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BAB 1. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Manusia dengan segala kelebihannya merupakan makhluk 

antroposentris yang mampu merubah lingkungan hidupnya sedemikian rupa. 

Berbagai pembangunan yang tidak terlepas dari penggunaan teknologi, zat-zat 

kimia, nuklir, dan lain sebagainya telah melewati ambang batas serta membawa 

berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, yang pada akhirnya akan 

mengganggu kestabilan dan keseimbangan lingkungan yang awalnya harmonis. 

Manusia selayaknya menyadari bahwa lingkungan dan sumber daya alam yang 

ada di permukaan bumi ini bukan saja warisan generasi sebelumnya, melainkan 

juga merupakan titipan generasi yang akan datang sehingga setiap kegiatan 

manusia harus selalu memberi kesempatan kepada generasi mendatang untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar hal tersebut dapat terlaksana, maka 

harus ada konsep pemerataan dan keadilan diantara generasi untuk manusia 

memberlanjutkan eksistensinya sebagai manusia, dimana konsep tersebut 

mengacu pada pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengabaikan kemampuan generasi masa 

depan memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Realisasi pembangunan hanya dapat berlangsung karena dukungan 

lingkungan yang tidak saja sebagai penyedia sumber daya untuk keperluan 

pelaksanaan pembangunan, melainkan juga sebagai penerima dampak dari 

pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini berarti bahwa kegiatan 

pembangunan akan dapat berlangnsung terus apabila lingkungan selalu dalam 

kondisi mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan. 

Pembangunan harus dilaksanakan sejalan dengan penerapan usaha-usaha 

pengelolaan lingkungan, sehingga dampak yang timbul akibat pelaksanaan 
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pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, sehingga 

menjamin keberlanjutan dari proses pembangunan itu sendiri, yang pada 

akhirnya bermanfaat bukan hanya untuk generasi kini, melainkan juga untuk 

generasi mendatang. 

 

 

B. Dampak Lingkungan 

Dampak lingkungan adalah segala bentuk pengaruh pada unsur-unsur 

lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif yang diakibatkan oleh 

suatu kegiatan. Dampak lingkungan dapat bersifat langsung maupun tidak 

langsung. Dampak penting pada lingkungan diartikan sebagai pengaruh positif 

dan negatif dari suatu kegiatan yang menyebabkan berubah atau hilangnya 

fungsi ekologis dari suatu unsur kegiatan. 

Suatu kegiatan dapat menimbulkan dampak penting jika kegiatan 

tersebut: 

1. Menggunakan unsur lingkungan yang bersifat tak terbarukan sebagai 

sumber daya   

Sumber daya tak terbarukan tidak memiliki kemampuan untuk 

memulihkan diri setelah digunakan, sehingga akan menjadi habis jika 

digunakan terus-menerus. Habisnya sumber daya alam tersebut akan 

menyebabkan hilang pula funsgi ekologinya, sehingga akan berpengaruh 

terhadap unsur-unsur lingkungan lain di sekitarnya. Misalnya: kegiatan 

penambangan emas, penambangan batubara, penambangan minyak bumi, 

dan lain-lain. 

2. Menggunakan sumber daya terbarukan yang mejadi milik bersama. 

Misalnya: udara dan perairan yang tidak dapat dimiliki secara 

individual, dalam kegiatan produksinya pabrik semen membutuhkan udara 

untuk membuang limbah debu tetapi pabrik tersebut tidak dapat membeli 

atau menyewa udara segar agar dapat diperlakukan sesuai dengan 

kebutuhannya, yaitu untuk membuang limbah debu. Maka limbah debu 

dinilai sebagai sumber dampak penting yang bersifat negatif karena 

menyebabkan gangguan terhdap masyarakat yang berada di sekitar pabrik. 
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Dalam kasus pabrik semen ini, memiliki kewajiban untuk memperkecil 

dampak yang terjadi dengan melakukan usaha diantaranya memasang alat 

penyaring debu, sehingga debu yang dibuang ke udara berkurang dan 

dengan sendirinya memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran 

udara. 

3. Menggunakan sumber daya alam yang fungsi ekologisnya tidak dapat 

digantikan karena bersifat langka. 

Penggunaan sumber daya yang langka dapat dengan mudah 

memutuskan rangkaian proses kehidupan dalam suatu lingkungan, dan akan 

sulit sekali dan umumnya memerlukan waktu yang sangat panjang, 

sehingga kegiatan yang akan memanfaatkan atau mempengaruhi 

keberadaan sumber daya alam langka mungkin dilaksanakan selama cara-

cara yang diterapkan dalam kegiatan tersebut dapat menjamin keutuhan 

rangkaian kehidupan yang melibatkan sumber daya langka tersebut. 

4. Mengubah bentang alam dalam satu areal yang luas secar permanen. 

Pengubahan bentang alam tersebut akan mempengaruhi fungsi ekologis 

setiap unsur lingkungan yang terdapat di dalam areal tersebut, sehingga 

menyebabkan terjadinya perubahan yang menyeluruh pada proses 

kehidupan yang tengah berlangsung. Perubahan yang terjadi bersifat positif 

pada beberapa aspek dan negatif pada beberapa aspek lainnya 

5. Mempengaruhi kehidupan banyak orang meskipunsangat sedikit atau 

bahkan tidak menggunakan sumber daya alam sama sekali. 

Misalnya: pembangunan sebuah rumah sakit yang besar membutuhkan 

areal lahan yang besar tidak akan seluar kebutuhan untuk waduk atau 

kawasan industri. Kehadiran rumah sakit di dalam suatu lingkungan akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Limbah 

rumah sakit yang meruapakan limbah B3, bau bahan-bahan kimia yang 

digunakan untuk pengobatan, atau kegiatan keluar masuk orang-orang yang 

berobat dan berkunjung ke rumah sakit adalah hal-hal yang dapat menjadi 

sumber dampak negatif pada masyarakat sekitarnya. Manfaat keberadaan 

rumah sakit merupakan dampak positif yang diantaranya dapat dirasakan 

dalam bentuk rasa aman akan aspek kesehatan karena mudahnya 



 

4 

 

menjangkau fasilitas rumah sakit, terciptanya peluang kerja, dan lain 

sebagainya. 

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengggunaan unsur 

lingkungan untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan merupakan 

konsekuensi yang harus diterima ketika kegiatan pembangunan tersebut 

memberikan manfaat yang dapat dinikmati. Dalam pembangunan 

berkelanjutan, konsekuensi berupa dampak lingkungan tersebut dapat 

diusahakan agar dampak negatifnya seminimal mungkin, sedangkan dampak 

positifnya dipertahankan atau dibuat semaksimal mungkin. Manfaat yang 

dihitung juga tidak terbatas pada manfaat ekonomi yang diperkirakan akan 

didapatkan oleh pelaksana kegiatan pembangunan, tetapi juga harus 

memperhitungkan konsekuensi positif yang dinikmati oleh masyarakat 

sekitarnya. 

Dampak lingkungan suatu kegiatan pembangunan dikategorikan 

sebagai dampak penting jika terjadi perubahan mendasar pada unsur 

lingkungan hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran keseimbangan 

pada proses ekologis yang berlangsung dalam lingkungan tersebut. 

Pembangunan berkelanjutan memiliki konsep pergeseran keseimbangan 

tersebut diusahakan untuk tidak menyebabkan menurunnya daya dukung 

lingkungan. Pemanfaatan lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam 

wajib disertai dengan upaya-upaya pemulihan ketersediaan sumber daya alam 

terbarukan dan penyediaan alternatif atau substitusi agar kehidupan yang 

ditopangnyga dapat berlangsung setidaknya sama dengan kondisi sebelum 

kebiasaan pemanfaatan lingkungan tersebut. Penggunaan lingkungan sebagai 

media penerima limbah kegiatan produksi dan domestik harus dibarengi 

dengan usaha-usaha untuk meminimalisir pengaruh limbah terhadap 

lingkungan baik melalui penerapan peraturan nilai ambang batas baku mutu 

lingkungan atau penerapan teknologi. 
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C. Interaksi pembangunan dan lingkungan 

Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu usaha perubahan suatu 

keadaan untuk menuju kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik dari 

keadaan sebelumnya. Pembangunan merupakan suatu perubahan yang 

diupayakan dengan memanfaatkan unsur  lingkungan sebagai sumber daya 

pembangunan. Lingkungan adalah tempat berlangsungya suatu proses 

kehidupan. Penggunaan unsur lingkungan untuk kegiatan pembangunan 

dengan sendirinya akan mempengaruhi proses kehidupan yang sedang 

berlangsung. 

Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan 

hidup.Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem 

ekologi. Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan 

kesejahteraan rakyat atau mutu hidup masyarakat. Mutu hidup dapat diartikan 

juga sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, sebagai usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan lebih baik. Kebutuhan dsar 

merupakan kebutuhan yang esensial untuk kehidupan manusia.Banyaknya 

berbagai jenis kebutuhan dasar yang belum dapat tersedia dengan cukup, maka 

mendorong terus dilakukannya pembangunan. Untuk memperbaiki mutu hidup, 

kemampuan lingkungan harus dijaga untuk mendukung kehidupan pada tingkat 

yang lebih tinggi untuk tidak menjadi rusak. Sebab jika kerusakan terjadi, maka 

mutu hidup yang ingin dicapai malah menurun kualitasnya. 

Pembangunan tidak saja menghasilkan manfaat, tetapi juga membawa 

risiko.Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan selalu bersifat dilemma, baik 

manfaat maupun resiko harus diperhitungkan secara berimbang.Resiko kita 

terima sebagai biaya manfaat yang kita ambil. Jika hanya memberhatikan 

manfaatnya saja dapat membahayakan lingkungan, sebaliknya jika hanya 

memperhatikan resikonya sajaakan membuat kita menjadi takut untuk berbuat. 

Memperhatikan manfaat saja atau sebaliknya memperhatikan resiko saja akan 

menimbulkan pertentangan, tetapi dengan tidak berbuat sesuatu pun ada yang 

setuju dan tidak setuju. Jika kita berbuat sesuatu akan menghentikan 

pembangunan, maka kita akan mendapat resiko lingkungan, sehingga pada 

akhirnya mutu hiduppun akan menurun. Oleh sebab itu keputusan untuk 



 

6 

 

membangun harus diambil. Masalahnya bukanlah membangun atau tidak 

membangun, melainkan bagaimana membangun agar sekaligus mutu 

lingkungan dan mutu hidup dapat terus ditingkatkan. 

Interaksi antara kegiatan pembangunan dan lingkungan berlangsung 

secara dinamis. Lingkungan secara alami terus berproses, sedangkan kegiatan 

pembangunan akan menyebabkan perubahan pada lingkungan yang tengah 

berproses. Implikasinya adalah bahwa kegiatan pembangunan yang sama, 

dilakukan pada tempat yang sama, apabila dilaksanakan pada waktu yang 

berbeda kemungkinan akan menyebabkan perubahan yang berbeda pada 

lingkungan tersebut. Perbedaan waktu pelaksanaan akan menyebabkan 

perbedaan perubahan lingkungan. 

Tata kaitan antara unsur yang membentuk lingkungan berupa suatu 

sistem, saling berpengaruh satu sama lain. Hal ini berarti bahwa ketika 

dilakukan kegiatan pembangunan, perubahan atau gangguan pada satu unsur 

lingkungan akan berimbas pada unsur lingkungan yang lain. Sehingga interaksi 

yang terjadi antara kegiatan pembangunan dengan unsur lingkungan akan 

cenderung membentuk suatu rangkaian perubahan. Rangkaian perubahan 

tersebut seperti: perubahan dalam arti perubahan bentuk, perubahan fungsi, dan 

perubahan eksistensi (keberadaan). Misalnya: pada suatu lingkungan pinggiran 

kota direncanakan akan dibangun terminal kendaraan antar kota. Jenis kegiatan 

yang akan dilaksanakan berkaitan dengan realisasi pembangunan terminal 

tersebut diantaranya adalah: pembebasan lahan, pematangan lahan, konstruksi 

fasilitas fisik terminal, dan operasional terminal.  

Perubahan lingkungan akibat adanya interaksi antara aktivitas 

pembangunan dengan lingkungan yang tengah berproses secara alami perlu 

dipahami sebagai hasil pembangunan, yang selanjutnya merupakan suatu 

landasan untuk dapat memprediksi perubahan yang terjadi pada lingkungan 

akibat pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya hasil prediksi ini 

dapat digunakan untuk menilai apakah interaksi antara kegiatan pembangunan 

dan lingkungan tersebut dapat terus berlangsun, atau apakah kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan daya dukung 

lingkungan, sehingga pada akhirnya interakasi itu dapat berlangsung secara 
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seimbang. Interaksi antara kegiatan pembangunan dengan lingkungan berada 

dalam kondisi ideal ketika berlangsung secara selaras, serasi, dan seimbang. 

Hal ini berarti kedua aspek saling mendukung keberadaannya.Interaksi yang 

seperti itu adalah yang menjadi landasan dari pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan. Interaksi ini hanya dapat terjadi jika perancangan kegiatan 

pembangunan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan yang tercermin pada 

proses dan perubahan alam. Penyesuaian kegiatan pembangunan terhadap 

lingkungan dilakukan dengan memilih dan memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang tepat guna. 

 

 

D. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan  yang 

berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 

kebutuhan generasi masa depan". Pembangunan berkelanjutan dikenal juga 

dengan sustainable development.Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki 

kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan 

ekonomi dan keadilan sosial. 
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Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: 

pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. 

Ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi 

pembangunan berkelanjutan. 

 

 
 

Lebih lanjut tiga pilar tersebut terdiri dari tiga keberlanjutan yang 

terangkum dalam : 

1. Keberlanjutan ekonomi yang daiartikan sebagai pembangunan yang mampu 

menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara 

keberlanjuta pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan 

sectoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industry. 

2. Keberlajutan lingkungan, dimana sistem keberlanjutan secara lingkungan 

harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi 

sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga 

menyangkut pemeliharaan keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan 

fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber 

ekonomi.  

3. Keberlajutan sosial yang diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai 

kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, 

gender, dan akuntabilitas politik. 
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Konsep pembangunan berkelanjutan lahir setelah lingkungan di bumi 

mengalami degradasi atau kerusakan dengan cepat sejak tahun 1960-an. 

Konsep ini ingin memberi solusi dari dua hal yang dipertentangkan, yaitu 

keinginan melaksanakan pembangunan dan mencegah kerusakan lingkungan 

hidup yang ditimbulkan.Selama ini paradigma ekonomi selalu identik dengan 

pertumbuhan.Pembangunan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, sehingga selalu mengacu pada tingkat pendapatan per kapita 

penduduk.Pembangunan harus tetap berjalan dengan tidak menimbulkan 

degradasi lingkungan.Pada tahun 1972, fenomena degradasi lingkungan hidup 

dibicarakan oleh beberapa kepala negara dalam pertemuan di Stockholm, 

Swedia. Pertemuan ini menghasilkan keputusan pembentukan lembaga-

lembaga pemerintah dan nonpemerintah di beberapa negara yang bertugas 

untuk melestarikan lingkungan hidup. Pada tahun delapan puluhan, masalah 

lingkungan berkembang menjadi masalah global. Setelah dikenalkan oleh 

komisi dunia untuk lingkungan hidup tahun 1987, konsep pembangunan 

berkelanjutan diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Konferensi Tingkat 



 

10 

 

Tinggi Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable 

Development) tahun 1992, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil 

membahas masalah lingkungan dan menghasilkan konsep pembangunan 

berkelanjutan yang tersusun dalam Agenda 21. Pembangunan berkelanjutan 

adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi 

kemampuan generasi mendatang. Ada dua gagasan penting dalam kalimat 

tersebut diatas: 

- Gagasan kebutuhan, yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan 

kehidupan manusia 

- Gagasa keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan 

organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi 

kebutuhan masa kini dan masa depan. 

Dari pengertian tersebut diatas terdapat tujuan pembangunan ekonomi 

dan pembangunan sosial yang harus diupayakan dengan keberlanjutan. 

Penafsirannya akan berbeda-beda, tetapi tetap harus memiliki beberapa ciri 

umum tertentu serta harus berasal dari suatu konsensus mengenai konsep dasar 

pembangunan  berkelanjutan. 

Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan utama pembangunan, dimana pada 

pembangunan berkelanjutan mengharuskan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

dasar bagi semuanya dan diberinya kesempatan kepada semua untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan mengakibatkan perubahan-perubahan pada ekosistem fisiknya. 

Ekosistem manapun tidak dapat dipertahankan untuk tak terjamah. Bagi 

sumber daya alam yang tidak dapat pulih seperti bahan bakar fosil dan mineral, 

penggunaannya akan mengurangi stok yang tersedia bagi generasi mendatang. 

Tetapi ini tidak berarti sumber daya alam tersebut tidak boleh digunakan, 

melainkan laju pengambilannya harus diperhitungkan batas tolerasi dari 

sumber daya alam tersebut. Teknologi dapat digunakan untuk meminimalsisr 

pengeksploitasiannya, ataupun mencari sumber daya alam alternatif pengganti 

sumber daya alam tersebut. Selain itu diusahakan pula untuk di daur ulang atau 

dilakukan penghematan penggunaannya agar sumber daya alam yang tidak 
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dapat pulih tersebut tidak habis sebelum penggantinya tersedia. Pembangunan 

berkelanjutan menghendaki laju pengeksploitasiannya serendah mungkin.  

Pembangunan juga cenderung menyederhanakan ekosistem dan 

mengurangi keberagaman spesies. Jika satu spesies punah, maka tidak akan 

mungkin pulih kembali. Punahnya spesies hewan dan tumbuhan dapat sangat 

membatasi pilihan bagi generasi mendatang, sehingga pembangunan 

berkelanjutan juga menghendaki konservasi spesies tumbuhan dan hewan. 

Begitu pula untuk sumber daya umum  milik bersama seperti udara dan air, 

yang penggunaannya tidak terbatas, harus dipelihara agar kualitasnya terjamin 

dan optimal.  

Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan 

yang berkelanjutan adalah: 

1. terpeliharanya proses ekologi yang esensial 

2. tersedianya sumber daya alam yang cukup 

3. lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai 

 

 

E. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

Prinsip-prinsip dasar dari setiap pembangunan berkelanjutan dapat 

diringkas menjadi empat hal: pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, 

integrasi dan perspektif jangka panjang 

a. Pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan dan keadilan sosial 

Kepedulian utama dari suatu pembangunan yang berkelanjutan 

mengutamakan pemerataan untuk generasi masa kini dan generasi 

mendatang, dimana strategi pembangunannya harus memberikan pemeratan 

pada distribusi sumber lahan dan faktor produksi.  Namun begitu 

pemerataan bukanlah suatu hal yang secara langsung dapat dicapai, karena 

tidak secara langsung dapat diukur. Kepedulian pembangunan 

berkelnajutan adalah prospek generasi masa datang tidak dapat 

dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini, yang berarti juga 

bahwa  generasi masa kini harus berbagi dengan generasi masa datang 

untuk mencapai kebutuhannya. 
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b. Pembangunan berkelanjutan menghargai keanekaragaman 

Tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan untuk masa 

kini dan masa datang berkaitan dengan pemeliharaan keanekaragaman 

hayati, yang juga merupakan dasar bagi keseimbangan tatanan lingkungan 

atau ekosistem. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkatian 

antara manusia dengan alam. Manusia dapat mempengaruhi alam dengan 

cara yang bermanfaat atau merusak. Komplesitas keterkaitan antara sistem 

alam dan sistem sosial secara integratif dalam melaksanakan pembangunan 

berkelanjutan yang akan menyediakan keberlanjutan untuk generasi masa 

depan. 

c. Pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan integratif 

Manusia biasanya cenderung akan menilai masa kini lebih dari masa 

depan. Perspektif jangka panjang adalah perspektif dari pembangunan 

berkelanjutan yang bertolak belakang dengan kondisi sekarang yang 

cenderung memakai pendekatan perspektif jangka pendek. 

Contoh-contoh dari pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut: 

- Pembatasan penggunaan bahan bakar fosil, agar dapat menyelamatkan 

iklim dan kelangkaan bahan bakar di masa yang akan datang 

- Penggunaan Green Energi (energi hijau) di masa depan seperti penggunaan 

energi matahari, angin maupun air sebagai pembangkit listrik 

- Penggunaan barang bekas atau barang hasil daur ulang untuk keperluan 

sehari-hari; 

- Penggunaan plastik organik, yang bisa terurai; 

- Selalu membawa keranjang belanja atau kantong/tas barang sendiri ketika 

berbelanja, agar dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat merusak 

lingkungan; 

- Pelestarian hutan, dengan cara tidak menebangnya atau mengkonversi 

menjadi lahan permukiman; 

- Reklamasi lahan tandus; 

- Pengolahan sampah dengan cara 4R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse 

(menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang) dan Replace 

(mengganti); 
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- Mengurangi penggunaan insektisida yang berlebihan; 

- Penggunaan barang yang terbuat dari bahan ramah lingkungan; 

- Menjaga terumbu karang yang terdapat di lautan, tidak menggunakan bom 

ikan serta sangat dilarang menggunakan pukat harimau, agar benih-benih 

ikan di lautan maupun perairan lainnya tidak berkurang;  

- Menghemat penggunaan kertas, karena kertas diproduksi dari kayu, 

sehingga penggunaan kertas yang berlebihan dapat berdampak pada 

penebangan pohon yang semakin tak terkendali; 

- Industri yang ramah lingkungan, selalu melakukan Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum mendirikan pabrik, serta 

memiliki solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan ditimbulkan 

oleh industri tersebut di masa depan. Itulah beberapa contoh pembangunan 

berkelanjutan yang perlu diterapkan oleh seluruh orang di dunia agar kelak 

anak cucu kita tidak menerima dampak yang mengerikan. 

 

Dibawah ini adalah beberapa kegiatan dari pembangunan yang 

berkelanjutan: 
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F. Tujuan dan ciri pembangunan berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sekarang dengan mengindahkan kemampuan generasi 

mendatang untuk mencukupi kebutuhannya, sedangkan dalam pembangunan 

berkelanjutan itu terdapat upaya sadar dan berencana menggunakan dan 

mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan untuk 

meningkatkan mutu hdiup. Ada dua aspek penting dalam pembangunan 

berkelanjutan, yaitu: (1) upaya sadar dan berencana untuk mengelola sumber 

daya (2) upaya sadar dan berencana untuk mengelola sumber daya, tetapi 

keduanya bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Kedua aspek 

tersebut harus berjalan beriringan karena keduanya saling pengaruh 

mempengaruhi, yang pada akhirnya akan berdampak jangka panjang.  

Pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya 

saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat serta 

kemanfaatan dan pembangunan. Pembangunan akan selalu berkaitan dan saling 

berinteraksi dengan lingkungan hidup. Interaksi tersebut dapat bersifat positif 

atau negatif.Pengetahuan dan informasi tentang berbagai interaksi tersebut 

sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan, Komisi dunia untuk 

lingkungan dan pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan 

sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa 

mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Implementasi 

pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah dengan reboisasi, menanam 

seribu pohon,  gerakan bersih lingkungan, dan lain sebagainya.  

Selain itu pembangunan berkelanjutan memiliki sejumlah ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perencanaan yang dinamis dan adaptif. 

Rancangan pembangunan disusun secara fleksibel, dimana dalam 

perjalanan waktu pelaksanaan ditemukan faktor-faktor mendasar yang 

belum diperhitungkan pada saat perencanaan dapat di akomodasi dalam 

perencanaan tersebut. Hal ini berarti memberi ruang atau kesempatan untuk 

melakukan perbaikan atau penyesuaian perencanaan selagi proses 

pembangunan tersebut berjalan. Hal ini tidak dimaksudkan untuk 
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merespons perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan setelah 

perencanaan tersebut dibuat, dimana perubahan itu terjadi karena peristiwa 

alami.Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi sebagai dampak dari 

suatu kegiatan yang direncanakan, program pembangunan selayaknya 

disusun secara terpadu. 

2. Bertumpu pada ketersediaan sumber daya setempat (lokal). 

Program pembangunan ini disusun untuk meningkatkan hasil guna dari 

sumber daya yang tersedia secara lokal. Sehingga sumber daya yang 

tersedia secara setempat merupakan andalan, sementara sumber daya yang 

didatangkan dari luar merupakan pendukung atau penunjang, yang menjadi 

pertimbangan adalah penggunaan sumber daya yang ada tidak hanya untuk 

kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga untuk kebutuhan generasi yang 

akan datang.Oleh sebab itu dalam melaksanakan program pembangunan 

perlu disertai dengan usaha pengelolaan sumber daya tersebut.Untuk 

sumber daya yang terbarukan, upaya pengelolaannya ditekankan pada 

efisiensi penggunaannya, sehingga tidak terjadi pemborosan, serta usaha 

pencarian sumber daya alternatif yang dapat mengganti sumber daya 

tersebut. 

3. Bersifat progresif 

Pembangungan ini mengacu pada satu standar (ukuran) yang secara 

terus-menerus meningkat. Perbaikan mutu hidup sebagai tujuan 

pembangunan akan selalu berlangsung selama proses pembangunan 

diselenggarakan. 

Pembanguan berkelanjutan dalam penyelenggaraannya mengandung 

tiga aspek: 

1. Integratif dan terpadu 

Pembangunan yang dilakukan harus merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang saling terkait dan saling mendukung antara satu dengan yang 

lain. Hal ini dimungkinkan untuk berlangsungnya pelaksanaan secara 

terpadu dan integratif. 

2. Membangun kemandirian 
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Pemberdayaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan 

untuk mengurangi ketergantungan sumber daya manusia terhadap bantuan  

dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat 

melalui usaha-usaha yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan 

sendiri. 

3. Menciptakan keadilan antar generasi 

Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk perbaikan kualitas hidup 

harus dilandaskan pada pertimbangan bahwa generasi mendatang akan 

membutuhkan sumber daya juga dalam rangka perbaikan mutu hidupnya. 

Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya pada saat kini (sekarang) harus 

diiringi dengan usaha pemeliharaan ketersediaan sumber daya di masa 

mendatang untuk menjamin berlangsungnya keadilan antar generasi. 

 

 

G. Simpulan 

Pembangunan dan sumber daya alam saling mempengaruhi dalam hal 

kebutuhan akan sumber daya dan ketersediaan sumber daya. Saat ini sumber 

daya alam yang tersedia tidak terbatas baik dalam kuantitas maupun 

kualitasnya, tetapi kebutuhan kan sumber daya tersebut semakin meningkat 

sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kualitas 

kebututhan. Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, maka sumber 

daya alam harus dikelola dengan baik serta harus ada keseimbangan antara 

permintaan dan ketersediaan. Oleh sebab itu setiap kegiatan pembangunan 

dalam bentuk apapun harus memperhatikan daya dukung lingkungan yang 

berdampak pada kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan 

mausia dan makhluk hidup lainnya. Jika daya dukung lingkungan mengalami 

gangguan, maka akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. 

Tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Kegiatan 

pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan 

sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem 

yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif 

maupun yang positif. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah 
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tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dunia akhirat yang layak, 

cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan yang 

baik, lapangan kerja yang diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, 

kebebasan dari ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk 

menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Taraf kesejahteraan ini 

diusahakan dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap 

tersedianya sumber daya yang diperlukan. 
Pertimbangan akan kepentingan pembangunan jangka panjang 

menimbulkan kesadaran untuk menjaga kelestarian ketersedian sumber daya 

alam, dan usaha pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dalam 

pembangunan dilakukan melalui pembangunan berkelanjutan.  Pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) merupakan pembangunan yang 

berguna untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa 

perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam 

memenuhi hak dan kebutuhan hidupnya. Artinya tujuan dari pembangunan 

berkelanjutan adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang optimal untuk pembangunan tapi tetap serasi dan seimbang 

dalam pemanfaatannya. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya mengenai 

bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup, atau bagaimana pembangunan 

ekonomi dapat berjalan dengan semestinya, pembangunan berkelanjutan 

mencakup keseluruhan pembangunan dan bagaimana suatu pembangunan 

dijalankan, tanpa mengorbankan aspek-aspek yang lainnya. 

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pendayagunaan sumber 

daya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat yang dilakukan secara terencana, 

bertanggungjawab, dan sesuai daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan 

keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan memiliki 2 (dua) dimensi dimensi yaitu: (1), 

Dimensi Ekologis. Dari sisi dimensi ekologis, secara prinsip agar dapat 

terjaminnya pembangunan berkelanjutan, dimana terjadi  suatu keharmonisan 

spasial. Syarat keharmonisan spasial adalah suatu wilayah pembangunan 

seperti kota dan kabupaten diharapkan tidak seluruhnya diperuntukan bagi zona 
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pemanfaatan tapi harus pula dialokasikan sebagiannya untuk kawasan 

konservasi maupun preservasi. Keberadaan kawasan konservasi dan preservasi 

dalam suatu wilayah pembangunan sangat vital dalam memelihara berbagai 

proses penunjang kehidupan seperti membersihkan limbah secara alami, siklus 

unsur hara dan hidrologi serta sumber keanekaragaman hayati. (2) Kedua, 

Dimensi Sosial Ekonomi. Dari dimensi sosial ekonomi, pola dan laju 

pembangunan harus dikelola sedemikian rupa sehingga total permintaannya 

terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melampaui 

kemampuan suplainya. Kualitas dan jumlah permintaan tersebut ditentukan 

oleh jumlah penduduk dan standar kualitas kehidupan masyarakatnya. Secara 

sosial ekonomi, konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa 

manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan suatu daerah harus 

diprioritaskan untuk kesejahteraan penduduk/masyarakat. Adapun ciri-ciri 

pembangunan berwawasan lingkungan antara lain: (1)menjamin pemerataan 

dan keadilan (2) menghargai keanekaragaman hayati (3)menggunakan 

pendekatan integratif (4) menggunakan pandangan jangka panjang 
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BAB 2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN  

 

 

 

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 meniadakan) resiko, baik yang akan berdampak langsung terhadap  

manusia lain, makhlu 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 
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mengelola lingkungan hidup agar dapat memanfaatkan lingkungan secara 

optimal. 

 

 

B. 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 an 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 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 ganggung 

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 
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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 system pendukung kehidupan. Hutan melakukan fotosintesis 

yang menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk pernafasan manusia. 

Jika proses fotosintesis terhenti atau menurun dengan drastic,  karena hutan 

atau tumbuhan habis dan sangat berkurang, maka kandungan oksigen 

dalam udara akan 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 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 puliah setelah ia terkena gangguan. Makin 

cepat sistem itu pulih, jadi makin pendek masa pulih, dan makin besar 

ganggungan yang dapat ditanggunya, artinya semakin tinggi daya sistem 

tersebut. Untuk sistem yang memiliki sifat yang ingin dipertahkankan, daya 

leting yang tinggi adalah sifat yang baik. Misalnya: cagar alam selalu 

mendapat gangguan secara alamiah maupun oleh manusi seperti tahnah 

longlsor, kebakaran, penebangan, dan peruburuan. Cagar alam yang 

memiliki daya lenting tinggi akan dapat memulihkan diri dari ganggruan-
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ganggunan tersebut. Tetapi dalam pembangunan, daya leting tidak selalu 

dikehendaki. 

 

 

C. Pengertian dan Prinsip Pengelolaaan Lingkungan  

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 linkungan hidup, untuk itu diperlukan penataan, pemeliharaaan, 

pengawasan, pengendalian, 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 

pembangungan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga antara 
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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.  

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 
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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 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 biri, dan sebaginya.  

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 aalah 

daya dukung linkgungan. 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 

3. Partisipatif 

4. Proaktif-reaktif  

5. Melembaga 
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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 linkgungan 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-pihak 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 diseseuaikan dengan waktu 

regenrasinya. 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 
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pembangunan dan komponen-komponen lingkungan lainnya. Jika kegiatan 

pembangunan tersebut menimbulkan kerusakn 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 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 

ibusikan hasil upaya pelestarian lingkungan harus disepakati, diterima, dan 

diakuti oleh semua pihak. Hasil kesepakatan dilaksanakan oleh semua pihak, 

bahkan menjadi suatu kebiasaan baik. Melembagakan pengelolaan lingkungan 
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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 wawasan pihak-pihak lian 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 rahamat yang wajib dikembangakan 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 seimbngan 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 sesuati 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 diadsarkan 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 diperbahrui 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 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 
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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 

kepentingan negara dan bangs terhadap gangguan dari luar 

 

 

E. Program Pengelolaan Lingkungan 

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.  

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-msing sekotr, baik 

pemerintah maupun swasta, karena program pengelolaan lingkungan 

memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, khususnya dalam memanfaatkan 

lingkungan. Pada pelaksanaannya, pihak pemerintah akan mengatur 
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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 unsurl lingkungan hidup lainnya (dampak 

lingkungan). Dampak pembangunan pada lingkungan dapat bersifat positif 

maupun negatif. 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 kebijak 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 
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- Program peningkatan peran serta masyarakat  

- Program pelestarian lingkungan hidup 

5. Kehutanan 

- Program pelestarian hutan dan ekosistem 

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 linstir. 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 

dlakukan 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. 

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 
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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 ari bendungan kegiatan ekonomi 

masyarakat yang dapat dikembangakan 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 menghasilkan 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 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 hampis sama, sehingga dapat dibangun satu instalansi 

pengolahan limbah bersama. 

 

 

F. Simpulan 

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

tumbuhan, hewan untuk bahan pangan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. 
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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 kegiatandalam kendala-kendala yang dapat ditolerasnsi, 

yang ditentuka oleh lingkungan itu sendiri, dan penuh pertimbangan faktor-

faktor ekologis. Pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab  

bersama, mulai dari rakyat kecil sampai pada rakyat kaya, birokrat, para 

cendikiawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan usahawan. 
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BAB 3. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Kebutuhan manusia akan sumber daya alam dari waktu ke waktu terus 

meningkat seiring bertambahnya populasi manusia, yang berimplikasi pada 

meningkatnya intensitas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan 

manusia. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat itu juga menimbulkan 

perubahan lingkungan yang membawa dampak negatif, yang pada akhirnya 

akan merugikan manusia sendiri. Perubahan pada lingkungan itu mulai 

mendapat perhatian pada awal tahun 70-an, dimana lahirlah AMDAL (Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bersamaan undang-undang 

lingkungan hidup di Amerika Serikat, atau yang sering disebut NEPA 

(National Environmental Policy Act). Di Indonesia AMDAL mulai diterapkan 

setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1986 

tentang AMDAL dan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai pedoman umum pelaksanaan 

AMDAL. Konsep AMDAL sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, seringkali 

diprakirakan apakah konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan dan 

memikirkan tindak lanjut apa yang diperlukan untuk memperbesar atau 

memperkecil konsekuensi tindakan tersebut. AMDAL adalah sebuat alat untuk 

merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang 

mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang 

direncanakan, dimana aktivitas yang dimaksud adalah berupa dampak 

pembangunan terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

melindungi lingkungan dari suatu pembangunan yang tidak bijaksana, yang 

dianggap bisa mengganggu kesejahteraan manusia akibat dari kegitatan dan 

aktivitas pembangunan yang dilakukan. 
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B. Pengertian dan Tujuan AMDAL 

Sebelum masalah lingkungan hidup menjadi perhatian dunia, kegiatan 

suatu pembangunan hanya didasarkan pada kelayakan teknik dan ekonomis 

semata. Tetapi sejak munculmnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 1982 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dikeluarkannya 

peraturan pendukungnya, maka setiap rencana usaha atau kegiatan yang 

diperkirakan akan berdampak negatif penting, wajib dilengkapi dengan suatu 

studi kelauyakan lingkungan. Penerapan studi kelayakan lingkungan ini 

merupakan wujud dan penopang konsep pembangunan berkelanjutan yang 

merupakan tujuan dari agenda negara Indonesia. Implikasinya suatu kegiatan 

itu hasilnya diharapkan tidak hanya bersifat sementara dan jangka pendek saja, 

melainkan jangka panjang dan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah hasil studi 

mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan 

hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL 

merupakan alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan 

lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan 

yang direncanakan. AMDAL harus dilakukan untuk suatu kegiatan atau proyek 

yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting, agar kualitas 

lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. 

Keharusan membuat AMDAL merupakan cara yang efektif untuk memaksa 

Aktivitas 

manusia 
Pembangunan 

ekonomi manusia 

Dampak pada lingkungan 

(positif dan negatif) 

Kesejahteraan 

manusia 
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para pemilik proyek memperhatikan kualitas lingkungan, tidak hanya 

memikirkan keuntungan proyek semata tanpa memperhatikan dampak 

lingkungan yang akan timbul. Dampak dari suatu kegiatan ini, baik dampak 

positif maupun dampak negatif harus sudah diperkirakan sebelum kegiatan itu 

dimulai. Melalui AMDAL, maka pengambil keputusan akan lebih luas 

wawasannya di dalam melaksanakan tugasnya, karena di dalam suatu rencana 

kegiatan banyak sekali hal-hal yang akan dikerjakan, maka AMDAL hanya 

mempelajari hal-hal penting bagi proses pengambilan keputusan. 

Kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan ditunjukkan oleh hasil 

suatu studi, yang disebut dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan). Melalui pelaksanaan AMDAL diharapkan dampak positif yang 

ditimbulkan suatu kegiatan pembangunan dapat dimaksimalisir dan dampak 

negatifnya dapat diminimalisir. Pelaksanaan AMDAL secara benar, konsekuen, 

dan konsisten dalam berbagai aktivitas pembangunana akan menciptakan suatu 

masa pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Penyusunan dokumen 

AMDAL merupakan tanggung jawab pemrakarsa (pelaku pembangunan) yang 

dalam pelaksanaannya dapat menggunakan dan dibantu oleh konsultan swasta 

atau PSL (Pusat Studi Lingkungan) yang ada di Perguruan Tinggi. AMDAL 

mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan oleh suatu rencana 

usaha ataupun kegiatan. Melalui pelaksanaan AMDAL diharapkan 

kemungkinan terjadinya dampak negatif besar dan penting dapat ditanggulangi 

sejak dini (awal) yang merupakan tindakan preventif. Oleh sebab itu AMDAL 

merupakan alat bagi pengelolaan lingkungan hidup, baik bagi pemrakarsa 

sebagai pengelola, instansi terkait sebagai pengawas atau pemantau, maupun 

bagi masyarakat sebagai penerima dampak apabila terjadi pencemaran 

lingkungan. Untuk mengetahui apakah AMDAL sudah dilakukan pemrakarsa 

atau belum, maka pelaksanaan AMDAL dikaitkan dengan mekanisme 

perizinan suatu rencana usaha atau kegiatan. Suatu rencan usaha atau kegiatan 

harus digketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar 

rencan usaha itu. Oleh sebab itu instansi terkait dan atau Pemerintah Daerah 

wajib mengumumkan rencana usaha tersebut, sehingga sejak awal masyarakat 

sudah mengetahuinya. Masyarakat yang akan terkena dampak rencana usaha 
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juga menjadi Komisi Penilai AMDAL pada saat pembahasan dokumen 

AMDAL. Dokumen AMDAL juga terbuka untuk umum, sehingga masyarakat 

dapat mengawasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh 

pemrakarsa.  

Melalui AMDAL pendekatan yang dilakukan terstruktur yang 

mencakup sejumlah prosedur formal untuk meyakinkan bahwa faktor-faktor 

lingkungan diperhitungkan dalam setiap tahap dalam proses pengambilan 

keputusan untuk kegiatan pembangunan. Secara umum tujuan AMDAL adalah 

untuk menilai dampak lingkungan yang bisa timbul dari usulan kegiatan 

proyek tertentu. Bagi proyek yang sudah berjalan, kegiatan ini beujuan untuk 

menilai atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan proyek tersebut berdampak 

negatif terhadap lingkungan. Dalam hal ini, proyek yang sedang berjalan dan 

yang diusulkan dinilai dan dievaluasi dengan memperhatikan seluruh aspek 

dari proyek-proyek tersebut dalam satu kerangka atau bentuk yang 

memungkinkan untuk membuat suatu keputusan secara rasional. Dampak 

negatifnya diteliti dan dikaji kadar serta potensi kerusakan yang 

ditimbulkannya, untuk selanjutnya ditemukan langkah-langkah untuk 

mengatasinya dengan berbagai alternatif dan kriteria yang tersedia, dan untuk 

selanjutnya dilakukan langkah kompromi dan penyesuaian-penyesuaian yang 

diperlukan. Jika proyek-proyek itu mempunyai dampak serius terhadap 

lingkungan, maka proyek yang diusulkan bisa ditolak, dan  proyek yang sedang 

berjalan bisa dihentikan pengoperasiannya.  

Tujuan dari penerapan AMDAL di negara-negara berkembang adalah: 

a.  Untuk mengidentifikasi masalah lingkungan yang mungkin terjadi dari 

suatu proyek. 

b. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dengan metode  dan cara yang 

sesuai. 

c. Untuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari proyek, dan juga 

penerimaan masyarakat terhadap dampak ekonomi dan lingkungan dari 

kegiatan suatu proyek. 

d. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan penting yang 

membutuhkan penelitian lebih lanjut (monitoring). 
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e. Untuk menguji dan menentukan alternatif yang optimal dari berbagai 

pilihan yang tersedia. 

f.  Untuk mengikutsertakan masyakarat dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan lingkungan. 

g. Untuk membantu semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pembangunan 

dan ingkungan untuk mengerti dan memahami peranan tanggung jawabnya 

serta hubungan satu sama lain. 

 

. 

C. AMDAL dan Pembangunan 

Pembangunan memiliki sasaran untuk menaikkan tingkat kesejahteraan 

rakyat. Aktivitas pembangunan itu menimbulkan efek yang tidak direncanakan 

di luar sasaran, yaitu berupa dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang 

terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, 

baik kimia, fisik, maupun biologi. Dalam AMDAL, dilakukanlah penelitian 

dampak karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan. 

Dampak pembangunan diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan, 

yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Dampak dapat bersifat biofisik 

ataupun bersifat sosial ekonomi dan budaya. Dampak pembangunan menjadi 

masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih 

luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang direncanakan. 

Misalnya: pembangunan transportasi menyebabkan timbulnya dampak berupa 

terjadinya pencemaran udara oleh limbah gas dari kendaraan yang pada 

akhirnya akan mengganggu kesehatan. Pengendalian dampak lingkungan 

adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, meminimalkan, dan atau 

menangani dampak negatif suatu usaha (proyek pembangunan) terhadap 

lingkungan, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik.  

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan, upaya pengendalian atau 

pengelolaan seharusnya dilakukan sejak pada tahap prakonstruksi, tahap 

konstruksi, dan tahap operasional.  

a. Tahap prakonstruksi merupakan jenis pekerjaan yang harus dilakukan 

pemrakarsa sebelum pekerjaan fisik. Misalnya: penyuluhan kepada 
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masyarakat tentang rencana kegiatan (proyek), pematokan batas lokasi, dan 

pembebasan lahan. Pada saat pembebaasan lahan dampak negatif yang 

mungkin timbul adalah terjadinya keresahan masyarakat karena besar 

gantirugi yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.  

b. Tahap konstruksi adalah kegiatan pembangunan atau pekerjaan fisik 

sehingga proyek siap beroperasi, misalnya pabrik pengolahan minyak 

kelapa sawit. Jenis pekerjaan pada tahap ini, diantaranya perataan tanah, 

membangun pabrik, perkantoran, dan perumahan karyawan. Dampak 

negatif yang mungkin timbul pada tahap ini berupa pencemaran udara 

(debu dan bising) dan kerusakan jalan umum karena pengangkutan bahan 

bangunan dan peralatan pabrik.  

c. Tahap operasional merupakan kegiatan setelah semua pekerjaan fisik 

selesai. Pada tahap ini jenis pekerjaan sudah tertentu dan rutin selama 

proyek beroperasi sesuai dengan perizinan yang dmiliki, misalnya selama 

20 tahun. Contohnya agroindustri, jenis pekerjaannya antara lain: 

pengangkutan bahan baku, proses produksi, pengolahan limbah padat dan 

cair. Dampak yang mungkin terjadi adalah pencemaran udara dan air. 

Pencemaran udara berupa bising bersumber dari mesin pabrik dan gas 

(NO2, SO2) dari emisi (buangan asap) pabrik, sedangkan pencemaran air 

berasal dari limbah padat dan atau limbah cair. Dengan pengendalian 

lingkungan yang baik, maka peningkatan harkat dan kesejahteraan 

masyarakat dapat dicapai, serta kualitas lingkungan tetap terpelihara. Di 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

instrumen untuk mengendalikan dampak lingkungan adalah dengan 

menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).  

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau 

kegiatan pembangunan sudah harus memuat prakiraan dampaknya yang 

penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik, non fisik, sosial budaya dan 

kesehatan masyarakat. Berdasarkan AMDAL dapat diketahui lebih terinci 

dampak negatif dan dampak positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan 

tersebut, sehingga sejak dini telah dipersiapkan langkah untuk menanggulangi 
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dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Seluruh kegiatan 

yang potensial terjadinya masalah lingkungan, baik dalam jangka pendek, 

menengah, atau panjang  harus dievaluasi dampaknya terhadap lingkungan. 

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bidang berada dalam suatu 

program yang diwujudkan dalam proyek. AMDAL  digunakan unutk 

menganalisis dampak yang diprakirakan akan ditimbulkan pada suatu proyek. 

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dinyatakan secara eksplisit, bahwa AMDAL harus dilaksanakan.Peranan 

AMDAL saat ini di dalam perencanaan pembangunan masih terbatas pada 

perencanaan proyek yang bersifat fisik, misalnya: pembangunan bendungan, 

pembuatan jalan raya atau jalan tol, pelabuhan ataupun pabrik. Proyek non fisik 

umumnya masih diabaikan. Padahal proyek non fisik pun dapat memiliki 

dampak yang besar dan penting. Misalnya: proyek pendidikan tentang gizi, 

dimana dampak proyek ini sebagian ada dalam bidang sosial budaya, yaitu 

sikap orang terhadap makanan, seperti: perubahan nilai sosial bahan makanan 

dan menu makanan. Pengetahuan yang lebih baik tentang kandungan gizi 

tanaman tertentu akan mempunyai dampak biofisik penggantian sebagian 

tanaman pekarangan dengan tanaman yang mengandung kadar gizi yang tinggi. 

Penggantian ini akan mengubah struktur pekarangan dengan keanekaan jenis 

yang tinggi dan tajuk tanaman yang berlapis menajdi struktur pertanaman yang 

sederhana, yang umumnya terdiri dari sayur mayur. Perubahan ini akan 

menyebabkan terjadinya erosi gen dan mempertinggi resiko terjadinya erosi 

tanah. Contoh lain adalah dampak sosial yang disebabkan oleh penelitian sosial 

dan antropologi terhadap suatu suku yang hidup di daerah yang terpencil. 

Demikian pula  dengan penelitian tentang taksonomi dan populasi hewan dan 

tumbuhan langka dapat mempunyai dampak yang besar terhadap jenis hewan 

atau tumbuhan tersebut. Oleh sebab itu sebaiknya kita juga memberikan 

AMDAL untuk proyek-proyek yang bersifat non fisik. 

AMDAL berkaian dengan mengidentifikasi dan menilai konsekuensi 

lingkungan dari proyek-proyek pembangunan, perencanaan, program dan 

kebijakan suatu upaya untuk menentukan alternatif terbaik bagi pembangunan 



 

43 

 

itu sendiri. AMDAL sebagai alat dalam perencanaan memiliki peranan dalam 

pengambilan keputusan tentang proyek yang sedang direncanakan. Hal ini 

berarti AMDAL tidak banyak artinya jika dilakukan setelah pengambilan 

keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Selain itu tidak benar juga 

anggapan bahwa AMDAL adalah satu-satunya faktor penentu dalam 

pengambilan keputusan tentang proyek itu.  AMDAL merupakan suatu 

masukan tambahan untuk pengambilan keputusan, disamping  masukan dari 

berbagai bidang seperti bidang teknik, ekonomi, dan lain-lainnya. Contohnya, 

bisa saja terjadi laporan AMDAL yang menyatakan bahwa suatu proyek 

diprakirakan akan memiliki dampak lingkungan negatif yang besar dan 

penting, tetapi pemerintah berdasarkan pertimbangan politik atau keamanan 

yang mendesak memutuskan untuk tetap melaksanakan proyek tersebut. Dalam 

hal ini yang dilihat dan dijajaki adalah suatu keputusan diambil tidak dengan 

mengabaikan aspek lingkungan, melainkan setelah mempertimbangkan dan 

mempehitungannya. Implikasinya keputusan tersebut diambil dengan 

menyadari sepenuhnya akan kemungkinan terjadinya dampak lingkungan yang 

negatif. Maka pemerintahpun dapat melakuan suatu tindakadan preventif untuk 

menjaga kemungkinan tersebut, sehingga dampak negatif itu diusahakan 

menjadi sekecil-kecilnya. 

AMDAl bukan hanya mempelajari dampak pembangunan terhadap 

lingkungan, melainkan juga dampak lingkungan terhadap pembangunan, 

sehingga dalam proses pembangunan tidak saja melindungi lingkungan tetapi 

juga menyelamatkan lingkungan. AMDAL penting dalam kegiatan 

pembangunan karena merupakan alat utama untuk kegiatan pengelolaan 

lingkungan yang memadai serta sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

 

D. Fungsi AMDAL 

AMDAL adalah keseluruhan proses yang meliputi: 

1. Kerangka Acuan (KA):  ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan 

hasil pelingkupan. 
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2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL): telaahan secara cermat dan 

mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usha dan atau 

kegiatan. 

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): upaya penanganan dampak besar 

dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan rencana usaha 

dan atau kegitan. 

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): upaya pemantauan komponen 

lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari 

rencana usaha dan atau kegiatan. 

Di dalam AMDAL tidak perlu diteliti semua komponen lingkungan 

fisik, biotis dan sosekbudkesmas, dan tidak juga perlu untuk menganalisis 

semua kegiatan suatu proyek yang akan dibangun, yang terutama untuk 

diindentifikasi adalah komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena 

dampak kegaitan dan kegiatan yang diperkirakan akan memberi dampak 

penting terhadap komponen lingkungan 

Setiap AMDAL memiliki 3 aspek lingkungan hidup, yaitu: 

1. Aspek lingkungan fisik atau geofisik dan kimia 

2. Aspek lingkungan biotis atau biotik 

3. Aspek lingkungan sosial atau aspek sosial dan sosial budaya. 

AMDAL berfungsi bagi masyarakat, bagi pemilik proyek, dan bagi 

pemerintah. Adapun fungsi AMDAL adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat 

a. Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, 

sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian 

kehidupannya apabila diperlukan. 

b. Masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah 

proyek dibangun, sehingga dapat memanfaatakan kesempatan yang 

dapat menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian-

kerugian yang dapat diterima akibat adanya proyek tersebut. 

c. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan 

didaerahnya sejak dari awal, khususnya dalam meberikan informasi-
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informasi ataupun ikut langsung dalam membangun dan menjalankan 

proyek 

d. Masyarakat dapat memahami asal mula mengenai suatu proyek secara 

jelas, sehingga kesalahfahaman dapat dihindari atau diminimalisir dan 

dapat mendukung kerjasama yang menguntungkan. 

e. Masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam 

hubungannya dengan proyek tersebut, khususnya hak dan kewajiban di 

dalam ikut menjaga dan mengelola lingkungan hidup. 

2. Bagi pemilik proyek 

a. Proyek terhindar dari pelanggaran terhadap Undang-Undang atau 

peraturan yang berlaku. 

b. Proyek terhindar dari tuduhan pelanggaran pencemaran atau kerusakan 

lingkungan. 

c. Pemilik proyek dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang akan 

dihadapi di masa yang akan datang. 

d. Pemilik proyek dapat mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah di 

masa yang akan datang. 

e. AMDAL merupakan sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi 

proyeknya secara kuantitatif, termasuk informasi sosial ekonomi dan 

sosial budaya. 

f. AMDAL merupakan bahan penguji secara komprehensif dari 

perencanaan proyeknya, sehingga dapat diketahui kelemahan-

kelemahannya untuk segera dapat dilakukan penyempurnaannya. 

g. Dengan adanya AMDAL, pemilik proyek dapat mengetahui keadaan 

lingkungan yang membahayakan (misalnya: banjir, tanah longsor, 

gempa bumi, dan lain-lain), sehingga dapat dicari keadaan lingkungan 

yang aman bagi proyek. 

3. Bagi pemerintah 

a. Untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut 

tidak rusak (khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui). 
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b. Untuk mencegah rusaknya sumber daya alam lainnya yang berada di 

luar lokasi proyek baik yang diolah proyek lain diolah masyarakat atau 

yang belum diolah. 

c. Untuk menghindari perusakan lingkungan hidup, seperti timbulnya 

pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, 

sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan 

masyarakat. 

d. Untuk menghindari terjadinya pertentangan-pertentangan yang 

mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek 

lainnya. 

e. Untuk menjamin agar proyek yang dibangun sesuai dengan rencana 

pembangunan daerah, nasional ataupun internasioan serta tidak 

mengganggu proyek lain.  

f. Untuk menjamin agar proyek tersebut mempunyai manfaat yang jelas 

bagi negara dan masyarakat. 

g. AMDAL diperlukan bagi pemerintah sebagai alat pengambilkeputusan 

 

 

E. Efektifitas AMDAL 

AMDAL telalah banyak dilakukan di Indonesia dan di negara lain. 

Faktanya AMDAL tidak selalu memberi hasil yang diharapkan sebagai alat 

perencanaan. Bahkan tidak jarang terjadi, AMDAL hanyalah merupakan 

dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-

Undang, yang sifatnya formalitas saja. Setalah laporan AMDAL didiskusikan 

dan disetujui, laporan tersebut disimpan dan tidak digunakan lagi. Laporan itu 

tidak mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek 

selanjutnya. Hal ini disebabkan karena: (1) AMDAl dilakukan terlambat, 

sehingga tidak dapat lagi memberikan masukan untuk pengambilan keputusan 

dalam proses perencanaan (2) tidak adanya pemantauan, baik pemantauan pada 

tahap pelaksanaan proyek itu maupun pemantauan padatahap operasional. 

Melalui pemantauan dapat diketahui apakah persyaratan lingkungan ditaati 

oleh pemrakarsa proyek, namun seringkali tidak dilaksanakan ataupun 
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dilaksanakan dengan tidak baik.(3) disalahgunakannya AMDAL untuk 

membenarkan diadakannya suatu proyek. Masalah ini bukanlah spesifik pada 

AMDAL saja, tetapi secara umum juga terdapat pada telaah kalyakan. 

Dorongan untuk menyalahgunakan AMDAL terutama besar pada perencanaan 

proyek yang telah berjalan lanjut, misalnya yang telah siap untuk mulai 

dilaksanakan. 

Jika AMDAL pelaksanaannya hanya sekedar untuk memenuhi 

persyaratan peraturan saja, membuat tenaga dan biaya yang keluarkan menjadi 

percuma. Oleh sebab itu perlu dilakukan usaha agar AMDAL benar-benar 

dapat mejadi alat perencanaan program dan proyek untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan. 

Beberapa hal yang perluk diperhatikan agar AMDAL menjadi efektif: 

a. Menumbuhkan pengertian di kalangan para perencana dan pemrakarsa 

proyek bahwa AMDAL bukanlah alat untuk menghambat pembangunan, 

melainkan AMDAL adalah alat untuk menyempurnakan perencanaan 

pembangunan. Tujuan ini dapat dicapai dengan menginternalkan AMDAL 

ke dalam telaah kelayakan proyek. Melalui penyempurnaan ini hasil yang 

dicapai dalam pembangunan akan dapat lebih baik, yaitu pembangunan itu 

menjadi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. AMDAL juga dapat 

menghemat biaya dengan menghindari terjadinya biaya menjadi mubazir, 

karena jika kemudian proyek itu tidak layak dari segi lingkungan atau biaya 

proyek naik sangat besar, karena diperlukannya biaya tambahan untuk 

menanggulangi dampak negatif tertentu, dalam hal ini ada manfaat proyek 

yang tidak termanfaatkan secara optimal. 

b. Sebagian besar laporan AMDAL mengandung banyak sekali data, tetapi 

banyak diantaranya yang tidak relevan dengan masalah yang dipelajari. 

Kurang fokusnya masalah merupakan kelemahan yang banyak terdapat 

dalam pelaksanaan AMDAL. Hal ini perlu dikoreksi dengan melakukan 

pembatasan ruang lingkup dengan pelingkungan (scoping) yang baik. 

Koreksi ini akan lebih mempermudah penggunaan laporan AMDAL oleh 

para perencana dan pemrakarsa pembangunan. 
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c. Agar perencana dan pelaksana proyek dapat menggunakan hasil telaah 

AMDAL dengan mudah, maka laporan AMDAL haruslah ditulis dengan 

jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh 

perencana dan pelaksana tersebut. Oleh sebab itu bahasa ilmiah perlu 

dihindari, tetapi hasil AMDAL itu harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

d. Rekomendasi yang diberikan haruslah spesifik dan jelas, sehingga para 

perencana dapat menggunakannya. Rekomendasi yang bersifat umum tidak 

banyak gunanya. Misalnya: rekomendasi dalam laporan AMDAL untuk 

perencanaan sebuah pabrik yang menyaktakan perlunya diambil tindakan 

pengendalian pencemaran tanpa menjelaskan bagaimana caranya tidak 

dapat banyak membantu. Masalah ini tidak teratasi dengan sendirinya 

apabila AMDAL diintegrasikan ke dalam telaah kelayakan, karena dengan 

integrasi itu akan terjadi interaksi umpan balik antara AMDAL dengan 

telaah rekayasa.  

e. Persyaratan proyek yang tertera dalam laporan AMDAL yang telah 

disetujui harus menjadi bagian integral izin pelaksanaan proek dan 

mempunyai kekuatan yang sama seperti apa yang termuat dalam rancangan 

rekayasa yang telah disetujui oleh badan yang bersangkutan. 

f. Persyaratan proyek yang tertulis dalam laporan AMDAL yang telah 

disetujui harus menjadi bagian integaran izin pelaksanaan proyek dan 

mempunyai kekuatan yang sama seperti apa yang termuat dalam rancangan 

rekayasa yang telah disetujui oleh badan yang bersangkutan. 

g. Adanya komisi AMDAL yang berkualitas dan berwibawa. Badan 

pemerintah tersebut haruslah mempunyai wewenang untuk mengawasi 

bahwa yang direkomendasikan dalam laporan AMDAL dan telah menjadi 

salah satu dasar pemberian izin, benar-benar digunakan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Jika terjadi penyimpangan, 

badan pemerintah tersebut harus dapat menegur dan apabila perlu 

memeritahkan untuk membongkar bagian proyek yang tidak sesuai atau 

bahkan memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut. Dalam kaitan 
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ini pemantauan pelaksanaan proyek merupakan bagian penting dalam 

tindak lanjut AMDAL. 

h. Belum digunakannya rencana pemantauan lingkungan sebagai umpan balik 

untuk menyempurnakan implementasi dan operasi proyek, sehingga 

AMDAL bersifat kegiatan yang statis dan bukannya dinamis yang dengan 

terus-menerus berintraksi dengan implementasi dan operasi proyek. 

 

 

F. Simpulan 

Kerusakan dan gangguan alam bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia 

maupu fenomena alam itu sediri. Aktivitas manusia seperti proyek 

pembangunan, penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan 

dapat mengakibatkan degradasi lingkungan. Untuk menganalisa intensitas dan 

tingkat degradasi lingkungan serta faktor-faktor yang terkait didalamnya, telah 

banyak kerangka analisa alternatif yang bisa dipakai, sehingga bisa diambil 

kesimpulan apakah suatu kegiatan atau proyek itu bisa dilaksankan atau 

dihentikan pengoperasiannya bagi kegiatan yang sudah terlanjut dilaksanakan. 

Metode analisa tersebut diantaranya adalah AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan). AMDAL bisa dipakai untuk mengidentifikasi dari 

konsekuensi yang merusak aktivitas manusia. Keberadaan AMDAL sangat 

penting bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pelaksanaan 

pembangunan, AMDAL dapat mengidentifkasi dan menilai proyek-proyek 

pembangunan, perencanaan program, dan kebijakan sebagai suatu upaya untuk 

menentukan alternatif terbaik bagi suatu pembangunan. 

AMDAL diciptakan dengan tujuan untuk menghindari terjadiya 

kerusakan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. AMDAL (Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan) sangat penting bagi negara berkembang 

seperti Indonesia, karena Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan, dan untuk melaksanakan pembangunan, maka lingkungan hidup 

banyak mengalami perubahan.  

AMDAL  adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu 

usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang 
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diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan atau suatu kegiatan. AMDAL bukan sebagai pelengkap administratif sajam 

melainkan juga sebagai bagian dari studi kelayakan lingkungan suatu rencana 

usaha atau kegiatan. Dengan demikian studi AMDAL harus dilakukan sebelum 

suatu proyek pembangunan mulai berjalan (saat perencanaan kegiatan). Hasil 

studi AMDAL ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan pada 

setiap tahapan kegiatan, baik tahap prakonstruksi (persiapan), tahap konstruksi 

(pekerjaan fisik) maupun pada tahap pascakonstruksi (operasional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

BAB 4. EKOLABEL DALAM PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Globalisasi dan modernisasi telah melahirkan perspektif-perspektif 

yang memaksa kita untuk berpikir lebih objektif, logis, dan realistis dipandang 

dari sudut ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, dan pertahanan 

keamanan. Menurunnya kualitas lingkungan membawa kesadaran manusia pada 

tahap tertentu untuk peduli terhadap lingkungan hidupnya dengan 

mensosilisasikan gerakan konsumen hijau (green consumer), yang nantinya 

turut mempengaruhi masyarakat luas untuk mulai mengkonsumsi produk-

produk ramah lingkungan.  

Masyarakat sebagai konsumen menggunakan berbagai produk untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu intensitasnya makin tinggi, baik 

secara kualitas maupun kuantitas, yang  akan berdampak langsung dan  tidak 

langsung terhadap keberlanjutan lingkungan. Berbagai cara dilakukan untuk 

mengatasi kerusakan lingkungan, yang tidak hanya dengan melakukan usaha-

usaha yang bersifat teknis, melainkan juga  dengan upaya yang bersifat 

edukatif, informatif, dan persuasif, seperti ekolabel dalam pembangunan 

berkelanjuta, agar masyarakat mengetahui berbagai jenis produk yang dibeli 

bersifat ramah lingkungan dan tidak merusak alam, dimana  proses pengambilan 

bahan bakunya lestari serta tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi 

lingkungan. Penerapan ekolabel pada produk-produk yang biasa dikonsumsi 

merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi dunia, khususnya dunia 

industri untuk keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi nantinya juga 

diiringi oleh keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ekolabel jugamerupakan 

salah satu perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat proaktif 

sukarela dan diharapkan sebagai perangkat yang efektif untuk melindungi 

fungsi lingkungan hidup, kepentingan masyarakat dan peningkatan efisiensi 
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produksi serta daya saing. Selain itu ekolabel juga dimaksudkan untuk 

mewujudkan sinergi pengendalian dampak negatif ke lingkungan sepanjang 

daur hidupnya serta mendorong supply and demand produk dan jasa ramah 

lingkungan. 

 

 

B. Pengertian Ekolabel 

Pengertian ekolabel berasal dari kata eco yang berarti lingkungan dan 

label yang berarti tanda atau sertifikat. Jadi ekolabel dapat diartikan sebagai 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna pemberian sertifikat yang mengandung 

kepedulian akan aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup. 

Ekolabel adalah salah satu gagasan metode penyampaian informasi dari produk 

kepada konsumen yang akurat, verifiable dan tidak menyesatkan, terutama yang 

terkait dengan aspek lingkungan dari produk yang dihasilkan, material yang 

digunakan maupun kemasannya. Beberapa alasan yang menjadi dasar 

penyampaian informasi tersebut adalah bertujuan untuk mendorong permintaan 

dan penawaran produk yang dihasilkan ramah terhadap lingkungan sehingga 

dapat mendorong perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. Dipandang dari 

sudut pandang konsumen, ekolabel merupakan informasi mengenai dampak 

lingkungan dari produk yang akan digunakannya. Sehingga dengan demikian, 

masyarakat memiliki kesempatan untuk mengambil peran serta dalam 

penerapan ekolabel melalui cara penyampaian masukan bagi pemilihan kategori 

produk dan kriteria ekolabel. Disamping itu, ekolabel mampu mendorong 

tingkat kepedulian dan kesadaran konsumen bahwa dalam pengambilan 

keputusan dalam pemilihan jenis produk tidak hanya ditentukan oleh faktor 

harga dan kualitas saja tetapi juga didasarkan pada faktor lainnya yaitu dampak 

lingkungannya.  Indikator keberhasilan ekolabel dapat diketahui dari adanya 

tindakan perbaikan kualitas lingkungan yang terkait dengan kegiatan proses 

produksi yang didukung oleh seluruh komponen pelaku industrinya baik 

pengusaha, importer, distributor, pemerintah, masyarakat dan lain-lain. Pada 

ekolabel diinformasikan bahwa suatu produk yang memberikan keterangan 

kepada konsumen bahwa produk tersebut dalam daur hidupnya menimbulkan 
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dampak lingkungan negatif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk 

lain sejenis dengan tanpa bertanda ekolabel. Daur hidup suatu produk itu  

mencakup: perolehan bahan baku,  proses pembuatan, pendistribusian, 

pemanfaatan, dan pembuangan serta pendaur ulangan. 

Mengapa konsumen perlu beralih pada produk ekolabel ? Produk 

ekolabel adalah produk ramah lingkungan, yang mempertimbangkan mulai dari 

bahan baku yang legal dan dlikelolla secara lestari (untuk lingkup kertas), 

pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan ambang batas yang ditentukan, 

pengelolaan limbah dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan untuk 

ruang lingkup kertas cetak tanpa salut hal ini berpengaruh pada pelestarian 

hutan sebagai sumber bahan baku. 

Tujuan ekolabel adalah:  

1. Untuk mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan di 

pasar yang juga mendorong perbaikan lingkungan. 

2. Mendorong konsumen agar memilih produk yang memiliki dampak yang 

lebih kecil dibandingkan dengan produk lain. 

3. Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan dari 

produk tersebut. 

Adapun prinsip-prinsip dari ekolabel diantaranya adalah memberi 

dampak lingkungan yang sangat kecil mulai dari pengadaan bahan baku, proses 

produksi, pendistribusian, penggunaan, dan pembuangan setelah dipakai 

dibandingkan dengan produk lain. Memberikan informasi kepada konsumen 

mengenai dampak lingkungan yang ada dalam produk yang membandingkan 

dengan produk lain. 

Untuk mengenali produk-produk yang telah memenuhi kriteria 

ekolabelnya sangat mudah terdapat tanda berupa logo ekolabel yang 

dicantumkan pada produk, kemasan atau brosur produk yang disertai dengan 

nomor sertifikat ekolabelnya. Penerapan ekolabel bersifat proaktif dan sukarela. 

Pihak Industri yang produknya memenuhi criteria ekolabel dapat mengajukan 

permohonan sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi Ekolabel dan tidak ada 

paksaan. 
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Dibawah ini beberapa contoh gambar ecolabel: 
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C. Perkembangan Ekolabel 

Penerapan label ramah lingkungan dapat mendorong upaya 

peningkatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Informasi ekolabel ini 

digunakan oleh pembeli atau calon pembeli dalam memilih produk yang 

diinginkan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan dan aspek lainnya. Di 

lain pihak, penyedia produk mengharapkan penerapan label lingkungan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk. 

Ekolabel Indonesia lahir dengan latar belakang bahwa tuntutan 

konsumen pada perdagangan Internasional semakin meningkat, pola konsumsi 

dunia juga cenderung mengarah pada Green Consumerism, misalnya di Jepang 

dikenal dengan sistem Green Purchase Law (Green Koo Nyu Hq) yang 

diberlakukan mulai April 2006, demand series produk yang berbasis pada kayu 

baik domestik maupun impor harus dilengkapi dokumen asal usul kayu; dan 

untuk saat ini pengecekan difokuskan pada 5 jenis barang yang bahan dasarnya 

menggunakan kayu yaitu kertas, alat tulis, bahan Interior dan Furniture. Di 

Jepang sendiri ekolabel dikenal dengan nama Eco-Mark yang ditangani oleh 

Japan Environment Association (JEA) dan merupakan anggota Global 

Ecolabelling Network yang saat ini telah memiliki 26 anggota dari seluruh 

dunia. Sertifikasi ekolabel Indonesia mempunyai visi dan misi yakni perangkat 

efektif untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, kepentingan masyarakat dan 

peningkatan efisiensi serta daya saing, kemudian diharapkan terwujudnya 

sinergi pengendalian dampak negatif sesuai dengan daur hidup produk dan 

mendorong permintaan dan pemberian terhadap produk ramah lingkungan. 

Logo dan skema ekolabel Indonesia diumumkan kepada masyarakat oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Standardisasi Nasional pada 

peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2004 di Jakarta. 

Perangkap penerapan sertifikasi ekolabel disiapkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional, Instansi 

Teknis terkait, Lembaga Sertifikasi, Laboratorium Penguji, dan lain-lain sampai 

akhir tahun 2004.Permohonan akreditasi dan sertifikasi ekolabel mulai bulan 

Oktober 2004. 
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Sertifikasi ekolabel Indonesia dikembangkan berdasarkan acuan yang 

telah berkembang yakni ISO 14024 (environmental labels and declarations- 

Type I ecolabelling-Principles and guidelines), ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (UU No 2 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan 

hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan baku mutu 

lingkungan), konvensi internasional dan standar-standar terkait dengan produk 

serta Benchmarking dengan kriteria sejenis pada program ekolabel lainnya.  

Pihak-pihak yang berperan dalam penerapan ekolabel di Indonesia 

adalah: 

1. Kementerian Lingkungan hidup Mengkoordinasi kan perumusan criteria 

ekolabel dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan dan membina 

penerapan ekolabel secara keseluruhan. 

2. Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengesahkan criteria ekolabel menjadi 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 

3. Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengakreditasi lembaga Sertifikasi 

Ekolabel (LSE)  

4. LSE (Lembaga sertifikasi ekolabel) menguji dan mengevaluasi serta 

menerbitkan sertifikat ekolabel, berdasarkan permohonan dari produsen. 

5. Kalangan industri berupaya menghasilkan produk ramah lingkungan 

mengacu pada kriteria ekolabel Indonesia. 

6. Konsumen atau masyarakat luas menggunakan produk ramah lingkungan 

yang bertanda ekolabel. 

Untuk melihat konsistensi penerapan sistem & standard ekolabel, 

setiap enam bulan sekali akan dilakukan pengawasan berkala yang memantau 

efektifitas dalam memproduksi produk berekolabel. Bila ditemukan adanya 

penyimpangan atau penyalahgunaan logo akan berakibat sertifikat dan 

penggunaan logo ditangguhkan dan produk tersebut harus dari pasar. Pada 

sertifikasi ekolabel, industri dituntut benar-benar harus memenuhi persyaratan 

yang terdapat didalam kriteria ekolabel Indonesia, mengingat hal ini sangat 

berpengaruh terhadap priduk yang dihasilkan dan pengelolaan lingkungan 

sekitarnya. Sertifikat ekolabel dapat diberikan kepada industri apabila produk 

yang dinilai oleh lembaga sertifikasi telah memenuhi standard atau kriteria 
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ekolabel Indonesia. Ini dapat dibuktikan oleh industri melalui hasil uji yang 

telah mereka lakukan ke lembaga penguji independent yang telah diakreditasi 

dan verifikasi uji pada saat penilaian sertifikasi ekolabel. 

 

 

D. Konsumen Hijau 

Konsumen hijau merupakan fenomena sosial yang berkembang dalam 

masyarakat di era milenial ini. Konsumen hijau ini merupakan suatu aksi nyata 

dari kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidupnya, yang 

memerlukan solusi aksi konkrit yang datangnya dari masyarakat konsumen. 

Pada saat ini pembahasan masalah lingkungan harus selalu dikaitkan dengan 

permasalahan ekonomi. Konsumen dapat memanfaatkan perannya seoptimal 

mungkin, karena konsumen mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai 

penentu pasar. Daya beli  konsumen akan menjadi corong konsumen, sehingga 

berkembang luasnya suatu produk di pasaran atau sebaliknya sangat ditentukan 

oleh konsumen untuk membeli atau menolak produk tersebut.  

Konsumen yang berpandangan pada prinsip-prinsip green consumers 

mempunyai pertimbangan yang luas dalam setiap melakukan tindakan 

konsumsi, tidak saja melalui mutu, penampilan, harga, garansi, dan 

pelayanannya saja, tetapi juga mempertimbangkan beberapa masalah lainnya 

seperti masalah: ekonomi, etika, dan keadilan. 

1. Masalah ekonomi 

Ada atau tidaknya unsur pengrusakan lingkungan, mulai dari 

pengadaan bahan baku, proses produksi, serta akibat yang ditimbulkan dari 

penggunaan barang tersebut menjadi pertimbangan utama dari konsumen. 

Hal ini dapat dilihat dari sikap konsumen di Amerika yang cukup konsisten 

dengan gerakan konsumen hijau, seperti: penolakan terhadap hamburger 

yang komponen dagingnya diimport dari Brazil, dimana peternakan sapi di 

Brazil dilakukan dengan membabat hutan tropis mereka. Atau penekanan 

konsumen di Barat terhadap Scoot Paper sewaktu akan mendirikan pabrik di 

Irian Jaya. Konsumen di negara-negara Eropa dan Amerika sejak awal telah 

bersikap menolak menolak Scoot Paper yang berasal dari Inonesia, karena 
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diantisipasi akan merusak hutan di Irian Jaya. Jika saat ini terdapat berbagai 

produk kertas di luar negeri yang kelihatan tidak putih bersih, tetapi 

memperoleh perhatian untuk dipilih konsumen. Hal ini ternyata setelah 

diperhatikan, labelnya diketahui berasal dari hasil daur ulang. Di Indonesia 

kertas daur ulang juga sudah ada, hanya saja pemakaiannya belum meluas 

dan memasyarakat.  

2. Masalah etika 

Setiap kali konsumen akan memutuskan untuk membeli atau tidak 

membeli, terlebih dahulu mereka mempertimbangkan etika produsennya, 

apakah produsen menjalankan usahanya dengan benar, tidak memanfaatkan 

kelemahan peraturan yang ada di suatu negara. Contoh: suatu perusahaan merek 

tertentu, karena ketatnya peraturan negaranya, maka tidak diperkenankan 

menggunakan CFC (chlorofluorocarbon) pada produk industrinya pada kulkas 

dan AC (Air Conditioner). Tetapi mereka memproduksi barang industri yang 

sama dengan menggunakan CFC (chlorofluorocarbon)  untuk dipasarkan di 

Indonesia, karena mereka tahu di Indonesia belum begitu ketat peraturannya. 

Atau pemanfaatan dari sistem pengawasan yang lemah, misalnya: dalam hal 

perdagangan gading gajah, yang sudah dilarang hampir di seluruh dunia, tetapi 

umumnya yang mempunyai gajah adalah negara-negara yang sedang 

berkembang dan negara miskin, yang lemah dalam mengimplementasikan 

peraturan, maka penjualan gading gajah akan terus berlangsung. Selayaknya hal 

ini tidak terjadi karena komoditi gading untuk golongan masyarakat luas, yang 

seharusnya mempunyai kepeduian lingkungan tinggi. 

3. Masalah keadilan 

Masalah keadilan juga merupakan komponen yang menjadi 

pertimbangan konsumen. Apakah produksi tersebut mengeksploitasi sumber 

daya alam dan ekonomi masyarakat lokal, apakah pengusaha  mengupayakan 

pelestarian dengan penghitungan yang tepat atau eksploitasi yang mereka 

lakukan, sehingga ada kontinuitas. Dalam penggunaan plastik untuk alat-alat 

dapur yang biasa dipenuhi oleh pengrajin kayu, bambu dan rotan tradisional, 

mengandung beberapa permasalahan besar seperti, bagi pandangan konsumen 

hijau, yaitu disamping pengrusakan lingungan karena plastik sulit terurai, juga 
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menciptakan ketidakseimbangan atau ketidakadilan ekonomi karena mematikan 

pengrajain kecil. Keadilan dalam sistem penggajianpun telah menjadi 

pertimbangan konsumen. Pengeksploitasian tenaga buruh dengan gaji murah, 

menggunakan tenaga kerja anak-anak yang akhrinya menciptakan ketidakadilan 

menjadi isu global yang saat ini ramai diperbincangkan. Pemboikotan yang 

pernah dilakukan oleh konsumen negara maju terhadap produk berlian Dee Beer 

adalah merupakan pertimbangan etika dan keadilan. 

Geakan konsumen hijau di Indonesia berbeda dengan negara-negara 

maju. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih pada taraf tidak peduli, hal 

ini disebabkan karena untuk mempunyai kepedulian diperlukan biaya, karena 

umumnya produk-produk yang bersahabat dengan alam harganya jauh lebih 

mahal, sedangkan masyarakat Indonesia di strata atas yang telah memiliki 

kepedulian, namun belum pada tarap bersedia berkorban. Tetapi secara bertahap 

diharapkan konsumen akan terus mengarah kesana, Misalnya: untuk golongan 

konsumen yang sulit diharapkan pengorbanannya dari segi ekonomi dapat 

diminta kontribusinya dalam hal ketidakpastian penggunaan. Contoh: 

penggunaan detergent masyarakat kelas atas dapat mensubstitusi dengan 

mencari detergent yang soft, sementara konsumen yang ekonominya tidak 

memungkinkan mencari alternatif dengan sabun batangan. Atau contoh lainnya 

dalam penggunaan obat nyamurk, kelas atas (menengah) mencari obat nyampuk 

spray yang tidak menggunakan CFC (chlorofluorocarbon), kelas menengah ke 

bawah alternatifnya menggunakan kelambu. Begitu pula dalam hal berbelanja di 

toko atau supermarket, telah terjadi pemborosan dalam penggunaan plastik yang 

tentu saja bukan barang ramah lingkungan yang sangat potensial merusak 

lingkungan karena sulit terurai. Padahal dukungan konsumrn berupa kesediaan 

membawa keranjang belanjaan dari rumah atau membawa plastik bekas tidak 

sulit untuk dilakukan. 

 

E. Simpulan 

Ekolabel merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang 

akurat kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk. 

Ekolabel dapat berupa simbol, label atau pernyataan pada kemasan. Ekolabel 
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berupa  pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah 

satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan 

ekolabel untuk memberikan informasi produk kepada konsumen. Melalui 

ekolabel masyarakat sebagai konsumen  mendapatkan informasi mengenai 

dampak lingkungan dari produk yang akan digunakan dan berfungsi pula untuk 

pemilihan produk-produk oleh konsumen,  yang lebih memilih dampak 

lingkungan lebih kecil dibanding produk lainnya yang sejenis.  Masyarakat 

memiliki kesempatan untuk mengambil peran serta dalam penerapan ekolabel 

melalui pemilihan kategori produk dan kriteria ekolabel. Aplikasi ekolabel 

dalam pembangunan berkelanjutan  turut melestarikan kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan produk-produk 

ramah lingkungan,  yang akhirnya akan turut memelihara kualitas lingkungan 

hidup. Selain itu juga  mampu mendorong tingkat kepedulian dan kesadaran 

masyarakat sebagai konsumen, bahwa dalam pengambilan keputusan dalam 

pemilihan jenis produk tidak hanya ditentukan oleh faktor harga dan kualitas 

saja tetapi juga didasarkan pada faktor lainnya yaitu dampak lingkungannya, 

sehingga perbaikan lingkungan menjadi berkelanjutan.  Sehingga terbangunnya 

masyarakat yang peduli dan melek lingkungan juga merupakan modal sosial 

bagi pembangunan berkelanjutan. Implikasinya produk-produk ramah 

lingkungan akan mendapat tempat di hati para konsumen, sebaliknya produk-

produk tidak ramah lingkungan nantinya dengan sendirinya akan hilang dan 

lenyap di pasaran.  

Untuk efektifnya gerakan konsumen hijau diperlukan koordinasi yang 

baik, yang mampu menggalang kekuatasn konsumen, karena kekuatan 

konsumen solid sangat ditakutkan oleh pengusaha dan pemerintah. Peran LSM 

(Lembaga Swadaya Pemerintah) sangat diperlukan untuk 

mengkoordinasikannya. Selain itu juga diperlukan distribusi informasi 

mengenai produk-produk yang bersahabat dengan alam dan lingkungan, agar 

konsumen dapat menentukan sikapnya. 
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