jakarta untuk 
membicarakan penanggulangan dampak kebakaran 
hutan dan lahan di Indonesia. Pada pertemuan tersebut 
kedua Menteri bersepakat untuk mencari solusi 
terhadap masalah kabut asap ini.

Pada 27 Juni 2013, Menteri Lingkungan Hidup juga 
menerima kunjungan kerja Menteri Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup Malaysia, Datuk Seri G. Palanivel, 
untuk membicarakan dampak kebakaran hutan dan 

lahan. Kedua menteri sepakat untuk menanggulangi 
kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan 
kerjasama seperti pertukaran informasi dan melakukan 
langkah-langkah kongkrit untuk menanggulangi 
bencana asap.Malaysia dan Singapura menawarkan 
untuk kerjasama bilateral untuk penanganan kabut asap 
di Sumatera.

Selain kerjasama bilateral, pada Juli 2013 diadakan 
The 15th Ministerial Steering Committee Transboundary 
Haze  yang diikuti oleh  5 negara (Indonesia, Malaysia, 
Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand) di 
Malaysia.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri yang 
hadir menyatakan penghargaan atas upaya substantif 
Indonesia dalam melaksanakan Rencana Aksi (Plan Of 
Action/PoA) pada penanganan polusi asap lintas batas, 
khususnya di Provinsi Riau. Bagian dari Rencana Aksi 
Indonesia yaitu mendirikan Posko Tanggap Darurat 
Penanggulangan Bencana Asap Provinsi Riau. 

Kebakaran hutan dan asap lintas batas ini sangat 
mengancam ketahanan lingkungan hidup terutama 
dari aspek kesehatan masyarakat, di mana peningkatan 
polusi udara akan meningkatkan potensi penyakit pada 
masyarakat, misalnya ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan 
Atas). Dampak lainnya adalah mengganggu aktivitas 
pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Usaha memadamkan titik api 
kebakaran hutan
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P
enghapusan bensin bertimbel di Indonesia pada 
1 Juli 2001 ternyata belum mengakhiri ancaman 
kontaminasi timbel di Indonesia. Hal ini diawali 

dengan kecurigaan Komite Penghapusan Bensin 
Bertimbel (KPBB) terhadap kondisi udara ambien di 
sekitar Serpong pada 2001 yang ditengarai memiliki 
kadar Pb pada kisaran 1,8-6 μg/m3 pada 2001-2007. 
Sementara daerah-daerah lainnya berada di kisaran 
0,2 μg/m3. (Pusarpedal, Kementerian Lingkungan 
Hidup, 2008)

Pada 2004 KPBB memetakan sekitar 71 titik 
di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bogor 
(Jabodetabek) yang diidentifikasi sebagai used
lead acid battery (ULAB) hotspot, yang terdiri dari 
pengumpul dan pelebur aki bekas, baik yang aktif 
maupun bekas lokasi peleburan.

Pada 2009, KPBB dan Blacksmith Institute bekerja 
sama melakukan kajian ilmiah di tempat-tempat yang 
telah diidentifikasi sebagai ULAB hotspot. Ada pun 
salah satu hotspot yang dikaji adalah Desa Cinangka, 
Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, di mana 

peleburan aki bekas ilegal marak dilakukan masyarakat 
sejak 1978 dengan jumlah pemilik pelebur mencapai 
30 orang (1990-2004). Kini, jumlah tersebut menurun 
setelah terjadi konflik kekerasan pada 2003/2004 
menjadi hanya 4 orang. 

Masyarakat melakukannya dengan proses 
sederhana yang tidak memenuhi standar lingkungan. 
Aki bekas dibelah dengan menggunakan kapak atau 
pisau besar dan menuangkan cairan asamnya ke tanah. 
Cairan asam ini meresap ke dalam tanah atau menguap 
dan meninggalkan Pb pada lapisan atas tanah yang 
akan tersebar oleh angin dan mencemari masyarakat. 

Selain itu, asap partikel dan uap dari kegiatan 
peleburan seperti ini akan mengeluarkan lebih banyak 
debu ke udara. Karena beratnya partikel Pb akan 
mengendap sebagai debu di tempat-tempat yang dekat 
dengan lokasi peleburan.

Kegiatan peleburan aki bekas di Cinangka dilakukan 
di lokasi yang berdekatan dengan rumah, sekolah dan 
lingkungan di mana anak-anak biasa bermain. Dari 

s Kasus 
Cinangka

Aliran sungai Cinangka (net.pic)
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proses peleburan di atas, masyarakat terutama 
anak-anak, berisiko terpapar timbel melalui 
berbagai jalur, seperti: menghirup debu, menyerap 
debu melalui kulit atau mulut, minum air yang 
tercemar timbel, makan makanan yang sudah 
tercemar timbel dan bermain dengan atau sekitar 
ampas peleburan (lead sludge). (KPBB/Blacksmith, 
2012)

Pada Maret-Juni 2010, kajian ilmiah mulai 
dilakukan di Cinangka dengan menggunakan X-Ray 
Fluorescense (XRF) untuk mengukur konsentrasi 
Pb di tanah tidak hanya di dekat lokasi peleburan, 
tapi juga di rumah warga dan lapangan sepak 
bola. Lapangan ini diduga sebagai bekas lokasi 
pembuangan limbah daur ulang aki bekas. Padahal, 
letaknya berdekatan dengan sekolah dan sering 
digunakan anak-anak atau warga masyarakat untuk 
berolah raga. 

Hasil pengukuran menunjukkan titik-titik dengan 
konsentrasi Pb di atas batas rekomendasi WHO (400 
ppm). Bahkan, ada titik dengan yang menunjukkan 
lebih dari 10 persen atau di atas 100.000 ppm.

Selanjutnya kajian dilakukan dengan pengukuran 
konsentrasi Pb pada sampel darah yang diambil 
dari 40 anak-anak usia sekolah. Hasil pengukuran 
dengan menggunakan Lead Care II menunjukkan 

bahwa rerata konsentrasi Pb pada sampel darah 
tersebut adalah 36.62 μg/dL atau hampir empat kali 
lebih tinggi dari batas rekomendasi WHO (10 μg/dL).

Hal ini menunjukkan bahwa Pb menetap di 
lingkungan dan berisiko mencemari kesehatan 
masyarakat meskipun kegiatan daur ulang aki bekas 
sudah berhenti. Keracunan Pb berisiko pada rusaknya 
organ dan jaringan vital seperti ginjal dan syaraf. 
Keracunan Pb juga mengakibatkan gangguan belajar 
dan perilaku, serta turunnya tingkat kecerdasan, 
terutama pada anak-anak. 
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Enkapsulasi Cinangka

Beberapa langkah yang segera diambil untuk 
menindaklanjuti hasil kajian di antaranya adalah 
dialog publik, pertemuan dengan Pemerintah Pusat 
dan Daerah untuk menginformasikan hasil kajian 
dan tindakan penanganan, sosialisasi ke masyarakat 
tidak hanya terkait hasil kajian tapi juga anjuran 
pola hidup bersih dan sehat sebagai salah satu cara 
pencegahan keracunan Pb, juga upaya pemulihan 
lahan terkontaminasi Pb.

Hasil kajian lokasi dan diskusi dengan para 
pemangku kepentingan menyetujui dilakukannya 
enkapsulasi sebagai upaya pemulihan lahan 
terkontaminasi dengan membersihkan lapangan 
sepak bola dan titik-titik dengan konsentrasi Pb tinggi 
di sekolah. 

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 
ini kemudian disimpan di lubang galian yang 
ditempatkan di lapangan sepak bola dan diisolasi 
menggunakan lapisan-lapisan sesuai aturan 
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan United 
States Environmental Protection Agency (US-EPA), yang 
terdiri dari lempung, geo-membran, batu kapur, tanah 
alami dan geo-tekstil. 

Konstruksi enkapsulasi di Cinangka dilakukan pada 
Oktober 2013 hingga 2014 melalui beberapa tahapan – 
termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum 
periode tersebut – yang meliputi :

1. Tahap Perencanaan

a. Kajian lingkungan yang dilakukan pada 2010 
digunakan sebagai dasar pengembangan 
dokumen cakupan kerja yang antara lain memuat 
kondisi fisik lahan terkontaminasi, desain 
enkapsulasi dan tahapan-tahapan konstruksi 
enkapsulasi.

b. Dokumen cakupan kerja selanjutnya digunakan 
sebagai lampiran permohonan izin hingga 
persetujuan diberikan oleh KLH dan Pemerintah 
Kabupaten Bogor.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Survei lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan 
beberapa kali sepanjang 2012-2013, mengacu 
pada hasil kajian lingkungan di 2010, untuk 
verifikasi sekaligus menyempurnakan dokumen 
cakupan kerja dengan kondisi terkini di lapangan. 
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Survei dilakukan tidak hanya 
dengan menggunakan 
XRF untuk mengukur 
konsentrasi Pb pada lapisan 
tanah, tapi juga geo-listrik, 
untuk mengetahui sebaran 
timbunan limbah B3 di 
lapangan sepak bola serta 
hidro-geologi, khususnya 
untuk mengetahui 
kedalaman air tanah dan 
arah aliran air di lokasi 
bakal enkapsulasi.

Kedua kajian dilakukan 
bekerja sama dengan Badan 
Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT). Survei 
juga dilakukan di lokasi 
bakal enkapsulasi untuk 
mengetahui kestabilan 
tanah dan permeabilitasnya.

b. Sebelum konstruksi 
dilakukan, sosialisasi 
diberikan kepada perangkat 
desa, tokoh masyarakat dan 
anak-anak, khususnya untuk 
tidak mendekati lokasi 
konstruksi. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari 
terjadinya kecelakaan, 
terutama dengan adanya 
peralatan berat dan lubang 
galian besar yang akan dibuat. Pelatihan tentang 
kesehatan dan keselamatan kerja juga diberikan 
kepada para calon pekerja.

c. Enkapsulasi dibangun mengikuti tahapan-tahapan 
dan desain yang telah disetujui pada cakupan 
kerja dengan bantuan saran teknis dari tim ahli 
Blacksmith Institute New York. Sangatlah penting 
untuk memastikan lapisan-lapisan pelindung 
berikut ukuran dan spesifikasinya, begitu juga 
dengan pemadatan yang harus dilakukan di setiap 
pelapisan.

3. Tahap Evaluasi

Sepanjang pelaksanaan konstruksi, tim dari KLH 
beberapa kali melakukan kunjungan lapangan 
untuk melakukan verifikasi, bila konstruksi 
enkapsulasi sudah dilakukan sesuai dengan 
desain dan tahapan yang telah disetujui pada 

cakupan kerja. Verifikasi terakhir dilakukan pada 
April 2014 dengan mengambil sampel tanah 
dari lokasi-lokasi yang harus dipulihkan. Hasil 
analisa di laboratorium independen menunjukkan 
bahwa konsentrasi Pb lahan terkontaminasi yang 
harus dipulihkan ada pada kisaran 22-346 ppm, 
yang berarti sudah turun berada di bawah batas 
rekomendasi WHO (400 ppm).

Kegiatan enkapsulasi di Cinangka merupakan 
kegiatan pemulihan yang pertama dilakukan di lahan 
terkontaminasi yang tidak jelas siapa penanggung 
jawab atau pencemarnya (abandoned land).

Jika lahan terkontaminasi yang terjadi lantaran 
aktivitas perusahaan, jelas betul siapa yang harus 
bertanggung jawab. Perusahaan tersebut harus
bertanggung jawab terhadap pemulihan lahan 
yang terkontaminasi. Berbeda dengan di Cinangka. 
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Pemulihan dilakukan bersama-sama oleh 
Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLH, Pemerintah 
Kabupaten Bogor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM).

Masyarakat di Cinangka pun terlibat aktif dalam 
setiap kegiatan pengumpulan buki-bukti ilmiah, 
sosialisasi hasil kajian dan langkah-langkah 
sederhana pengurangan risiko keracunan Pb, serta 
memberikan dorongan kepada pemerintah untuk 
segera mengambil langkah penanganan dan tekanan 
kepada pelebur yang ditengarai mulai aktif kembali 
pada 2013.

Enkapsulasi di Cinangka membutuhkan biaya yang 
sangat besar sehingga hanya mampu menampung 10 
persen dari total lahan terkontaminasi Pb di seluruh 
Desa Cinangka. Hal ini menunjukkan mahalnya beban 
finansial yang harus ditanggung pemerintah untuk 
melakukan pemulihan bila pengelolaan limbah B3 
tidak dilakukan dengan benar.

Praktik usaha masyarakat yang tidak mengindahkan 
lingkungan hidup seperti di Cinangka ini mengancam 
ketahanan lingkungan hidup, di mana dampaknya 
tidak hanya pada pelaku, namun juga masyakarat yang 
lebih luas lagi. Upaya pemulihan pun sangat mahal 
dan tidak sebanding dengan pendapatan ekonomi dari 
kegiatan pengumpul dan pelebur aki bekas.
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BAB V
KETAHANAN 
LINGKUNGAN HIDUP

t. Jasa Ekosistem

u. Ketahanan Pangan

v. Interaksi Manusia dan Lingkungan Hidup

w. Proyeksi Lingkungan Hidup

x. Intisari Ketahanan Lingkungan Hidup
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P

ada akhir masa Perang Dingin di 1990-
an, konsep ketahanan lingkungan hidup 
mengemuka karena manusia mulai merasakan 

dampak kondisi lingkungan hidup akibat perang atau 
konflik yang terjadi. Namun, dalam perkembangannya, 
konsep ini mencakup isu yang lebih luas lagi, mulai 
dari ketahanan terhadap bencana alam, kelangkaan 
sumber daya alam, hingga kerusakan lingkungan. 

Beberapa pandangan pun muncul untuk 
mendefinisikan ketahanan lingkungan, antara lain 
berdasarkan pandangan ekologi yang menitikberatkan 
pada ketahanan lingkungan, pandangan sosiologis 
yang menekankan ketahanan lingkungan hidup pada 
keadilan sosial, serta pandangan pertahanan dan 
keamanan yang menyebutkan bahwa kelangkaan 
pangan dan kerusakan lingkungan dapat berujung 
pada konflik sosial. 

Lebih lanjut, ketahanan lingkungan hidup 
mencakup adanya unsur-unsur seperti pengaman 
(safeguard) dan keberlanjutan (sustainability).
Pemenuhan kedua unsur tersebut menjamin bahwa 
sumber daya alam yang tersedia, baik kuantitas dan 
kualitas, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

Namun, untuk mencapai ketahanan lingkungan 
hidup memiliki tantangan dan problematika tersendiri. 
Faktor-faktor seperti kehancuran lingkungan akibat 
perang, polusi yang berlebihan, dan gangguan yang 
disebabkan oleh manusia menjadi persoalan yang 

bisa menghambat tercapainya ketahanan lingkungan. 
Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam secara 
eksploitatif tanpa adanya kesadaran untuk menjaga 
lingkungan hidup dalam jangka panjang semakin 
menghambat ketahanan lingkungan hidup. 

Dengan mengetahui ketahanan lingkungan hidup, 
maka manusia bisa melakukan tindakan intervensi 
untuk mencegah kerusakan lingkungan yang 
lebih parah. Pasalnya, kehidupan manusia sangat 
bergantung kepada alam.

Di awal 2013, berbagai media televisi dan cetak 
memberitakan kondisi banjir yang terjadi di ibukota 
negara dengan segala kompleksitasnya. Hal yang 
sama juga melanda beberapa wilayah di Indonesia. 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
mencatat ada 562 kejadian banjir dengan jumlah 
korban meninggal 164 jiwa. Dampak tersebut belum 
termasuk kerugian lain seperti kehilangan rumah 
dan materi, kerusakan jalan dan fasilitas lainnya. 
Dampak lain yang muncul sebagai turunan kejadian 
banjir misalnya meningkatnya jumlah penderita 
penyakit akibat dari memburuknya kondisi lingkungan 
dan menjadi tempat berkembang biaknya vector dan 
mahluk penyebab penyakit. 

Sebagai gambaran kondisi saat ini, spesies ikan 
endemik di Sungai Ciliwung sudah hilang. Hilangnya 
spesies endemik merupakan salah satu indikasi dari 
kualitas Sungai Ciliwung yang telah melewati daya 

Kerbau-kerbau sedang mandi 
di danau (net.pic)
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lentingnya. Selain penurunan kekayaan hayati, hal 
ini juga berarti terjadinya penurunan jasa ekosistem 
sebagai jasa pemenuhan kebutuhan.

Kondisi keterpurukan kehidupan manusia ini 
merupakan akibat dari ‘kegagalan’ manusia menjaga 
daya lenting dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup 
yang merupakan kasatuan ekosistem memiliki daya 
lenting dari berbagai tekanan yang memengaruhinya. 
Kebutuhan manusia yang dipenuhi oleh jasa 
ekosistem adalah sebuah  siklus alami yang akan 

terjaga jika dimanfaatkan dengan tetap menjaga 
keseimbangannya.

Menjaga keseimbangan antara daya lenting 
lingkungan dan jasa ekosistem merupakan 
keniscayaan yang selanjutnya akan menuju 
pada pencapaian keselamatan, keamanan dan 
kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kondisi 
keterlindungan manusia dari ancaman dan bahaya 
lingkungan tersebut yang dinyatakan sebagai bentuk 
ketahanan lingkungan hidup. 

Gambar 5.1. Konsepsi Ketahanan Lingkungan Hidup

Kapasitas Adaptasi
Adaptive Capacity

Assimilative capacity

Daya Dukung/Tampung

Baku Mutu

Gambar di atas menggambarkan konsepsi lengkap 
ketahanan lingkungan hidup.Ketahanan lingkungan 
hidup mencakup konteks bagaimana lingkungan 
hidup berubah akibat adanya proses alamiah dan 
kegiatan manusia (antropogenik). Perubahan ini dapat 
berdampak positif seperti upaya penanaman pohon. 
Sementara contoh yang negatif seperti terjadinya 
pencemaran dan perusakan lingkungan.

Konteks kedua, di dalam lingkungan hidup 
terdapat sumber daya alam yang menyediakan 
layanan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. 
Tingkat keberlanjutan pemanfaatan sumber daya 
alam ini juga menentukan tingkat ketahanan 
lingkungan hidup. Apabila tidak dikelola dengan 
wawasan lingkungan hidup, maka pada akhirnya 
sumber dayanya akan habis. Dan yang paling 
ditakutkan adalah terjadinya kerusakan lingkungan 
yang berujung bencana lingkungan hidup. 

Ukuran tingkat ketahanan lingkungan hidup 
ini dapat dilihat dari daya lenting ekosistemnya. 

Daya lenting adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk memulihkan diri sendiri apabila mengalami 
gangguan. Daya lenting ini dapat direpresentasikan 
melalui baku mutu, daya dukung/daya tampung 
dan assimilative capacity. Apabila daya lenting ini 
terganggu atau sampai hilang, maka jasa ekosistem 
akan menurun dan berpotensi  mengalami dampak 
negatif yang mengancam perikehidupan manusia, 
baik dari sisi kebutuhannya maupun keamanannya.

Ekosistem memberikan jasa dan barang, baik 
untuk keperluan lingkungan hidup itu sendiri, 
maupun bagi manusia. Hal inilah yang disebut jasa 
ekosistem. Jasa ekosistem merupakan komponen 
inti dalam ketahanan lingkungan hidup. Bagaimana 
ekosistem dapat memberikan jasa ekosistemnya, 
sangat dipengaruhi oleh faktor pemicu (drivers) dan 
tekanan (beban). Untuk itu, analisis jasa ekosistem 
dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
dapat memengaruhi keberadaan ekosistem dan jasa 
ekosistem di Indonesia.
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P
engategorian ekosistem di Indonesia 
untuk analisis jasa ekosistem 
dilakukan dengan menginterpretasi 

tipe ekosistem yang dianggap penting bagi 

Kategori Ekosistem Indonesia
(MEA dengan modifikasi)

Kategori Tutupan Lahan 
(Kemenhut, 2012)

1.     Hutan mangrove primer
2.     Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan

2.     Lahan Basah (Rawa dan Gambut) 3.     Hutan rawa primer
4.     Hutan rawa sekunder / bekas tebangan
5.     Rawa
6.     Semak belukar rawa

3.     Perairan Darat (Sungai dan Danau) 7.        Tubuh Air
8. Hutan lahan kering primer
9.  Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan
10. Hutan tanaman
11. Semak belukar
12. Savanna / Padang rumput
13.  Lahan terbuka
14. Pertambangan
15. Sawah
16. Tambak

7.     Pertanian Lahan Kering 17. Pertanian Lahan Kering
18.  Perkebunan / Kebun
19.  Pertanian lahan kering  campur semak / kebun campur
20.  Permukiman / Lahan terbangun
21. Transmigrasi
22. Bandara / Pelabuhan

9. Permukiman 

1.     Pesisir dan Laut Dangkal 

4.     Hutan 

5.     Lahan Kering 

6.     Pertanian Lahan Basah 

8. Perkebunan 

Tabel 5.1. Sembilan kelas ekosistem

Analisis beban dan tekanan dilakukan dengan 
melihat dampaknya terhadap ekosistem dan jasa 
ekosistem di masing-masing ekoregion serta 
perkiraan dampak beban yang akan terjadi di masa 
mendatang. Beban terhadap ekosistem di Indonesia 
antara lain: 

a. Perubahan tata guna lahan: alih fungsi lahan 
oleh manusia untuk tujuan tertentu (misal: 
konsesi hutan ke tambang, perkebunan, dll);

b. Panen dan konsumsi sumber daya: 
pengambilan dan pemakaian jasa ekosistem 
berupa jasa penyediaan (misal: ikan, 
air, padi, kayu, ternak) untuk memenuhi 
kebutuhan manusia;

c. Masukan eksternal: bahan kimia yang masuk 
ke dalam ekosistem (dapat berupa pupuk, 
biosida dan polutan);

d. Pendorong alami (fisik dan biologis): proses 
alamiah (bencana alam, kejadian luar biasa, 
evolusi dan suksesi) yang memengaruhi 
ekosistem baik secara fisik maupun biologis;

e. Introduksi atau penghilangan spesies: masuk 

atau hilangnya spesies dalam ekosistem 
yang berdampak pada jasa ekosistem (misal: 
masuknya kelapa sawit, sapi benggala dan 
hilangnya orang utan, ular sawah, burung, 
dll).

Ekoregion adalah geografis ekosistem.  Artinya, 
pola susunan berbagai ekosistem dan proses 
di antara ekosistem tersebut terikat dalam 
satu kesatuan geografis. Penetapan ekoregion 
menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit 
analisis dengan mempertimbangkan ekosistem 
pada sistem yang lebih besar. Pendekatan ekoregion 
mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat 
menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini, telah dilakukan analisis ekosistem 
dan jasanya di Indonesia yang berdasarkan 
karakteristik  yang terdiri dari: Ekoregion Sumatera, 
Ekoregion Jawa, Ekoregion Bali Nusa Tenggara, 
Ekoregion Kalimantan, Ekosistem Sulawesi, 
Ekosistem Maluku dan Ekosistem Papua.

t Jasa 
Ekosistem

Indonesia mengacu pada kategori ekosistem dalam 
Millenium Ecosystem Assesment (MEA) dan Peta 
Tutupan Lahan Kementerian Kehutanan (2012). 

Untuk melakukan analisis beban dan tekanan 
terhadap ekosistem, dilakukan reklasifikasi kelas 
ekosistem dari 22 kelas tutupan lahan menjadi 
sembilan kelas ekosistem sesuai dengan kategori 
ekosistem pada MEA, seperti yang terlihat pada (Tabel 
5.1) berikut:
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Karakteristik ekoregion di Pulau Sumatera 
secara umum didominasi oleh perbukitan struktural 
sepanjang jalur Bukit Barisan-Kompleks Kepulauan 
Riau-Kompleks Mentawai, Dataran Fluvial Sumatera, 
dan Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan 
dengan persentase luas yang dapat dilihat pada 
gambar berikut: 

Salah seorang pemuda Suku Mentawai 
sedang memperagakan cara mereka 
berburu (memanah) (net.pic)

Ekoregion Sumatera
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Gambar 5.2. Ekoregion  Sumatera

Gambar 5.3. Peta Sebaran Ekosistem 

Sumatera dan Luasan Sumatera

Sedangkan hasil klasifikasi ekosistem 
menunjukkan bahwa Pulau Sumatera terbagi ke 
dalam sembilan ekosistem dengan distribusi seperti 
pada gambar berikut:
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(Gambar 5.3) Peta Sebaran Ekosistem Sumatera dan Luasan Sumatera

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup, maka ekosistem dan jasa ekosistem 
terbagi menjadi:

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting untuk 

Perlindungan. Jasa ekosistem penting untuk 
perlindungan khususnya penyediaan dan 
pengaturan air, perlindungan plasma nutfah, 
dan pengaturan iklim yang dihasilkan oleh 
ekosistem alami, meliputi ekosistem hutan, 
lahan basah (rawa dan gambut), perairan 
darat (sungai dan danau), serta pesisir dan 
laut dangkal. 

Perubahan Tata 
Guna Lahan

Konsumsi dan 
Panen 

Sumberdaya 
Alam

Masukan 
Eksternal

Pengendali 
Alam, Fisik dan 

Biologis

Introduksi/    
Penghilangan 

Spesies

dampak meningkat

dampak berlanjut stabil

dampak menurun

Perairan Darat 
(Sungai dan Danau)

Lahan Basah 
(Gambut dan Rawa)

Laut Dangkal dan Pesisir

Pulau Sedang dan Kecil

Perkebunan

Lahan Kering

Permukiman

Hutan

Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan kering

: sedang

: rendah

Warna kolom menunjukkan dampak pendorong 
pada luasan dan kondisi ekosistem.

Panah menunjukkan kecenderungan dampak 
pendorong pada luasan dan kondisi ekosistem

Keterangan :

: tinggi

ekosistem

Beban 

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Pemanfaatan. Jasa ekosistem untuk 
pemanfaatan berasal dari ekosistem buatan 
khususnya dari ekosistem perkebunan, 
pertanian lahan kering dan lahan basah, 
serta ekosistem alami yaitu pesisir dan laut 
dangkal.

Berdasarkan hasil analisis pada peta dan kajian 
literatur, dampak tekanan langsung (beban) dan tidak 
langsung terhadap ekosistem dan jasa ekosistem 
dapat dilihat pada (Tabel 5.2) berikut:

Analisis data perubahan luas tutupan lahan 
dari berbagai sumber data sektoral, ekosistem
banyak mengalami perubahan penggunaan lahan.
Berdasarkan perubahan luasannya, dampak yang 
tinggi dari perubahan penggunaan lahan terjadi pada 
ekosistem lahan basah, pertanian lahan basah dan 
perkebunan (seperti ditunjukkan pada warna merah di 
Tabel 5.2). 

Pada ekosistem lahan basah, terjadi pengurangan 
sebesar 60,61 persen pada periode 1977-1990. 
Pengurangan luas tersebut berdampak pada 
berkurangnya tambatan karbon sebanyak 657,54 
persen.

Untuk perkebunan, terjadi kenaikan luas. 
Kenaikan luas sebesar 147,67 persen selama 10 tahun 
(2000-2010) diikuti dengan kenaikan produksi 155,6 
persen. Selain jasa produksi sawit, perkebunan sawit 

memberikan dinamika jasa lain seperti penambahan 
pupuk, polinasi, irigasi, penghilangan spesies hama, 
termasuk perubahan iklim lokal. Dampak pendorong 
di ketiga ekosistem di atas akan terus meningkat 
seiring terus meningkatnya perubahan luas/guna 
lahan.

Perubahan luas hutan pada 2005-2010 sebesar 
20,43 persen (Kemenhut 2005, 2010). Perubahan ini 
tergolong ekosistem yang terkena dampak sedang 
(berwarna kuning). Perubahan lahan di ekosistem 
hutan di berbagai wilayah di Sumatera umumnya 
berupa bukaan lahan dengan pembakaran dan 
pembukaan lahan (land clearing) untuk dijadikan lahan 
pertanian dan perkebunan. 

Dampak beban ini di antaranya adalah terdesaknya 
habitat bagi hidupan liar spesies penting seperti gajah 
Sumatera (Elephas maximus sumtranus), harimau 
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(Panthera tigris), tapir (Tapirus indicus), Orangutan 
(Pongo abelii), Hylobates klossii, Presbytis potensiani,
Simias concolor, Macaca pagensis.

Di Sungai Musi, perubahan lahan bantaran 
sungai seperti perusakan hutan rawa dan reklamasi 
lahan menurunkan populasi 20 spesies ikan langka 
Sumatera (Utomo dan Krismono, 2006).

Konsumsi dan panen sumber daya memiliki
dampak tinggi pada ekosistem laut dangkal dan 
pesisir,  perairan darat (sungai dan danau) dan 
perkebunan. Di ekosistem pesisir dan laut dangkal 
serta sungai dan danau, tekanan ini tinggi akibat 
panen ikan tangkapan yang sangat besar (29,25 persen 
dari ikan tangkap laut nasional 2009) bila dibanding 
dengan tangkapan ikan di ekoregion lainnya. 

Pemandangan Bukit Barisan (net.pic)

Penangkapan ikan berlebih di sungai 
mengakibatkan penurunan plasma nutfah di beberapa 
sungai. Di Riau, jumlah spesies ikan sungai berkurang 
sebanyak hampir 52 persen selama delapan tahun 
(1995-2003), akibat penangkapan berlebih dan 
pencemaran limbah ke sungai (Siregar, 2010). 
Kejadian serupa terjadi di Sumatera Selatan, populasi 
ikan endemik sungai ini, ikan belida (Notopterus 
chilata), berkurang sebanyak 50 persen (2010-
2011) dan dinyatakan terancam punah (DP2K, 2011 
dalam SINDO, 2011) akibat pengambilan berlebih 
(overfishing).
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Karakteristik ekoregion di Pulau Jawa 
secara umum didominasi oleh perbukitan 
struktural Jawa (Blok Selatan Jawa dan Jalur 
Bogor - Kendeng - Rembang), Perbukitan 
Vulkanik Jalur Gunung Karang - Merapi – 
Raung, dan Dataran Fluvial Jawa dengan 
persentase luas yang dapat dilihat pada gambar 
berikut:

Gunung merapi di Yogyakarta saat 
memuntahkan awan panas pada 2013 
silam (net.pic)

Ekoregion Jawa
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Gambar 5.4. Ekoregion  Jawa

Gambar 5.5. Peta sebaran ekosistem Jawa dan luasan Jawa

Ekoregion Jawa memiliki keanekaragaman 
ekosistem yang terdiri dari sembilan kelas ekosistem 
dengan persentase luasan ekosistem dan distribusi. 
Ekosistem di Ekoregion Jawa dapat dilihat pada 
gambar berikut:

Ekosistem di Jawa mengalami banyak gangguan. 
Ekosistem hutan hanya tinggal sedikit dan relatif 
berada di sisi selatan. Permukiman dan pertanian 
lahan basah terlihat mendominasi daerah utara Jawa 
dan tersebar di seluruh penjuru Jawa, begitu pula 
dengan ekoistem perkebunan.

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup maka ekosistem dan jasa ekosistem 
terbagi menjadi:

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting untuk 

Perlindungan. Ekoregion Jawa memiliki 
karakteristik lahan yang subur, sehingga 
jasa ekosistem unggulan yang dihasilkan 
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Tabel 5.3. Analisis beban terhadap ekosistem di ekoregion Jawa

Perubahan Tata 
Guna Lahan

Panen dan 
Konsumsi 

Sumberdaya 
Alam

Masukan 
Eksternal

Pengendali Alami 
(Fisik dan 
Biologis)

Introduksi / 
Penghilangan 

spesies

Laut Dangkal dan Pesisir

Lahan Basah Gambut dan 
Rawa
Perairan Darat Sungai dan 
Danau
Hutan

Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan kering

Perkebunan

Savanna, Semak Belukar dan 
Padang Alang-Alang
Pemukiman

Pulau Sedang dan Kecil

adalah pangan yang berasal dari ekosistem 
pertanian lahan basah, pertanian lahan 
kering dan perkebunan. Produksi pangan 
dipengaruhi oleh berbagai macam interaksi 
antara lain jasa penyedian air, pengaturan 
iklim dan habitat yang disediakan oleh 
ekosistem alami seperti hutan, lahan basah 
serta sungai dan danau. 

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Pemanfaatan. Ekoregion  Jawa 

Dari tabel di atas, tekanan/beban dalam jasa 
ekosistem adalah:

Perubahan tata guna lahan, merupakan salah 
satu beban yang memiliki dampak relatif tinggi 
terhadap ekosistem. Dampak relatif tinggi dirasakan 
di ekosistem laut dangkal dan pesisir, lahan basah 
gambut dan rawa, perairan darat sungai dan danau, 
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, 
perkebunan dan pemukiman.

Sejak 1990, ekosistem lahan basah gambut dan 
rawa sudah tidak ada (RePProt, 1990).Kehilangan 
ekosistem lahan basah gambut dan rawa akibat 
perubahan lahan menyebabkan sering terjadi kejadian 
luar biasa, seperti malaria. Ekosistem perairan 
darat sungai dan danau umumnya diubah menjadi 
ekosistem pertanian lahan basah. Penurunan luasan 

ekosistem perairan darat menyebabkan berkurangnya 
luasan daerah tampungan air. 

Selain itu, perubahan lahan di sempadan sungai 
dan danau juga mengurangi luasan daerah tampungan 
air sehingga ekoregion Jawa merupakan ekoregion 
yang paling rentan terhadap bencana alam. 

Beban berupa panen dan konsumsi sumber 
daya alam memiliki dampak yang cukup tinggi pada 
ekosistem buatan (ekosistem pertanian lahan basah, 
pertanian lahan kering dan perkebunan) serta pada 
ekosistem laut dangkal dan pesisir.

Masukan eksternal, berupa pupuk, biosida 
dan pakan merupakan masukan eksternal yang 
memengaruhi kondisi ekosistem dan jasa ekosistem 
di ekosistem pertanian lahan basah, pertanian lahan 
kering dan perkebunan.

merupakan ekoregion dengan jasa ekosistem 
berupa penyediaan pangan dan pemukiman. 
Jasa penyediaan pangan disediakan oleh 
ekosistem buatan berupa ekosistem pertanian 
lahan basah, pertanian lahan kering dan 
perkebunan.

Tekanan dan kecenderungan dampaknya terhadap 
luasan dan kondisi ekosistem serta jasa ekosistem 
dapat dilihat pada tabel berikut:



178

Peningkatan masukan eksternal terjadi karena 
adanya kebutuhan terhadap pemenuhan pangan. 
Dampak yang tinggi ini diperkirakan akan terus 
meningkat seiring dengan teknologi intensifikasi 
pertanian yang akan diaplikasikan di ekoregion 
Jawa. Masukan eksternal berupa pakan dan limbah 
merupakan masukan eksternal yang memengaruhi 
kondisi ekosistem dan jasa ekosistem di ekosistem 
laut dangkal dan pesisir serta perairan darat sungai 
dan danau.

Masukan eksternal dapat menyebabkan 
berkurangnya kedalaman akibat adanya sedimentasi, 
berkurangnya volume air dan terjadinya pencemaran. 
Masukan eksternal umumnya menjadi sumber 
pencemaran karena masih minimnya teknologi 
pengolahan limbah sehingga jasa pengaturan iklim, 
jasa mitigasi bencana alam, pengaturan kualitas 
udara, pengolahan limbah serta pembentukan dan 
regenerasi tanah, cenderung terkena dampak yang 
tinggi.

Pengendali alami (bencana alam) berdampak 
cukup tinggi pada ekosistem pertanian lahan 
kering, pemukiman dan perkebunan. Ekosistem 
buatan memiliki ketahanan yang rendah terhadap 
pengendali alami, sementara di ekosistem alami 

umumnya sedang. Hal ini karena ekosistem alami 
memiliki regulasi sendiri terhadap beban pengendali 
alami.

Pengendali alami berdampak cukup tinggi di 
ekosistem pemukiman. Menurut BNPB, ekoregion 
Jawa merupakan ekoregion yang paling sering 
mengalami bencana alam. Bencana alam yang dialami 
ekosistem pemukiman menimbulkan kerugian materil 
yang cukup besar dan mengurangi jasa ekosistem 
pemukiman yang saat ini jumlahnya sangat sedikit. 
Jasa ekosistem penyediaan umumnya mendapatkan 
intervensi dari manusia sehingga pengendali alami 
(fisik dan biologis) dapat diminimalkan. 

Beban berupa introduksi/penghilangan spesies

berdampak sedang di ekosistem alami. Sementara di 
ekosistem buatan, dampak yang dihasilkan tergolong 
rendah. Dampak yang cukup tinggi dialami oleh 
ekosistem perairan darat sungai dan danau. 

Introduksi/penghilangan spesies di ekoregion Jawa 
sudah terlalu intensif. Saat ini ikan endemik Jawa barat 
sudah tidak ada di perairan darat sungai di Jawa barat. 
Ekosistem buatan tidak terlalu bergantung pada biota 
yang ada, karena ekosistem buatan lebih bergantung 
pada intervensi manusia.

Pemandangan perbukitan teh di Puncak, 
Bogor (net.pic)
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Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
Karakteristik Ekoregion di Kepulauan Bali dan 

Nusa Tenggara didominasi oleh pegunungan vulkanik 
Bali - Nusa Tenggara, pegunungan struktural Bali - 
Nusa Tenggara, dan pegunungan denudasional Bali 
- Nusa Tenggara dengan persentase dan sebaran 
seperti yang terlihat pada (Gambar 5.6) berikut.

Para penunggang kuda sedang beraksi 
saat perayaan Perang Kuningan (net.pic)
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Gambar 5.6. Ekoregion Bali & Nusa Tenggara

Gambar 5.7. Peta sebaran ekosistem Bali - Nusa Tenggara dan luasannya 

Sedangkan kelas ekosistem yang tersebar 
berdasarkan peta ekosistem diketahui bahwa 
ekosistem terluas di Ekoregion Bali - Nusa Tenggara 
adalah ekosistem lahan kering dengan persentase 
luas sebesar 38,27 persen seperti yang terlihat pada 
(Gambar 5.7) berikut:

Karakteristik lain yang perlu diperhatikan adalah 
banyaknya pulau-pulau sedang dan kecil yang 
tersebar di ekoregion Bali – Nusa Tenggara.

Ekoregion Bali - Nusa Tenggara terdiri atas beberapa 
pulau sedang yang di dalamnya terdiri atas beberapa 
jenis ekosistem berikut ini :

Pulau Bali,  didominasi oleh ekosistem hutan 
di bagian barat Bali, perkebunan dan lahan 
kering di bagian utara Bali, serta pertanian 
lahan basah di bagian selatan Bali. Ekosistem 
pesisir menyediakan jasa ekosistem budaya 
dan kenyamanan. 
Pulau Lombok,didominasi oleh ekosistem 
hutan, sabana dan padang alang-alang serta 
pertanian lahan kering.
Pulau Sumbawa, didominasi oleh ekosistem 

hutan dan lahan kering.Wilayah Sumbawa 
dibedakan menjadi zona utara dengan daya 
dukung infrastruktur sarana dan prasarana 
yang memadai dan zona selatan di mana 
pertumbuhan daerahnya tertinggal.
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Pulau Sumba, didominasi oleh ekosistem lahan 
kering. Ekosistem hutan hanya tinggal sedikit.
Pulau Flores, didominasi oleh ekosistem lahan 
kering, hutan dan pertanian lahan kering. 
Pulau Komodo, didominasi oleh ekosistem 
sabana dan padang rumput, serta hutan tropis 
musim (Desiduos) dan hutan kuasi awan.
Pulau Timor bagian Barat, didominasi oleh 
ekosistem lahan kering. 

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup maka ekosistem dan jasa ekosistem 
terbagi menjadi:

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting untuk 

Perlindungan

Hutan yang ada di ekoregion Bali - Nusa 
Tenggara merupakan hutan yang berkisar 
antara hutan basah tropis yang selalu hijau, 
hingga hutan berduri dan sabana.

Cendana (Santalum album) merupakan jenis 
kayu asli dari hutan kering, hutan monsoon
terbuka di Pulau Sumba, Timor, Flores dan 
Wetar. Kayu ini merupakan kayu khas yang 
diproduksi di kawasan Nusa Tenggara dan 
dahulu menjadi produk hutan yang penting.

Kayu cendana ini merupakan kayu asli 
Indonesia yang sudah punah. Hal ini disebabkan 
lantaran pemanfaatannya menjadi bahan 
mentah ukir-ukiran dan ekstraksi, tidak 
berkelanjutan terhadap minyak cendana yang 
dihasilkannya.

Danau di Bali Nusa Tenggara di antaranya 
adalah danau vulkanik seperti Danau Segara 
Anak (Lombok), Danau Kelimutu (Flores), dan 
Danau Satonda. Selain danau vulkanik, terdapat 
juga danau yang terbentuk karena adanya 
genangan pada daratan yaitu Danau Kedumbal 
(Sumba).

Ekosistem pesisir dan laut dangkal Ekoregion 
Bali – Nusa Tenggara terdiri atas ekosistem 
pantai, ekosistem mangrove, ekosistem lamun 
dan ekosistem terumbu karang. 

Ada sembilan jenis lamun terdapat di Ekoregion 
Bali Nusa Tenggara. Padang lamun di Nusa 
Tenggara cukup luas, namun belum didukung 
oleh penelitian aspek biologi dan ekologinya. 
Rumput laut tersebar di beberapa pantai 

dengan jumlah jenis mencapai 51 jenis di Nusa 
Tenggara Barat dan 104 jenis di Nusa Tenggara 
Timur (Monk et al., 2000 ; Whitten et al., 1996).

Ekosistem Lahan Kering: sabana, semak 
belukar, dan padang alang-alang. Sabana 
di Nusa Tenggara dikelompokkan menjadi 
delapan kelompok yang didasarkan pada jenis 
pohon dominan yang tumbuh (Monk et al., 
2000 ; Whitten et al., 1996). Ekosistem alami 
yang telah dijabarkan di atas menghasilkan 
jasa ekosistem yang penting untuk kegiatan 
perlindungan.

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting untuk 

Pemanfaatan

Ekosistem dan jasa ekosistem yang dapat 
dimanfaatkan di Pulau Bali – Nusa Tenggara 
antara lain ekosistem pesisir dan laut dangkal 
yang cukup kaya akan ikan komersil yang 
dipasarkan secara nasional. Ekosistem 
tersebut menyediakan jasa ekosistem seperti 
jasa ekosistem budaya dan kenyamanan berupa 
rekreasi; dan ekosistem pertanian lahan basah 
dan pertanian lahan kering dan perkebunan 
yang memberikan jasa ekosistem untuk 
dapat dimanfatkaan berupa jasa ekosistem 
penyediaan pangan. 

Ekosistem lainnya adalah ekosistem 
permukiman yang merupakan salah satu 
bentuk ekosistem yang unik. Dikatakan unik, 
karena keberadaan ekosistem permukiman 
sebenarnya belum bisa dianggap sebagai kota. 
Hal tersebut lantaran tidak terpenuhinya syarat 
dan mengakibatkan perkotaan di Kabupaten 
cenderung kurang ditangani sebagai suatu 
kesatuan kota. Ekosistem permukiman 
umumnya tersebar di daerah pesisir dan 
pegunungan. 

Ekoregion Bali - Nusa Tenggara memiliki 
kekayaan budaya yang beranekaragam, dalam 
bentuk adat istiadat, tradisi, dan kesenian.
Masyarakat Bali dan Nusra terdiri dari 
berbagai suku yang masing-masing memiliki 
kebudayaan dan adat-istiadatnya sendiri.

Beberapa tekanan yang  mengakibatkan perubahan 
jasa ekosistem, yaitu:  1) perubahan tata guna lahan 
(dari ekosistem alami ke buatan; perkebunan, pertanian 
serta permukiman); 2) panen dan konsumsi sumber 
daya alam; 3) masukan eksternal yang umumnya 
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adalah pemakaian pupuk, pakan, pestisida serta limbah 
pertambangan; 4) pengendali alam berupa fisik dan 
biologis seperti banjir, gempa, longsor, tsunami; dan 5) 
introduksi/penghilangan spesies. 

Dampak dan kecenderungan dampaknya terhadap 
luasan dan kondisi ekosistem dapat dilihat pada (Tabel 
5.4) berikut:

Perubahan tata guna lahan, merupakan beban yang 
paling memberikan dampak tinggi pada jasa ekosistem 

Tabel 5.4. Analisis beban terhadap ekosistem ekoregion Bali Nusa Tenggara

penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan 
(gambar xx). Hampir semua jasa ekosistem merasakan 
dampak yang sangat tinggi dari adanya beban perubahan 
tata guna lahan. Jasa penyediaan akan mengikuti 
besaran pertambahan luas ekosistem buatan yang 
menghasilkan jasa ekosistem penyediaan. 

Ekoregion Bali - Nusa Tenggara merupakan salah 
satu ekoregion yang memiliki ke-khasan dari luasnya 
lahan kering. Lahan kering umumnya dianggap sebagai 

lahan kritis yang harus dimanfaatkan. Padahal, pada 
kenyataannya lahan kering memiliki fungsi dan jasa 
ekosistem yang tidak dihasilkan oleh ekosistem buatan 
lainnya, yaitu jasa pengaturan dan jasa pendukung. 

Panen dan konsumsi sumber daya alam memiliki 
dampak yang cukup tinggi pada ekosistem buatan 
(ekosistem pertanian lahan basah, pertanian lahan 
kering dan perkebunan) serta pada ekosistem laut 
dangkal dan pesisir. Dampak yang cukup tinggi ini 
akan terus meningkat karena kemungkinan adanya 
introduksi teknologi. Ekosistem laut dangkal dan pesisir 
serta ekosistem perairan darat sungai dan danau juga 
mengalami dampak yang cukup tinggi akibat beban 
panen dan konsumsi sumber daya alam. Jasa ekosistem 
yang dipanen dari ekosistem laut dangkal dan pesisir 
serta perairan darat sungai dan danau tidak mengikuti 
siklus perkembangbiakan biota yang dipanen sehingga 
dapat menurunkan jasa ekosistem penyediaan dikedua 
ekosistem tersebut. 

Karena tidak ada regulasi penangkapan ikan, 

diperkirakan dampak yang tinggi akan menjadi lebih 
tinggi lagi, dibandingkan dengan dampak pada saat 
ini. Peningkatan konsumsi sumber daya alam di 
ekoregion Bali - Nusa Tenggara mendorong produksi 
pangan berupa hasil ternak dan ikan tangkap serta air. 
Peningkatan permintaan jasa penyediaan dari ekosistem 
alami menyebabkan tereskploitasinya jasa penyediaan 
dari ekosistem alami dan hal ini akan menurunkan 
keberadaan jasa pengaturan. 

Masukan eksternal berdampak cukup tinggi pada 
ekosistem pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, 
perkebunan, laut dangkal dan pesisir serta perairan darat 
sungai dan danau. Masukan eksternal berupa pupuk, 
biosida dan pakan merupakan masukan eksternal yang 
memengaruhi kondisi ekosistem dan jasa ekosistem di 
ekosistem pertanian lahan basah, pertanian lahan kering 
dan perkebunan. 

Introduksi/penghilangan spesies berdampak sedang 
di ekosistem alami.  Sementara pada ekosistem buatan, 
dampak yang dihasilkan tergolong rendah.
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Ekoregion 
Kalimantan

Ekoregion Kalimantan memiliki 
pegunungan yang berada dari Utara ke 
Selatan dan dibelah oleh sungai-sungai 
besar (Sungai Kapuas, Barito dan Mahakam) 
yang menyediakan jalur transportasi dan 
komunikasi utama di Kalimantan. Kondisi 
iklim Kalimantan yang dilewati garis 
khatulistiwa mengakibatkan iklim yang 
terbentuk tropis dengan suhu, kelembapan 
dan curah hujan yang tinggi. Kondisi iklim 
tersebut mendukung keberadaan hutan 
hujan tropis hijau dan tingginya tingkat 
keanekaragaman hayati di Kalimantan.

Karakteristik Ekoregion Kalimantan 
didominasi oleh Pegunungan Struktural 
Kompleks Meratus, Perbukitan Struktural 
Kompleks Meratus, dan Dataran Fluvial 
Kalimantan dengan persentase yang dapat 
dilihat pada (Gambar 5.8) berikut:

Seorang pemuda sedang menari tarian 
khas Suku Dayak (net.pic)
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Gambar 5.8.Ekoregion Kalimantan

Gambar 5.9. Peta sebaran ekosistem 

Kalimantan dan luasannya 

Ekoregion Kalimantan memiliki ekosistem lahan 
basah (ekosistem mangrove, rawa gambut, rawa air 
tawar dan pesisir) terluas di Indonesia dan ekosistem 
hutan hujan tropis (yang terdiri dari hutan kerangas, 
hutan bukit Dipterocarpaceae, dan beberapa jenis 
hutan pegunungan) terluas di Asia Tenggara.

Ekoregion Kalimantan merupakan ekoregion yang 
didominasi oleh ekosistem hutan hujan tropis dan 
ekosistem lahan basah. Ekosistem di Kalimantan 
dapat dikatakan sudah mengalami gangguan. Seperti 
contohnya adalah ekosistem hutan yang ter-fragmen 
oleh ekosistem lahan kering (lahan terbuang/padang 
alang-alang) dan perkebunan.

Ekosistem lahan kering tersebar di seluruh 
penjuru Kalimantan yang terbentuk akibat banyaknya 
ekosistem perkebunan, pertanian, atau hutan 
yang ditinggal setelah ditebang. Berdasarkan hasil 
klasifikasi peta tutupan lahan (Kemenhut, 2012), 
didapatkan sebaran ekosistem beserta luasannya 
yang dapat dilihat pada (Gambar 5.9) berikut:

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup maka ekosistem dan jasa ekosistem 
terbagi menjadi:

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Perlindungan antara lain terdiri dari
ekosistem lahan basah  dan ekosistem

hutan hujan yang memberikan jasa 
ekosistem perlindungan plasma nutfah;  jasa 
pengaturan iklim;  jasa pengaturan air; jasa 
perlindungan erosi; jasa habitat biota; dan 
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jasa budaya dan kenyamanan.
Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Pemanfaatan di ekoregion Kalimantan 
tergolong melimpah dalam hal ketersediaan 
sumber daya alam. Di samping itu juga dapat 
dimanfaatkan ekosistem lainnya seperti 
ekosistem pesisir dan laut dangkal (kaya 
akan ikan komersial), ekosistem hutan 

(sebagai penyedia produksi hutan seperti 
kayu, serat dan material lain), ekosistem

pertanian lahan basah, ekosistem pertanian 

lahan kering dan ekosistem perkebunan 

(penyedia bahan pangan).

Ekosistem dan jasa ekosistem di Ekoregion 
Kalimantan memiliki tekanan dan beban yang akan 

mengubah fungsinya seperti: 1) penggunaan tata 
lahan (umumnya dari ekosistem alami ke buatan; 
perkebunan, pertanian serta permukiman); 2) 
konsumsi dan panen sumber daya; 3) masukan 
eksternal yang umumnya adalah pemakaian pupuk, 
pakan, pestisida serta limbah pertambangan; 4) 
pengendali alam, fisik dan biologis seperti banjir, 
angin puting beliung, longsor, penebangan liar, 
perambahan hutan serta kebakaran yang terjadi; dan 
5) introduksi/penghilangan spesies (introduksi kelapa 
sawit dan terancam punahnya beberapa spesies 
seperti orang utan, bekantan, ikan arwana dll). 

Dampak dan kecenderungan dampaknya terhadap 
luasan dan kondisi ekosistem di Kalimantan dapat 
dilihat pada (Tabel 5.5) berikut.

Tabel 5.5. Analisis pendorong langsung (beban) terhadap ekosistem di 

Eeoregion Kalimantan

Perubahan tata guna lahan dari ekosistem lahan 
basah menjadi ekosistem perkebunan terjadi cukup 
signifikan. Hutan di Kalimantan umumnya dikonversi 
menjadi ekosistem buatan seperti perkebunan, 
pemukiman, pertanian lahan kering dan pertanian 
lahan basah. Sementara itu, ekosistem alami seperti 
sungai danau dan pesisir, laut dalam dan lahan kering 
di Kalimantan relatif mengalami dampak yang rendah 
akibat perubahan tata guna lahan. Adanya perubahan 

tata guna lahan ini berpengaruh pada jasa ekosistem 
penyediaan dan pengaturan.

Konsumsi dan panen sumber daya alam.
Ekosistem pertanian lahan basah dan perkebunan 
merupakan ekosistem yang terkena dampak paling 
tinggi karena meningkatnya panen ikan dan kelapa 
sawit dalam lima tahun terakhir.
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Masukan eksternal. Pada ekosistem pertanian 
lahan basah dan kering, mengalami dampak 
yang relatif tinggi. Sedangkan pada ekosistem 
lain mengalami dampak relatif rendah. Masukan 
eksternal ini mengakibatkan masuknya aliran air dari 
pertanian lahan basah dan perkebunan ke dalam 
badan air sungai dan danau, sehingga berpengaruh 
pada kualitas air yang digunakan untuk kepentingan 
ekosistem permukiman dan juga memengaruhi 
kelimpahan dan keanekaragaman spesies yang hidup 
bergantung dari air tersebut.

Namun, masukan eksternal tersebut berpengaruh 
pada meningkatnya jasa ekosistem penyediaan 
(khususnya kelapa sawit) serta memengaruhi jasa 
pengaturan dan pendukung. Banyaknya penggunaan 

pestisida mengakibatkan dampak negatif terhadap 
jasa pengaturan polinasi dan pengaturan biologis.

Pengendali alam (bencana banjir, longsor, 

kebakaran) berdampak tinggi secara umum pada 
ekosistem buatan dan tidak terlalu berdampak pada 
ekosistem alami. Namun, memberikan dampak yang 
relatif sedang pada jasa budaya, jasa pendukung dan 
sebagian besar jasa penyediaan

Introduksi/penghilangan spesies  merupakan 
beban yang paling rendah dampaknya pada semua 
ekosistem,  tetapi masuk/keluarnya satu spesies 
dalam satu ekoregion akan berdampak pada jasa 
pendukung plasma nutfah dan habitat perkembang 
biakan.

Burung Enggang Gading (Buceros 
Bicornis), termasuk satwa khas 
Kalimantan yang dilindungi (net.pic)
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Ekoregion Sulawesi
Pulau Sulawesi terletak pada pertemuan tiga 

lempeng besar yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-
Australia serta sejumlah lempeng lebih kecil 
(Lempeng Filipina) yang menyebabkan kondisi 
tektoniknya sangat kompleks. Pulau Sulawesi juga 
terletak pada Area Wallacea yang berpengaruh 
pada keunikan ekologi sebagai peralihan daerah 
Indomalaya di sebelah barat dengan daerah 
Papua-Australia di sebelah timur yang terlihat dari 
banyaknya spesies endemik.

Pulau Sulawesi memiliki rasio garis pantai 
terhadap luas lahan yang paling besar dibandingkan 
pulau besar lainnya di Indonesia. Ekosistem pesisir 
memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang penting bagi 
Sulawesi. Karakter ekoregion Sulawesi didominasi 
oleh Pegunungan Struktural Sulawesi, Perbukitan 
Struktural Sulawesi, dan Dataran Fluvial Sulawesi 
dengan persentase luasan seperti yang terlihat pada 
(Gambar 5.10) berikut:

Pesona Bunaken (net.pic)
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Gambar 5.10. Ekoregion Sulawesi

Gambar 5.11. Peta Sebaran ekosistem Sulawesi

dan luasannya

Hasil reklasifikasi peta tutupan lahan (Kemenhut, 
2012), Pulau Sulawesi didominasi oleh ekosistem 
hutan  dengan persentase luas dan sebaran ekosistem 
yang dapat dilihat pada (Gambar 5.11) berikut:

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup maka ekosistem dan jasa 
ekosistem terbagi menjadi:

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Perlindungan, khususnya penyediaan 
dan pengaturan air, perlindungan plasma 
nutfah, dan pengaturan iklim yang dihasilkan 
oleh ekosistem alami meliputi ekosistem 
hutan, ekosistem lahan kering, ekosistem 
lahan basah (rawa dan gambut), ekosistem 
perairan darat (sungai dan danau), serta 
ekosistem pesisir dan laut dangkal. 
Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Pemanfaatan, berasal dari ekosistem 
perkebunan, pertanian lahan kering dan 
lahan basah, ekosistem hutan, serta 
ekosistem alami yaitu pesisir dan laut 
dangkal. Jasa ekosistem yang dihasilkan 
dari ekosistem tersebut antara lain jasa 
penyediaan pangan, air, serat, material lain 
dan bahan bakar, bahan obat dan biokimia 

dan sumber daya spesies ornamental, 
serta jasa budaya yang besar karena 
potensi ekowisatanya yang tinggi. Namun 
secara umum, belum ada komoditas yang 
berpengaruh secara nasional yang salah 
satunya diakibatkan oleh rendah dan 
terbatasnya pemanfaatan SDA tersebut. 

Jasa ekosistem yang berkontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat di Ekoregion Sulawesi 
dapat dilihat berdasarkan PDRB Pulau Sulawesi. 
PDRB tertinggi ada pada sektor tanaman pangan, 
perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan 
yaitu sekitar 29,08 persen dan sektor perikanan 
sebesar 15,68 persen. Sementara  sektor lainnya 
seperti jasa-jasa dengan PDRB  yaitu 17 persen, 
pertambangan dan penggalian 5,1 persen.
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Tabel 5.6. Dampak pendorong langsung (beban) 

terhadap ekosistem dan kecenderungan dari dampaknya

Perubahan Tata Guna 
Lahan

Konsumsi dan Panen 
Sumberdaya Alam

Masukan Eksternal
Pengendali Alam, 
Fisik dan Biologis

Introduksi/    
Penghilangan Spesies

Laut Dangkal dan Pesisir

Pulau Sedang dan Kecil

Lahan Basah (Rawa)

Perairan Darat Sungai dan Danau

Hutan

Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan kering

Perkebunan

Savanna, Semak Belukar dan 
Padang Alang-Alang

Pemukiman

: tinggi dampak meningkat

: sedang

: rendah dampak menurun

Keterangan :

Warna kolom menunjukkan dampak pendorong pada
luasan dan kondisi ekosistem.

Panah menunjukkan kecenderungan dampak pendorong pada 
luasan dan kondisi ekosistem

dampak berlanjut stabil

Secara umum, di ekoregion Sulawesi, dampak 
beban terhadap ekosistem lebih banyak terlihat pada 
ekosistem buatan seperti perkebunan, pertanian 
dan pemukiman. Berikut adalah analisis beban dan 
tekanan terhadap ekosistem dan jasanya.

Perubahan luas tutupan lahan. Selama 5 tahun, 
ekosistem yang mengalami perubahan luas lahan 
yang besar di antaranya adalah pemukiman, semak 
belukar, pertanian lahan basah, pertanian lahan 
kering dan perkebunan dan lahan basah.

Panen dan konsumsi ikan tangkap. Ekosistem 
pesisir dan laut dangkal di Ekoregion Sulawesi 
cenderung paling besar dampaknya terhadap panen 
dan konsumsi ikan tangkap dibanding ekoregion lain. 

Introduksi/penghilangan spesies. Perburuan
hewan liar untuk konsumsi di Sulawesi yang masih 
cukup tinggi menyebabkan penurunan populasi 
plasma nutfah. Konsumsi satwa liar ini telah menjadi 
budaya di masyarakat dan bertanggung jawab atas 
menurunnya populasi satwa liar (Saroyo, 2011). 

Selain perburuan liar, introduksi spesies ikan 
ke danau Sulawesi menjadi tekanan langsung 
atas menurunnya populasi ikan-ikan lokal bahkan 
endemik (contohnya adalah introduksi populasi 
spesies asing ikan Niassa (Melanochromis auratus)
ke dalam Danau Poso sejak 2011 yang menekan 
populasi ikan asli perairan Danau Poso seperti ikan 
Anasa, Rono dan Bungu atau tempel batu (Makmur, 
2012)).

Penyu berenang di laut Bunaken 
(net.pic)
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Ekoregion Maluku
Ekoregion Maluku terdiri dari pulau-pulau 

vulkanik kecil yang sebagian terbentuk dari kegiatan 
tektonik dan vulkanik. Iklim ekoregion Maluku 
termasuk iklim basah dan berkaitan langsung 
dengan laut. 

Gambar 5.12. Ekoregion Maluku 

Berdasarkan Peta Ekoregion skala 1:500.000, 
Maluku didominasi oleh Pegunungan Struktural 
Kompleks Halmahera dan Kompleks Kep. Sula-Buru-
Seram, Perbukitan Solusional/Karst Maluku, dan 
Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera serta 
Kompleks Kep. Sula-Buru-Seram dengan persentase 
yang dapat dilihat pada (Gambar 5.12) berikut:

Pemandangan di Maluku (net.pic)
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Gambar 5.13. Peta sebaran 

ekosistem Maluku dan luasannya

Ekosistem yang terdapat di ekoregion Maluku 
didominasi oleh ekosistem hutan dengan persentase 
dan sebaran ekosistem seperti yang terlihat pada 
(Gambar 5.13) berikut:

EkoregionMaluku terdiri atas beberapa pulau 
sedang yang di dalamnya terdiri atas beberapa jenis 
ekosistem, seperti berikut:

o Pulau Halmahera didominasi oleh ekosistem 
hutan dan ekosistem pesisir. Ekosistem 
Hutan terdiri dari hutan hujan tropis hijau 
dengan flora asal Melanesia dan terdapat 
hutan musim (hutan semi yang selalu hijau) 
di bagian semenanjung selatan Halmahera. 
Ekosistem pesisir Kabupaten Halmahera 
Utara memiliki potensi yang besar,  salah 
satunya adalah potensi terumbu karang yang 
masih relatif terjaga kondisinya. Di ekosistem 
pesisir yang ada di Halmahera, masih 
terdapat keragaman biota yang menarik 
untuk dijadikan objek wisata bahari. Cukup 
banyak pulau kecil di sekitar Halmahera yang 
memiliki potensi jasa ekosistem pesisir, di 
antaranya adalah Pulau Tagalaya, Kumo dan 
Kakara.

o Pulau Buru didominasi ekosistem oleh hutan 
dan ekosistem pesisir. Ekosistem Hutan yang 
terdiri dari hutan produksi, lahan perkebunan, 
dan lahan hutan tanaman industri. Selain itu 
terdapat potensi hutan alam jati seluas 2.000 
ha. Spesies pohon yang menjadi komoditas 
utama yang dihasilkan Pulau Buru adalah 
kayu putih (Melaleuca cajuputi). Sedangkan 
pada ekosistem, komoditas perkebunan 
yang dapat dimanfaatkan antara lain kelapa, 
cengkeh, kakao, jambu mete, kopi dan pala. 

o Pulau Seram didominasi oleh ekosistem 
hutan dan ekosistem perkebunan. Pada 
ekosistem hutan terdapat sumber daya 
alam utama yang dapat dimanfaatkan 
yaitu kayu hasil hutan seperti Shorea 
selanica yang banyak ditemukan pada 
hutan Dipterocarpaceae. Sedangkan pada 
ekosistem perkebunan, komoditas yang 
dapat dimanfaatkan adalah perkebunan 
kelapa sawit, di mana lahan yang digunakan 
berasal dari alih guna lahan hutan 
(deforestasi).

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup maka ekosistem dan jasa ekosistem 
terbagi menjadi:

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Perlindungan. Ekosistem Hutan yang 
masih sekitar 68 persen menyediakan jasa 
paling penting, yaitu jasa pengaturan air dan 
iklim (infiltrasi air dan penambatan karbon); 
jasa habitat untuk perkembangbiakan dan 
perlindungan plasma nutfah. Kawasan 
tersebut berperan dalam melestarikan 
biodiversitas flora dan fauna yang ada di 
ekoregion Maluku, terutama di antaranya 
spesies endemik kelompok mamalia, reptil 
dan burung.
Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Pemanfaatan. Ekosistem yang 
menyediakan jasa ekosistem penyedia 
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pangan adalah ekosistem pesisir dan laut 
dangkal, perkebunan, pertanian lahan kering 
serta sungai dan danau; jasa penyediaan 
kayu; serta jasa penyediaan obat dan 
biokimia.

Pada ekosistem pertanian lahan basah, 
penyediaan pangan yang utama adalah padi dengan 
produktivitas di 2009 sebesar 83.764 ton per tahun. 
Ekosistem ini juga menghasilkan ikan sebagai 
makanan sekunder masyarakat. Di 2009, ikan 
budidaya yang dihasilkan sebesar 1.271 ton per 
tahun (Deptan, 2010). Pada ekosistem pertanian 
lahan kering, produksi padi sebagai bahan pangan 
utama dengan total 5.577 ton per tahun. Selain itu 
juga diproduksi jagung (15.273 ton per tahun), kedelai 
(1.183 ton per tahun), kacang tanah (2.950 ton per 
tahun), ubi jalar (20.734 ton per tahun) dan ubi kayu 
(144.407 ton per tahun) (Deptan, 2010). 

Pada Ekosistem perkebunan tercatat 
membudidayakan kelapa (316.800 ton per tahun), 
kakao (1.200 ton per tahun), jambu mete (1.238 ton per 
tahun) dan kopi (18.400 ton per tahun). (Deptan, 2010). 
Sementara pada ekosistem perairan darat, tercatat 
volume ikan tangkap sebesar 201 ton per tahun 
dan ikan laut sebanyak 1.032.113 ton per tahun dari 
ekosistem pesisir dan laut dangkal (Dep. Perikanan, 
2010).

Selain jasa penyedia pangan juga terdapat jasa 
penyediaan serat, material lain dan bahan bakar, 
juga jasa penyedia bahan obat dan biokimia yang 
disediakan oleh ekosistem hutan dan perkebunan.

Dampak dan kecenderungan dampaknya terhadap 
luasan dan kondisi ekosistem, serta dampak beban 
terhadap jasa ekosistemnya di Maluku dapat dilihat 
pada (Tabel 5.7) berikut:

Tabel 5.7. Pendorong perubahan (beban dan tekanan) terhadap ekosistem di ekoregion Maluku

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa faktor 
yang paling tinggi memberi dampak pada ekosistem 
dan jasanya adalah perubahan tata guna lahan, panen 
dan konsumsi SDA, serta masukan eksternal. 

Berikut penjelasan mengenai beberapa hal yang 
mendorong terjadinya perubahan jasa ekosistem di 
ekoregion Maluku di antaranya:

Perubahan Tata Guna Lahan. Memiliki
dampak yang tinggi terhadap ekosistem 
pertanian lahan basah dan lahan kering. 
Pada ekosistem pertanian lahan kering, 

terjadi pengurangan luas lahan pertanian 
sejak 2005 hingga 2010 untuk komoditas 
padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi 
jalar, dan ubi kayu yang juga mengakibatkan 
berkurangnya jumlah produksi pangan. 
Sedangkan pada pertanian lahan basah 
terjadi penambahan luas pada periode 2005-
2010 yang juga berakibat pada peningkatan 
volume padi sawah dan ikan. Hal tersebut 
juga terjadi pada ekosistem perkebunan yang 
mengalami penambahan luas lahan untuk 
komoditas kelapa, kakao, jambu mete, kopi, 
kapuk, dan cengkeh. 
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Panen dan Konsumsi Sumber Daya Alam 

Memiliki dampak yang tinggi terhadap 
ekosistem laut dangkal dan pesisir, serta 
ekosistem hutan. Pada ekosistem laut dangkal 
dan pesisir, pendorong konsumsi dan panen 
sumber daya menunjukkan pertambahan 
produksi hingga 2011. Sedangkan pada 
ekosistem hutan  menunjukkan peningkatan 
jumlah luasan hutan dan terjadi penurunan 
jumlah produksi kayu bulat. Hal ini mungkin 
terjadi dikarenakan adanya penanaman pohon 
dan berkurangnya panen kayu (penebangan) 
sehingga pendorong konsumsi dan panen 
sumber daya alam berdampak tinggi terhadap 
ekosistem hutan.

Masukan Eksternal. Memiliki dampak yang 
tinggi terhadap ekosistem pertanian lahan 
basah dan permukiman. Pada ekosistem 
pertanian lahan basah, masukan eksternal 
berupa pakan khususnya untuk budidaya 
perikanan di tambak dan kolam. Pupuk, 
pestisida dan kapuk merupakan masukan 
yang digunakan secara umum di pertanian 
lahan basah baik di sawah maupun di tambak 
dan kolam. Masukan eksternal di ekosistem 
permukiman berupa berbagai limbah domestik 
dan industri yang memasuki ekosistem lainnya 
khususnya ekosistem perairan darat (sungai 
dan danau) akan berimbas pada ekosistem 

pertanian lahan basah (sawah, kolam, dan 
tambak) maupun ekosistem pesisir dan laut 
dangkal.

Bencana Alam. Tidak memiliki dampak yang 
tinggi terhadap ekosistem di Kep. Maluku. 
Potensi bencana di Kep. Maluku meliputi 
banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran 
permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, 
longsor, gunung api, abrasi, kebakaran hutan 
dan lahan, konflik sosial, epidemi dan wabah 
penyakit. Indeks kerawanan bencana di Kep. 
Maluku berada pada kelas kerawanan sedang 
hingga tinggi. Bencana yang terjadi dapat 
memengaruhi ekosistem buatan khususnya 
permukiman, pertanian lahan basah, pertanian 
lahan kering, dan perkebunan, dengan tingkat 
dampak sedang. 

Introduksi/Penghilangan Spesies. Memiliki
dampak sedang terhadap ekosistem hutan 
serta laut dangkal dan pesisir. Pada salah 
satu cagar alam (CA Manusela) di Maluku 
terdapat keanekaragaman hayati terdiri 
dari 187 jenis flora, 80 jenis mamalia (14 
jenis endemik), 41 reptil endemik, 450 jenis 
burung (90 jenis endemik). Jenis burung, 
contohnya burung nuri merupakan jenis 
satwa yang sering dibawa keluar Kep. 
Maluku untuk diperdagangkan.

Padi menguning siap untuk dipanen
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Ekoregion Papua
Ciri fisiografis utama dari Ekoregion Papua adalah 

adanya Pegunungan Tengah (central cordillera).
Pegunungan Tengah terbentuk dari tumbukan 
lempeng australia dan lempeng pasifik.  Sedangkan 
karakteristik ekoregion Papua didominasi oleh 
Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya dan Jalur 
Utara, Dataran Fluvial Memberano, Seget-Bintuni, 
Nabire-Sarmi, serta Perbukitan Struktural Jalur 
Jayawijaya dan Jalur Utara dengan persentase luasan 
yang dapat dilihat pada (Gambar 5.14) berikut:

Ekoregion Papua merupakan salah satu ekoregion 
yang memiliki keanekaragaman ekosistem yang 
cukup tinggi, terkait dengan kondisi topografinya. 
Ekoregion Papua terbagi menjadi beberapa kelas 
ekosistem dengan didominasi oleh ekosistem hutan 
(76,2 persen) sebagai ekosistem terluas di Ekoregion 
Papua.

Sebaran ekosistem dan persentase luasannya 
dapat dilihat pada (Gambar 5.15) berikut.

Ekosistem di Papua dapat dikatakan masih 
belum mengalami banyak gangguan. Hal ini terlihat 
dari ekosistem hutan dan ekosistem lainnya yang 
cenderung belum ter-fragmen. Secara garis besar, 
dapat dilihat bahwa ekosistem hutan terdistribusi di 
sisi utara dan selatan Pegunungan Tengah, sabana di 
sisi selatan (sekitar Merauke),  sedangkan ekosistem 
perkebunan tidak terkonsentrasi di satu sisi 
(terpecah-pecah dalam jumlah yang kecil). 

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup maka ekosistem dan jasa ekosistem 
terbagi menjadi:

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting 

untuk Perlindungan

Memiliki tingkat biodiversitas yang 
tinggi. Oleh karenanya, jasa ekosistem 
perlindungan plasma nutfah merupakan 
jasa ekosistem yang menjadi primadona di 
ekoregion ini.  Ekosistem alami perlu dijaga 
agar tidak ter-fragmen oleh ekosistem 
buatan. Hal yang menarik dari kondisi 
biodiversitas adalah masih banyaknya 
spesies yang belum ditemukan. Banyaknya 
spesies yang diduga belum ditemukan, 
lantaran Papua memiliki banyak tipe habitat 
yang disebabkan banyaknya variasi topografi 
(dari ketinggian 0 m dari atas laut hingga 
4.884  m dari atas laut). Rumitnya bentang 

Gambar 5.14. Ekoregion Papua

Gambar 5.15. Peta sebaran ekosistem Papua
dan luasannya
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alam Ekoregion Papua pun menambah 
faktor sulitnya menjelajahi Ekoregion Papua. 

Ekosistem hutan terdiri atas hutan alami 
dan hutan tanaman, yang merupakan 
ekosistem terluas (76,2 persen) dengan 
komposisi spesies yang sangat beragam 
dan umumnya bersifat endemik lokal. 
Lebih dari 52 persen luas ekosistem 
hutan diperuntukkan untuk produksi hasil 
kehutanan dengan tanaman hutan komersial 
Merbau dan Matoa (Kementerian Kehutanan, 
2001).

Pada hutan hujan tropis dataran rendah 
hanya sekitar 37 persen yang dijadikan 
kawasan konservasi. Sedangkan hutan 
pegunungan bawah dan atas, sekitar 90 
persen luas hutan diperuntukkan untuk 
kawasan konservasi. Sementara hutan 
rawa yang berada di sisi selatan, hampir 80 
persen dijadikan hutan produksi dan hanya 
sekitar 19 persen yang dijadikan hutan 
konservasi.

Pada ekosistem lahan basah (rawa dan 
gambut), menutupi 10 persen wilayah 
Ekoregion Papua dan terdistribusi tidak 
beraturan. Tumbuhan yang mendominasi 
adalah sagu (Metroxylon sagu), Melaleuca 
dan Pandanus. Keberadaan hutan sagu juga 
merepresentasikan cadangan karbon yang 
signifikan.

Ekosistem penting lainnya adalah ekosistem 
pesisir dan laut dangkal yang merupakan 
ekoregion dengan wilayah pesisir terluas di 
Indonesia, yaitu 3.819 km2 yang terdiri dari 
ekosistem mangrove, ekosistem lamun, 
dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem 
lahan kering: sabana, semak belukar, padang 
alang-alang juga merupakan ekosistem 
terluas ketiga (6,5 persen) setelah hutan dan 
lahan basah. Ekosistem ini terkonsentrasi 
di sisi selatan Ekoregion Papua dan di 
Pegunungan Tengah. Daerah ini merupakan 
habitat dan tempat bermigrasi burung air 
(Marshall & Beehler, 2007).

Suku Korowai, Papua (net.pic)
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Seluruh ekosistem tersebut berperan dalam 
jasa penyediaan pangan (sagu); jasa penyedia 
air (terdapat lima wilayah sungai dan 27 
danau dengan ketersediaan air yang tinggi 
(545,4 milyar m3) (Ditjen SDA Kementerian PU, 
2003)); jasa pengaturan iklim (disediakan oleh 
ekosistem hutan dan ekosistem lahan basah 
gambut); pengaturan air (disediakan oleh 
ekosistem hutan dan lahan basah gambut 
dan rawa); jasa perlindungan erosi (ekosistem 
pesisir); jasa habitat dan pendukung (semua 
jenis ekosistem alami); serta jasa budaya dan 
kenyamanan (semua jenis ekosistem alami).

Ekosistem dan Jasa Ekosistem Penting untuk 

Pemanfaatan

Antara lain Ekosistem pesisir dan laut dangkal 
sebagai jasa penyedia pangan perikanan 
komersial ikan seperti ikan Samandar atau 
Baronang, kepiting bakau, kepiting kenari 
dan kerang (pada 2010 ikan tangkapan dari 

ekosistem ini sebanyak 347.268 ton/tahun 
(Dep. Perikanan, 2010)). 

Ekoregion Papua memiliki potensi 
pemanfaatan jasa rekreasi yang tinggi (salah 
satunya Kepulauan Raja Ampat). Ekosistem 
hutan juga memberikan jasa penyedia kayu 
dan serat yang tinggi. Berdasarkan data yang 
dimiliki, diketahui bahwa Hutan tanaman 
industri (dengan ijin HTI) di Papua jumlahnya 
sangat kecil (60.700 km2), dibandingkan 
dengan luasan hutan produksi (119.200 km2)
(EP 2). 

Pada Ekosistem pertanian lahan basah, 
pertanian lahan kering dan perkebunan 
berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem 
penyediaan pangan (berupa sayur mayur, 
beras, holtikultura maupun perikanan). 
Ekosistem perkebunan dapat dimanfaatkan 
sebagai jasa penyedia pangan seperti kelapa 
sawit, kelapa, cokelat, kopi dan karet.

Analisis beban dan tekanan dalam jasa ekosistem 
yang dapat dilihat pada (Tabel 5.8) di bawah ini:

Tabel 5.8. Analisis pendorong langsung (beban) terhadap ekosistem di 
ekoregion Papua

Pendorong yang paling berdampak di Papua 
adalah konsumsi dan panen sumber daya alam, 
perubahan tata guna lahan serta masukan eksternal. 
Perubahan tata guna lahan menjadi perkebunan 
meningkat dua kali lipat dengan kecenderungan 
dampak yang semakin meningkat. Masukan eksternal 

seperti pupuk, memberikan dampak tinggi pada 
ekosistem perkebunan. Sementara masukan eksternal 
dalam hal limbah (tailing dan overburden) memberikan 
dampak sedang pada ekosistem alami. Tailing yang 
bersifat asam serta mengandung logam berat 
mencemari Sungai Ajkwa dari hulu hingga hilir.
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Perubahan tata guna lahan memberikan dampak 

sedang pada seluruh jasa ekosistem baik dari 
penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan.Jasa 
ekosistem. Yang paling terkena dampak terutama 
adalah jasa pendukung perlindungan plasma nutfah 
karena terganggunya ekosistem yang bersangkutan 
(wilayah DAS, rawa, pesisir, laut dangkal). Rawa, 
secara teoretis memiliki nilai penting sebagai habitat 
perkembangbiakan untuk banyak spesies akuatik. 
Jasa lain seperti penyediaan ikan ataupun materi 
genetik dan beberapa jasa pengaturan terkena 
dampak sedang karena terganggunya ekosistem yang 
penting dalam menyediakan jasa tersebut.

Konsumsi dan panen sumber daya alam

memberikan dampak rendah hampir di semua jasa 
ekosistem.Yang terkena pengaruh sedang hanyalah 
jasa penyediaan yang memang terkena dampak dari 
panenan jasa ekosistem finalnya. Secara umum, 
panen ekoregion Papua relatif jauh lebih rendah 
dibandingkan ekoregion lainnya di Indonesia. Bisa jadi, 
hal ini dikarenakan budaya masyarakat Papua yang 
umumnya masih subsisten (mandiri).

Pola pertanian budidaya maupun perikanan, 
secara akuakultur tampaknya bukan menjadi 
kebiasaan masyarakat Papua. Jumlah penduduk 
di Papua (3.593.803 di 2010) relatif lebih rendah 
dibandingkan ekoregion lainnya (total penduduk 

Suku Dani, Papua (net.pic)

Indonesia 237.638.290 di 2010) dengan luasan pulau 
paling besar di Indonesia (890.000 km2). Karena itu, 
tingkat konsumsi dan panen sumber daya tidak terlalu 
memberikan dampak yang tinggi pada jasa ekosistem 
di Papua.

Pengendali alam, fisik dan biologis, serta 

introduksi/penghilangan spesies berdampak 
rendah/sedang pada jasa ekosistem di Papua. 
Luasan ekosistem alami yang relatif besar di Papua 
membuatnya mampu memperbaiki diri untuk kembali 
menyediakan kelompok jasa ekosistem. Lagipula, 
dibandingkan ekoregion lainnya di Indonesia, tingkat 
kejadian bencana di Papua jauh lebih rendah. 
Sementara introduksi/penghilangan spesies belum 
banyak terjadi di Papua dikarenakan budayanya yang 
masih subsisten. 

Pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang 
membuat jasa penyediaan kelapa sawit mengalami 
dampak sedang. Dalam kurun waktu lima tahun, 
ekoregion Papua telah menjadi ekoregion penyumbang 
kelapa sawit di urutan ketiga setelah Sumatera dan 
Kalimantan.

Lebih lanjut, konsep Ketahanan Lingkungan pada 
prinsipnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan 
dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga daya 
lenting (resilience) lingkungan tetap terjaga.
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Pemanfaatan sumber daya alam yang terlalu 

berlebihan mengakibatkan terjadinya kelangkaan. 
Maka, daya tahan (resilience) lingkungan hidup 
di daerah tersebut pasti sangatlah rendah. 
Sebaliknya, apabila pemanfaatan dilakukan dengan 
memperhatikan lingkungan, maka daya tahan menjadi 
tinggi.

Apabila ketahanan lingkungan hidup tinggi, maka 
ekosistem beserta jasa dan manfaatnya akan bisa 
bertahan menghadapi ancaman atau risiko yang 
biasanya berasal dari manusia. Bentuk ancaman dan 
risiko ini bisa berupa gangguan dari alam, yaitu gempa 
bumi, gunung meletus, dan berasal dari manusia 
itu sendiri melalui banjir, serta tanah longsor akibat 
penggundulan hutan. 

Seandainya daya tahan lingkungan tinggi, 
artinya hutan masih baik, daerah bantaran sungai 
tidak dipenuhi oleh pemukiman penduduk, maka 
kemampuan untuk bertahan dari gangguan atau risiko 
menjadi tinggi. Alam akan mampu memulihkan dirinya 
sendiri meski ada ancaman seperti pencemaran 
apabila masih dalam kondisi terbaik. 

Akan tetapi, jika kondisi lingkungan memburuk 
akibat bergantinya lahan hijau menjadi pemukiman, 
tata air yang tidak memadai sehingga sering 
terjadi banjir, maka kemampuan lingkungan untuk 
memulihkan dirinya sendiri menjadi rendah. 

Saat ini, ketahanan lingkungan hidup menurun 
secara global akibat pertumbuhan penduduk dunia 
yang kian pesat. Hal tersebut membuat daya tampung 
dan daya dukung lingkungan hidup menjadi semakin 
rendah. Semakin banyaknya manusia, semakin 
meningkat pula kebutuhan energi dan pangan yang 
harus dipenuhi. Sumber daya alam sebagai produsen 
untuk energi dan pangan pun menjadi tergerus akibat 
proses pemanfaatan yang tidak memerhatikan kondisi 
keberlanjutan lingkungan hidup. 

Akibatnya, manusia pun harus menanggung 
dampak dari tindakan mereka sendiri, yaitu maraknya 
banjir dan tanah longsor, musim kekeringan yang 
panjang, hingga polusi udara dan air yang semakin 
meningkat.
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U
ntuk mengetahui kemajuan hasil 
pembangunan ketahanan pangan selama 
2009-2012, pada 2013 dihasilkan Peta 

FSVA Nasional 2013. Ada tiga aspek dan sembilan 
indikator yang digunakan untuk menyusun Peta FSVA, 
yang menggambarkan keadaan ketahanan pangan 
secara komprehensif, yaitu:

a. Aspek ketersediaan 
pangan, dengan indikator rasio konsumsi 
normatif terhadap ketersediaan 
bersih pangan sumber karbohidrat (padi,
jagung, ubi kayu dan ubi jalar).

b. Aspek akses pangan, yang mencakup 
indikator persentase penduduk yang hidup 
di bawah garis kemiskinan, persentase desa 
yang tidak memiliki akses penghubung yang 
memadai, dan persentase rumah tangga 
tanpa akses listrik.

c. Aspek pemanfaatan pangan, yang mencakup 
indikator angka harapan hidup pada saat 
lahir, persentase balita dengan tinggi yang 
kurang (stunting), persentase perempuan 
buta huruf, persentase rumah tangga tanpa 
akses ke air bersih,dan persentase keluarga 
yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 
km dari fasilitas kesehatan.

Peta FSVA Nasional 2013 menggambarkan kondisi 
ketahanan pangan di 398 kabupaten (kota tidak masuk 
dalam analisis). Keseluruhan kabupaten tersebut 
dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu yang 
paling rentan (Prioritas penanganan 1) sampai yang 
paling tahan pangan (Prioritas 6). Lebih lanjut dapat 
disampaikan Prioritas 1, 2 dan 3 dikelompokkan 
kepada rentan pangan, dan Prioritas 4, 5 dan 6 
termasuk pada tahan pangan.

Analisis pengelompokkan 
kabupaten tersebut menghasilkan 14 kabupaten
masuk ke dalam Prioritas 1, sebanyak 38 kabupaten 
dalam Prioritas 2, dan 61 kabupaten dalam Prioritas
3, sehingga jumlah kabupaten yang dikategorikan 
“rentan” sebanyak 113 kabupaten. Kabupaten-
kabupaten yang termasuk pada kelompok rentan 
pangan sebagian besar berada di Indonesia bagian 

Timur. Sementara 285 kabupaten sudah termasuk 
tahan pangan.

Dengan membandingkan Peta FSVA Nasional 
2009 dan FSVA Nasional 2013, dapat disimpulkan 
secara keseluruhan bahwa situasi ketahanan pangan 
dan gizi di Indonesia selama lima tahun mengalami 
peningkatan di mana 169 kabupaten (43 persen) telah 
mengalami peningkatan status menjadi lebih baik, 154 
kabupaten (39 persen) tidak mengalami perubahan 
dan sisanya 75 kabupaten (18 persen) mengalami 
penurunan. Rincian perubahan masing-masing 
indikator sebagai berikut:

a. 71 persen kabupaten mengalami peningkatan 
dalam hal ketersediaan pangan.

b. 96 persen kabupaten telah menurunkan angka 
kemiskinan.

c. 89 persen kabupaten memiliki akses listrik 
yang lebih bagus.

d. 45 persen kabupaten mengalami peningkatan 
akses jalan yang lebih baik.

e. 58 persen kabupaten mengalami peningkatan 
akses sarana kesehatan.

f. 72 persen kabupaten mengalami perbaikan 
untuk perempuan buta huruf.

g. 95 persen kabupaten memiliki angka harapan 
hidup lebih lama.

h. 44 persen kabupaten mencapai penurunan 
balita stunting.

i. 7 persen kabupaten yang mengalami 
peningkatan dalam akses terhadap air bersih.

u Ketahanan 
Pangan
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K
onteks ketahanan lingkungan hidup dapat 
dipahami dari interaksi antara manusai 
dan lingkungan hidupnya. Hal ini akan 

menggambarkan siklus dari kebutuhan manusia 
hingga dampak terhadap manusia akibat perubahan 
lingkungan hidup yang dikarenakan perilaku manusia 
itu sendiri.

Manusia dan Hutan
Hutan merupakan bagian alam yang memenuhi 

kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya lihat (gambar 
5.16). Hutan menyediakan kayu yang menjadi bahan 

Gambar 5.17. Data kejadian longsor 2001-2013 Gambar 5.18. Kejadian longsor terbanyak sepanjang 

2007-2013

(Sumber: BNPB) (Sumber: BNPB)

dasar untuk papan. Papan sendiri merupakan bahan 
dasar  yang berfungsi banyak bagi manusia. Selain 
untuk perumahan, juga untuk perabotan yang mengisi 
rumah itu sendiri. Hingga kini, hutan bahkan masih 
menjadi sumber bahan bakar bagi sekira 34 persen 
penduduk Indonesia dalam kesehariannya. Eksploitasi 
hutan yang berlebihan ini mengakibatkan berkurangnya 
tutupan hutan (deforestasi).

Pada 2012, secara nasional (Kawasan hutan dan 
non kawasan hutan) terdapat 92,8 juta hektar, lebih 
rendah 4,1 juta hektar dibandingkan periode 2000. 

v Interaksi Manusia 
dan Lingkungan 
Hidup

Gambar 5.16. Hubungan manusia terhadap sumber daya alam
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Daerah Aliran Sungai dan lahan kritis akan membawa 
masalah baik di musim kemarau maupun di musim 
penghujan.  Pada Tahun 2005, terdapat 62 DAS 
Krtis di Indonesia (PU, 2013). Hal ini menyebabkan 
perbandingan antara jumlah debit maksimum dan 
jumlah debit minimum menjadi makin lebar. Ketika 
musim hujan tiba, pada DAS dan lahan kritis akan 
mudah longsor dan sungai meluap alias banjir. 
Ini menjadi indikasi tingkat kerusakan lahan pada 
suatu daerah aliran sungai (DAS).Kerusakan ini 
menyebabkan terjadinya bencana lingkungan.

Longsor dan banjir menjadi malapetaka bagi 
manusia.Selain kerugian materiil, bencana lingkungan 
seperti banjir menjadi ancaman serius bagi nyawa 
manusia, ancaman gagal panen yang mengancam 
ketahanan pangan, dan ancaman menyebarnya 
berbagai penyakit.

Selain mengancam manusia, banjir juga 
mengancam lingkungan. Sungai yang meluap akan 
membawa sedimen ke laut. Selain mendangkalkan 
sungai, sedimen ini juga akan mengakibatkan 
kerusakan pesisir dan laut. Kondisi rusaknya daerah 
pesisir dan lautakan memberi dampak terhadap habitat 
lainnya. 

Sebaliknya, bila musim kemarau tiba akan 
melahirkan ancaman kekeringan. Selanjutnya akses 
air bagi masyarakat semakin berkurang.  Menurut 
catatan BNPB tingkat kekeringan juga mengalami 
peningkatan.Pada 2009 tercatat hanya ada tiga bencana 
kekeringan, sementara  pada 2012 bencana kekeringan 
melonjak menjadi 268 bencana yang meliputi hampir 
seluruh Indonesia (BNPB 2013)

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), sepanjang 2007 hingga 2013, terjadi 
lebih dari  5000 kejadian longsor dan banjir yang 
melanda Indonesia. Kondisi ini meningkat lebih dari 
tiga kali lipat dibanding 5-6 tahun sebelumnya.

Data kejadian longsor tahun 2001-2013 terlihat 
pada gambar berikut ini.

Untuk kejadian longsor, provinsi yang paling sering 
dilanda kejadian longsor adalah Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini sejalan dengan 
analisis beban ekosistem regional Jawa. Tekanan 
terhadap ekosistem di ekoregion Jawa yang paling 
tinggi adalah perubahan tata guna lahan. Hal ini 
membuat ekoregion Jawa merupakan ekoregion yang 
paling rentan terhadap bencana alam.

Data Kejadian banjir tahun 2001-2013 diperlihatkan 
pada Gambar berikut ini. Puncak kejadian banjir terjadi 
pada tahun 2010 yaitu sebanyak 1.024 kejadian, di 
mana hal ini kemungkinan berkaitan dengan fenomena 
El-Nino. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa 
jumlah kejadian banjir menunjukkan tren peningkatan 
meskipun pada 2011 menunjukkan penurunan. Namun, 
setelah itu tren peningkatan masih berlanjut meskipun 
dengan laju kenaikan yang kecil.

Dari data kejadian banjir untuk setiap pulau utama 
tersebut dapat terlihat bahwa pulau Jawa mengalami 
kejadian banjir paling banyak dengan tren peningkatan 
yang signifikan. Selain pulau Jawa, pulau-pulau lainnya 
yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan 
adalah pulau Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan 
perambahan hutan dan perubahan tata guna lahan 
ditengarai merupakan penyebab peningkatan kejadian 
banjir di pulau-pulau tersebut, selain juga memang 
dipengaruhi oleh fenomena iklim.

Beban lain yang juga memengaruhi ekosistem di 
regional Jawa adalah perubahan lahan di sempadan 
sungai dan danau menyebabkan penurunan luasan 
ekosistem perairan darat yang mengakibatkan 
berkurangnya luasan daerah tampungan air.Kondisi 

Gambar 5.19. Kejadian banjir di setiap pulau utama 

2001-2013

(Sumber: BNPB)

Gambar 5.20. Data kejadian banjir terbanyak

(Sumber: BNPB)
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ini dapat memengaruhi peningkatan kejadian banjir. 
Sepanjang 2007- 2010, kejadian banjir di regional Jawa 
misalnya memiliki kecenderungan meningkat, dengan 
rerata 73 kejadian pertahun.Data kejadian banjir di 
provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur 
dapat diperlihatkan sebagai berikut.

Manusia dan Pencemaran Air
Tekanan berat yang juga harus dirasakan oleh 

ekosistem adalah beban pencemaran, salah satunya 
kepada media air. Untuk jelasnya lihat (Gambar 
5.22). Hingga kini pencemaran air masih merupakan 
masalah penting di Indonesia. Hasil pemantauan 
sepanjang 2008 -2013 memperlihatkan bahwa terjadi 
penurunan kualitas air sungai khususnya di Pulau 
Jawa dan Sumatera. Pencemaran utama bersumber 
dari aktivitas non domestik yang terlihat dari rasio 
BOD/COD.

Namun demikian, sumber pencemar yang berasal 
dari kegiatan domestik tetap perlu menjadi perhatian. 
Hal ini terlihat dari masih tingginya parameter 
bakteri coliform di berbagai sungai di Indonesia. 
Coliform merupakan bakteri patogen (parasit) yang 
menjadi indikator terjadinya pencemaran. Hal ini 
tentu berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebagai 
contoh, insidensi penyakit hepatitis dan diare baik 
pada orang dewasa maupun balita. Keberadaan 
bakteri Coliform didalam badan air dipicu oleh kondisi 
penunjang sanitasi masyakarat. Kejadian diare pada 
balita terbanyak terjadi di provinsi Aceh, DKI Jakarta, 
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi 
Selatan, Maluku dan Papua.

Potensi peningkatan insiden penyakit bawaan 
air ini masih cukup besar. Hal ini karena persentase 

Gambar 5.21. Data pengguna air minum dalam 

kemasan

Gambar 5.22. Siklus pencemaran air dalam konteks ketahanan lingkungan hidup

Sumber: BPS

Sumber: KLH

rumah tangga yang menggunakan sumber air minum 
yang tidak layak (unimproved) masih sangat besar. 
Dari data BPS 2012 terlihat bahwa 33 persen rumah 
tangga di Indonesia masih menggunakan fasilitas 
yang tidak layak dalam memperoleh air minumnya.

Seiring dengan kondisi tersebut, diketahui bahwa 
persentase pengguna air kemasan baik di wilayah 
perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan 
dari semula 33,86 persen menjadi 36,58 persen. Hal 
ini beriringan dengan besaran pengeluaran atas 
kebutuhan makanan yang meningkat dari 49,45 
persen menjadi 51,08 persen (SurveiSosial Ekonomi 
Nasional, 2012). Kondisi kualitas dan kuantitas 
sumber air baku air minum mengindikasikan adanya 
pengaruh terhadap peningkatan penggunaan air 
kemasan dan sumber air minum lainnya. 

Menurunnya kualitas air baik di sungai maupun 
di danau telah menyulitkan masyarakat. Air sungai 
maupun danau tidak bisa digunakan langsung sebagai 
sumber air bersih, sehingga semakin besar jumlah 
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penduduk yang tidak mampu mendapatkan air bersih 
yaitu sekitar 119 juta jiwa. Sedangkan masyarakat 
yang memiliki akses ke air bersih sebagian besar 
mendapatkannya dari PDAM, penyalur air komersil dan 
sumur air dalam.

Namun, data dari Ditjen SDA,Kementerian 
Pekerjaan Umum 2012 memperlihatkan bahwa jumlah 
masyarakat pedesaan dan perkotaan yang mendapat 
akses ke sumber air minum layak masih di bawah 
target MDGs. Itu berarti, masih perlu usaha yang lebih 
serius untuk menyediakan air bersih.

Resapan limbah ke dalam tanah akan 
mengakibatkan air tanah tecemar. Padahal, hingga kini 
air tanah masih merupakan sumber air penting bagi 
banyak masyarakat Indonesia untuk keperluan MCK 
(minum, cuci, kakus).

Air tanah juga masih merupakan sumber air 
potensial karena kapasitasnya yang paling besar 
yaitu 30,61 persen dibandingkan dengan sumber air 
tawar lainnya  (Dandel E, 2011). Artinya, semakin 
meluas resapan air limbah ini akan menimbulkan 
gangguan pada air dan semakin berkurang pula akses 
masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Apalagi, 
pemulihan air tanah yang telah menurun mutu dan 
jumlahnya, membutuhkan teknologi lebih tinggi, dana 
yang besar, dan butuh waktu lama. 

Penyakit diare sudah diidentikkan dengan buruknya 
kualitas air, kurangnya ketersediaan air bersih, dan 
diperburuk dengan perilaku tidak higienis. Kondisi ini 
akan semakin kompleks dengan adanya spesies invasif.

Sebenarnya, ketersediaan air di Indonesia sangat 
besar yaitu 16.000 m3 per kapita pertahun. Sementara 
ketersediaan air di dunia per kapita per tahun hanya 
8.000 m3 (KLH,2011). Hanya saja, yang menjadi 
masalah di Indonesia adalah penyebaran ketersediaan 
air itu tidak merata, baik secara spasial maupun 
temporal.

Distribusi air di setiap pulau tidak sebanding 
degan sebaran jumlah penduduknya. Pulau 
Kalimantan misalnya, memiliki total potensi air 
terbesar, tetapi populasinya sedikit.Sebaliknya, Pulau 
Jawa yang memiliki populasi terbesar justru memiliki 
jumlah potensi air yang kecil. Ini mengakibatkan 
Indonesia sering mengalami masalah ketersediaan air 
(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012).

Manusia dan Pencemaran Udara
Salah satu faktor penopang kehidupan manusia 

dewasa ini adalah ketersediaan energi. Semakin 
bertambah jumlah penduduk,semakin meningkat 
kebutuhan energi. Untuk lebih jelasnya lihat (gambar 
5.23). Tingkat produksi batubara Indonesia terus 
meningkat baik, untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan 
di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan 
akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak 
untuk industri dan transportasi.Pertumbuhan industri 
bergerak secara paralel dengan pertumbuhan 
pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi.

Namun ternyata, pemanfaatan batubara dan 
solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi 

Gambar 5.23. Skema pencemaran udara

Sumber: KLH
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pembangkit listrik dan transportasi juga membawa 
dampaknegatif yang memengaruhi kualitas udara. 
Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses 
pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah 
nitrogen iksida (NOx), karbon monoksida (CO), sulfur 
dioksida(SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron 
ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC). 

SO2 yang menyebabkan hujan asam belum terlihat 
ada tren yang tinggi, meskipun pemanfaatan batubara 
dan solar secara statistik meningkat. Ini terjadi karena 
adanya konversi fisik kimia gas SO2 di atmosfer menjadi 
aerosol sulfat (SO4) yang tidak terdeteksi oleh pemantau 
gas termasuk oleh passive sampler yang mempunyai 
prinsip difusi gas. Hal ini dapat dideteksi dari adanya 
sulfat dalam air hujan maupun partikel aerosol.Akan 
tetapi, sebuah kota dengan aktivitas industri yang tinggi 
akan menunjukkan konsentrasi SO2 yang relatif tinggi 
dibandingkan kota-kota lainnya. 

Hujan asam akan berdampak negatif bagi 
bangunan, pertanian/lahan, dan air. Hujan asam 
akan mengakibatkan korosi bangunan dan juga 
akanmempercepat rusaknya suatu bangunan. Bagi 
pertanian/lahan, hujan asam akan mengurangi zat klorofil 
tanaman dan terhambatnya pertumbuhan tanaman 
(malnutrisi).

Hujan asam pun akan membawa dampak negatif 
bagi air. Pasalnya, hujan asam akan mengakibatkan 
badan air menjadi asam, sehingga tidak layak untuk 
kehidupan ikan yaitu berkurangnya populasi ikan dan 
pertumbuhan biota air terganggu.

Hujan asam juga akan mengganggu keseimbangan 
ekosistem seperti membuat keasaman air danau 
semakin tinggi. Hal ini tentu akan mengakibatkan 
berkurangnya spesies tertentu. Jenis plankton dan 
invertabrata adalah makhluk yang paling cepat 
terpengaruh oleh pengasaman. Jika pH danau di 
bawah lima, lebih dari 75 persen spesies ikan akan 
hilang karena pengaruh rantai makanan. Ini tentunya 
berpengaruh pada kelangsungan ekosistem.

Deposisi asam juga akan menghilangkan nutrisi yang 
dibutuhkan tanah. Deposisi asam dapat membebaskan 
senyawa beracun alamiah dalam tanah – seperti 
aluminium dan merkuri. Akibatnya sungai, air tanah dan 
tumbuhan di sekitarnya akan teracuni.

Deposisi asam yang larut bersama nutrisi tanah 
akan menghilangkan nutrisi itu sebelum dimanfaatkan 
pepohonan untuk tumbuh. Sementara senyawa beracun 
yang larut dapat menghambat pertumbuhan, daun cepat 
gugur, pohon terserang penyakit, kekeringan dan mati.
Daun yang terkena deposisi asam akan kekurangan 
magnesium (salah satu nutrisi esensial bagi tanaman) 
(Soemarmoto, 1992).

Karena rentan perubahan ekstrem, spesies hewan 
renik dalam tanah akan lansung mati pada saat pH 
tanah meningkat. Spesies hewan langkapun terancam 
mati karena jumlah produsen (tumbuhan) semakin 
sedikit.Berbagai penyakitakan menyerang karena kulit 
hewan terpapar air asam.

SO2 dari hujan asam juga dapat bereaksi kimia di 
udara yang menyebabkan penyakit pernapasan.Selain 
itu, risiko kena kanker kulit juga meningkat, jika kulit 
terpapar langsung dengan senyawa sulfat dan nitrat.

Deposisi asam dapat mempercepat proses 
pengaratan beberapa material seperti batu kapur, 
pasir besi, marmer, batu pada dinding beton dan 
logam. Hujan asam merusak batuan dengan 
melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan Kristal 
pada batuan.
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etelah melihat secara komprehensif hubungan 
kasualitas antara kebutuhan manusia, aktivitasnya 
dan pada akhirnya dampak terhadapnya, maka 

untuk melengkapinya dilakukan analisis untuk 
mendapatkan proyeksi.  Hal ini dapat membantu untuk 
melihat urgensi baik dari sisi tantangannya maupun juga 
gambaran kondisi lingkungan hidup ke depan.

Gambar 5.24. Sebaran Izin Lingkungan (AMDAL)

Indahnya pemandangan sawah 
yang layak dijaga (net.pic)

w Proyeksi 
Lingkungan
Hidup

Hal yang menjadi tantangan dalam waktu dekat 
adalah dengan disetujuinya beberapa kegiatan 
yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan hidup. Berikut ini adalah sebaran proyek 
yang mendapatkan izin lingkungan yang sudah Analisis 
Dampak Lingkungan. 

Gambar 5.24. ini memberikan ilustrasi wilayah yang 
berpotensi mendapatkan tekanan lingkungan hidup 
yang relatif berat. Unit analisis ini adalah provinsi namun 
lokus dari kegiatannya pada tingkat kabupaten/kota. 
Dengan begitu harus dilakukan pengawasan dengan baik 
karena kegiatan-kegiatan tersebut, baik dalam proses 
pembangunnnya maupun ketika sudah beroperasi akan 
memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi 
lingkungan hidup.

Sumber: KLH
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Hutan

Deforestasi hutan tropis mendapat perhatian 
dunia karena berkontribusi besar dalam peningkatan 
konsentrasi CO2 di atmosfer yang mendorong 
terjadinya perubahan iklim global.Para ahli telah 
banyak melakukan riset mengenai penyebab dari 
deforestasi dalam upaya mencari solusi yang tepat.
Mereka menyimpulkan, proses deforestasi disebabkan 
oleh banyak faktor, baik faktor langsung ataupun tidak 
langsung (drivers).

Faktor tersebut di antaranya adalah pertumbuhan 
populasi (Palo, 1994), konsesi hutan (kummer, 1991), 
perladangan berpindah (Thapa & Weber, 1990), 
Transmigrasi (Hurst, 1990), konstruksi jalan (Hirsch, 
1987), hutang negara (Khan & McDonald, 1994) dan 
kesalahan kebijakan pemerintah (Repetto & Gillis, 
1988).

Kesimpulan penelitian tersebut, sebagian besar 
diambil dengan menggunakan data pada tingkat 
nasional dan tidak memerhatikan keragaman kondisi 
dalam satu negara. Sehingga, boleh jadi kesimpulan 
tersebut tidak berlaku secara universal. Negara 
kepulauan seperti Indonesa tentu tidak tepat bila 

hanya menggunakan data pada tingkat nasional. Hal 
ini karena Indonesia memiliki keragaman kondisi 
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan fisik.

Prediksi deforestasi dilakukan dengan 
menggunakan teknik logistic regresi biner, yaitu 
menggunakan deforestasi dan tidak terdeforestasi
sebagai variable terikat (dependent variable)  dan 
kepadatan penduduk, jumlah penduduk, jarak dari 
kebun, jarak dari sungai dan jalan, slope dan elevasi, 
seperti yang diuraikan pada Bab 3 sebagai variable 
bebas (dependent variable).Variabel yang paling 
berpengaruh  nyata terhadap proses deforestasi 
adalah  jarak hutan dari areal kebun.   Hasil prediksi 
deforestasi untuk pulau Sumatera disajikan pada 
(Gambar 5.24) di bawah ini:

Dengan asumsi kehilangan hutan 281,3ribu hektar 
per tahun (sesuai dengan laju rata-rata deforestasi 
2000-2012) dan Kawasan Taman Nasional dijaga 
dengan baik, maka ekoregion Pulau Sumatera akan 
kehilangan kurang lebih tujuh  juta hektar dalam 
periode waktu 25 tahun. Kehilangan hutan terjadi 
di arealyang  relatif datar dan berdekatan dengan 
kebun.

Gambar 5.24. Distribusi spasial areal deforestasi  di Ekoregion Sumatera.
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Gambar 5.27. Proyeksi PersentaseTitik Pantau  Air Sungai di 

Indonesia dengan Status Tercemar Berat Berdasarkan Kriteria Mutu 

Air Kelas II PP 82/2001

Proyeksi Kualitas Air 
(Sungai)

Proyeksi tingkat pencemaran air 
dapat didekati dari peningkatan aktivitas 
domestik dan non-domestik. Peningkatan 
aktivitas domestik bersesuaian dengan 
perkembangan jumlah penduduk. 
Berdasarkan perhitungan proyeksi 
perkembangan jumlah penduduk yang 
dilakukan oleh pihak BPS dan kondisi 
tingkat pencemaran air saat ini yang 
berasal dari kegiatan domestik dan non-
domestik untuk setiap pulau utama, 
maka dapat digambarkan proyeksi 
konsentrasi zat organik (sebagai nilai 
COD) sampai dengan tahun 2035 sebagai 
berikut.

Dari gambar tersebut dapat terlihat 
bahwa apabila tetap melakukan pola 
pengelolaan lingkungan air yang 
dilakukan sekarang ini maka nilai COD di 
sungai akan terus meningkat terutama di 
pulau Jawa, dimana nilai COD pada tahun 
2035 di pulau ini dapat mencapai angka 
48 mg/L jauh di atas baku mutu COD 
untuk kelas II berdasarkan PP 82 Tahun 
2001 yang hanya 25 mg/L.

Untuk pulau-pulau lainnya proyeksi 
nilai COD masih tetap di bawah angka 
baku mutunya kecuali di pulau Bali dan 
Nusa Tenggara dimana pada tahun 2035 
sedikit di atas angka baku mutu ini. 
Perlu upaya yang lebih serius, terencana 
dan terintegrasi untuk mengubah pola 
pengelolaan lingkungan air ini sehingga 
kecenderungan ini bisa menurun dan 
menuju nilai COD yang sekecil-kecilnya 
serta berada di bawah nilai baku 
mutunya.

Selain itu, evaluasi pencemaran 
air dengan metode storet seperti yang 
dipaparkan pada Bab III bagian Kualitas 
Air, dapat dijadikan dasar dilakukannya 
proyeksi sederhana secara linear 
sebagaimana yang diperlihatkan gambar 
di bawah ini.

Dengan asumsi kondisi business as 
usual maka diperkirakan pada 2023, 

Gambar 5.26. Proyeksi konsentrasi zat organik 

(sebagai nilai COD) sampai dengan 2035

Sumber: KLH

Sumber: KLH

100 persen sungai utama di Indonesia status mutu airnya masuk 
dalam kategori tercemar berat.

Skenario kedua, dengan proyeksi yang lebih optimis – di mana 
dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian lingkungan secara 
optimal -- periode RPJNM 2009-2014 dapat diasumsi menjadi titik 
kulminasi di mana akan terjadi titik balik pemulihan kualitas air. 
Kondisi ini pun masih cukup memprihatinkan. Pasalnya, status 
mutu air tercemar berat akan berubah menjadi 0 persen baru 
akan terjadi di 2025. 
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x Intisari 
Ketahanan 
Lingkungan
Hidup

S
ejarah evolusi manusia telah membuktikan 
bahwa manusia memiliki daya adaptasi yang 
luar biasa dengan alam dan lingkungannya. 

Kemampuan itu pula yang membuatnya survive hingga 
kini. Namun, kemampuan adaptasi tidak bisa menjadi 
andalan manusia dalam menghadapi perubahan 
alamnya. Jika di zaman evolusi,  adaptasi manusia 
mengikuti perubahan alam yang berlangsung secara 
alami. Sementara saat ini, perubahan alam lebih 
karena rekayasa dan ulah manusia sendiri. Eksploitasi 
yang berlebihan mengakibatkan rusaknya ekosistem.

Salah satu contoh yang paling nyata adalah 
kondisi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur. 
Hampir setiap tahun, wilayah ini mengalami banjir di 
musim hujan. Jika frekuensi banjir semakin banyak, 
debit banjir semakin tinggi, dengan masa banjir yang 
semakin lama, apakah lantas kemampuan adaptasi 
masyarakatnya dalam menghadapi banjir akan terus 
berlanjut.

Manusia memang memiliki kemampuan adaptasi 
terhadap kondisi banjir, sekalipun harus terjadi 
sepanjang tahun. Namun, kemampuan adaptasi 
seperti ini tentu tak boleh diandalkan. Manusia, sudah 
sepantasnya berpikir ulang mengenai ketahanan 
lingkungan hidup dalam konteks keselamatan dan 
jasa ekosistem bagi kelangsungan hidupnya. Kali 
Ciliwung akan jauh lebih berguna apabila bisa kembali 
menawarkan jasanya misalnya dalam menyediakan 
ikan bagi kebutuhan masyarakat sekitar.

Kini, manusia dihadapkan pada dua pilihan. 
Apakah akan mengandalkan kemampuan beradaptasi 
dengan kerusakan alamnya, atau manusia harus 
berupaya mengembalikan kemampuan alam dalam 
memberikan jasa bagi manusia itu sendiri, seiring 
dengan menjauhkan potensi bahayanya.

Apabila lingkungan hidup Indonesia mengacu pada 
dua model proyeksi pencemaran air dan perubahan 
tutupan hutan, maka ancaman terhadap ketahanan 
lingkungan akan semakin berat dan melebihi daya 
lentingnya. Lingkungan hidup tak lebih hanya sebagai 
bahaya dan semakin jauh dari tempat bernaung 
yang layak bagi perikehidupan manusia. Harapan 
mendapatkan jasa ekosistem pun luntur. 

Tiada hari tanpa kemungkinan terjadi banjir, 
longsor, dan terpapar oleh pencemaran. Daya lenting 
lingkungan hilang karena sudah melampaui daya 
dukung dan daya tampungnya. Hal ini tentu perlu 
dikaji lebih dalam. Jika kondisi maladaptasi terus 
berlangsung, seperti yang terjadi dan dialami oleh 
masyarakat Kampung Pulo dan Bantar Gebang, maka 
sudah bisa diperkirakan jika 10 tahun mendatang 
(2023), kondisi dua wilayah tersebut akan semakin 

Menyesuaikan diri dengan lingkungan, 
kehidupan di Das Ciliwung
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Gambar 5.29. Intisari ketahanan lingkungan

mengenaskan. Skenario ini bahkan bisa lebih buruk 
apabila terjadi perubahan iklim dan faktor pemicu 
lainnya.

Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan. Seluruh 
pihak harus lebih serius dan sistematis dalam 
memaksimalkan upaya melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup. Ini harus dilakukan,  demi 
terciptanya keseimbangan dalam pemanfaatan 
sumber daya alam sehingga daya lenting (resilience)
lingkungan tetap terjaga.

Analisis Ketahanan Lingkungan Hidup dapat 
dikembangkan melalui konsepsi DPSIR dengan 

Gambar 5.28. Konsepsi ketahanan lingkungan hidup dalam pendekatan DPSIR

penambahan “Re”, yaitu Resilience (daya lenting) 
dan “Ri”, yaitu Risk (Resiko) sebagaimana yang 
diilustrasikan pada (Gambar 5.28) berikut ini:

Status lingkungan hidup dapat diterjemahkan ke 
dalam ukuran daya lenting lingkungan hidup. Pada 
saat disusunnya buku ini belum ada ukuran baku dari 
daya lenting. Oleh karena itu, dapat didekatkan melalui 
ukuran baku mutu atau ukuran lain seperti daya duku 
dan daya tampung. Sejauh mana daya lenting ini 
tergganggu apabila melewati ukuran baku mutu, masih 
belum dapat dianalisis secara kuantitatif. Namun, 
dengan kesimpulan yang bersifat kualitatif sudah 
dapat memberikan gambaran dalam kaitannya dengan 
potensi timbulnya risiko. 

Untuk konteks Indonesia yang status 
lingkungan hidupnya masih relatif 
rendah, penghindaran risiko lebih kepada 
meningkatnya intensitas dampak negatif. 
Hal ini dikarenakan masih banyaknya 
dampak negatif terjadi di berbagai 
pelosok Indonesia seperti pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup. Aspek 
dampak yang memengaruhi peri kehidupan 
manusia ini yang disebut konsep ketahanan 
lingkungan hidup.

Gambar 5.29 memberikan ilustrasi 
bahwa ketahanan lingkungan hidup dapat 
terjaga atau bahkan meningkat, lantaran 
adanya keseimbangan daya lenting, maka 
semakin terhindar dari risiko dampak 
negatif, makin tersedianya jasa ekosistem 

dan semakin terpenuhinya kebutuhan manusia serta 
terlindunginya dari ancaman bahaya. Begitu pula analoginya 
apabila ketahanan lingkungan hidup menurun. 
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Untuk memudahkan membaca 
gambar tersebut dielaborasi pada (Tabel 
5.9) berikut:

Berdasarkan data status lingkungan 
hidup Indonesia pada buku ini, maka 
dapat diambil kesimpulan indikatif 
bahwa ketahanan lingkungan hidup dari 
waktu ke waktu semakin terancam. Dari 
dua kondisi, yaitu meningkat/terjaga 
atau menurun/terancam, ketahanan 
lingkungan hidup Indonesia pada 
umumnya berada dalam situasi menurun 
atau terancam.

Tabel 5.9. Intisari ketahanan lingkungan hidup

   Kondisi
Ketahanan
       LH

Meningkat/
Terjaga

Menurun/
Terancam

Keseimbangan
Self 
rehabilitatoin

Irrevensible

      Resiko

Penurunan
resiko

Meningkatnya
potensi
dampak

 Jasa Ekosistem

Tanah subur
akses air bersih
pangan (mis.ikan)
estetika

Berakibat
meningkatnya
Biaya Hidup

Keterlindungan
      Manusia

Aman
Nyaman
Sehat

Longsor, Banjir,
Kekeringan
penyakit

Daya Lenting
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U
ntuk mencapai tujuan pembangunan 
secara berkelanjutan dengan tetap 
mempertahankan kondisi lingkungan hidup 

yang baik, bukanlah hal yang mudah. Lingkungan 
hidup yang menaungi sumber daya alam di dalamnya 
dapat menjadi pemberi jasa ekosistem. Apabila 
tidak dikelola dengan baik, tidak hanya jasanya 
yang berkurang, namun bahkan dapat mengancam 
keselamatan.

Dalam konteks ini, terminologi ketahanan 
lingkungan hidup menjadi sangat krusial. Ancaman yang 
memengaruhi ketahanan lingkungan hidup (environmental
security) adalah nyata dan terus berkembang seiring 
dengan pergerakan manusia dan waktu. Oleh karenanya, 
mempertahankan keseimbangan daya lenting 
lingkungan (environmental resilience), jasa ekosistem, 
dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu keniscayaan. 
Pada akhirnya menuju pada pencapaian pembangunan 
berkelanjutan untuk keselamatan, keamanan, dan 
kelangsungan hidup manusia.
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Status lingkungan hidup Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung 
atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan yang 
semakin besar terhadap lingkungan. Tingginya laju 
pertumbuhan penduduk disertai dengan persoalan 
kemiskinan yang hingga kini masih menyelimuti bangsa 
Indonesia, serta kegiatan pembangunan yang masih 
bergantung pada sumber daya alam untuk memacu 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merupakan dua 
faktor paling utama (selain faktor utama lainnya), 
yang menghasilkan tekanan sangat besar terhadap 
lingkungan.

Sebagai contoh, tingkat pertumbuhan 
penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi 
telah memicu meningkatnya konsumsi energi 
yang dibutuhkan. Dalam satu dekade terakhir, 
diperkirakan terjadi peningkatan konsumsi energi, 
dengan total 25 juta BOE per tahun. Mayoritas dari 
sumber energi yang digunakan adalah energi fosil 
minyak bumi dan batu bara. 

Jakarta yang padat (net.pic)
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Kehidupan di sebuah DAS (net.pic)



215

Tren 
Lingkungan
Hidup

S
ebagaimana telah dikemukakan pada bagian 
sebelumnya, secara umum kecenderungan 
kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan 

dari tahun ke tahun. Tren kualitas air, udara, kondisi 
lahan, pesisir dan keanekaragaman hayati memang 
berbeda, namun cenderung ke arah tren yang 
menurun. Perlu pula dicermati bahwa hasil analisis 
kualitas lingkungan pada beberapa tahun terakhir 
cenderung mengalami perubahan yang tidak homogen 
atau tersebar di suatu wilayah semata. 

Terkait kualitas udara, hasil analisis juga 
menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas, 
baik secara spasial maupun temporal. Kecenderungan 
penurunan kualitas udara juga berhubungan erat 
dengan kepadatan penduduk yang tinggi, penggunaan 
bahan bakar minyak, dan juga bencana seperti 
kebakaran hutan yang turut berkontrbusi pada 
peningkatan PM2,5 dan PM10 seperti yang terjadi di 
Pekanbaru Riau. 

Meski demikian, penerapan program-program 
pemerintah secara konsisten seperti penerapan 
PROPER maupun EKUP (Evaluasi Kualitas Udara 
Perkotaan) sudah bisa menahan kecenderungan yang 
lebih buruk. Tren kendaraan lulus uji emisi bensin dan 
solar serta tren penerapan PROPER diharapkan terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di masa 
mendatang, sehingga membantu proses perbaikan 
kualitas udara khususnya di wilayah perkotaan dan 
wilayah padat penduduk.

Pemantauan yang telah dilakukan terhadap kualitas 
air sungai menunjukan bahwa kualitas air sungai di 
sebagian besar provinsi di Indonesia telah melebihi 
baku mutu. Penurunan kualitas air sungai dari 
pemantauan selama periode 2008-2013 menunjukkan 
bahwa sungai-sungai di Jawa dan Sumatera umumnya 
mengalami penurunan kualitas sebagai akibat dari 
kepadatan penduduk dan kegiatan ekonomi (80 persen 
PDB Indonesia disumbang dari Jawa dan Sumatera). 
Hasil analisis juga menunjukan bahwa penurunan 
kualitas sungai terjadi pula di wilayah Kalimantan 
Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Hal ini mungkin berkaitan erat dengan berbagai 
kegiatan yang berbasis ekstraksi sumber daya alam 
di wilayah tersebut. Demikain pula halnya dengan 
kualitas air danau besar di Indonesia yang terus 
mengalami penurunan, meski telah diupayakan dengan 
berbagai program pencegahan selama periode-periode 
sebelumnya.

Angrek (net.pic)
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Di masa mendatang diharapkan kecenderungan 
penurunan kualitas air ini bisa ditekan dengan 
adanya pengembangan dan perluasan berbagai 
inisiatif program-program pemerintah maupun 
pemerintah daerah seperti restorasi sungai Ciliwung, 
program penyelamatan sungai melalui “Selamatkan
sungai kita”, penyelamatan DAS Bengawan Solo, 
dan beberapa wilayah sungai lainnya. Dengan 
begitu diharapkan dapat menekan kecenderungan 
penurunan kualitas air di seluruh wiayah Indonesia 
di tengah pemicu demografis dan ekonomi yang 
cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Seperti halnya penurunan kualitas air di berbagai 
sungai di Indonesia, beberapa danau yang dipantau 
juga mengalami hal yang sama.  Pemantauan 
yang dilakukan pada 2013 di enam danau prioritas 
(Danau Maninjau, Danu Singkarak, Danau Limboto, 
Danau Batur, Danau Tempe dan Danau Tondano), 
menunjukkan bahwa beberapa parameter kunci 
seperti BOD, fenol, fosfor dan sulfida telah melebihi 
kriteria mutu air (KMA) yang ditetapkan pada PP 
82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Kualitas Air.

Dalam rangka meningkatkan kualitas air danau, 
telah dilakukan berbagai upaya, antara lain adalah 
Program Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) 
yang bertujuan untuk memulihkan, melestarikan 
dan mempertahankan fungsi danau berdasarkan 
prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung 
lingkungannya melalui tujuh program, yaitu: 

(1). Pengelolaan ekosistem danau 
(2). Pemanfaatan sumber daya air danau 
(3). Pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan 

informasi danau
(4). Penyiapan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim terhadap danau 
(5). Pengembangan kapasitas, kelembagaan dan 

koordinasi
(6). Peningkatan peran masyarakat
(7). Pendanaan berkelanjutan

Untuk hutan dan lahan, kecenderungan tekanan 
terhadap kawasan hutan dan non kawasan hutan 
masih tetap dirasakan baik langsung maupun tidak 
langsung. Selama periode 2000-2012 diperkirakan 
terjadi deforestasi sebesar 345 ribu hektar per tahun. 
Peningkatan deforestasi ini juga terjadi secara 
homogen di mana deforestasi hutan rawa belakangan 
ini mengalami deforestasi yang lebih cepat dibanding 
dengan hutan lahan kering dan hutan bakau. 

Secara spasial, kecenderungan terjadinya 
deforestasi juga bervariasi antara ekoregion di mana 
ada kecenderungan deforestasi menurun di wilayah 
ekoregioan Jawa dan Papua, namun tidak demikian 
halnya dengan Sumatera yang memiliki sejarah 
panjang terkait dengan alih fungsi hutan. 

Upaya-upaya pemerintah melalui berbagai 
program monitoring dan evaluasi, dan kebijakan 
kehutanan lainnya dalam beberapa hal, telah 

Banjir di Kelapa Gading, Jakarta (net.pic)
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membantu memperlambat laju deforestasi tersebut. 
Sebagaimana terlihat pada hasil analisis di Bab 3, 
bahwa ada kecenderungan peningkatan tutupan 
hutan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dengan 
demikian, jika upaya-upaya ini terus digalakan, laju 
deforestasi dapat ditekan dengan baik dan terjadi 
peningkatan luas tutupan hutan secara signifikan 
dalam beberapa tahun mendatang.

Kecenderungan kondisi ekosistem pesisir dan 
laut memang hampir tidak mengalami perubahan 
yang signfikan dari SLHI sebelumnya, yakni masih 
adanya terumbu karang, mangrove dan padang lamun 
yang dalam kondisi kurang baik. Namun demikian, 
beberapa wilayah di Indonesia bagian timur memiliki 
kecenderungan kualitas terumbu karang dan padang 
lamun yang lebih baik dari wilayah barat. 

Adanya upaya-upaya nasional seperti program 
COREMAP, Coral Triangle Initiative (CTI) dan beberapa 
program lainnya, memang baru akan dirasakan 

dampaknya dalam jangka panjang. Namun demikian, 
diharapkan bahwa program-program tersebut dapat 
menurunkan kecenderungan menurunnya kualitas 
lingkungan di wilayah pesisir dan laut.

Terkait dengan perubahan iklim yang menjadi 
salah satu pendorong (drivers) perubahan kualitas 
lingkungan hidup di Indonesia yang memiliki dua 
musim, perubahan yang dirasakan adalah lebih 
kepada lamanya musim hujan dan musim kemarau. 
Dampaknya pun tidak bisa disamaratakan, karena 
perbedaan geografis masing-masing daerah. 

Berdasarkan beberapa kajian untuk mengukur 
sejauh mana tingkat kerentanan terhadap perubahan 
iklim dan adaptasi yang cocok, maka telah dilakukan 
kajian terhadap kerentanan DAS Citarum, kabupaten 
Malang, Sumatera Selatan dan Tarakan. Berdasarkan 
keempat kajian kerentanan yang dilakukan, faktor 
perubahan iklim akan membuat tingkat kerentanan 
dalam suatu wilayah menjadi lemah. Semakin rusak 

Gunung Merapai Yogyakarta (net.pic)
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daya dukung ekologi yang disebabkan oleh kegiatan 
ekstraktif hingga pertumbuhan penduduk, akan 
semakin rentan daerah tersebut dalam menghadapi 
dampak dari perubahan iklim yang nyata terjadi di 
Indonesia.

Contoh lain adalah terkait dengan proses 
pemulihan yang terjadi di Cinangka yaitu pada kasus
daur ulang aki bekas yang dilakukan tanpa mengikuti 
standar lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan 
dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat 
dan merugikan lingkungan hidup. 

Di sisi lain adalah upaya penegakan hukum 
lingkungan yang harus terus ditegakkan. Hal ini demi 
melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dari 
kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah melakukan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

Dalam buku ini disampaikan beberapa upaya 
yang menggambarkan  suatu  peningkatan menuju 
arah perbaikan terkait penegakan hukum, antara lain 
seperti kasus Rawa Tripa di Aceh, Kasus PT Surya 
Panen Subur di Aceh, PT merbau Pelalawan Lestari 
di Riau, serta Peninjauan Kembali perkara antara 
MENLH terhadap PT Selat Tasik Indokwarsa di Bangka 
Belitung.

Dari beberapa sinopsis di atas, dapat dikatakan 
bahwa secara umum tekanan terhadap sumber daya 
alam dan lingkungan di Indonesia masih memiliki 
kecenderungan yang meningkat atau paling tidak 
setara dengan periode-periode sebelumnya. Jika 
kondisi ini terus dibiarkan (business as usual) maka 

akan berakibat pada menurunnnya daya lenting 
lingkungan hidup yang berimplikasi pada penurunan 
kualitas hidup manusia. Padahal, di 2015 mendatang 
Indonesia akan memasuki  tahap ke tiga Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
dengan target pertumbuhan ekonomi antara 6-7 persen 
per tahun (dengan skenario komprehensif) atau pada 
kisaran enam persen dengan skenario busines as usual
(Gambar 6.1). 

RPJMN ke-3 ini juga menekankan ketersediaan 
sumber daya alam serta daya saing dan IPTEK yang 
menjadi faktor kunci bagi keberhasillan pembangunan 
itu sendiri. Ketersediaan sumber daya alam ditentukan 
oleh “kesehatan” ekosistem yang menunjang seperti 
kualitas air, lahan dan keanekaragaman hayati.
Dengan demikian, perbaikan kualitas lingkungan harus 
menjadi prioritas pembangunan ke depan, mengingat 
sumber daya alam masih merupakan aset nasional 
yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi. 

Perkembangan ini mau tidak mau menuntut 
peningkatan daya saing sumber daya manusia dan 
peningkatan kualitas SDM. Hal ini tentu akan sangat 
dipengaruhi oleh lingkungan seperti air bersih, udara 
yang bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan lainnya. 
Buruknya kualitas lingkungan akan memengaruhi 
kerentanan manusia terhadap berbagai penyakit yang 
diakibatkan oleh lingkungan yang akan berakibat pula 
pada peningkatan daya saing sumber daya manusia.
komprehensi dan business as usual (Bappenas, 2014)

Gambar 6.1. Skenario pertumbuhan ekonomi komprehensi dan Business as Usual

Sumber : Bappenas, 2014
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Tren 
Kebijakan 
Nasional

D
aya tahan  dan kerentanan lingkungan 
di masa mendatang juga akan sangat 
dipengaruhi tren kebijakan makro 

nasional di masa mendatang. Beberapa kebijakan 
yang selama 2012-2013 diluncurkan, akan 
berdampak besar pada 2014 dan seterusnya. 
Sebagai contoh, kebijakan nasional terkait dengan 
Low Cost Green Car (LCGC) mau tidak mau akan 
mentransformasi struktur dan pola kepemilikan 
kendaraan bermotor.  Meski dikatakan sebagai 
“green car”  pada kenyataannya kendaraan ini 
akan tetap mengonsumsi bahan bakar bersubsidi, 
selama kebijakan terkait dengan subsidi energi 
tidak dicabut.  Kondisi ini tentu saja akan sangat 
berpengaruh pada kualitas udara dan juga konsumsi 
energi secara nasional. Pada akhirnya, berakibat 
pada tekanan yang besar pada lingkungan.

Kebijakan lain yang juga mungkin akan 
berdampak pada kondisi lingkungan adalah 
keharusan industri pertambangan untuk 
membangun pabrik pengolahan dan pemurnian 
mineral (smelter). Oleh karena industri ini 
memerlukan capital intensive, tentu saja akan 
membutuhkan sumber daya air dan energi yang 
cukup besar yang juga akan memberikan tekanan 
pada sumber daya air dan energi khususnya. Selain 
itu, kualitas udara juga diharapkan akan mengalami 
gangguan dengan timbulnya industri-industri baru 
ini yang tentu harus diantisipasi secara seksama.

Pembangunan pada tahap RPJMN ketiga 
juga akan mengandalkan ekspansi infrastuktur, 
khususnya jalan yang hampir merata di seluruh 
wilayah Indonesia. Terlebih lagi jika kebijakan 
terkait dengan MP3EI terus dijalankan, maka tidak 
diragukan akan memberikan tekanan yang lebih 
berat pada kondisi lahan di wilayah-wilayah yang 
selama ini masih terlindungi.

Pengembangan pada koridor Kalimantan 
dan Sulawesi-Papua tidak diragukan lagi akan 
memberikan tekanan pada kenakearagaman hayati, 
sumber daya lahan dan air, serta ekosistem wiayah 

pesisir. Oleh karenanya, pengembangan kebijakan 
seperti MP3EI juga harus dibarengi dengan investasi 
memadai di bidang infrastuktur hijau, yang akan 
mendukung ketersediaan air dan jasa ekosistem 
lainnya. Dengan kata lain, investasi yang akan 
meningkatkan daya tahan lingkungan akan sangat 
memberikan umpan balik yang positif pada program-
program berbasis ekonomi. 

Dalam dua tahun terakhir ini kita juga 
menyaksikan adanya inisiatif-inisiatif terkait dengan 
perubahan paradigma pembangunan ekonomi seperti 
ekonomi hijau dan ekonomi biru. Peneriapan ekonomi 
hijau diharapkan dapat membantu meningkatkan 
efisiensi sumber daya, ekonomi yang rendah karbon 
serta pemanfaatan jasa lingkungan. Sementara 
perubahan paradigma ke ekonomi biru yang juga 
mulai diadopsi di sektor kelautan dan perikanan selain 
diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekosistem 
pesisir dan laut juga diharapakan mampu menekan 
limbah sehingga mengurangi tingkat pencemaran 
dan membantu memperbaiki lingkungan hidup secara 
lebih baik.

Ilustrasi kemacetan (net.pic)
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Langkah
ke Depan

D
ampak yang ditimbulkan dari bahaya yang 
berkaitan dengan lingkungan seperti banjir, 
pencemaran udara, air, dan degradasi 

lingkungan sangat bersifat multi dimensi, saling 
berkaitan dan mungkin bertahan dalam jangka 
waktu yang relatif lama. Sebaran dampak juga akan 
bervariasi antar wilayah, individu, skala ekonomi 
(antara masyarakat dengan golongan ekonomi 
rendah dan tinggi), dan daya tahan masyarakat 
baik selama maupun setelah bencana lingkungan 
terjadi. Oleh karenanya, berbagai respon kebijakan 
untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi 
permasalahan lingkungan harus dilakukan secara 
seksama.

Pertama, respon kebijakan yang berhubungan 
dengan informasi yang tepat dan kredibel terkait 
dengan bencana lingkungan dan dampak yang 
ditimbulkannya, sangatlah penting. Berbagai faktor 
akan sangat berpengaruh terhadap penyediaan 
informasi yang tepat dan kredibel, termasuk 
karakteristik ruang, karakteristik masyarakat dan 
karakteristik bencana lingkungan serta karakteristik 
respon yang diperlukan. 

Dari berbagai bukti empiris, pengalaman maupun 
bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa respon yang 
cepat, efektif dan terkordinasi merupakan instrumen 
kunci dalam menangani bencana lingkungan di 
samping memperkuat daya tahan masyarakat melalui 
adaptasi dan mitigasi.

Kedua, penguatan kelembagaan lingkungan hidup 
khususnya di daerah dalam menjembatani gap yang 
ada, terkait dengan persepsi pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan, akan sangat membantu 
meningkatkan daya tahan lingkungan dan daya 
lenting masyarakat. Hal ini dapat dilakukan misalnya 
melalui peningkatan kegiatan/forum-forum yang 
berkaitan dengan peningkatan daya tahan masyarakat 
(local resilience).

Ketiga, penguatan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup melalui beberapa peraturan 
pemerintah yang menjadi turunan dari UU 

32/2009 dan berbagai regulasi turunan lainnya 
akan membantu dalam merespon perubahan dan 
kerusakan lingkungan. Demikian juga halnya dengan 
beberapa regulasi sektoral yang berkaitan dengan 
aspek lingkungan hidup, dapat disinergikan untuk 
meningkatkan daya tahan lingkungan hidup Indonesia 
di masa mendatang. 

Keempat, penggunaan indikator keberhasilan 
yang berkaitan dengan kinerja perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) sudah dirasakan urgensinya, 
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baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, 
indeks ini masih tetap perlu pengembangan hingga 
sepenuhnya dapat merepresentasikan kondisi 
lingkungan hidup secara nyata. 

Untuk dapat mengintegrasikan ukuran pilar 
lain pembangunan (ekonomi dan sosial), lebih jauh 
lagi perlu dikembangkan indeks pembangunan 
berkelanjutan. Integrasi ketiganya akan sangat 
diperlukan untuk mengakomodasi daya lenting 
dan ketahanan lingkungan hidup dalam kebijakan 
pembangunan.

Kelima, upaya 
penegakan hukum 
yang lebih tegas 
dan masif sehingga 
dapat memberikan 
efek jera bagi 
pelanggar peraturan 
perundang-
undangan di bidang 
lingkungan hidup. 
Sementara keenam, 
adalah penyediaan 
infrastruktur
lingkungan hidup 
misalnya Tempat 
Pemrosesan
Akhir sampah 
dan penyediaan 
pengolahan air 
limbah domestik 
perkotaan (sewerage).

Uraian inti 
dari buku ini pada 
akhirnya menuju pada 
satu pilihan bagi kita, 
yaitu secara sinergi 
mempertahankan
dan secara bertahap 
meningkatkan
ketahanan lingkungan 
hidup Indonesia. 
Status lingkungan 
hidup yang masih 
berkecenderungan
memburuk sudah 
menjadi “last wake-
up call” (peringatan 
terakhir).

Udara, air, 
hutan dan lahan, 

pesisir dan laut serta keanekaraman hayati, di 
dalamnya sudah dalam fase keterancaman yang 
tinggi. Lingkungan hidup tempat bernaung manusia 
dan makhluk hidup lainnya sudah hampir pada posisi 
yang membahayakan, dibandingkan posisinya sebagai 
pemberi jasa. Optimisme masih sangat terbuka lebar 
dengan syarat tingkat komitmen yang tinggi dan 
dilakukan dengan kebersamaan. 
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Ilustrasi kepadatan 
lalu lintas (net.pic)
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