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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menelaah latar belakang kajian lingkungan hidup strategik 

2. Mengabstraksi tujuan kajian lingkungan hidup strategik 

3. Menyimpulkan ruang lingkup kajian lingkungan hidup strategik 

4. Menjelajah manfaat kajian lingkungan hidup strategik 

5. Menganalisis petunjuk penggunaan buku kajian lingkungan hidup strategik 

 

Media: 

- LCD / In-focus 

- Lembar pre test mahasiswa 

 

 

A. Latar belakang kajian lingkungan hidup strategik 

Manusia sebagai satu bagian dari alam merupakan bagian utama dari suatu 

lingkungan yang kompleks.Dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah 

sebagai salah satu bagian dari unsur lain, baik hayati maupun non-hayati yang 

tidak mungkin terpisahkan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan adalah 

sirkuler, kegiatannya sedikit banyak akan mengubah lingkungannya. Perubahan 

lingkungan itu pada saatnya akan mempengaruhi manusia, dimana pengaruh satu 

unsur akan merambat pada unsur lainnya.  Selain itu perilaku dan tingkat 

kebudayaan manusia ikut menentukan bentuk dan interaksi antara manusia dan 

alam lingkungannya.. 

Manusia pada awal sejarahnya telah hidup di Bumi dalam keselarasan alam 

yang sangat wajar.Berkat perkembangan penalaran yang tidak terbatas dari 

manusia telah memungkinkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang menjadikannya dominan dalam lingkungan.Akibat kemampuan manusia 

mengubah lingkungan alami menjadi lingkungan buatan, maka terjadilah 
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pergeseran dari lingkungan alam menjadi lingkungan buatan. Perkembangan 

penalaran manusia memungkinkan penguasaannya tatanan lingkungan melalui 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang pada 

akhirnya memberi makna bagi peningkatan kualitas hidup, dan pada akhirnya akan 

terjadi perubahan kualitas lingkungan. Manusia pada dasarnya berupaya untuk 

mengusahakan sumber daya alam untuk jangka pendek, yaitu menghasilkan 

produk sebanyak mungkin, waktu sesingkat, dan modal sedikit mungkin. Usaha 

ini mendatangkan kemakmuran, namun memiliki dampak negatif terhadap alam 

sekitar, yang akan menurunkan kualitas lingkungan, dan pada akhirnya akan 

menurunkan kualitas hidup manusia.  

Pada tahap berikutnya terjadi kesadaran manusia, bahwa manusia hanya 

merupakan sebagian dari keseluruhan lingkungan.Manusia menyadari bahwa 

hakikat kehidupan dan kelangsungan eksistensinya sangat tergantung dari kondisi 

lingkungannya. Hal ini sangat tergantung pada sikap dan perilaku manusia dalam 

menjaga keseimbangan sistem lingkungannya agar tetap harmonis dan lestari, 

yang tentu saja juga  akan menjamin pula kelangsungan makhluk hidup lainnya. 

Manusia memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup sudah ada sejak dulu 

atau sejak manusia menghuni planet bumi.Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

manusia mengenal lingkungan hidupnya untuk mendapatkan sumber 

makananannya, sedangkan untuk melestarikan jenisnya manusia mempelajari 

lingkungan untuk mendapatkan tempat yang layak bagi regenerasinya.Keadaan ini 

berlangsung secara berkesinambungan hingga sekarang.Manusia, sebagaimana 

makhluk biotik lainnya juga berinteraksi dengan lingkungannya.Manusia 

dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidupnya.Hubungan manusia dengan 
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lingkungan hidupnya merupakan sebuah siklus. Setiap aktivitas manusia, minimal 

atau maksimal akan mengubah lingkungan hidupnya.  Interaksi manusia dengan 

lingkungan hidup sangat kompleks, karena dalam lingkungan terdapat banyak 

unsur, yang terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik.Interaksi manusia dengan 

lingkungannya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah, melainkan juga oleh 

kondisi dan sifat dari unsur-unsur tersebut. Pengaruh pada suatu unsur akan 

merambat pada unsur yang lain, sehingga pengaruhnya terhadap manusia 

seringkali tidak dapat langsung terlihat atau terasakan. Selain itu perilaku dan 

tingkat kebudayaan manusia turut serta pula menentukan bentuk dan intensitas 

interaksi antara manusia dengan lingkungannya. 

Pada waktu kebudayaan manusia masih sederhana dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya dari alam, manusia belum melengkapi diri dengan bantuan 

peralatan dan teknologi guna meningkatkan keamampuan dalam mengeksploitasi 

sumber daya alam.Rintangan alam merupakan hambatan bagi kegiatan manusia 

yang sulit untuk diatasi.Pada saat ini pengaruh alam lingkungan sangat kuat 

terhadap kehidupan manusia.Kemudian kebudayaan manusia berkembang dengan 

majunya teknologi, yang berakibat berubahnya hubungan manusia dengan 

alam.Dengan peralatan dan teknologi, manusia mampu mempengaruhi alam 

lingkungannya, sehingga alam mulai dipengaruhi oleh manusia dengan 

perilakunya.Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan sosial budaya 

dan masyarakat, maka berubah pula pandangan mengenai hubungan manusia 

dengan alam yang saling pengaruh-mempengaruhi. 

Pada tahap berikutnya alam lingkungan tidak lagi mempunyai hubungan 

langsung dengan manusia.Dengan budayanya manusia dapat memilih bagaimana 
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bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, sehingga yang merupakan 

faktor penentu adalah kebudayaan dan teknologi manusia, serta rintangan dan 

hambatan alampun dapat dilalui dengan mudah.Untuk selanjutnya hubungan 

manusia dan lingkungan menjadi sangat kompleks, dan hal ini berlanjut terus-

menerus. Jika hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang akan berakibat 

menurunnya kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

kehidupan manusia sendiri. Untuk memahami  dan menganalisis lebih mendalam 

tentang permasalahan lingkungan hidup maka diperlukan suatu mata kuliah yang 

khusus mengkaji materi-materi lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia melalui solusi-solusi strategis dan berimplikasi bagi 

pelestarian lingkungan hidup. 

 

B. Tujuan kajian lingkungan hidup strategik 

Kajian lingkungan hidup strategik bertujuan untuk menghasilkan 

mahasiswa yang merupakan ilmuwan yang profesional, mampu berpikir kritis, 

bersifat kreatif, sistemik, dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis serta memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan hidup, mengevaluasi berbagai permasalahan 

lingkungan hidup  dan sumber masalah dari degradasi lingkungan serta mencari 

solusinya secara strategis, mengantisipasiberbagai dampak negatif terhadap 

lingkungan, dan mereformulasi kegiatan-kegiatan strategis guna mendapatkan 

jawaban dari pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup secara arif dan 

bijaksana dengan penalaran yang lebih komprehensif. 
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C. Manfaat kajian lingkungan hidup strategik 

Kajian lingkungan hidup strategik memberikan manfaat kepada mahasiswa 

untuk menemukan, menjelajah, memahami, menganalisis,  mengabstraksi, 

mengkoreksi, memperbaiki berbagai hal terkait dengan pengelolaan lingkungan 

hidup dan pelestariannya. Selain itu mata kuliah ini juga bermanfaat melatih 

mahasiswa untuk lebih peka dan tanggap dalam menghadapi berbagai 

permasalahan lingkungan dengan penyebab   berbeda dengan penanganan berbeda, 

serta mengintegrasikan berbagai aspek solusi yang berkaitan tidak saja dari aspek 

fisik (alam) melainkan juga dari berbagai aspek lainnya seperti aspek sosial, 

kebijakan, politik, etika, dan seterusnya. 
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BAB 2. PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP  

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menelaah arti  lingkungan hidup 

2. Menjelajah kebutuhan dasar dan strategi hidup manusia 

3. Menganalisis masalah-masalah lingkungan 

4. Mengabstraksikan manfaat dan resiko lingkungan hidup 

 

Media: 

- LCD / In-focus 

- Lembar pre test mahasiswa 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Manusia tidak akan dapat hidup sendirian tanpa adanya unsur biotik 

lainnya, seperti hewan ataupun tumbuhan di sekitarnya serta berinteraksi dengan 

makhluk-makhluk hidup lainnya dan juga makhluk-makhluk tak hidup lainnya.  

Komponen yang mendampingi merupakan sumber mutlak kehidupan yang 

merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Lingkungan sudah ada sebelum 

manusia berada di bumi, yang menunjukkan bahwa keberadaan manusia sangat 

dipengaruhi oleh apa yang terdapat di bumi ini. 

Manusia secara ekologis adalah bagian dari lingkungan hidup. 

Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Manusia 

terbentuk oleh lingkungan dan manusia membentuk lingkungannya. Oleh sebab itu 

lingkungan hidup bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, 

melainkan juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara 

manusia dengan lingkungan hidupnya.  

Manusia dengan segala kelebihannya merupakan makhluk antroposentris 

yang mampu merubah lingkungan hidupnya sedemikian rupa. Hubungan manusia 
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dengan alam sangat erat, dimana kualitas lingkungan akan ditentukan oleh 

perilaku manusia, begitu pula perilaku manusia juga akan dipengaruhi oleh 

lingkungannya. 

 

B. Arti lingkungan hidup 

Lingkungan hidup berasal dari kata lingkungan danhidup. Menurut 

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaaan,dan 

makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya,  yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya. Ruang merupakan sesuatu dimana berbagai komponen 

lingkungan hidup menempati dan melakukan proses. Dimanapun terdapat 

komponen lingkungan hidup, maka disitu terdapat ruang yang mengitarinya, 

sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan suatu kesatuan. 

Sedangkan daya atau energi adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk 

melakukan kerja. Manusia dan hewan dapat melakukan sesuatu karena di dalam 

tubuhnya terdapat energi. Dialam terdapat berbagai macam bentuk energi yang 

dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sesuai hukum termodinamika, 

seluruh proses di alam memiliki jumlah energi yang tetap dan tidak berubah. 

Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat dihilang, 

diciptakan, atau dimusnahkan. 

Keadaan disebut juga sebagai kondisi atau situasi, ada yang membantu 

berlangsungya interaksi di dalam sistem, ada yang merangsang makhluk hidup 

melakukan sesuatu dan ada pula situasi atau kondisi yang menghambat interaksi di 
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dalam sistem. Manusia merupakan suatu komponen ekosistem yang memiliki ciri 

yang sangat berbeda dengan komponen lainnya. Perbedaannya antara manusia 

dengan makhluk hidup lainnya adalah bahwa manusia memiliki penalaran. Sebagai 

makhluk homo sapiens, spesies ini mempunyai peran dominan terhadap ekosistem 

bumi. Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan bentuk 

kehidupan di di sistem yang berdasarkan kepentingan manusia. Dalam lingkungan 

hidup manusia, tidak berarti bahwa manusia harus berada dalam sistem. Jika di 

dalam suatu sistem terdapat keadaan tidak alami karena perilaku manusia 

sebelumnya, maka sistem tersebut tetap disebut sebagai lingkungan hidup manusia.  

Lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga: 

1. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berwujud 

benda mati, seperti: gedung, jembatan, candi, dan lain-lain. 

2. Lingkungan biologi, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang 

berwujud benda hidup, seperti: manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. 

3. Lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita 

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh faktor: (1) jenis dan jumlah 

masing-masing jenis lingkungan hidup (2) interaksi antara unsur dalam 

lingkungan hidup itu (3) kondisi unsur lingkungan hidup (4) faktor non materiil 

seperti suhu, cahaya, kebisingan, dan lain-lain. 

Makhluk mulai dari yang mikro sampai kepada yang makro menjadikan 

lingkungan bagi makhluk hidup lainnya, manusia baik individu maupun kelompok 

menjadi lingkungan bagi individu atau kelompok lainnya. Lingkungan abiotik 

adalah segala kondisi yang di sekitar makhluk hidup yang bukan berupa 

organisme hidup. Termasuk dalam lingkungan abiotik ini adalah batuan, tanah, 
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mineral, udara dan gas-gas lainnya, air, energi matahari, serta proses dan daya 

yang terjadi. Lingkungan abiotik ini juga meliputi benda, unsur, gejala, dan proses 

yang ada di permukaan bumi ataupun di dalam bumi yang berpengaruh terhadap 

kehidupan di permukaan bumi ini. Sedangkan lingkungan biotik adalah segala 

makhluk hidup mulai dari mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata 

telanjang sampai kepada hewan dan tumbuhan raksasa yang ada disekitar kita atau 

makhluk lain yang berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Manusia 

termasuk dalam lingkungan biotik ini. Kelompok hewan mulai dari daerah kutub 

sampai ke katulistiwa, mulai dari puncak gunung sampai ke dasar samudera, mulai 

dari yang berenang di air sampai yang terbang di udara merupakan lingkungan 

biotik hewani yang berpengaruh terhadap kehidupan. Tumbuhan mulai dari 

padang rumput sampai hutan tropis yang lebat, mulai dari perdu sampai kepada 

pohon-pohon raksasa, mulai dari tumbuhan yang hidup di daerah kering sampai 

kepada tumbuhan yang hidup di daerah perairan, merupakan lingkungan biotik 

flora yang menjadi sumber kehidupan baik bagi hewan, tumbuhan lainnya, 

maupun bagi manusia. 

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Manusia 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia dapat 

membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidipnya. Hubungan antara manusia 

dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler. Kegiatannnya, sedikit banyak akan 

merubah lingkungannya, dimana perubahan pada lingkungan tersebut pada 

akhirnya akan mempengaruhi manusia. Interaksi antar manusia dengan lingkungan 

hidupnya tidaklah sesederhana itu, melainkan kompleks, karena pada umumnya 

dalam lingkungan hidup itu terdapat banyak unsur yang saling mempengaruhi. 
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Pengaruh terhadap suatu unsur akan merambat pada unsur lain, sehingga 

pengaruhnya terhadap manusia sering tidak dapat segera terlihat danterasakan. 

Manusia merupakan bagian integral lingkungan hidupnya, yang tidak dapat 

terpisahkan.  

 

C. Kebutuhan dasar dan strategi hidup  

 Mutu lingkungan hidup adalah kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan 

mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, 

makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya. Mutu 

lingkungan yang baik membuat seseorang betah dan kerasan hidup dalam 

lingkungan tersebut, dimana perasaan kerasan itu disebabkan karena orang 

mendapat sesuatu yang diinginkan secara optimal, seperti: iklim, udara, rezeki,  

atau yang lainnya.  Faktorkebetahan (kerasan) bukanlah karena satu atau dua 

faktor seperti maksimisasi, melainkan suatu optimisasi banyak faktor yang saling 

berkaitan secara integrasi, yang merupakan totalitas kondisi, dimana merupakan 

jumlah dari masing-masing faktor yang bersifat holisitik. 

Pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan dengan mutu lingkungan, yang 

berarti juga lingkungan itu merupakan suatu sumber daya.Lingkungan 

memberikan unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk produksi dan 

konsumsi.Sebagian dari sumber daya itu dimiliki oleh perorangan atau badan 

tertentu, sebagian lagi sumber daya itu merupakan milik umum.Sumber daya juga 

memiliki kemampuan regenerasi yang terbatas. Selama eksploitasi berada dibawah 

batas ambang toleransi, suatu sumber daya yang dapat diperbaharui akan dapat 

digunakan, tetapi jika sumber daya tersebut telah melampaui ambang batas 
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toleransi, maka sumber daya tersebut akan tidak berfungsi lagi sebagai faktor 

produksi dan konsumsi.  

Kebutuhan dasar manusia dapat dibedakan atas kebutuhan dasar hayati, 

kebutuhan dasar manusiawi, dan kebutuhan dasar memilih.Usaha manusia 

terhadap lingkungannya terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Seluruh kegiatan kebutuhan manusia berlangsung dalam lingkungan 

hidup.Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati adalah yang paling 

pokok dan memiliki bobot yang paling tinggi diantara ketiga golongan kebutuhan 

dasar tersebut.Pada waktu kebutuhan dasar golongan pertama ini telah terpenuhi 

dengan baik, orang sering tidak merasakan adanya kebutuhan dasar golongan ini. 

Tetapi jika karena sesuatu hal satu kebutuhan dasar golongan pertama ini tidak 

terpenuhi orang akan berusaha untuk mendapatkannya, bahkan sampai bersedia 

mengorbankan kebutuhan dasar yang lain. Batas antara kebutuhan dasar golongan 

pertama dan kedua tidaklah jelas, sehingga dapat dikategorikan sebagai kebutuhan 

dasar untuk  kelangsungan hidup hayati maupun kebutuhan dasar untuk 

kelangsungan hidup yang manusiawi . 

 

• Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati 

Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, 

tidak saja secara individu, melainkan juga sebagai jenis.Kelangsungan hidup 

sebagai jenis bahkan memiliki bobot yang lebih tinggi daripada kelangsungan 

hidup individual, sehingga pada akhirnya ada pengorbanan diri untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup jenis.Untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup secara hayati, manusia haruslah mendapatkan air, udara, 
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dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu.Kebutuhan dasar ini bersifat 

mutlak, juga harus mempunyai keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup 

jenisnya. Kebutuhan akan air tidak saja menyangkut kuantitasnya, melainkan 

juga kualitasnya. Baik kuantitas maupun kualitas itu berkaitan dengan 

peruntukkannya.Udara mengandung oksigen yang diperlukan manusia untuk 

pernafasan.Tanpa oksigen orang tidak dapat hidup, kecuali dalam keadaan 

tertentu udara dan oksigen yang terkandung di dalamnya tersedia dalam jumlah 

yang cukup.Oleh sebab itu pada umumnya kebutuhan dasar udara tidaklah 

menjadi masalah. Pencemaran dapat mengurangi terpenuhinya kebutuhan dasar 

akan udara. 

Pangan adalah kebutuhan dasar yang bersifat mutlak.Pangan berfungsi 

sebagai penyusun tubuh, sumber energi, dan pengatur metabolisme.Selain 

kuantitas pangan, kualitas panganpun memiliki peranan penting.Kualitas 

makanan ditentukan oleh susunan berbagai unsur dalam bahan makanan.Contoh 

lainnya adalah memiliki keturunan merupakan suatu hal yang sangat esensial 

untuk menjaga (mempertahankan) kelangsungan jenisnya, oleh sebab itu 

memiliki keturunan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Dalam 

lingkungan yang berkualitas baik, haruslah terdapat pelayanan efektif agar 

kebutuhan dasar  untuk kelangsungan hidup  secara hayati itu dapat terpenuhi 

dengan baik secara merata. 

 

• Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi 

Berbeda dengan makhluk hidup lain, manusia tidak cukup sekedar secara 

hayati, melainkan karena kebudayaannya, manusia harus hidup secara 
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manusiawi. Misalnya, pangan tidak cukup sekedar memenuhi kebutuhan tubuh, 

melainkan harus disajikan dalam rasa, warna, dan bentuk yang 

menarik.Sebenarnya, manusia dapat hidup dengan tumbuhan dan daging yang 

mentah, tetapi itu tidaklah manusiawi.Dengan kondisi iklim di Indonesia, 

manusia juga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa pakaian dan 

rumah, tetapi itu tidak manusiawi.Sifat hidup manusiawi itu merupakan juga 

unsur penting dalam mutu lingkungan. Kebutuhan dasar untuk hidup yang 

manusiawi sebagian bersifat materiil, sebagian lagi bersifat non materiil, yang 

selanjutnya membuat manusia berbeda dengan hewan. Kebutuhan dasar yang 

lain, misalnya pendidikan. Pendidikan tidak saja mengajarkan cara-cara untuk 

mendapatkan kebutuhan dasar hayati, melainkan juga tentang agama, filsafat, 

ilmu, seni, dan budaya.Lapangan pekerjaan juga merupakan kebutuhan dasar, 

yang merupakan unsur martabat manusia. 

 

• Kebutuhan dasar untuk memilih 

Kemampuan memilih merupakan sifat untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Pada 

manusia kemampuan memilih berkembang melampaui tujuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup hayatinya, yaitu merupakan juga ekspresi 

kebudayaannya. Makanannya, pakaiannya, rumahnya, keseniannya, dan 

kebudayaannya beraneka macam.Keanekaragaman ini menunjukkan kesempatan 

untuk memilih merupakan hal yang esensial dalam kehidupan 

manusia.Misalnya; makanannya, pakaiannya, rumahnya, keseniannya, dan 

kebudayaannya beraneka ragam.Keanekaragaman yang besar itu menunjukkan 
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kesempatan untuk dapat memilih merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

manusia.Hal ini berarti merupakan kebutuhan dasar, khususnya untuk 

kelangsungan hidup yang manusiawi.Untuk dapat memilih, maka harus banyak 

keanekaragamannya.Oleh sebab itu keanekaragaman merupakan unsur yang 

vital dalam lingkungan. 

Kesempatan memilih itu meliputi pula keputusan menentukan nasib 

dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Perkembangan kemajuan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat juga menyebabkan peningkatan tuntutan 

kebutuhan hidupnya 

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut dilaksanakan melalui 

industri primer, sekunder, dan tersier; yang termasuk dalam industri primer adalah 

kegiatan yang mengusahakan barang kebutuhan dari alam seperti: pertambangan, 

perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Industri manufaktur 

merupakan kelanjutan dari industri primer yang memberikan nilai tambah pada 

bahan baku dari industri primer melalui penerapan IPTEKS. Industri tersier 

merupakan kelengkapan dari sejumlah pelayanan pemenuhan kebutuhan manusia 

yang dimulai dari kebutuhan akan barang sampai kepada jasa atau pelayanan, yang 

mencakup informasi dan komunikasi, transportasi, perdagangan dan kegiatan 

pelayanan lainnya.  

Ada dua macam strategi hidup yang ekstrim, yaitu strategi hidup r dan 

strategi hidup K. Jenis makhluk hidup dengan strategi hidup r adalah yang 

mengalami pertumbuhan populasi yang cepat dengan mengabaikan terlampauinya 

daya dukung lingkungan.Manusia pada hakikatnya adalah jenis makluk hidup 

yang berstrategi hidup K, yaitu yang memperhatikan batas daya dukung 
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lingkungan. Apabila populasinya sudah mendekati batas daya dukung, maka akan 

terjadi perubahan laju kehidupan karena pengaruh kelentingan lingkungan yang 

menahan laju pertumbuhan, sehingga terjadi pertumbuhan yang berhimpit dengan 

batas daya dukung (K). Strategi hidup K manusia itu ditandai dengan lahirnya 

anak yang hanya satu (seorang) sekali melahirkan.Bayi manusia ini lahir dalam 

keadaan lemah, harus dilindungi, dan diasuh. 

 

D. Masalah-masalah lingkungan 

Pada awal sejarahnya telah hidup di bumi dalam keselarasan alam yang 

sangat wajar. Tetapi penguasaan akan alam pikirannya telah memungkinkan 

manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 

menjadikannya penguasa mutlak dalam kehidupan. Dari segi ekologi antara 

manusia dengan makhluk hidup lainnya, yaitu: 

1. Manusia sebagai organisme yang dominan. 

a. Manusia dapat berkompetisi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya terutama dalam hal makanan, jika dibandingkan dengan makhluk 

lain dalam suatu ekosistem.  

b. Manusia mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan 

hidupnya atau terhadap organisme lain. Manusia mampu mengubah 

lingkungannya agar menjadi lebih baik nyaman untuk ditempati. 

Terjadinya sifat dominansi ini terutama disebabkan oleh adanya 

kekhususan anatomi serta mental manusia.Selain itu kemampuan manusia untuk 

berpikir dan bernalar sehingga manusia mampu membuat dan mempergunakan 

alat (homo faber). 
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2. Manusia sebagai penyebab evolusi. 

Dengan memiliki kebudayaan, manusia selalu dapat memperbaiki dan 

mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan teknisnya.Evolusi alamiah 

yang berlangsung sangat lambat, tetapi dengan kemampuan teknis telah terjadi 

pengrusakan alam, baik disengaja maupun dengan cara yang tidak 

disengaja.Hal ini telah mempercepat evolusi organik. 

3. Manusia sebagai makhluk pengotor. 

Hewan (termasuk manusia) membuang kotoran berupa faeces yang dapat 

diuraikan untuk didaur ualng karena terdiri dari zat organik. Manusia selain 

membuang faecesnya, membuang pula kotoran organik lainnya (yang 

penguraiannya lambat sekali), seperti: kotoran bahan sintetik dan juga racun 

(padat, cair atau gas). Sejak dilaksanakannya Konperensi Stockholm tahun 

1972, berbagai permasalahan lingkungan hidup senantiasa mendapat perhatian 

secara luas dari berbagai negara.Berbagai himbauan dilontarkan dari berbagai 

disiplin ilmu tentang berbagai bahaya yang dapat mengancam kehidupan di 

bumi.Manusia sebagai salah satu bagian dari alam merupakan bagian utama dari 

lingkungan. Kegiatan-kegiatan seperti: pembangunan jembatan, perkembangan 

penduduk, reklamasi pantai, perubahan fungsi lahan, pembangunan jalan tol 

merupakan aktivitas yang dapat merubah fungsi lingkungan menjadi meningkat, 

stabil, atau menurun kualitasnya. Demi menjaga kualitas lingkungan yang 

berkesinambungan, maka manusia harus dapat menjaga kelestarian fungsi dan 

mendayagunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. 

Permasalahan lingkungan hidup sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum 

kehidupan manusia itu ada, namun kerusakan lingkungan itu dipercepat dengan 
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tingginya aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dari 

berbagai segi (kebutuhan primer, sekunder, tersier). Problematika lingkungan 

terjadi di semua negara-negara di dunia, termasuk negara  berkembangseperti 

Indonesia dan  negara maju. 

Permasalahan lingkungan hidup itu  disebabkan oleh dua  faktor (internal 

dan eksternal): 

1. Internal 

Kerusakan karena faktor internal  adalah kerusakan yang berasal dari alam 

itu sendiri. Kerusakan ini sangat sulit dicegah karena merupakan peristiwa 

alamiah. Misalnya: letusan gunung berapi, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir 

besar, gelombang laut akibat badai, dan sebagainya. 

2. Eksternal 

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan 

karena aktivitas manusia dalam meningkatkan kualitas hidunya, Biasanya faktor 

eksternal ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan industri yang dapat 

menimbulkan berbagai kerusakan. Misalnya: pencemaran udara, pencemaran 

air, pencemaran tanah, bekas penambangan, dan lain sebagainya. 

Manusia meningkatkan kualitas hidup dengan mengolah dan 

memanfaatkan sumber daya alam melalui penggunaan mesin, peralatan, serta 

teknologi dalam bidang industri untuk menghasilkan produk yang berlimpah dalam 

waktu yang singkat dan memenuhi kebutuhan populasi penduduk yang terus 

meningkat. 
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Dampak dari industri dan teknologi terbagi 2: 

1. Dampak tak langsung, seperti: urbanisasi, perilaku, kriminalitas, dan sosial 

budaya. 

2. Dampak langsung, seperti: pencemaran udara, pencemaran air, dan 

pencemaran daratan. 

Permasalahan lingkungan hidup diantaranya: 

• Pertumbuhan penduduk 

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan menimbulkan masalah dalam 

penyediaan lahan untuk pemukiman dan untuk usaha, fasilitas pelayanan sosial, 

ekonomi, dan budaya. Pertumbuhan penduduk yang pesat berkaitan erat dengan 

kemiskinan.Selain miskin materi, juga miskin pengetahuan, teknologi, dan 

informasi.Untuk daerah pedesaan pertumbuhan penduduk menyebabkan 

peningkatan luas lahan yang diperlukan untuk areal pertanian.Peningkatan 

keperluaan lahan mengakibatkan terjadinya tekanan penduduk terhadap lahan 

karena luas lahan tidak bertambah. Selain melalui kelahiran, pertumbuhan  

penduduk di kota juga disebabkan urbanisasi dan mobilitas penduduk.  

• Eksploitasi sumber daya alam 

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan menimbulkan 

berbagai masalah lingkungan. Selayaknya pemanfaatan sumber daya alam 

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan asas-asas pelestarian 

lingkungan hidup.Kemajuan teknologi produksi dalam eksploitasi sumber daya 

alam telah mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.Eksploitasi 

tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, tanah longsor, 

terbentuknya waduk/genangan air yang tidak dikehendaki serta gangguan 
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terhadap kehidupan satwa liar. Pengolahan, pengangkutan dan proses lebih 

lanjut bahan yang dieksploitasi itu juga akan mencemari tanah, air, dan udara. 

Pemanfaatan sumber daya alam perairan pantai dan terumbu karang juga telah 

mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

• Industrialisasi 

Pembangunan berbagai industri, seperti: industri pupuk, semen, tekstil, 

kertas, minyak, agroindustri, besi baja, dan lain-lain semuanya berpotensi 

memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Industri merusak dan 

mencemari lingkungan tidak hanya terjadi setelah berproduksi tetapi juga dalam 

tahap proses pembangunannya. Dalam proses produksinya, semua industri akan 

menghasilkan produk sampingan yang tidak atau kurang bernilai ekonomis. 

Produk sampingan ini disebut limbah, yang terdiri dari limbah padat, cair, dan 

gas. Limbah ini akan mencemari lingkungan, yang pada akhirnya akan 

menganggu kehidupan manusia. 

• Transportasi 

Transportasi berperanan penting dalam aktivitas manusia, baik transportasi 

udara, laut, maupun darat.Alat transportasi memerlukan bahan bakar dan 

perbengkelan. Transportasi memiliki dampak, seperti: suara bising bagi 

masyarakat sekitar bandar udara akibat transportasi udara, pencemaran perairan 

akibat transportasi laut dan sungai, dan pencemaran udara akibat transportasi 

udara. Dampak pencemaran ini dapat berupa gangguan kesehatan manusia. 

• Pemanasan global 

Pemanasan global akan mengakibatkan naiknya  permukaan air laut akibat 

mencairnya es  di kutub. Pemanasan global adalah naiknya suhu permukaan 
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bumi karena meningkatnya gas-gas rumah kaca (karbondioksida, nitrogen 

oksida, dan metana). Pemanasan global juga akan mengacaukan iklim dunia, 

yang akan memberikan dampak yang luas terhadap semua kehidupan, baik flora, 

fauna maupun manuisa. Sistem pertanian, peternakan, kehidupan satwa dan 

pertumbuhan vegetasi alami akan mengalami perubahan yang pada akhirnya 

berdampak negatif terhadap manusia. 

• Hujan asam 

Hujan asam terjadi karena pencemaran yang bersumber dari bahan bakar 

fosil, yang menghasilkan oksida belerang dan oksida nitrogen. Oksida ini 

menjadi asam setelah mengalami proses kimia di udara dan turun ke permukaan 

bumi bersama hujan. Hujan dikatakan asam apabila pH air hujan kurang dari 

5,6.Hujan asam dapat menyebabkan terganggunya kehidupan makhluk 

hidup.Beberapa dampak negatif hujan asam adalah menurunnya kualitas tanah, 

terganggunya kesehatan manusia, kehidupan satwa liar, tanaman dan vegetasi 

alami, serta biota perairan. 

• Kerusakan lapisan ozon 

Ozon sangat bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan, hewan, maupun 

manusia, sebab ozon bersifat melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet 

yang mematikan.Ozon terdapat di lapisan stratosfer.Kerusakan lapisan ozon 

berupa penurunan kandungan ozon secara drastis ditunjukkan oleh adanya 

lubang ozon.Penyebab utama kerusakan lapisan ozon adalah pencemaran udara 

yang bersumber dari gas chlorofluorocarbon (CFC). Dampak negatif 

kerusakan ozon adalah: kegagalan usaha pertanian dan peternakan, gangguan 
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terhadap rantai pangan, terjadinya panyakit kanker kulit, katarak mata, dan 

berkurangnya sistem pertahanan tubuh. 

Adapun  permasalahan lingkungn seperti digambarkan sebagai berikut: 

: 
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E. Manfaat dan resiko lingkungan 

Faktor lingkungan sebagian membantu dan sebagian lagi merintangi atau 

merupakan penghambat  untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Faktor yang 

membantu untuk mendapatkan kebutuhan dasar itu merupakan manfaat 

lingkungan dan yang merintangi atau penghambat lingkungan merupakan resiko 

lingkungan. Manfaat dan resiko lingkungan itu berupa faktor hayati dan fisik kmia 

serta dapat bersifat alamiah atau buatan manusia, misalnya: nyamuk malaria 

adalah risiko lingkungan yang bersifat hayati dan mata air manfaat lingkungan 

yang bersifat fisik. Keduanya merupakan faktor alamiah. Pestisida yang 

mencemari suatu sungai adalah resiko lingkungan yang bersifat kimia dan 

merupakan buatan manusia.  

Manfaat atau resiko lingkungan dapat tersebar secara aktif dengan 

kekuatannya sendiri, misalnya dengan terbang atau kekuatan fisiknya atau dapat 

pula terbawa secara pasif oleh kekuatan tertentu, misalnya arus udara atau air. 

Penyebaran itu dapat juga terjadi karena proses makan-memakan antara satu 

organisme dengan organisme lainnya melalui rantai makanan. Misalnya plankton 

yang hidup dalam air dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan kecil ini dimakan 

oleh ikan besar, dan ikan besar ini ditangkap dan dikonsumsi oleh manusia. 

Seumpama air yang merupakan habitat plankton, ikan kecil, dan ikan besar itu 

telah tercemar oleh pestisida, sehingga manusia yang mengkonsumsi ikan besar itu 

juga mengkonsumsi pestisida secara tidak langsung melalui ikan yang 

dimakannya. 

Penyebaran manfaat dan resiko lingkungan tidak saja terjadi karena faktor 

alamiah, melainkan juga dapat melalui faktor teknologi dan sosial budaya lain, 
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baik secara disengaja maupun secara tidak sengaja. Manfaat dan resiko lingkungan 

sifatnya tidaklah pasti melainkan merupakan prakiraan atau estimasi Prakiraan itu 

dapat besar atau kecil. Contohnya di Indonesia meletusnya gunung berapi dan 

gempa bumi adalah contoh yang tidak dapat ditentukan atau diprakirakan dengan 

pasti. Ada gunung yang prakiraannya lebih besar untuk meletus dibandingkan 

gunung lainnya, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa gunung yang diperkirakan 

tidak akan meletus lagi sudah pasti tidak akan meletus, melainkan bisa juga 

gunung yang sudah diprediksi tidak aktif menjadi aktif kembali.  

 Antara manfaat dan resiko lingkungan terdapat hubungan yang erat. Suatu 

faktor dapat merupakan  manfaat dan resiko sekaligus. Misalnya: hujan 

merupakan sumber air yang utama. Dengan adanya hujan, danau, dan sungai 

menjadi berair dan lapisan tanah penyimpanan  air terisi oleh air, tetapi hujan juga 

merupakan kekuatan yang menyebabkan erosi tanah dan dapat mengakibatkan 

banjir. Erosi tanah mengurangi kesuburan tanah dan menurunkan produksi 

tanaman. Banjir menyebabkan kerusakan serta kematian hewan ternak dan 

manusia, dalam hal ini hujan sekaligus merupakan manfaat dan resiko lingkungan. 

Oleh sebab itu  selain kita menikmati manfaat lingkungan yang yang terdapat di 

sekitar kita, kita harus pula waspada terhadap resikonya. 

Keterikatan antara manfaat dan resiko lingkungan terlihat juga dari hal 

bahwa mengambil manfaat lingkungan selalu akan menimbulkan resiko 

lingkungan. Jika resiko yang diakibatkan oleh pemanfaatan itu diperkecil, maka 

manfaat yang dapat diambilpun juga akan berkurang. Demikian juga halnya 

dengan mutu lingkungan yang juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi resiko 

lingkungan. Upaya pengurangan resiko lingkungan akan memperbesar resiko lain 
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yang telah ada atau mungkin akan menimbulkan resiko baru. Misalnya, 

memberantas hama dengan pestisida merupakan usaha untuk mengurangi resiko 

lingkungan. Tetapi racun pestisida menimbulkan resiko pencemaran lingkungan 

seperti terbunuhnya lebah madu atau organisme lain yang memakan hama, dan 

dapat pula munculnya hama baru. Resiko tidak dapat dihilangkan. Manusia harus 

belajar hidup dengan resiko. Resiko harus dikelola untuk memperkecil 

prosentasenya. 

 

F. Ringkasan 

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik akan terjalin suatu interaksi 

harmonis dan seimbang antara komponen-komponen lingkungan hidup. 

Kestabilan keserasian dan keseimbangan antar komponen lingkungan hidup sangat 

tergantung pada manusia.Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup 

yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan, sehingga terdapat 

interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini bersifat dinamis, 

ketika interaksi ini tidak harmonis,  maka akan terjadi berbagai permasalahan 

lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak kepada manusia itu sendiri.  

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada 

perilaku manusia, terutama interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya yang 

memberi tekanan semakin berat kepada daya dukung lingkungan.Manusia pada 

awal mulanya hanya mengambil dan mengumpulkan kebutuhan hidupnya dari 

lingkungan yang ditempatinya sampai dengan mengeksploitasinya.Berbagai 

macam faktor kebutuhan dan keinginan yang mendorong dilakukannya tindakan-

tindakan yang mengganggu keseimbangan ekologis. 
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Permasalahan lingkungan pada hakikatnya merupakan permasalahan 

ekologi, artinya berbagai permasalahan yang berkenaan dengan komponen-

komponen lingkungan hidup berupa makhluk hidup seperti manusia, flora, fauna 

serta jasad hidup lainnya, dalam hubungannya satu sama lain dan dalam 

hubungannya dengan ruang yang ditempati. Timbulnya permasalahan lingkungan  

disebabkan juga karena resiko lingkungan lebih besar dari manfaat lingkungan. 

Antara manfaat dan resiko lingkungan berhubungan erat. Melalui pengelolaan 

resiko lingkungan yang baik akan memaksimalkan manfaat dari lingkungan. 

 

 

G. Latihan  

a. Studi Kasus 

1. Pembuangan limbah ke laut, baik limbah organik maupun limbah anorganik 

seperti yang terjadi pada kasus Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya di 

Sulawesi Utara. Hal ini bukan hanya merusak ekosistem laut, namun akibatnya 

manusia yang menjadi korban karena mengkonsumsi ikan yang berasal dari 

laut yang tercemar. Jelaskan dampak ekologis dan dampak kesehatan yang 

akan terjadi pasca tercemarnya lingkungan pantai tersebut. 

2. Banjir bandang yang terjadi di Wasior Papua menimbulkan kerugian material 

dan immaterial. Jelaskan penyebab banjir tersebut dan berikan solusinya secara 

komprehensif (aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik). 

 

b. Esai 

1. Jelaskan kaitan antara mutu lingkungan hidup dan mutu hidup manusia. 
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2. Jelaskan kecenderungan apa yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi 

kebutuhan dasar untuk memilih ? Beri contoh. 

3. Jelaskan, kenapa manusia dominan secara ekologi dibandingkan dengan 

makhluk hidup lainnya 

4. Jelaskan, kenapa lingkungan memiliki manfaat dan resiko ? Beri contoh 

5. Jelaskan hubungan kependudukan dan kerusakan lingkungan ? 

6. Jelaskan, bagaiman manusia mengatasi permasalahan lingkungan yang 

disebabkan karena faktor internal ? Beri contoh. 

7. Jelaskan perbedaan pemanasan global dan penipisan ozon.  

8. Jelaskan bagaimana suatu kondisi lingkungan dapat menghambat interaksi 

dalam ekosistem. 

9. Jelaskan, kenapa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup 

manusiawi ? Beri contoh. 

10. Jelaskan hubungan mutu lingkungan dengan mutu hidup masyarakat. 

 

c. Pilihan Sebab Akibat 

Pilihlah salah satu jawaban  (A,B,C,D,E) apabila: 

A. pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki hubungan sebab akibat 

B. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat 

C. pernyataan benar, alasan salah 

D. pernyataan salah, alasan benar 

E. pernyataan salah, alasan salah 

 

1. Manfaat lingkungan pasti sama besarnya dengan resiko lingkungan.  SEBAB  

Setiap manfaat lingkungan pasti memiliki resiko lingkungan. 

2. Manusia adalah makhluk perampok.  SEBAB  Manusia penghasil sampah yang 

tidak bisa di daur ulang. 
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3. Kebutuhan dasar hayati manusia dapat dipenuhi melalui industri sekunder.  

SEBAB  Kebutuhan dasar hayati manusia diantaranya: sandang, pangan, dan 

papan. 

4. Manusia mempengaruhi lingkungan.  SEBAB Manusia mampu merubah suatu 

lingkungan. 

5. Ozon menipis disebabkan oleh pencemaran udara.  SEBAB  Ozon terdapat di 

lapisan ionosfer.. 

6. Manusia secara ekologi dominan.  SEBAB Manusia memiliki penalaran, yang 

tidak dimiliki oleh hewan. 

7. Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan permasalahan lingkungan.  SEBAB  

Eksploitasi sumber daya alam merubah bentang alam. 

8. Industrialisasi menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan.  SEBAB  

Industrialisasi ditandai dengan kemajuan IPTEK. 

9. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi hanya dimiliki manusia.  

SEBAB  Kebutuhan dasar manusiawi  sama dengan kebutuhan dasar hayati. 

10. Manfaat lingkungan berhubungan erat dengan resiko lingkungan  SEBAB  

Manfaat lingkungan bersifat tidak pasti, sedangkan resiko lingkungan bersifat 

pasti. 
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BAB 3. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIK  

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menemukan pengertian kajian lingkungan hidup strategik 

2. Menjelajah tujuan dan prinsip kajian lingkungan hidup strategik 

3. Menganalisis kegunaan kajian lingkungan hidup strategik 

4. Mengabstraksi peran kajian lingkungan hidup strategik dalam mewujudkan 

pengelolaan lingkungan hidup 

 

Media: 

- LCD / In-focus 

- Lembar pre test mahasiswa 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Saat ini atensi terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup 

meningkat. Masalah lingkungan hidup, baik skala global, regional, maupun lokal 

saling berhubungan erat, sehingga perlu penanganan yang tepat. Lingkungan 

hidup merupakan sebuah sistem,  terdiri dari sub-sub sistem yang saling 

terintegrasi dan pengaruh-mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Jika salah 

satu sub sistem dalam lingkungan hidup itu mengalami gangguan, maka seluruh 

sistem dalam lingkungan hidup itupun akan turut terganggu secara kualitas, yang 

pada akhirnya akan memiliki efek domino sampai ke manusia. Sehingga, penting 

bagi manusia untuk mengetahui, memahami, menganalisis, mensintesis berbagai 

persoalan yang terkait dengan lingkungan hidup.  

Kompleksitas masalah lingkungan hidup  disebabkan oleh berbagai macam 

faktor, seperti: penggunaan teknologi, sosial budaya, etika lingkungan, organisasi 

sosial, dan lain sebagainya, yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan 

berakhir dengan eksploitasi sumber daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan 
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hidup dari populasi manusia yang semakin meningkat. Dampak dari permasalahan 

lingkungan hidup telah dirasakan oleh manusia, misalnya: global warming yang 

dapat meningkatkan suhu bumi, el nino yang menimbulkan musim kemarau 

panjang, la nina yang menimbulkan banjir-banjir besar,  polusi udara yang 

berdampak pada terjadinya hujan asam, kebakaran hutan yang menimbulkan 

polusi udara secara regional, bahkan internasional, dan lain-lain. 

Berbagai permasalahan lingkungan hidup tersebut telah menyadarkan 

manusia, bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan dan tergantung pada 

lingkungan. Menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan merupakan tugas 

manusia di bumi, dimana dengan  kajian lingkungan hidup strategik dapat 

mendeteksi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui berbagai 

alternatif dan solusi  untuk mengelola lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup 

strategik diperlukan bagi perencanaan suatu pembangunan dengan 

menginternalisasikan kepentingan lingkungan hidup ke dalam perencanaan 

pembangunan agar kualitas lingkungan hidup tidak mengalami degradasi, 

sehingga pengambilan keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sumber 

daya alam dan lingkungan hidup.  

 

B. Pengertian kajian lingkungan hidup strategik 

Permasalahan lingkungan hidup yang kompleks meningkat seiring dengan  

meningkatnya permasalahan sosial budaya. Hal ini juga diiringi dengan 

meningkatnya organisasi sosial dan kapasitas teknologi yang dihasilkan oleh 

manusia, yang pada akhirnya mengubah persepsi manusia terhadap keberadaan 

dan fungsi lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, dan dilanjutkan dengan 
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perubahan pola interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Dampak dari 

berbagai perubahan yang terjadi ini telah menyebabkan gangguan terhadap 

lingkungan, sehingga proses pemulihan dari kerusakan lingkungan kembali 

kepada keadaan semula sebelum ada gangguan juga sulit. Gangguaan-gangguan 

tersebut, dalam skala lokal, regional, dan global bersifat sistemik, dimana 

gangguan pada salah satu komponen lingkungan akan menyebabkan terganggunya 

dan / atau mempengaruhi komponen lingkungan lainnya, yang untuk selanjutnya 

menimbulkan gangguan baru pada komponen lingkungan yang dipengaruhi 

tersebut. Sistemik juga menggambarkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya 

permasalahan lingkungan saling berkaitan dan saling mempengaruhi, seperti 

kebakaran hutan yang sering terjadi, bahkan meluas sampai mengganggu negara 

tetangga disebabkan bukan saja oleh faktor alami melainkan juga karena ulah 

manusia yang memberikan kebijakan mengenai perluasan hutan tamanaman 

industri (HTI) yang menggantikan hutan alam. Pembukaan HTI  yang 

menggunakan cara pembakaran  untuk pembukaan dan pembersihan lahan  telah 

memicu timbulnya kebakaran hutan. Hal ini dilakukan karena minimnya biaya 

yang dikeluarkan, tetapi resikonya sangat besar, yaitu terjadinya kebakaran hutan. 

Berbagai problem lingkungan, baik dalam skala global, regional, dan lokal 

telah memberikan motivasi bagi masyarakat tentang perlunya pemahaman tentang 

manajemen lingkungan dan kebijakan-kebijakan sumber daya alam pada segala 

tingkatan dan aspek. Pemahaman tentang bagaimana sistem lingkungan alam 

berfungsi dan bekerja, telah memotivasi dilakukannya kajian pengelolaan 

lingkungan hidup secara terpadu, baik keterpaduan dalam program maupun 

pelaksanaannya. Faktor fisik dan faktor sosial  yang berkaitan secara biofisik dapat 
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merupakan ancaman pula bagi pembangunan berkelanjutan. Interaksi antara 

manusia dan lingkungan alamnya memiliki acuan persepsi manusia dengan 

lingkungan alamnya dan respon manusia terhadap perubahan lingkungan, yang 

dikondisikan oleh kompleksnya lingkungan budaya manusia.  

Kajian lingkungan hidup strategik adalah suatu proses  yang sistematis 

dalam mengevaluasi dampak lingkungan hidup yang diprakirakan akan terjadi 

akibat pelaksanaan suatu kebijakan, rencana atau porgram. Kajian lingkungan 

hidup strategik adalah proses peningintegrasian konsep keberlanjutan yang bersifat 

strategis, dimana terdapat pendekatan partisipatif dalam mengutamakan  isu-isu 

lingkungan dan sosial untuk mempengaruhi rencana pembangunan, pengambilan 

keputusan, dan proses implementasi pada tingkat strategis. Faktor partisipasi 

merupakan unsur penting demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan agar di 

kemudian hari tidak menimbulkan konflik antara pemangku kepentingan dalam 

melaksanakan pembangunan. Sedangkan makna strategis maksudnya adalah 

karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses 

perencanaan pembangunan, sehingga dapat memprakirakan dampak lingkungan 

potensial termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik 

pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Istilah strategis dalam kajian 

lingkungan hidp strategis diartikan secara konseptual berkaitan dengan akar 

permasalahan yang menjadi fokus dari kajian lingkungan hidup yang dilakukan. 

Pengertian strategis dalam kajian lingkungan hidup strategik ini berasosiasi 

dengan tiga hal sebagai berikut: 

1. Strategis dalam konteks pengambilan keputusan, inspirasi, panduan orientasi, 

dan regulasi. 
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2. Keberlanjutan proses penyusunan dan pengambilan keputusan suatu kegiatan, 

rencana, dan program, dan bukan bersifat terpisah-pisah.  

3. Manfaat atau nilai opsional yang menunjuk pada beraneka ragamnya alternatif 

permasalahan yang dijumpai dalam proses pembangunan, sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan pilihan mana dari segi lingkungan yang 

terbaik.  

Secara umum ada empat pengambilan keputusan yang bernilai strategis, 

seperti: 

a. Undang Undang, Peraturan pemerintah / Peraturan daerah → adalah landasan 

formasi atas perilaku sosial dan ekonomi masyarakat ang dikeluarkan oleh 

lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun 

daerah. Undang-Undang merupakan rancangan akhir dari suatu kebijakan. 

b. Kebijakan → komponen utama dari keseluruhan unsur-unsur pengambilan 

keputusan, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana atau program, dan 

dapat ditingkatkan status legalnya menjadi Undang Undang melalui prosedur 

perundang-undangan. 

c. Rencana → pengaturan program / kegiatan terstruktur dalam waktu, 

pelaksanaan kegiatan, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan. 

d. Program → rangkaian proyek-proyek sebagai tindak lanjut pelaksanaan suatu 

rencana. Rencana menunjukkan pada rangkaian kegiatan-kegiatan berskala 

besar dengan periolde waktu cukup panjang, sedangkan program 

menunjukkan pada sejumlah kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan 

dalam kurun waktu yang lebih pendek. 
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Pengambilan keputusan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan kegiatan,  

rencana merupakan satu atau beberapa sasaran terkoordinasi dan terjadwal 

tersebut untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. program adalah 

kumpulan proyek di lokasi yang telah ditentukan. Berdasarkan tingkat 

spesifikasinya terdapat hirarki dari yang bersifat umum, seperti kebijakan hingga 

ke yang lebih khusus, seperti program.  

Berikut ini adalah contoh bagan dari pengambilan keputusan tersebut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan diatas menunjukkan bahwa pada tingkat kebijakan, kajian diarahkan 

untuk menentukan pilihan dari kebijakan atara privatisasi, yang pengelolaannya 

diserahkan oleh pihak swasta atau pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, 

termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kajian lingkungan hidup yang 

dilakukan pada tingkat kebijakan diharapkan akan memberikan pertimbangan pada 

dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi dengan pilihan pada suatu 

kebijakan tertentu (gambar bagan diatas adalah privatisasi sistem transportasi). 

Untuk informasi lingkungan tersebut diperlukan pertimbangan tercapainya sistem 

transportasi yang berkelanjutkan, yaitu pada saat formulasi rencana transportasi 

yang menentukan bentuk pengelolaan transportasi tertentu. Sedangkan pada 

Kebijakan 

transportasi 

Pengelolaan sistem  transportasi: 

pengaturan  parkir 

 

Privatisasi transportasi 

Proyek-proyek konstruksi dan 

pemeliharaan fasilitas transportasi 

 

Program 

transportasi 

Rencana 

transportasi 
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tingkat perencanaan, yang merupakan fokus kajiannya adalah pada pengelolaan 

transportasi, termasuk didalamnya sistem pengaturan parkir yang diperlukan untuk 

tindak lanjut dari suatu kebijakan transportasi yang telah ditentukan sebelumya 

dalam suatu pengambilan keputusan. Pada tingkat program, kegiatan 

dikelompokkan pada proyek-proyek konstruksi dan pemeliharaan fasilitas 

transportasi sebagai tindak lanjut dari pengelolaan transportasi yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pada masing-masing tingkatan tersebut kajian lingkungan 

hidup ini diterapkan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya dampak 

lingkungan dan prakiraan besarnya dampak lingkungan yang akan terjadi. Pada 

kajian lingkungan hidup ini juga dimungkingkan untuk melakukan perubahan atau 

modifikasi kegiatan, rencana, atau program yang dilakukan. Untuk selanjutnya 

adalah menentukan proyek transportasi serta aktivitasnya yang lebih bersifat 

spesifik. 

Kajian lingkungan hidup strategik selayaknya tidak hanya 

dimplementasikan pada komponen-komponen kegiatan, rencana, dan proyek saja 

tetapi yang lebih penting adalah sebagai suatu cara untuk meyakinkan implikasi 

pelaksanaan kegiatan, rencana, dan proyek terhadap lingkungan hidup telah 

dijadikan pertimbangan dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan. 

 

C. Tujuan dan prinsip kajian lingkungan hidup strategik 

Kajian lingkungan hidup strategik merupakan instrumen pengelolaan 

lingkungan hidup yang wajib dilakukan dan bersifat kogamprehensif sesuai 

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

lingkungan hidup. Dilaksanakannya kajian lingkungan hidup strategik adalah 
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untuk merekomendasikan sebuah sistem pengelolaan lingkungan hidup untuk 

implementasi kegiatan, rencana, atau proyek, yang dapat dipantau dan dievaluasi. 

Hasil pemantauan dan evaluasi ini nantinya digunakan sebagai umpan balik untuk 

memperbaiki kegiatan, rencana, dan proyek untuk perbaikannya dalam rangka 

menuju penyempurnaan. 

Perubahan lingkungan hidup yang terus-menerus terjadi dengan dinamis 

sangat sukar diprediksi, sehinggga ada banyak hal tidak terduga akan selalu 

terjadi. Kajian lingkungan hidup strategik ini merupakan suatu sistem pengelolaan 

lingkungan hidup yang adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 

lingkungan hidup dan kebijakan. 

Tujuan dilaksanakannya kajian lingkungan hidup strategik adalah: 

1. Memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan menuju 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan melalui: 

- Fasilitas proses pengambilan keputusannya agar dapat menyeimbangkan 

tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. 

- Identifikasi dampak lingkungan yang diprediksi akan timbul akibat 

pelaksanaan pembangunan. 

- Antisipasi dan pencegahan terjadinya dampak lingkungan, terutama yang 

bersifat tidak langsung dan kumulatif, baik pada tingkat lokal, regional, 

maupun global. 

- Implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

2. Memperkuat dan memfasilitasi studi analisis mengenai dampak lingkungan 

melalui: 
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- Mengidentifikasi dampak lingkungan akibat proyek pada saat yang sangat 

awal, seperti pada proses perencanaan proyek termasuk identifikasi 

kebutuhan informasi. 

- Mengidentifikasi isu-isu dan pandangan-pandangan strategis berkaitan 

dengan justifikasi penetapan suatu proyek. 

- Melakukan tindakan perlindungan dan meminimalisir potensi dampak-

dampak negatif penting akibat usulan suatu kegiatan, rencana, atau proyek 

pembangunan. 

3. Memotivasi pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan melalui: 

- Integrasi pertimbangan-pertimbangan kepentingan lingkungan hidup dan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan 

keputusan kegiatan, rencana, atau proyek. 

- Diskusi dengan para pemangku kepentingan, termasuk didalamnya 

konsultasi publik terkait dengan materi keputusan. 

- Proses dan mekanisme pengambilan keputusan kegiatan, rencana, atau 

proyek secara transparan dan akuntabel. 

Sedangkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup 

strategik adalah: 

1. Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategik harus menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari keseluruhan proses suatu pembangunan berkelanjutan. 

2. Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategik dapat dilakukan terhadap 

kegiatan, rencana, dan proyek, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

terpisah. Pertimbangan-pertimbangan lingkungan dianalisa untuk 

diintegrasikan pada tahap awal. 
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3. Melakukan evaluasi serta membandingkan dari berbagai alternatif pilihan yang 

menjadi kajian lingkungan hidup. Dampak lingkungan tersebut, terutama yang 

bersifat kumulatif dan dampak tidak langsung, baik pada tingkat lokal, 

regional, nasional, bahkan global. 

4. Pada proses pengambilan keputusannya harus menjadi bagian dari 

pertanggungjawaban publik. 

5. Pendekatan dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategik berbasis 

ekoefisiensi dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

6. Dilaksanakan dengan kerangka pikir sistemik untuk memperoleh suatu 

gambaran yang menyeluruh dan saling terkait antara subsitem-subsistemnya. 

7. Pelaksanaan kajian lingkungan hidu strategis melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan yang meliputi instansi pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, 

lembaga swadaya masyarakat (termasuk lembaga adat), sektor swasta terkait, 

dan industri, melalui diskusi partisipatif. 

8. Memiliki data base di tingkat kebupaten, kota, propinsi, dan pusat.. 

Prinsip-prinsip kajian lingkungan hidup strategik ini juga disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi Indonesia, seperti: 

a. Sesuai kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang antisipatif, jangka 

panjang, terpadau dalam alokasi dan pengaturan sumber daya alam 

b. Mengacu pada tujuan untuk pencapaiannya yang strategis. Misalnya: 

mencegah banjir, swasembada pangan, dan lain-lain. 

c. Berkelanjutan untuk mencapai tujuan . 

d. Komprehensif dan multi dimensi 

e. Dilaksanakan secara terpadu secara biofisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan 
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f. Fokus melalui ketepatan waktu  

g. Akuntabilitas secara profesional dan terbuka 

h. Literatif yang dapat diperoleh pada tahap awal pembangunan 

 

D. Kegunaan kajian lingkungan hidup strategik 

Tujuan akhir  implementasi kajian lingkungan hidup strategik adalah untuk 

membantu melindungi lingkungan hidup dari ancaman terjadinya degradasi dan 

mempromosikan kaidah-kaidah keberlanjutan pembangunan. Banyak alternatif 

yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tetapi 

implementasi kajian lingkungan hidup strategik juga dapat membantu terwujudnya 

pembangunan berkelanjutan melalui pengintegrasian kepentingan lingkungan 

dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Kegunaan dari kajian lingkungan hidup strategik adalah: 

1. Merupakan alat analisis untuk memperbaiki program-program strategis, 

sehingga pentingnya kajian lingkungan hidup strategik ini dilaksanakan sedini 

mungkin, untuk melakukan koreksi terhadap kegiatan, rencana, atau program 

yang diprediksi akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 

hidup. Bentuk koreksi yang dapat dilakukan adalah melalui perumusan 

alternatif-alternatif kegiatan, rencana, atau program serta modifikasi program-

program strategis yang telah dipertimbangkan. Sebaiknya para pengambil 

keputusan dilibatkan dalam proses merumuskan dan menyepakati alternatif-

alternatif ini dan revisi program-program yang strategis, sehingga koreksi atau 

revisi tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. 
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2. Memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan, agar isu-isu yang dikembangkan adalah isu-isu 

lingkungan hidup. 

3. Kajian lingkungan hidup strategik ini fokus pada kendala-kendala kepentingan 

lingkungan hidup atau kendala-kendala keberlanjutan, yang diarahkan pada 

pengkajian konsekuensi kegiatan, rencana, dan proyek terhadap isu-isu 

pembangunan. Pertimbangan yang perlu dilakukan adalah untuk 

mengidentifikasi dan menetapkan isu-isu kunci pembangunan yang akan 

menjadi kajian. 

4. Dapat melakukan identifikasi pilihan dari kegiatan, rencana, atau program 

yang dianggap paling baik dilihat dari perspektif kepentingan lingkungan 

hidup dan kaidah-kaidah berkelanjutaan untuk program aksi. Kajian 

lingkungan hidup strategik membantu mengidentifikasi dan melakukan kajian 

dari beberapa alternatif kegiatan, rencana, dan program, mislanya pilihan yang 

paling baik dari sisi kepentingan lingkungan hidup, tetapi juga dapat 

dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi 

dampak terhadap lingkungan hidup harus seminimal mungkin 

5. Kajian lingkungan hidup strategik ini harus mampu meminimalkan dampak 

lingkungan dan sosial, memaksimalkan dampak positif, dan memberikan 

kompensasi terhadap kehilangan atau kerusakan. Untuk itu kajian lingkungan 

hidup strategik harus lebih detail melihat dampak negatif yang akan terjadi. 

Jika prediksi dampak diketahui dengan implementasi kajian, rencana, dan 

proyek akan menimulkan keraguan dampak negatif penting apa yang akan 

terjadi, maka sebaiknya kegiatan tersebut ditunda sampai diperoleh kepastian 
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terhadap dampak negatif yang akan terjadi, ataupun dengan memodifikasi 

kegiatan tersebut.  

6. Menjamin bahwa implementasi kajian lingkungan hidup strategik ini tidak 

akan menyebabkan dampak yang melebihi kemampuan daya dukung 

lingkungan untuk menerima dampak tersebut. Identifikasi ini perlu dilakukan 

untuk menentukan batas toleransi lingkungan untuk dapat pulih kembali 

setelah menerima dampak, yang memerlukan prakiraan dampak yang akan 

terjadi, membandingkan dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi akibat 

kegiatan, rencana, atau program yang tidak dilakukan kajian lingkungan hidup 

strategik dan akibat kegiatan, rencana, atau program setelah dilakukan kajian 

lingkungan hidup strategik. Memerlukan prediksi dampak yang akan terjadi, 

membandingan dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi akibat kegiatan 

yang tidak dilakukan kajian lingkungan hidup strategi dan akibat kegiatan 

stelah dilakukan kajian lingkungan hidup strategik, sehingga diperlukan suatu 

justifikasi apakah dampak yang akan ditimbulkan tersebut signifikan serta 

apakah dampak yang terjadi akan melampaui kapasitas lingkungan hidup 

untuk pulih kembali. 

 

E. Ringkasan 

Perhatian terhadap lingkungan hidup kian lama kian meningkat 

permasalahan lingkungan yang semakin kompleks telah membutuhkan suatu cara 

untuk menanganinya secara komprehensif. Meningkatnya jumlah populasi 

manusia berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi manusia terhadap 

sumber daya alam, yang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan hidup. 
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Intensitas gangguan terhadap lingkungan sebagai aktivitas manusia telah 

menyebabkan daya lenting lingkungan tidak dapat berfungsi secara optimal. 

Pemanasan global, penipisan ozon, deforestasi hutan, penebangan hutan liar, 

instrusi air, el nino dan la nina, intrusi air laut adalah contoh dari berbagai 

permasalahan lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini 

disebabkan karena gangguan pada sebagian lingkungan hidup ini akan 

mempengaruhi komponen lingkungan hidup yang lain. Deteriorasi lingkungan 

yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan antara satu sistem dengan 

sistem yang lain. Melalui kajian lingkungan hidup strategik yang merupakan 

instrumen dalam perencanaan pembangunan, diupayakan terjadi harmonisasi  

antara integrasi lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan sehingga 

sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah deteriorasi lingkungan 

hidup.Kajian lingkungan hidup strategik merupakan suatu proses sistematis dalam 

suatu dampak lingkungan hidup yang diprediksi akan terjadi akibat pelaksanaan 

kebijakan, rencana atau program yang dilakukan pada tahap awal sautu suatu 

proses pengambilan keputusan kegiatan pembangunan selain pertimbangan-

pertimbangan ekonomi dan sosial. 

 

 

F. Latihan  

a. Studi Kasus 

1. Pemanasan global, penipisan ozon, hujan asam, kebakaran hutan, penebangan 

hutan liar telah, longsor, instrusi air laut, el nino, la nina adalah masalah-

masalah lingkungan yang memiliki berbagai dampak penting terhadap 



 

53 

 

lingkungan. Jelaskan keterkaitan berbagai masalah-masalah lingkungan tersebut 

dengan aspek sosial dan aspek ekonomi. 

2. Kajian lingkungan hidup strategik dilaksanakan pada tahap awal atau pada 

perencanaan pembangunan yang diprediksi memiliki dampak penting terhadap 

lingkungan. Jelaskan, kenapa kajian lingkungan hidup strategik tidak dilakukan 

pada tahap akhir dari suatu pembangunan ? Beri contoh. 

 

b. Esai 

1. Jelaskan pengertian stategis dalam kajian lingkungan hidup strategik 

2. Jelaskan kenapa kajian lingkungan hidup strategik dibutuhkan dalam 

perencanaan pembangunan. 

3. Jelaskan tujuan dilaksanakannya kajian lingkungan hidup strategik 

4. Jelaskan bagaimana suatu kebijakan memiliki makna strategis dalam 

pengambilan keputusan. 

5. Jelaskan bagaimana cara kerja kajian lingkungan hidup strategik dalam 

memperkuat AMDAL ? 

6. Jelaskan bagaimana kajian lingkungan hidup strategik digunakan sebagai alat 

analisis. Beri contoh. 

7. Jelaskan, bagaimana peran sosial budaya bagi organisasi sosial ? 

8. Jelaskan, apakah dampak langsung dapat dilakukan  evaluasi, yang merupakan 

prinsip kajian lingkungan hidup strategik. 

9. Jelaskan prinsip kajian lingkungan hidup strategik dalam melakukan evaluasi 

lingkungan. Beri contoh. 
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10. Jelaskan hubungan masalah lingkungan dengan masalah sosial budaya. Beri 

contoh. 

 

c. Pilihan Sebab Akibat 

Pilihlah salah satu jawaban  (A,B,C,D,E) apabila: 

A. pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki hubungan sebab akibat 

B. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak memiliki hubungan sebab 

akibat 

C. pernyataan benar, alasan salah 

D. pernyataan salah, alasan benar 

E. pernyataan salah, alasan salah 

 

1. Gangguan pada lingkungan hidup bersifat sitemik.  SEBAB  Gangguan . 

lingkungan hidup dapat berskala global. 

2. Pengambilan keputusan pada suatu program lingkungan pasti bersifat strategis.  

SEBAB  Pengambilan keputusan program terdiri dari proyek-proyek. 

3. Indentifikasi pilihan dari kegiatan, renana, dan program merupakan bagian dari 

kegunaan lingkungan hidup strategis.  SEBAB  Identifikasi pilihan dari 

kegitan tersebut memberikan alternatif pilihan. 

4. Kajian lingkungan hidup strategik merupakan implementasi dari pembangunan 

berkelanjutan.  SEBAB Kajian lingkungan hidup strategik  tidak dapat 

mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan. 

5. Kajian lingkungan hidup strategik dapat dilaksanakan secara terpisah antara 

kegiatan, rencana, dan proyek.  SEBAB  Kajian lingkungan hidup strategik 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses suatu 

pembangunan berkelanjutan. 

6. Etika lingkungan termasuk faktor penyebab permasalahan lingkungan.  

SEBAB  Etika lingkungan berkaitan dengan perilaku manusia terhadap 

lingkungan hidup. 
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7. Pemangku kepentingan turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup.  SEBAB  Pemangku 

kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat. 

8. Kajian lingkungan hidup strategik dilakukan pada akhir pembangunan.  

SEBAB  Kajian lingkungan hidup strategik berfungsi sebagai alat evaluasi 

lingkungan. 

9. Lingkungan hidup merupakan sistem.  SEBAB  Lingkungan hidup terdiri dari 

sub-sub sistem. 

10. Kajian lingkungan hidup strategik termasuk dalam aspek pengelolaan 

lingkungan hidup. SEBAB  Kajian lingkungan hidup strategik sama fungsinya 

dengan AMDAL. 
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BAB 4. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menemukan pengertian keseimbangan, daya dukung, daya tampung, dan daya 

lenting lingkungan hidup. 

2. Menganalisis pengertian dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup 

3. Menjelajah asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup 

4. Mereformulasi program pengelolaan lingkungan hidup 

 

Media: 

- LCD / In-focus 

- Lembar pre test mahasiswa 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Makhluk hidup secara keseluruhan merupakan penyebab terjadinya 

berbagai perubahan dalam sistem kehidupan. Sejak dahulu kala, kecuali manusia, 

makhluk hidup yang lain menjadi penyebab timbulnya perubahan secara alami, 

yang bercirikan keajegan, keseimbangan, dan keselarasan. Manusia memiliki 

potensi dan kemampuan untuk merubah secara berbeda, karena panalaran yang 

dimilikinya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, serta 

perkembangan kebudayaan. Hal ini semua sering membawa perubahan drastis dan 

ekstrim. Bahkan perubahan itu secara sadar ditimbulkannya, walaupun manusia 

tahu bahwa hal tersebut akan memberi dampak negatif dan kerugian kepada 

manusia lain serta makhluk hidup lainnya. Manusia hanya memikirkan 

keuntungan jangka pendek yang hanya memikirkan dirinya sendiri. 

Manusia juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

kebudayaannya terhadap resiko alami yang timbul seperti: letusan gunung berapi 

atau angin topan dengan memperbesar manfaat dan memperkecil (jika perlu 
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meniadakan) resiko, baik yang akan berdampak langsung terhadap  manusia lain, 

makhluk hidup lain, serta lingkungan. Oleh sebab itu manusia melakukan 

pengelolaan lingkungan  agar kualitas hidup  manusia  makin meningkat, 

sementara kualitas lingkungan hiduppun juga semakin baik. Pengelolaan 

lingkungan adalah usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu 

lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Hakikat 

pengelolaan lingkungan bukan hanya mengatur lingkungannya, tetapi termasuk 

mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan manusia agar berlangsung dan 

berdampak dalam batas kemampuan dan keterbatasan lingkungan untuk 

mendukungnya. Manusia perlu secara rutin mengelola lingkungan hidup agar 

dapat memanfaatkan lingkungan secara optimal. 

 

B. Pengertian keseimbangan, daya dukung, daya tampung,  dan daya lenting 

lingkungan  

• Keseimbangan lingkungan  

Keseimbangan lingkungan sering disebut dengan keseimbangan ekologi. 

Lingkungan selalu berubah, iklim berubah, permukaan laut selalu berubah, 

kepulauan berubah, flora dan fauna berubah. Adanya perubahan itu 

mengakibatkan keseimbangan ekologi juga berubah. Pengubahan lingkungan 

yaitu mengurangi resiko lingkungan dan memperbesar manfaat lingkungan. 

Dalam upaya untuk mengubah lingkungan yang ada pada mutu lingkungan 

yang rendah ke keseimbangan lingkungan baru pada tingkat mutu lingkungan 

yang tinggi diupayakan agar lingkungan tetap dapat mendukung mutu hidup 
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yang lebih tinggi, sehingga dapat menopang pertumbuhan dan perkembangan 

secara berkesinambungan dan dapat menjamin kehidupan saat kini dan nanti.  

Suatu lingkungan mempunyai keteraturan, berwujud sebagai kemampuan 

untuk memelihara diri-sendiri, mengatur diri sendiri, serta mengadakan 

keseimbangan kembali. Dalam sistem kehidupan ini ada suatu kecenderungan 

untuk melawan perubahan atau usaha agar berada dalam : (-)  penyimpanan 

bahan-bahan (-) pelepasan hara makanan (-) pertumbuhan organisme dan 

produksi (-) dekomposisi bahan-bahan organik. Suatu ekosistem mampu 

memelihara dan mengatur diri sendiri. Hal ini sama dengan  yang dilakukan 

oleh komponen populasi dan organisme-organisme lainnya. Namun, dalam 

pengendalian ini ada batasnya, yaitu jika gangguan semakin meningkat maka 

ekosistem tidak akan mampu kembali ke tingkat yang benar-benar sama 

dengan keadaan semula. 

• Daya dukung lingkungan 

Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, 

makhluk hidup lain, dan  keseimbangan antarkeduanya. Daya dukung 

ditentukan oleh faktor-faktor: (-) biofisik (-) sosial, budaya, ekonomi. Kedua 

kelompok faktor ini saling mempengaruhi. Pada faktor biofisik proses ekologi 

merupakan system pendukung kehidupan dan keanekaan jenis yang 

merupakan sumber daya gen. Misalnya: hutan adalah faktor ekologi dalam 

sistem pendukung kehidupan. Hutan melakukan fotosintesis yang 

menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk pernafasan manusia. Jika proses 

fotosintesis terhenti atau menurun dengan drastis karena hutan atau tumbuhan 

habis dan sangat berkurang, maka kandungan oksigen dalam udara akan 
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menurun dan berkurang, yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan 

manusia. Faktor sosial budaya juga menentukan daya dukung lingkungan, 

sebab akhirnya manusialah yang menentukan apakah pembangungan akan 

berjalan terus atau terhenti. 

Pada populasi. daya dukung lingkungan merupakan batas teratas dari 

pertumbuhan suatu populasi, diatas mana jumlah populasi itu tidak lagi dapat 

didukung oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Ada makhluk 

yang memiliki strategi hidup dengan memperhatikan daya dukung 

lingkungannya, dimana makhluk tersebut akan menekan populasinya jika 

jumlahnya sudah mendekati batas daya dukung tersebut. Tetapi ada pula 

makhluk hidup yang tidak peduli dengan batas daya dukung lingkungan, 

dimana makhluk hidup tersebut akan berkembang biak menurut nalurinya. 

• Daya tampung lingkungan 

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 

menyerap zat, energi, dan / atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 

ke dalamnya. Oleh sebab itu daya tampung lingkungan harus dilestarikan 

dalam upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup itu.  

• Daya lenting lingkungan 

 Suatu sistem akan memberikan tanggapan terhadap suatu gangguan, baik 

gangguan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggapan tersebut 

sesuai dengan keadaan kelentingan yang dimiliki menunjukkan kemampuan 

suatu sistem untuk pulih setelah ia terkena gangguan. Makin cepat sistem itu 

pulih, jadi makin pendek masa pulih, dan makin besar ganggungan yang dapat 

ditanggungnya, artinya semakin tinggi daya sistem tersebut. Untuk sistem 
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yang memiliki sifat yang ingin dipertahankan, daya leting yang tinggi adalah 

sifat yang baik. Misalnya: cagar alam selalu mendapat gangguan secara 

alamiah maupun oleh manusia seperti tanah longlor, kebakaran, penebangan, 

dan perburuan. Cagar alam yang memiliki daya lenting tinggi akan dapat 

memulihkan diri dari gangguan-ganggunan tersebut. Tetapi dalam 

pembangunan, daya leting tidak selalu dikehendaki. 

 

C. Pengertian dan prinsip pengelolaaan lingkungan hidup 

Setiap kegiatan memerlukan lokasi dan lokasi ini dapat merupakan suatu 

ekosistem atau bagian suatu ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kegiatan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen-

komponen ekosistem itu (lingkungan). Hal ini berarti bahwa dampak dari suatu 

kegiatan tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total. Upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan dampak positif dan 

meminimalkan dampak negatif, sehingga kerusakan dapat ditoleransi oleh 

lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengelola lingkungan 

hidupnya.  

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu pelestarian 

lingkungan yang meliputi berbagai upaya mulai pengalokasian dan pemanfaatan 

lingkungan sampai pada pemulihan lingkungan, yang bertujuan untuk 

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pengelolaan lingkungan 

perlu dilakukan. Pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan secara dini agar 

pembangunan yang semakin gencar dilaksanakan dapat memanfaatkan lingkungan 

hidup, untuk itu diperlukan penataan, pemeliharaaan, pengawasan, pengendalian, 
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pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tanpa adanya pengelolaan 

lingkungan hidup secara dini akan mudah terjadi konflik antara lingkungan dan 

pembangunan, sehingga pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya 

mendukung pembangunan malah menjadi penghambat pembangunan. Tanpa 

pembangunan, kemiskinan akan meningkat dan lingkungan hidup akan rusak. 

Faktor utama penyebab kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang 

adakah kemiskinan. Melalui pembangunan, suatu negara akan melestarikan 

lingkungan dalam arti tertentu, sehingga pembangunan itu mutlak dilakukan. 

Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan 

berwawasan lingkungan, sehingga antara pembangunan dan lingkungan akan 

berjalan searah, dimana pembangunan itu akan berjalan terus seiring dengan 

lingkungan yang mendukung. 

Upaya terpadu pelestarian lingkungan meliputi:  

1. Penataan lingkungan berarti pengaturan atau pengalokasian dan pemanfaatan 

lingkungan sesuai dengan potensi dan daya dukungya. Faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan dlam penataan lingkungan adalah potensi, daya dukung dan 

daya tampung lingkungan, yang bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang alokasi dan pemanfaatan lingkungan yang berperan sebagai subjek 

pendorong pembangunan maupun sebagai objek penerima dampak, sehingga 

komponen lingkungan yang ditetapkan alokasi dan pemanfaatannya. 

Selanjutnya informasi tersebut dapat digunakan kegiatan pembangunan yang 

akan dilakukan, misalnya:tata guna tanah, rencana tata ruang, penggunaan 

sungai, dan lain-lain.  
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2. Pemanfaatan lingkungan adalah cara atau perbuatan yang memanfaatkan 

lingkungan. Berdasarkan rencana tata ruang dapat diketahui alokasi dan 

pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan kegiatan pembangunan, 

misalnya: pemanfaatan air, tanah, udara, dan sumber daya alam.  

3. Pemeliharaan lingkungan berarti penjagaan, perawatan, dan penyelamatan agar 

tidak lekas rusak, yang tujuannya agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga 

sehingga pemanfaatannya menjadi optimal sesuai dengan potensi, daya 

dukung, dan daya tampungnya. Misalnya pemeliharaan sungai, laut, 

mangrove, terumbu karang, cagar alam, dan lain sebagainya. 

4. Pengawasan lingkungan berarti cara mengawasi dan penilikan lingkungan. 

Tujuannya agar kegiatan pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan 

kegiatan pembangunan berlangsung tanpa menggagu atau merusak fungsi 

lingkungan itu sendiri mupun lainnya yang terkena dampak. Pengawasan 

terhadap kegiatan pembanguan itu, misalnya: seperti kegiatan membuang 

limbah cair ke sungai, kegiatan pengambilan air di sungai, pembuangan limbah 

ke laut, dan lain-lain. 

5. Pengendalian lingkungan berarti cara mengendalikan terhadap berbagai 

kegiatan pembangunan agar  tidak mengganggu atau merusak lingkungan. 

Tujuan pengendalian lingkungan ini adalah untuk menjaga agar daya dukung 

dan daya tampung tidak dilampaui, sehingga keserasian lingkungan dengan 

kegiatan pembangunan dapat berlangsung optimal. Berbagai upaya dapat 

dilakukan dalam pengendalian lingkungan tersebut, yaitu melalui pencegahan 

terhadap gangguan atau kerusakan lingkungan yang disebut dengan upaya 

proaktif. Sedangkan upaya untuk memperbaiki ataupun menanggulangi 



 

63 

 

gangguan atau kerusakan lingkungan yang terjadi disebut sebagai upaya 

reaktif.  Upaya pro aktif dapat dilakuan dapat dilakukan melaui pengendalian 

pada sumber kegaitan pembangunan, sehingga gangguan atau kerusakan 

lingkungan dapat dicegah. 

6. Pemulihan lingkungan adalah apabila lingkungan telah mengalami kerusakan, 

sehingga fungsi lingkungan perlu dikembalikan kepada fungsi semula, 

misalnya: setiap pihak yang mencemari lingkungan berkewajiban untuk 

mengganti semua kerugian akibat pencemaran tersebut., program kali bersih, 

reboisasi, program kali bersih, program langit biru, dan lain sebagainya.  

7. Pengembangan lingkungan berarti hal atau cara membuat lingkungan dapat 

berfungsi menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih besar. Pengembangan ini 

menuntun manusia kita pada fungsi lingkungan sebagai subjek motivasi 

pembanguan. Hal yang mendapat perhatian dalam pengembangan ini adalah 

daya dukung lingkungan. Jika komponen lingkungan atau sumber daya alam 

memiliki potensi dan daya dukung yang besar, maka dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kegiatan pembangunan. 

Dengan memberikan perhatian kepada daya dukung, daya tampung, fungsi 

lingkungan hidup, interaksi antara komponen lingkungan, keserasian antara 

kegiatatan, maka pemanfaatan lingkungan dalam, pengembangan kegiatan suatu 

pembangunan akan berlangsung harmonis.  

Untuk menciptakan kondisi tersebut diatas pengelolaan lingkungan hidup 

memiliki prinsip-prinsip: 

1. Terpadu  

2. Berkelanjutan 
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3. Partisipatif 

4. Proaktif-reaktif  

5. Melembaga 

Prinsip terpadu dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah berbagai upaya 

dilakukan bersinergi antara satu dengan lainnya, yaitu saling mendukung dan 

melengkapi. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup  itu harus dilakukan 

bersama-sama. Dalam kenyataan hal ini sangat sulit dilakukan, karena setiap 

pengelola  memiliki kepentingan masing-masing. yang belum tentu searah 

kepentingannya. Implementasi upaya terpadu adalah apabila suatu kegiatan 

pemanfaatan lingkungan dilakukan, maka secara bersamaan dilakukan pula upaya 

pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan lingkungan. Pemanfaatan dan 

pengendalian dilakukan oleh pelaku pembangunan, sedangkan pengawasan dan 

pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakah. Agar  berbagai 

pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sinergi, maka masing-masing 

pihak pengelola memahami dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawabnya 

dan bagaimana kegiatannya berkaitan dengan pihak lainnya serta apa efeknya jika 

tanggung jawabnya tidak dilaksanakan.  

Prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan adalah kegiatan 

pemanfaatan lingkungan dalam suatu kegiatan pembangunan maupun fungsi 

lingkungan (yang terkena dampak) dapat berlangsung secara bersinambungan, 

sehingga lingkungan masih dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. 

Keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan ini jika terdapat keserasian dan 

keharmonisan diantara fungsi-fungsi lingkungan dengan kegiatan pembangunan  

yang memanfaatkan lingkungan dan konflik kepentingan diantara pihak-[ihak 
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yang memanfaatkan lingkungan dapat dihindari. Prinsip berkelanjutan perlu 

memperhatikan jenis sumber daya  alam yang akan dimanfaatkan, yaitu sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Jika pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui, maka perlu dipertimbangkan adalah kecepatan pemanfaatan sumber 

daya yang disesuaikan dengan waktu regenerasinya. Untuk pengembangan sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbahrui perlu memikirkan cara pemanfaatan yang 

efektif, sehingga sumber daya alam tersebut tidak habis pada saat ini saja, 

melainkan masih dapat dimanfatkan oleh generasi yang akan datang. Selain 

sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, hal lainnya yang berkaitan adalah 

interaksi antara kegiatan pembangunan dan komponen-komponen lingkungan 

lainnya. Jika kegiatan pembangunan tersebut menimbulkan kerusakan pada suatu 

komponen lingkungan tertentu, maka kondisi ini akan mempengaruhi kegiatan 

pembangunan itu sendirri, sehingga waktu kegiatan pembangunan menjadi lebih 

pendek, dan bahkan kemungkin tidak dapat dilanjutkan lagi. 

Partisipatif dalam pengengelolaan lingkungan berarti pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti: pemerintah, pelaku pembangungan, danmasyakarat 

berperanserta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan dimulai pada tahap 

perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dan sampai pada tahap 

pemantauan (evaluasi). Semua pihak yang berkepentingan berperan serta pada 

setiap tahap pengelolaan lingkungan lingkungan hidup. Proses partisipatif dapat 

menjadi efektif jika terjadi komunikadi dua arah diantara pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Sikap yang harus dimiliki 
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dalam proses partisipatif ini adalah semua pihak pengelola setara dalam proses 

pengambilan keputusan, sehingga bentuk hubungannya adalah kemitraan, dimana 

keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. 

Untuk upaya proaktif, pihak pelaku pembangunan berfungsi mencegah atau 

mengurangi gangguan atau dampak lingkungan sebelum hal tersebut terjadi. Cara 

ini dapat dilakukan dengan memilih teknologi dalam proses kegiatannya yang 

dapat mencegah kerusakan lingungan atau meminimalisisir kerusakan lingkungan, 

memilih bahan baku yang tidak merusak lingkungan, mengolah limbah yang 

dihasilkan sebelum dibuang ke lingkungan. Sedangkan upaya reaktif dilakukan 

jika dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut terjadi kerusakan terhadap 

lingkungan, sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pihak pelaku 

pembangunan bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak 

tersebut. 

Prinsip melembaga berarti melaksanakan upaya-upaya pelestarian 

lingkungan yang dilaksanakan menjadikannya suatu kebiasaan, dan bukan sesuatu 

hal yang harus dipaksakan. Agar prinsip melembaga efektif, maka upaya-upaya 

pelestarian lingkungan harus disepakati, diterima, dan ditakuti oleh semua pihak. 

Hasil kesepakatan dilaksanakan oleh semua pihak, bahkan menjadi suatu 

kebiasaan baik. Melembagakan pengelolaan lingkungan membutuhkan proses, 

karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan pemahaman yang berbeda. 

Peran pemerintah terutama dalam sikap menerima dan mengakui berbagai upaya 

pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh masyarakata maupun pihak 

pelaku pembangunan. Selain itu dibutuhkan juga sikap saling terbuka, misalnya 

dengan berbagi pengalaman dalam pelestarian lingkungan sehingga menambah 
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wawasan pihak-pihak lain akan berbagai ragam upaya pelestarian lingkungan dan 

kesediaan untuk bersinergi dengan upaya lainnya.  

 

D. Asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup 

Lingkungan hidup dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, merupakan 

rakhmat yang wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuan agar dapat 

menjadi sumber dan penunjang hidup manusia demi kelangsungan dan 

peningkatan hidup itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan 

pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang 

pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. 

Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan 

yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam 

lingkungan yang serasi dan seimbang dapat tercapai suatu kehidupan yang 

optimal. Pelestarian dapat menimbulkan pengertian yang salah, karena pada 

dasarnya lingkungan sendiri akan mengalami perubahan, tidak ada yang lestari. Di 

dunia ini semua mengalami evolusi, baik evolusi an organik maupun evolusi 

organik, termasuk manusia juga mengalami evolusi. 

Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha secara sadar untuk 

memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar 

manusia dapat terpenuhi dengan optimal. Untuk mendapatkan mutu lingkungan 

yang baik, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memperbesar manfaat 

lingkungan dan memperkecil lingkungan Pengelolaan lingkungan hidup bukanlah 

sesuatu yang baru. Sejak manusia ada, mereka telah melakukan pengelolaan 

lingkungan. 
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Pelestarian dalam pengelolaan lingkungan hidup berarti langgeng, tidak 

berubah. Dalam pembangunan yang sedang dilakukan pasti terdapat perubahan 

dengan tujuan untuk mencapai perbaikan, Dalam asas lingkungan lingkungan 

hidup yang dilestarikan adalah kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, 

sehingga setiap perubahan yang diadakan harus disertai dengan upaya untuk 

mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan yang baru; sehingga antara 

pembangunan dan lingkungan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang 

lain.  

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah: 

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup 

sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Kebahagiaan hidup 

akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam 

hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, 

hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar 

kemajuan lahiriah dan bathiniah. Antara manusia dengan lingkungan hidup 

terdapat hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan 

2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Manusia 

memerlukan sumber daya yang jumlahnya terbatas, baik sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui perlu 

dimanfaatkan secara optimal. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam 

tidak hanya ditujukan kepada penghematan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui saja, melainkan juga kepada pencarian sumber daya alternatif 

lainnya.  Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya alam perlu 
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memperhatikan aspek-aspek: kehematan, daya guna, hasil guna, dan daur 

ulang.  

3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. Untuk 

mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan, bantuan dari pemerintah 

sangat diperlukan terutama dalam mewujudkan manusia pembina lingkungan 

melalui pendidikan formal dan formal. 

4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang 

dan generasi mendatang. Upaya sadar dan berencana menggunakan dan 

mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Penggunaan sumber daya 

alam berarti selalu memperhitungkan dampak suatu kegiatan terhadap 

lingkungan serta kemampuan sumber daya alam untuk menopang 

pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan tanpa merusak lingkungan 

5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang 

menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tujuan ini merupakan 

pelaksanaan dari hak kedaulatan negara dalam rangka membela kepeentingan 

negara dan bangs terhadap gangguan dari luar 

 

E. Program pengelolaan lingkungan hidup 

Program pengelolaan lingkungan adalah rancangan berbagai kegiatan yang 

berkaitan dengan lingkungan yang akan dikerjakan. Pelaksanaan suatu program 

dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri atau pihak-pihak lainnya seperti LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat), universitas, individu (industri, perusahaan), 

masyarakat, dan lainnya.  
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Lingkungan hidup merupakan barang publik yang dimanfaatkan oleh 

banyak pihak, sehingga pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab 

berbagai sekot (pemerintah dan swasta) dan bukan tanggung jawab KLH 

(Kementrian Lingkungan Hidup) semata. Masyarakat turut bertanggung jawab 

pula dalam pengelolaan lingkungan, karena masyarakat merupakan pihak yang 

memanfaatkan lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya 

mempunyai hubungan secara langsung dengan sumber daya alam. Sebagai barang 

publik, lingkungan membutuhkan kebijakan secara nasional yang mengatur dan 

menata pemanfaatan lingkungan, dimana KLH yang bertugas untuk menetapkan 

kebijakan tentang lingkungan yang pelaksanaan dari program-program tersebut 

dapat dilakukan oleh masing-masing sektor, baik pemerintah maupun swasta, 

karena program pengelolaan lingkungan memerlukan koordinasi dari berbagai 

pihak, khususnya dalam memanfaatkan lingkungan. Pada pelaksanaannya, pihak 

pemerintah akan mengatur pemanfaatan dan pengawasan kegiatan, sehingga 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dimana pihak pemanfaat kegiatan 

harus memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak 

terjadi konflik diantara pihak yang memanfaatkan kegiatan tersebut. Karena jika 

satu unsur dari lingkungan hidup dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, maka 

setiap pemanfaat diberi tanggung jawab untuk memelihara unsur lingkungan hidup 

tersebut, terutama bagi pihak swasta, dimana penlaksanaan pengelolaan 

lingkungan tersebut dilakukan secara individual. Selain itu, pemanfaatan 

lingkungan juga disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan 

gangguan terhadap unsur lingkungan hidup lainnya (dampak lingkungan). 

Dampak pembangunan pada lingkungan dapat bersifat positif maupun negatif. 
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Oleh sebab itu dampak tersebut  juga penting dikelola dengan baik agar dampak 

positifnya dapat dimanfaatkan oleh pihak lainnya., sedangkan dampak negatifnya 

perlu dikelola dengan baik agar pihak yang terkena dampak negatif tersebut tidak 

merasa dirugikan dengan adanya suatu kegiatan pembangunan di daerah tersebut. 

Cara untuk mengenali program-program pengeloaan lingkungan adalah dengan 

mengetahui kebijakan nasional tentang lingkungan.  

Berbagai program pengelolaan lingkungan, misalnya: 

1. Lingkungan hidup 

- Program penyelamatan hutan, tanah, dan air 

- Program pengendalian pencemaran lingkungan hdiup 

- Program pembinaan daerah pantai 

- Program rehabilitasi lahan kritis 

- Program tanam sejuta pohon 

- Program langit biru 

- Program green campus 

2. Perindustian 

- Program pengembangan teknologi akrab lingkungan 

3. Pengairan 

- Program penyelaman hutan, tanah, dan air 

4. Pertambangan 

- Program peningkatan peran serta masyarakat  

- Program pelestarian lingkungan hidup 

5. Kehutanan 

- Program pelestarian hutan dan ekosistem 
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6. Perumahan dan pemukiman 

- Program penyehatan pemukiman lingkungan dan pemukiman 

- Program pengelolaan air limbah 

- Program pengelolaan air bersih 

- Program penyediaan dan pengolahan air bersih 

7. Pariwisata 

-Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup 

8. Energi 

-Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup  

Contoh program pengelolaan lingkungan adalah pembangunan bendungan 

untuk pembangkit listrik. Dalam pembangunan bendungan tersebut diperlukan 

suatu wilayah sebagai genangan air untuk bendungan. Masyarakat yang bertempat 

tinggal di wilayah genangan harus dipindahkan dan kehilangan mata 

pencahariannya, bagi masyarakat yang bekerja sebagai pentani. Hal ini merupakan 

dampak negatif dari pembangunan bendungan bagi penduduk. Untuk 

menanggulangi dampak negatif tersebut, ada beberapa cara dapat dilakukan agar 

penduduk tidak dirugikan antara lain:  

1. Memindahkan penduduk ke areal atau wilayah yang lahannya masih dapat 

diusahakan. 

2. Memberikan ganti rugi pada penduduk yang lahan akan digunakan dalam 

pembangunan. 

3. Mengikutserakan penduduk dalam program transmigrasi. 

4. Mempersiapkan masyarakat untuk pindah lapangan pekerjaan, seperti: 

perikanan. 
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Dalam hal ini pihak PLN (pemrakarsa) dapat bekerja sama dengan 

masyarakat di wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan 

tersebut. Khusus untuk kegiatan pembangunan bendungan harus dilakukan studi 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang akan memuat rencana 

kelola tentang penduduk pada areal genangan. Hasil ini diharapkan merupakan 

hasil pemikiran bersama antara pihak pemrakarsa dengan masyarakat yang terkena 

dampak. Sedangkan dampak positif yang dapat dikembangkan dengan keberadaan 

bendungan diantaranya adalah kesempatan usaha untuk menyediakan keperluan 

sehari-hari (sektor informasi) bagi pekerja pada masa konstruksi. Pada masa 

operasi dari bendungan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan 

adalah dengan memanfaatakan bendungan sebagai tempat rekreasi, tetapi perlu 

dikaji pula pelaksanaan dari dampak positif tersebut, agar kesempatan usaha yang 

dikembangkan dapat dirasakan langsung oleh penduduk setempat. 

Program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak swasta, 

contohnya adalah program pengelolaan limbah industri. Setiap kegiatan industri 

akan menghasilakn limbah, berupa limbah padat, cair, dan gas. Limbah tersebut 

dapat diklasifikasikan pula sebagai limbah beracun dan berbahaya. Kaitan dengan 

pengelolaan limbah ini, berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah agar 

dapat mencegah pencemaran lingkungan akibat pembangunan industri, sepeti: 

program minimisasi limbangan, pembangunan instalasi pengolahan limbah secara 

terpusat maupun individu, pembangunan pengolahan limbah beracun dan 

berbahaya, dan lain sebagainya. 

Program minimisasi limbah dilakukan dengan cara mengurangi limbah 

pada sumbernya, sehingga limbah yang dihasilkan seminimal mungkin. Jika masih 
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terdapat limbah yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, 

masih masih perlu dilakukan pengelolaan limbah secara individual maupun 

terpusat. Pengolahan limbah terpusatn biasanya terdapat dikawasan industri 

maupun suatu wilayah industri dengan kegiatan berbeda, namun jenis limbah yang 

dihasilkan hampir sama, sehingga dapat dibangun satu instalansi pengolahan 

limbah bersama. 

 

G. Ringkasan. 

Lingkungan hidup menyediakan sumber daya pada manusia, seperti; air, 

tumbuhan, hewan untuk bahan pangan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. 

Lingkungan hidup juga menyediakan ancaman, seperti; hewan karnivor besar 

(harimau, ular phyton, penyakit karena udara tercemar, banjir, kekeringan). 

Manusia dan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik, dimana 

manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi 

lingkungan hidupnya. Demikian pula halnya manusia membentuk lingkungan 

hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Hanya dalam 

lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembangan dengan baik, dan 

hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang 

optimal. Untuk menghasilkan lingkungan hidup yang optimal, maka lingkungan 

harus dipelihara dan dikelola. Pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan 

suatu kegiatan dalam kendala-kendala yang dapat ditoleransi, yang ditentukan oleh 

lingkungan itu sendiri, dan penuh pertimbangan faktor-faktor ekologis. 

Pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab  bersama, mulai dari rakyat 
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kecil sampai pada rakyat kaya, birokrat, para cendikiawan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan usahawan. 

 

 

H. Latihan  

a. Studi Kasus 

1. Manusia memiliki penalaran sehingga manusia dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya akan mampu 

mengubah lingkungannya. Jelaskan bagaimana cara dan peran manusia 

dalam memperkecil resiko lingkungan apabila gangguan tersebut bersifat 

alamiah, seperti letusan gunung berapi dan tsunami. 

2. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang meliputi 

penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, 

pemulihan, dan pengembangan lingkungan. Jelaskan dengan contoh 

bagaimana upaya terpadu ini dapat bersinergi antara satu aspek dengan 

aspek yang lain. 

 

b. Esai 

1. Jelaskan apa yang harus dilestarikan dalam asas lingkungan ? Beri contoh. 

2. Jelaskan satu program lingkungan yang ditawarkan oleh pemerintah dan 

berhasil dilakukan oleh masyarakat. 

3. Jelaskan kenapa keseimbangan lingkungan tidak bersifat statis ? Beri 

contoh. 
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4. Jelaskan perbedaan daya dukung lingkugan dan daya tampung lingkungan. 

Beri contoh. 

5. Jelaskan bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan prinsip 

partisipatif dalam pengelolaan lingkungan. 

6. Apakah pemilihan teknologi dalam memberdayakan lingkungan dapat 

mengurangi dampak lingkungan ? Beri contoh. 

7. Apakah suatu lingkungan selalu dapat pulih setelah mendapatkan 

gangguan yang ekstrim ? Beri contoh. 

8. Jelaskan kenapa suatu ekosistem dapat mengatur diri sendiri. 

9. Jelaskan hubungan pengelolaan lingkungan dengan pembangunan 

berkelanjutan berwawasan lingkungan. 

10. Jelaskan perbedaan daya dukung lingkungan dan daya lenting lingkungan ? 

 

b. Pilihan Sebab Akibat 

Pilihlah salah satu jawaban  (A,B,C,D,E) apabila: 

A. pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki hubungan sebab akibat 

B. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak memiliki hubungan sebab 

akibat 

C. pernyataan benar, alasan salah 

D. pernyataan salah, alasan benar 

E. pernyataan salah, alasan salah 

 

1. Program pengelolaan lingkungan hidup harus dirancang.  SEBAB  

Ptrogram pengelolaan lingkungan hidup selalu dilaksanakan oleh 

masyarakat. 

2. Lingkungan pasti mendapat dampak positif dan dampak negatif akibat 

pembangunan.  SEBAB  Lingkungan dapat dimanfaatkan oleh kegiatan 

pembangunan. 
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3. Daya dukung lingkungan ditentukan oleh faktor psikososial.  SEBAB  

Daya dukung lingkungan berkaitan dengan psikis manusia. 

4. Pengelolaan lingkungan memiliki prinsip terpadu.  SEBAB  Pengelolaan 

lingkungan harus dilakukan bersama-sama. 

5. Pengendalian lingkungan bertujuan untuk menjaga tidak terlampauinya 

daya dukung lingkungan.  SEBAB  Pengendalian lingkungan berarti 

pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. 

6. Lingkungan selalu berubah.  SEBAB  Lingkungan selalu diberdayakan 

oleh makhluk hidup. 

7. Daya lenting pasti dimiliki oleh lingkungan.  SEBAB  Daya leting pasti 

dapat memulihkan lingkungan yang rusak. 

8. Pengelolaan lingkungan berarti memperbaiki mutu lingkungan.  SEBAB  

Pengelolaan lingkunan merupakan suatu usaha manusia yang dilakukan 

dengan kesadaran. 

9. Perubahan lingkungan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan.  

SEBAB  Perubahan lingkungan berkaitan dengan mutu lingkungan. 

10. Daya tampung lingkungan bersifat terbatas.  SEBAB  Daya tampung 

lingkungan identik dengan jumlah populasi maksimal. 
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BAB 4. EKOTURISME 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Mengabstraksikan pengembangan pariwisata 

2. Menelaah ekoturisme dan pendidikan lingkungan 

3. Menganalisis dampak ekoturisme bagi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya 

 

Media: 

- LCD / In-focus 

- Lembar pre test mahasiswa 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Ketersediaan sumber daya alam mendukung kelangsungan kehidupan 

manusia, cenderung akan terus meningkat baik kualitas, kuantitas, dan ragamnya; 

termasuk kebutuhan non primer.  Manusia merupakan bagian dari lingkungan dan 

sangat tergantung kepada lingkungan, manusiapun dapat mengubah suatu 

lingkungan, dimana perubahan ini dapat menimbulkan ekses positif dan negatif 

dengan interaksi yang multikompleks.  

Pariwisata merupakan modal pembanginan bagi kesejahteraan 

masyarakatnya, apabila dikelola dengan baik. Namun terkadang kegiatan wisata ini 

menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, yang tentu saja akan berdampak pula 

bagi keberlanjutan di lingkungan lokasi wisata; yang pada akhirnya akan berimbas 

pada deteriorasi lingkungan.  

Indonesia terdiri dari banyak kepulauan yang memiliki keindahan dan 

keunikan wilayahnya masing-masing. Selain itu Indonesia memiliki letak 

stratetegis dan beriklim tropis. Iklim tropis dengan paparan curah hujan dan sinar 

matahari rata-rata sepanjang tahun, menyebabkan keanekaragaman spesiesnya 
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tinggi, baik flora maupun fauna; demikian pula halnya dengan kebudayaannya. 

Pariwisata di Indonesia layak dikembangkan, karena selain dapat menambah devisa 

negara, juga turut memberdayakan masyarakat lokal di tempat destinasi wisata. 

Wisatawan yang datang, tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar 

negeri untuk menyaksikan keesoktian wilayah Indonesia yang multietnik dan 

multikultural.  Pariwisata merupakan industri yang keberlanjutannya sangat 

ditentukan oleh baik dan buruknya sutau lingkungan di daerah wisata, termasuk 

kulaitas lingkungan di lokasi wisata. Banyak faktor yang memberikan pengaruh 

terhadap keberlangsungan daerah pariwisata, seperti: pencemaran lingkungan, jenis 

dan jumlah sumber daya alamnya, vandalaisme, sampah, serta sikap dan perilaku 

penduduk di lokasi wisata. Semakin baik suatu lingkungan pariwisata, maka akan 

semakin berkembang pula lokasi pariwisatanya.  

 

B. Pengembangan pariwisata 

Lingkungan hidup dapat melintasi semua sektor, termasuk sektor pariwisata. 

Pariwisata merupakan suatu industri yang keberlanjutannya ditentukan oleh baik-

buruknya lingkungan di lokasi wisata tersebut. Pariwisata akan berkembang seiring 

dengan meningkatnya mutu suatu lingkungan. Setiap daerah wisata memiliki 

kekhasan sendiri mengenai lingkungan hidupnya, yang harus dijaga dan dipelihara 

sesuai peruntukkannya. Hal ini akan berpengaruh bagi keseimbangan sub-sub 

sistem lainnya dalam ekosistem lokasi wisata tersebut. 

Wilayah Indonesia yang sangat luas mengandung sumber daya alam yang 

potensial untuk pengembangan wisata.  Banyak pulau-pulau di Indonesia yang 

menjadi tujuan wisata dari turis lokal maupun mancanegara,  memiliki potensi 
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besar dalam meningkatkan devisa. Tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan 

secara optimal, karena kurang terintegrasinya berbagai komponen dalam kegiatan 

wisata. Wisata merupakan suatu industri yang ditentukan oleh kualitas lingkungan 

hidupnya. Wisata dapat berkembang dengan didukung oleh kualitas lingkungan 

hidup yang maksimal.  Pengembangan wisata dapat mendukung pembangunan 

perkelanjutan dengan berazaskan pengelolaan lingkungan yang baik. Wisata tidak 

hanya sekedar melakukan pengamatan dan observasi saja, melainkan juga kegiatan 

konservasi lingkungan.  

Pariwisata merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara temporer dari 

tempat tinggal semula ke daerah tujuan wisata dengan alasan untuk menghabiskan 

waktu liburan atau waktu senggang dalam rangka mencari penyegaran ataupun 

hiburan, untuk menghilangkan stres akibat kegiatan rutinitas seperti bekerja. Orang 

yang bewisata (wisatawan) yang melakukan perjalanan ke lokasi wisata pasti 

memerlukan berbagai kebutuhan hidup seperti: makan, minum, tempat penginapan, 

transportasi, dan lain sebagainya. Pariwisata tidak hanya menikmati keindahan 

alam setempat, tetapi juga mengamati dan mempelajari keunikan dari  keseharian 

penduduk dan budayanya yang berada di sekitar lokasi wisata; yang merupakan 

sebagian daya tarik dari berbagai obyek wisata yang dicari wisatawan. 

Pengembangan pariwisata tidak saja berkaitan dengan berkaitan dengan 

pemeliharaan dengan lingkungan setempat dan menghormati budaya masyarakat 

setempat pula.  

Pengembangan pariwisata erat kaitannya dengan kualitas lingkungan suatu 

daerah yang sensitif terhadap kerusakan lingkungan. Meningkatnya kegiatan wisata 

berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan, seperti: pencemaran lingkungan, 
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kerusakan pemandangan, vandalisme, atau sikap penduduk yang tidak ramah. 

Untuk mengatasi berbagai kerusakan lingkungan tersebut, dilakukanlah berbagai 

cara, yang tidak hanya bersifat teknis semata melainkan juga dengan upaya yang 

bersifat edukatif dan persuasif, agar kegiatan wisata memiliki efek jangka panjang 

yang positif 

 

C. Ekoturisme dan pendidikan lingkungan 

Lingkungan hidup di lokasi wisata berkaitan dengan perilaku manusia yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya yang ada di lokasi wisata. Perilaku manusia di lokasi 

seringkali menimbulkan perusakan lokasi wisatan dan masalah di lingkungan 

lokasi wisata, yang dapat juga disebabkan oleh tidak terintegrasinya aspek-aspek 

dalam kegiatan ekoturisme. Saat ini dibutuhkan wisata yang berbasis alam dengan 

mengikutsertakan pada aspek pendidikan lingkungan dan interpretasi terhadap 

lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. 

Ekoturisme merupakan bagian dari wisata berkelanjutan dan bertanggung jawab 

terhadap lingkungan. Pengelolaan lokasi wisata harus diimbangi dengan 

pendidikan linkgungan secara terpadu, agar kegitan pemanfaatan sumber daya alam 

dan jasa-jasa sumber lingkungan dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai 

hasil pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan 

sebenarnya sudah dilakukan berkaitan dengan kegiatan ekoturisme, tetapi dalam 

pelaksanaannya belum terintegrasi dengan baik. 

Sikap masyarakat positif terhadap kegiatan wisata di daerahnya karena dapat 

memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat lokal yang dijadikan 
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lokasi utama kegiatan wisata, namun begitu masyarakat lokal perlu beradaptasi 

dengan berbagai kegiatan wisata di daerahnya yang menerapkan konsep 

keberlanjutan lingkungan, sehingga perlu adanya pendidikan dan pelatihan khusus 

bagi masyarakat sekitar agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang 

dapat mendukung keberjalanan ekoturisme ini. Masyarakat lokal dapat mendukung 

kegiatan ekoturisme, yang akan meningkatkan taraf perekonomiannya ditopang 

oleh pendidikan dan pelatihan khusus yang terencana, sehingga masyarakat lokal 

dapat beradaptasi dengan berbagai kriteria etika lingkungan terkait dengan aktivitas 

kepariwisataan yang berdampak rendah terhadap lingkungan, sehingga terpelihara 

spesies dan habitatnya serta akomodasi yang ramah lingkungan. Ekoturisme yang 

berkelanjutan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat adat lokal, 

sehingga membangun ekoturisme berkelanjutan di suatu lokasi wisata berdasarkan 

pada masyarakat lokal yang turut juga dalam melestarikan budaya lokal dan 

keanekaragaman hayati, serta potensi wisatanya. Ekoturisme tidak hanya berkaitan 

dengan faktor ekonomi dan ekosistem semata, melainkan juga dengan potensi 

keunikan budaya-budaya lokal di setiap lokasi wisata. 

Ekoturisme tidak saja melakukan eksploitasi alam, tetapi juga 

menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, 

fisik, dan psikologis dari wisatawan. Pengembangan ekoturisme di dalam suatu 

kawasan dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem. Ekoturisme ini 

merupakan wisata yang berbasis pada alam dengan menyertakan aspek pendidikan 

dan interpretasi terhadap lingkungan alami serta budaya masyarakat dengan 

pengelolaan kelestarian ekologinya. Ekoturisme ini  berkaitan dengan konservasi 

lingkungan, yang  bermula dari keprihatihan terhadap kerusakan lingkungan akibat 
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dari kegiatan wisata. Ekoturisme merupakan langkah tepat untuk melindungi dan 

mempertahankan keaslian ekosistem suatu daerah wisata, serta  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat.  

Peran masyarakat lokal dalam pengembangan ekoturisme sangatlah besar, 

selain dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat, juga 

berbagai kemudahan-kemudahan yang didapat seperti: akses ke dalam kawasan 

wisata, perijinan mengelola dan mengolah lahan yang sudah dikuasai masyarakat 

lokal, serta melibatkan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan jasa 

ekoturisme. Pada pemanfaatan areal alam untuk ekoturisme mempergunakan 

pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan 

dengan menitikberatkan “pelestarian” dibanding pemanfaatan. Kemudian 

pendekatan lainnya adalah pendekatan pada keberpihakan kepada masyarakat 

setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan 

kesejahteraannya.  

 Pendidikan lingkungan merupakan  langkah nyata advokasi untuk 

menanggulangi krisis lingkungan, dengan melakukan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam secara alami secara berkelanjutan dan teratur baik 

sumber daya hayati dan non hayati dengan melindungi proses-proses ekologis 

dalam sistem penyangga kehidupan dan juga pengawetan keanekaragaman hayati. 

Selain itu pendidikan lingkungan juga erat kaitannya dengan pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. Pendidikan lingkungan ini   bertujuan agar masyarakat 

memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap konservasi sumberdaya alam dan 

segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan 
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komitmen untuk ikut mencari alternatif solusi, khususnya yang berkaitan dengan 

daerah wisata.  

 

D. Dampak ekoturisme bagi ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya 

Ekoturisme adalah bentuk perjalanan wisata ke areal alami yang dilakukan 

untuk konservasi lingkungan dan melestarikan, serta mensejahterakan penduduk 

setempat. Ekoturisme mengandung konsep wisata yang berkelanjutan yang 

bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan 

budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga 

memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. 

Ekoturisme tidak hanya mengandalkan kenaturalan saja, tetapi juga pengaturan dan 

pembenahan sarana dan prasarana yang ada di lokasi wisata yang mengacu pada 

keberlanjutan lingkungan. 

Kelestarian alam  termasuk aspek ekologi yang perlu mendapat perhatian 

dalam kegiatan pariwisata. Mempertahankan daya dukung suatu lingkungan secara 

kuantitas dan kualitas dari gangguan dan kerusakan akibat ulah manusia  dapat ikut 

menopang secara berkelanjutan dan membuat keadaan dalam keadaan seimbang 

(equibrium), sehingga ketersediaan sumber daya alam bagi anggota ekosistem 

lainnya, termasuk manusia tetap terjaga. Kelestarian alam yang mengabaikan daya 

dukung dan daya tampung suatu ekosistem serta aplikasi teknologi yang tidak 

ramah lingkungan akan menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungannya.  

Keindahan alam termasuk aspek ekologi yang merupakan unsur esensial 

dalam kepariwisataan, seperti bentang alam. Bentang alam ini ada yang bersifat 

alamiah dan ada yang bersifat non alamiah (sangat dipengaruhi oleh berbagai 
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aktivitas manusia). Biasanya wisatawan yang berasal dari kota pada waktu tertentu 

ingin menikmati bentang alam yang sifatnya alamiah. Faktor keindahan alam ini 

rentan terhadap kerusakan, dimana keindahan alam ini erat hubungannya dengan 

nilai estetika. Kerusakan keindahan alam itu sebenarnya dapat dihindari, jika dalam 

perencanaan pengembangan obyek wisata itu disadari bahwa yang dijual dari 

obyek wisata, diantaranya keindahan alam. Selain itu, ada juga kegiatan manusia 

yang merusak ekologi, misalnya: vandalisme atau coretan-coretan pada tugu, candi, 

pohon, dan lain sebagainya. Aspek ekologi lainnya yang memiliki dampak adalah 

pencemaran. Tingginya intensitas wisatawan ke lokasi wisata akan berbanding 

lurus dengan tingginya tingkat pencemaran, karena semakin banyak sampah yang 

diproduksi dan perilaku wisatawan yang tidak peduli lingkungan dengan 

membuang sampah sembarangan. Pencemaran tentu saja berdampak negatif bagi 

pengembangan pariwisata.  

Ekoturisme juga berdampak kepada faktor ekonomi, dimana ekoturisme 

adalah bentuk perjalanan wisata ke areal alami yang dilakukan untuk konservasi 

lingkungan dan melestarikan, serta mensejahterakan penduduk setempat. 

Ekoturisme yang mengandung konsep wisata yang berkelanjutan, bertujuan untuk 

mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaha), dan  

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan 

manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Agar 

ekonomi masyarakat bisa berkembang secara optimal, maka pemukiman diarahkan 

menuju konsep ekoturimse, sehingga budaya lokal masyarakat memiliki nilai jual 

yang tinggi. Hal ini berarti ekoturisme tidak hanya mengandalkan kenaturaln saja, 
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melainkan juga pengaturan dan pembenahan sarana dan prasaran yang ada di lokasi 

wisata yang mengacu pada keberlanjutan suatu kawasan. 

Ekoturisme merupakan suatu langkah tepat untuk melindungi dan 

mempertahankan keaslian ekosistem suatu daerah wisata, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Peran masyarakat lokal dalam pengembangan 

ekoturisme sangat besar, selain dapat meningkatkan taraf perekonomian 

masyarakat, juga berbagai kemudahan-kemudahan yang didapat seperti: akses ke 

dalam kawasan wisata, perijinan mengelola dan mengolah lahan yang sudah 

dikuasai masyarakat lokal, serta melibatkan dalam kegiatan pengelolaan dan 

pemanfaatan jasa ekoturisme. Ekoturisme merupakan kegiatan wisata yang 

bertanggung jaawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian 

lingkungan. 

Masyarakat lokal  dapat mendukung kegiatan ekoturisme, yang akan 

meningkatkan taraf perekonmiannya ditopang oleh pendidikan dan pelatihan 

khusus yang terencana, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan 

berbagai kriteria etika lingkungan terkait dengan ektivitas kepariwisataan yang 

berdampak rendah terhadap lingkungan, sehingga terpelihara spesies dan 

habitatnya serta akomodasi yang ramah lingkungan. 

Dampak ekoturisme lainnya adalah pada aspek sosial budaya, dimana 

manusia selalu mengembangkan dan membentuk kelompok sosial. Kehidupan 

bersama ini menimbulkan kebutuhan akan tatanan yang mewujudkan lingkungan 

sosial. Dalam tatanan sosial ini meliputi pengaturan hak dan kewajiban warga, 

sarana integrasi, sarana pengingat, dan pengendalian. Selain itu dalam tatanan 

sosial juga menghasilkan pola-pola interaksi yang berkembang atas dasar hak dan 
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kewajiban yang mewujudkan struktur sosial yang selanjutnya akan menghasilkan 

lingkungan sosial yang mengharuskan manusia untuk beradaptasi melalui 

sosialisasi demi kelangsungan hidupnya.  

Dalam lingkungan sosial manusia berada dalam hubungan dengan 

mansuai lain, sebagai sesama anggota suatu masyarakat, sistem kebudyaan, dan  

melalui pranata sosial dan perangkat lainnya di lingkungan sosial ini manusia 

mengembangkan pandangan hidup, ideologi, perangkat nilai serta berbagai hasil 

pemikiran. Oleh sebab itu lingkungan sosial turut menentukan peranan dan arah 

pembangunan lingkungan buatan dan lingkungan alam. Kelangsungan hidup yang 

berkepanjangan dalam satu lingkungan hidup sosial, memberikan pengalaman 

hidup dan terbentuknya pola-pola perilaku dan nilai-nilai hidup yang dipertahankan 

sebagai sistem sosial dan budaya.  

Banyak wisatawan yang datang di lokasi wisata berasal dari tempat yang 

jauh, bahkan ada yang dari mancanegara, dan ada pula wisatawan dari kota datang 

ke pedesaan. Para wisatawan ini tentu saja memiliki latar kebudayaan yang 

berbeda-beda dari kebudayaan penduduk lokal (setempat) lokasi wisata. Hal ini 

membuat intensnya interaksi sosial antara wisatawan dan penduduk lokal, yang 

dapat bersifat positif ataupun negatif.  

 

E. Ringkasan 

Ekoturisme merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, sehingga perlu 

diintegrasikan nilai-nilainya dalam pendidikan lingkungan. Pengelolaan daerah 

wisata harus diimbangi dengan pendidikan lingkungan secara terpadu,  agar 
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kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa sumber lingkungan 

dilakukan secara menyeluruh  untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal 

dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dapat diberikan secara formal maupun 

informal. Pendidikan konservasi lingkungan berperan penting dalam menanamkan 

nilai-nilai positif dan memeprkuat nilai-nilai yang ada, serta mengembangkan 

ketrampilan terkait dengan kegiatan ekoturisme serta  pemeliharaan 

lingkungannya. 

 

 

F. Latihan  

a. Studi Kasus 

1. Suatu kawasan wisata mengalami suksesi primer akibat tsunami. Berikan 

analisis komprehensif  ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, ekologi, 

dan kelembagaan untuk mengatasi hal tersebut. 

2. Hutan mangrove merupakan destinasi untuk ekoturisme. Jelaskan faktor-faktor 

apa saja (internal dan eksternal) yang dapat mengurangi potensi ekoturime dari 

hutan mangrove tersebut. Buatlah suatu analisis konsep ekoturisme sebagai 

strategi konservasi dari hutan mangrove tersebut. 

 

b. Esai 

1. Jelaskan perbedaan ekoturisme dan pariwisata berkelanjutan. 

2. Jelaskan hubungan antara dampak sosial budaya dengan perilaku masyarakat 

lokal di lokasi wisata. 

3. Jelaskan dampak positif dan negatif bagi aspek ekologi akibat ekoturisme. 
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4. Jelaskan dengan contoh pendidikan lingkungan yang mendukung ekoturisme 

5. Jelaskan dampak vandalisme bagi aspek ekologi di lokasi wisata. 

6. Jelaskan, kenapa Indonesia potensial dalam pengembangan pariwisata ? 

7. Sebukan faktor-faktor terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lokal 

akibat kegiatan pariwisata. 

8. Jelaskan tujuan pendidikan lingkungan bagi wisatawan. 

9. Jelaskan hubungan pendidikan lingkungan informal dengan perilaku masyarakat 

lokal di lokasi wisata. Beri contoh. 

10. Jelaskan, bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi pendapatan masyarakat 

lokal yang menjadi destinasi wisatawan. Beri contoh. 

 

c. Pilihan Sebab Akibat 

Pilihlah salah satu jawaban  (A,B,C,D,E) apabila: 

A. pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki hubungan sebab akibat 

B. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat 

C. pernyataan benar, alasan salah 

D. pernyataan salah, alasan benar 

E. pernyataan salah, alasan salah 

 

1. Indonesia memiliki potensi berbagai daerah wisata. SEBAB  Indonesia 

merupakan negara dengan iklim tropis. 

2. Kegiatan wisata pasti menimbulkan kerusakan lingkungan.  SEBAB  Kegiatan 

wisata selalu berdampak negatif terhadap lingkungan. 

3. Ekoturisme mengandung unsur pendidikan lingkungan.  SEBAB  Ekoturisme 

memiliki unsur edukasi terhadap lingkungan. 

4. Pendidikan lingkungan dapat dilakukan secara informal.  SEBAB  Pendidikan 

lingkungan terdiri dari pendidikan lingkungan formal dan pendidikan 

lingkungan informal. 
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5. Pencemaran lingkungan dapat merusak keindahan alam lokasi wisata.  SEBAB  

Pencemaran lingkungan bersifat merusak habitat lokasi wisata. 

6. Wisata berhubungan erat dengan kualitas lingkungan.  SEBAB  Wisata 

merupakan home industri. 

7. Konservasi lingkungan, diantaranya kegiatan ekoturisme.  SEBAB  Konservasi 

lingkungan, contohnya reklamasi pantai. 

8. Pariwisata bertujuan untuk rekreasi.  SEBAB  Pariwisata bertujuan untuk 

mencari nafkah. 

9. Ekoturisme merupakan bagian dari pariwisata.  SEBAB  Ekoturisme merupakan 

pariwisata berkelanjutan. 

10.Ekoturisme dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat lokal.  SEBAB  

Ekoturisme memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. 
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