














BAB 1. RUANG LINGKUP EKOLOGI 

 
 

 

A. Pendahuluan 

Masalah lingkungan telah muncul sejak berabad-abad yang lalu, 

yang kemudian terakumulasi dari waktu ke waktu dan muncul sebagai 

masalah global yang membutuhkan perhatian dan kepedulian manusia untuk 

mengatasinya. Ekologi sebagai bagian dari pengetahuan manusia dalam 

artian proses alam telah lama dikenal, sama tuanya dengan sejarah manusia, 

sama halnya dengan proses kelahiran, kehidupan, regenerasi, dan kematian 

yang telah lama diketahui manusia. Proses ini berjalan kontinyu 

berkelanjutan secara alami. Pengetahuan manusia tentang ekologi saat 

sekarang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, bukan 

hanya mencari definisi dan makna saja, melainkan juga mencari jawaban atas 

semua permasalahan ekologi tersebut. Sekitar tahun  1900-an ekologi diakui 

sebagai ilmu dan berkembang terus dengan pesat. Terlebih  saat itu mulai 

mengenal problem lingkungan yang berkaitan dengan perikehidupan di bumi. 

Manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan dan peranannya. Sejak manusia 

itu lahir sampai akhir hayatnya, manusia pasti akan berhubungan dengan 

lingkungannya, karena manusia selalu membutuhkan lingkungan. 

Kebudayaan manusia yang mengalami evolusi juga memiliki pengaruh 

terhadap kelanggengan suatu lingkungan hidupnya. Penggunaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi turut pula menyumbang  berbagai dampak bagi 

lingkungan, termasuk dampak negatif terhadap suatu lingkungan.  

Ekologi merupakan ilmu yang mendasari dari problem lingkungan 

sebagai alternatif solutif. Berbagai asas ekologi dianggap dapat menjelaskan 

dan menerapkan guna mencari akar dari problem lingkungan tersebut, yang 

dapat membawa bencana bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Hal ini juga menimbulkan kesadaran lingkungan pada manusia 

dalam melakukan pengelolaan lingkungan, seperti:  penggunaan sumber daya 

alam dan energi secara optimal, penggunaan produk-produk ramah 
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lingkungan, gaya hidup dan perilaku  ramah  lingkungan, dan lain 

sebagainya. Implikasinya, melalui ekologi perhatian ekstra tertuju kepada 

minimalisasi permasalahan lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai 

dampak negatif. 

 

 

B. Istilah Ekologi 

Istilah ekologi awal mulanya diperkenalkan oleh seorang pakar 

biologi dari Jerman bernama Ernst Haeckel pada tahun 1869. Secara 

etimologi, istilah ekologi berasal dari suku kata bahasa Yunani dan terdiri 

dari dua kata, yaitu: oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat 

tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Secara harfiah 

ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah atau ilmu tentang 

rumah tangga makhluk hidup. Secara definitif ekologi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau kelompok 

makhluk hidup dengan lingkungannya.  

Sebagai sebuah ilmu, ekologi berkembang pesat setelah tahun 1900, 

yang kemudian berlanjut dengan dikenalnya pula ilmu tentang lingkungan 

hidup ataupun biologi lingkungan. Pada mulanya ekologi merupakan bagian 

dari ilmu biologi (ilmu hayat), yang terbagai menjadi dua berdasarkan 

pembagian lapisan vertikal dan lapisan taksonomi (keratan). Lapisan vertikal, 

contohnya: morfologi (ilmu tentang bentuk luar tubuh), anatomi (ilmu 

tentang bagian dalam tubuh), fisiologi (ilmu tentang faal makhluk hidup), 

genetika (ilmu tentang sifat keturunan), ekologi (ilmu tentang rumah 

makhluk hidup), histologi (ilmu tentang jaringan mikroskopis), embriologi 

(ilmu tentang perkembangan embrio), evolusi (ilmu tentang perkembangan 

makhluk hidup dari yang sederhan ke arah yang sempurna), teratologi (ilmu 

tentang kemungkinan-kemungkinan bayi cacat dalam kandungan), organologi 

(ilmu tentang organ), ontogeni (ilmu tentang perkembangan makhluk hidup 

dari sejak embrio hingga dewasa), dan lain sebagainya. Sedangkan 
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berdasarkan lapisan taksonomi, contohnya: mikologi (ilmu tentang jamur), 

mikrobiologi (ilmu tentang  jasad renik), entomologi (ilmu tentang  

serangga), ornitologi (ilmu tentang  burung), botani (ilmu tentang  

tumbuhan), zoologi (ilmu tentang  hewan), bakteriologi (ilmu tentang  

bakteri), virologi (ilmu tentang  virus), dan lain sebagainya. Hal ini terlihat 

seperti gambar dibawah ini, 

 

 
 

Ekologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas pada awal 

mulanya hanya mempelajari makhluk hidup semata, yaitu dari makhluk 

hidup yang memiliki tingkat organisasi paling sederhana (rendah) ke tingkat 

organisasi paling kompleks (tinggi). Urutan tingkat kehidupan dari organisasi  

terendah hingga yang organisasi yang tertinggi dimulai dari tingkat molekul-

tingkat sel-tingkat jaringan-tingkat organ-tingkat sistem organ-tingkat 
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organisme- tingkat populasi-tingkat komunitas-tingkat  ekosistem-bioma. 

Ruang lingkup ekologi dapat dilihat dari spektrum biologi dibawah ini, 
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Struktur tingkatan organisasi dalam makhluk hidup tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Molekul 

Setiap inti sel yang dimiliki makhluk hidup mengandung molekul 

organik, berupa DNA dan RNA yang berperan dalam mengendalikan 

struktur dan fungsi sel. Inti sel tersebut juga membawa informasi genetik 

yang dapat diturunkan melalui reproduksi sel. Molekul merupakan 

sekumpulan unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa kimia. Molekul 

akan menyusun organel-organel sel, seperti: membran sel plasma yang 

tersusun dari molekul-molekul protein, fosfolipid, air, karbohidrat, dan 

lain-lain. 
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2. Sel 

Setiap makhluk hidup tersusun atas sel, yang merupakan unit 

kehidupan terkecil. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil 

dari makhluk hidup. Sel adalah satuan dasar organisme yang terdiri dari 

protoplasma dan inti  yang terkandung dalm membran. Setiap sel memiliki 

organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup, seperti: 

membran plasma, mitokondria, retikulum endoplasma, vakuola, ribosom. 

3. Jaringan 

Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk, susunan 

dan fungsi yang sama. Jaringan bekerja sama membentuk dan 

menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Pada makhluk hidup 

terdapat bermacam-macam jaringan, seperti: jaringan epitel, jaringan 

epidermis, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat. 

4. Organ 

Organ disebut juga alat tubuh, merupakan bagian dari suatu 

organisme yang terdiri dari sekumpulan bermacam-macam jaringan 

berbeda yang berfungsi melaksanakan tugas tertentu. Contoh organ kulit 

terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. 

Organ kulit tersebut bekerja menjalankan fungsinya seperti: melindungi 

tubuh makhluk hidup dari gangguan eksternal (faktor fisik) dan internal 

(pertahanan tubuh dari penyakit). 

5. Sistem organ 

Sistem organ tersusun oleh beberapa organ yang saling berinteraksi 

satu sama lain untuk melaksanakan fungsi dalam tubuh makhluk hidup, 

yang melakukan kerjasama harmonis secara struktural dan fungsional. 

Contoh: kerjasama antara mata dan telinga, kerjasama antara mata dan 

tangan, kerjasama sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari 

jantung dan pembuluh darah, sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, 

lidah, gigi, kerongkongan lambung, usus, anus. 
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6. Organisme 

Organisme adalah jasad hidup atau makhluk hidup, yang merupakan 

kumpulan sistem organ yang membentuk individu. Contoh: seorang 

manusia, seedor harimau, seekor ular,  seekor ayam, sebatang pohon 

rambutan, dan lain-lain. 

7. Populasi 

Populasi adalah kelompok mahkuk hidup satu spesies yang hidup 

pada suatu habitat yang sama. Habitat merupakan tempat hidup suatu 

makhluk hidup. Dalam populasi terjadi interaksi antara spesiesnya, seperti: 

berkembang biak, melakukan perkawinan, perlindungan satu sama 

lainnya, dan lain sebagainya. Contoh populasi: sekumpulan harimau di 

hutan, sekumpulan ikan hiu di laut, sekumpulan ikan mas di air tawar, dan 

lain sebagainya 

8. Komunitas  

Komunitas adalah kumpulan populasi berbagai spesies makhluk 

hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan yang sama. 

Setiap populasi memilikia nichianya tertentu. Contohnya: komunitas 

perairan air tawar yang didiami oleh populasi ikan, populasi katak, 

populasi tumbuhan air, populasi lumut; komunitas hutan tropis yang 

didiami oleh populasi harimau, populasi kancil, populasi ular, populasi 

tumbuhan tropis, dan lain sebagainya. 

9. Ekosistem 

Tatanan unsur lingkungan yang merupakan kesatuan utuh-

menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam ekosistem 

organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks, hubungan antara 

makhluk biotiknya tidak terlepas dari unsur abiotiknya. Contoh: ekosistem 

sawah, ekosistem laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, ekosistem hutan 

tropis, dan sebagainya. 
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10.Bioma 

Bioma adalah kumpulan ekosistem yang melingkupi suatu wilayah 

yang luas, dengan organisasi kehidupan yang cukup beragam dan banyak 

sekali, dipengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat flora dan fauna 

yang khas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. 

Pengelompokan bioma biasanya berdasarkan vegetasi yang mendominasi 

bioma tersebut, contohnya: bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, bioma 

tundra, bioma gurun, dan lain sebagainya. 

Dari spektrum ekologi tersebut memperlihatkan dari tingkatan 

organisasi yang terendah sampai ke tingkatan organisasi yang tertinggi, dan 

tidak ada batasan yang jelas pada spektrum tersebut antara tingkatan 

organisasi yang satu dengan tingkatan organisasi yang lainnya. 

Hakikatnya ekologi adalah ilmu dasar yang tidak mempraktekkan 

seseuatu, melainkan ilmu tempat mempertanyakan dan menyelidik. Ekologi 

berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan 

manusia. Ketika mempelajari ekologi, sebenarnya bertanya berbagai hal 

seperti: bagaimana alam bekerja, bagaimana suatu spesies beradaptasi, 

bagaimana satu spesie dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana 

spesies mencukupi kebutuhan hidupnya melalui materi dan energi, 

bagaimana hubungan antar spesies maupun antara kelompok spesies, 

bagaimana individu dalam spesies itu dapat berperan dan menjalankan 

nichianya dalam populasi, bagaimana interaksi antara populasi dalam 

ekosistem, dan lain sebagainya.  

Ekologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari interrelasi pola 

dan dinamika hubungan timbal balik antara makhluk hidup (biotik) 

sesamanya dan dengan komponen tidak hidup. Ekologi juga membuat 

batasan antara satu bidang ilmu dengan ilmu lainnya menjadi terhubung, 

sehingga ekologi dapat dikatakan merupakan basis ilmu dari semua cabang 

ilmu yang ada.  
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C. Perkembangan Ekologi  

Ekologi merupakan salah satu cabang dari biologi, yaitu ilmu 

pengetahuan tentang mahkluk hidup. Ekologi hanya mempelajari apa yang 

ada dan apa yang terjadi di alam. Sebagai bagian dari biologi, ekologi 

merupakan ilmu dasar. Ekologi sejajar dengan bagian-bagian dasar yang lain, 

seperti: biologi molekuler, biologi perkembangan, genetika, fisiologi, 

morfologi, dan lain-lain. Seperti diketahui, biologi juga dapat dibagi secara 

taksonomis yaitu: botani dan zoologi. Selanjutnya zoologi dapat dibagi 

menjadi: ornitologi, entomolgoi, mamologi; sedangkan botani dapat dibagi 

menjadi: mikologi, orchidologi, dan dendrologi.  

Pada awal mulanya ekologi berkembang menurut dua jalur, yaitu: 

(1)ekologi tumbuhan. Pakar ekologi tumbuhan menaruh perhatian terhadap 

hubungan antar tumbuhan (2)ekologi hewan. Pakar ekologi hewan 

mempelajari dinamika populasi dan perilaku hewan.  

Selanjutnya ekologi tumbuhan dan ekologi hewan ini 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Autekologi 

Merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme  

dengan lingkungannya, yang pada umumnya bersifat eksperimental dan 

induktif. Biasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adaptasi terhadap 

lingkungannya, sifat parasitis atau non parasitis, dan lain-lain. Contoh: 

kajian tentang ekologi alang-alang (Imperata cylindrica), kajian tentang 

orang utan (Pongo pygmaeus). 

2. Sinekologi 

Merupakan studi dari kelompok-kelompok organisme sebagai suatu 

kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu, yang 

bersifat filosofis, deduktif dan umumnya dekriptif.  Contoh: ekologi hutan 

tropika humida. Sinekologi ini dapat dibedakan lagi menjadi ekologi 

perairan tawar, ekologi terrestrial, ekologi lautan. Ekologi terrestrial 
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menyangkut mengenai: mikroklimat, kimia tanah, unsur hara, daur 

hidrologi, dan produktivitas.  

Jika diadakan suatu studi mengenai hubungan suatu jenis pohon 

tersebut terhadap lingkungannya, maka pendekatannya dengan autekologi. 

Jika studi itu memperhatikan atau mengenai hutan tempat dimana jenis pohon 

itu tumbuh, maka pendekatannya dengan sinekologi. Pembagain ekologi ini 

sangat bermanfaat dalam melakukan penelitian. Biasanya seseorang yang 

akan melakukan penelitian dapat memfokuskan diri pada proses, tingkatan, 

lingkungan, organisme atau masalah terhadap keseluruhan mengenai ekologi 

ini.  

Pembagian ekologi menurut habitat atau tempat suatu spesies atau 

populasi spesies tertentu seperti: ekologi bahari, ekologi perairan tawar, 

ekologi teresterial, ekologi estuaria, ekologi padang rumput, ekologi 

mangrove, dan lain sebagainya. Pembagian ekologi menurut taksonominya, 

yaitu sesuai dengan sistematika makhluk hidupnya, seperti: ekologi 

tumbuhan, ekologi hewan (dapat dibagai menjadi ekologi serangga, ekologi 

burung, ekologi ikan.  

Ekologi mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi. Perkembangan ekologi mempengaruhi ilmu yang lain, 

demikian juga perkembangan ilmu yang lain, yang turut mempengaruhi 

ekologi. Awal mulainya ekologi memperlajari saling keterkaitan antara 

organisme dengan lingkungannya. Studi ekologi berawal dari geografi 

tumbuhan yang berkembang ke aspek lain, yaitu komunitas tumbuhan yang 

menjadi ekologi komunitas. Saat itu juga berkembang studi-studi mengenai 

dinamika populasi (ekologi populasi). Studi ini juga berkembang menjadi 

ekologi perilaku. Hingga beberap tahun kemudian, dinamika populasi dan 

ekologi komunitas ini menjadi perhatian besar bagi pakar ekologi. Tetapi 

dengan adanya perhatian yang besar terhadap faktor -faktor fisik lingkungan, 

kemudian timbul ekoklimatologi, fisioekologi, dan ekoenergetika.  
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Ekologi modern memusatkan perhatian pada konsep ekosistem, 

dimana konsep ini menyangkut beberapa asas dasar, menuju kepada 

pendekatan baru, yaitu pendekatan sistem yang menggunakan pendekatan 

dengan penggunaan model matematika. Model matematika ini digunakan 

untuk menjelaskan mengenai ekosistem serta dapat pula memprediksi atau 

menduga perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan 

datang. 

 

D. Ekologi Dan Ekonomi 

Ekonomi juga berasal dari kata oikos dan nomics, yang berarti 

manajemen. Jadi ekonomi adalah manajemen tempat hidup atau manajemen 

lingkungan. Sebagai sumber energi bagi ekologi adalah sinar matahari, 

sedangkan sumber energi bagi ekonomi adalah uang. Antar ekonomi dan 

ekologi mempunyai hubungan yang positif, tetapi kadangkala ada anggapan 

bahwa ekonomi dan ekologi merupakan dua hal yang bertentangan. Oleh 

sebab itu ahli ekonomi perlu juga mempelajari ekologi, sehingga dalam 

mendapatkan keuntungan maksimal juga dapat memperoleh kualitas 

lingkungan yang maksimal. 

Ilmu ekonomi dan ekologi mempunyai lahan kajian yang berbeda. 

Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji pilihan-pilihan dan 

tingkah laku manusia. Hai ini termasuk juga bagaimana mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya dan sistem alam. Pasar dipandang sebagai 

penentu terbaik dalam kegiatan, baik individu maupun masyarakat alam dan 

aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem alam dianggap sebagai faktor 

penghambat dalam optimasi model-model ekonomi. Sedangkan ekologi pada 

dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem alam, fenomena, 

dan proses alam, dan tidak berhubungan dengan adaptasi dan tingkah laku 

manusia. Hal ini memberikan aturan normatif bagaimana seharusnya manusia 

bertindak dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan sistem alam. 

Bagi ahli ekologi, alam melalui interpretasi ilmiah mereka memberikan 
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petunjuk utama bagi alternatif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan 

sistem alam itu. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang 

meningkat serta aktivitas industri tidak bisa bertahan tanpa menguras sumber 

daya alam dan memberikan beban berlebih bagi alam dalam mengatasi 

masalah polusi dan limbah industri. 

Selain bidang kajian yang berbeda, potensi konflik antara ekonomi 

dan ekologi adalah dalam hubungannya dengan penjelasan-penjelasan 

fungsional, kausal, dan intensional yang digunakan. Keberadaan penjelasan 

intensional dalam bentuk pandangan ekonomi adalah salah satu alasan kuat 

kenapa ekonomi dan ekologi dipandang kurang kompatibel. Kedua kajian 

menerapkan bentuk penjelasan berbeda terhadap fenomena yang sama. 

Potensi perbedaan pandangan juga berhubungan dengan pengertian sumber 

daya yang bisa direproduksi dan kelangkaan sumber daya. Ahli ekologi 

memandang bahwa analisa penggunaan sumber daya harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip fisik dasar yang mengatur material dan transformasi energi. 

Sedangkan ahli ekonomi lebih melihat pada dasar analisa pengunaan sumber 

daya dengan pendekatan teori ekonomi produksi, dan mengabaikan prinsip 

fisik dasar. Perbedaan lebih lanjut lagi adalah dalam kaitannya dengan 

pandangan terhadap kelangkaan suatu sumber daya. Dalam paradigma 

ekonomi, kelangkaan sumber daya dapat dilihat dalam konteks relatif karena 

adanya dinamika mekanisme pasar sepanjang waktu. Kelangkaan bukanlah 

penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dimungkinkan adanya 

pengembangan barang substitusi dan kemajuan teknologi. Banyak para ahli 

ekologi merujuk pada kerangka kelangkaan sumber daya absolut yang 

menyatakan bahwa ekosistem memberikan manusia sejumlah jasa yang 

mutlak diperlukan dengan gratis dan untuk menggantikannya memerlukan 

dana yang tidak terhingga. Dengan besarnya jumlah populasi manusia 

sekarang ini, kebutuhan hanya bisa dipertahankan melalui pengurangan 

sumber daya alam secara drastis. Generalisasi simbolik tentang hal-hal 
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tersebut menyebabkan ahli ekonomi dan ahli ekologi memberi perhatian pada 

arah yang berbeda dan pada beberapa isu yang memiliki konflik logika.  

Perbedaan visi yang lain berkaitan dengan konsep irreversibilitas 

dan divisibilitas. Ahli ekologi berpendapat bahwa destruksi sumber daya 

genetik terhadap alam adalah kehilangan yang tidak bisa diganti dan  akan 

mengurangi pilihan yang mengancam kehidupan masa depan. Sedangkan ahli 

ekonomi berpendapat bahwa suatu keputusan untuk mengeksploitasi sumber 

daya berdasarkan perilaku ekonomi rasional sepanjang utilitas untuk 

melakukan itu adalah lebih besar atau sama dengan biaya yang terlibat. 

Dalam aspek divisibilitas, ahli ekologi memandang bahwa sumber daya 

dianggap merupakan bagian dari satu-kesatuan ekosistem dan tidak bisa 

dibagi dalam sudut pandang ekonomi. Sedangkan ahli ekonomi berpendapat 

divisibilitas sumber daya adalah penting sebagai prasyarat untuk perputaran 

sumber daya di pasar, bahkan dalam pasar barang mengasumsi adanya 

divisibilitas ini. Kajian tentang alternatif dan aktivitas manusia dalam 

pemanfaatan sumber daya alam adalah salah satu bidang utama bagi interaksi 

antara ahi ekonomi dan ahli ekologi. Aspek inilah yang membawa kepada 

kajian ekonomi, yang mencoba menganalisa pemanfaatan sumber daya bisa 

menguntungkan secara ekonomi dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, 

sehingga dicapai pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kajian 

keterkaitan antara ekonomi dan ekologi ini menjadi tidak bisa dihindari 

karena adanya pengakuan bahwa: (-)sumber daya alam itu merupakan milik 

bersama (-)resolusi dari masalah lingkungan biasanya melibatkan perubahan 

dalam alokasi hak pemilikan dan pengusahaan (-) penggunaan sumber daya 

alam bisa jadi tidak bisa diubah (-)stok sumber daya alam berpengaruh 

langsung terhadap kesejahteraan (-)dampak lingkungan dari jenis-jenis 

aktiviatas tertentu adalah bersifat komulatif dan hanya bisa diketahui pada 

saat yang akan datang (-) konsekuensi lingkungan dari aktivitas ekonomi 

adalah tidak menentu.  
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Secara praktis, antara aktivitas ekonomi dan lingkungan memang 

berinteraksi satu sama lain dan saling menentukan. Aktivitas ekonomi 

menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 

meningkatnya kapasitas kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang-

barang dan jasa antar waktu. Pertumbuhan ekonomi ini diperlukan sebagai 

konsekuensi dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan standard 

hidup masyarakat. Para ahli ekonomi sendiri berpendapat ada keterkaitan 

antara aspek ekonomi dan lingkungan. Pendapat yang ekstrim tentang 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan adalah seperti yang 

dikemukakan oleh Malthus. Doktrin Malthus ini didasarkan atas hukum alam, 

bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan penduduk meningkat berlipat 

ganda dari waktu ke waktu. Dengan tidak adanya usaha-usaha pencegahan 

dan kontrol dari masyarakat, jumlah penduduk meningkat pada batas-batas 

kebutuhan hidup (subsistensi). Keterbatasan alam menggambarkan suatu 

kelangkaan.  Kecenderungan yang dinamis dari penduduk menekan secara 

terus-menerus pada batas-batas kebutuhan hidup. Ketidak sesuaian antara 

jumlah lahan yang terbatas dengan penyediaan kebutuhan hidup bagi 

penduduk yang meningkat secara terus-menerus yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan penurunan dalam output per kapita dan kemandekan 

pertumbuhan. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak bisa berlangsung secara 

terus-menerus karena adanya ketimpangan lingkungan. Jika pertumbuhan 

ekonomi ingin ditingkatkan, maka eksploitasi sumber daya alam juga harus 

ditingkatkan dan produk limbah yang kembali ke alam dan lingkungan akan 

juga bertambah. Eksploitasi sumber daya yang meningkat dari waktu ke 

waktu ini akan menguras sumber daya alam yang tersedia dan pada akhirnya 

sistem ekonomi akan turut ambruk. Selanjutnya, meningkatnya produksi 

yang diikuti oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa akan ikut pula 

meningkatkan pula limbah yang akan mengurangi kualitas lingkungan itu 

sendiri. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mengakibatkan 
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menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dalam kurun waktu 

tertentu. Padahal secara ekonomi, lingkungan dipandang sebagai asset 

gabungan yang menyediakan berbagai macam jasa pada manusia. 

Sesungguhnya antara ekologi dan ekonomi mempunyai banyak 

persamaan, dalam ekologi mata uang yang dipakai dalam transaksi bukanlah 

uang rupiah atau dolar, melainkan materi, energi, dan informasi. Arus materi, 

energi, dan informasi dalam suatu komunitas atau antara beberapa komunitas 

mendapat perhatian utama dalam ekologi. Oleh sebab itu ekologi dapat juga 

disebut dengan ekonomi alam, dimana yang melakukan transaksi dalam 

bentuk materi, energi, dan informasi. Manusia dalam kehidupannya tidak 

hanya cukup memperhatikan materi, energi, dan informasi. Dalam kehidupan 

manusia yang modern ini arus uang dianggap lebih penting dibandingkan 

aspek lainnya. Oleh sebab itu, walaupun ekologi penting, namun ekologi 

bukanlah satu-satunya masukan dalam mengambil keputusan dalam 

permasalahan lingkungan hidup, tetapi hanya merupakan salah satu masukan 

atau input tambahan saja. Input lainnya adalah ekonomi, teknologi, sosial 

budaya, politik, pertahanan keamanan, Pendidikan, dan lain sebagainya. 

Ekologi merupakan salah satu komponen dalam sistem pengelolaan 

lingkungan hidup yang harus ditinjau bersamaan dengan komponen lain 

dalam mendapatkan keputusan yang seimbang dan tidak berat sebelah. 

Manusia mengelola lingkungan dengan pandangan antroposentris, 

yaitu hanya melihat permasalahan dari sudut pandang kepentingan manusia 

semata, walaupun makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, unsur 

abiotik diperhatikan, tetapi perhatian itu secara eksplisit ataupun implisit 

selalu dihubungkan dengan kepentingan manusia. Misalnya: kelangsungan 

hidup suatu jenis tumbuhan dan hewan selalu dikaitkan dengan peranan 

tumbuhan atau hewan tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, 

biak secara materiil (sebagai bahan makanan) maupun secara non materiil 

(nilai ilmiah dan estetisnya). Atau dapat juga tumbuhan dan hewan tersebut 
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dianggap sebagai sumber daya gen yang merupakan sumber simpanan gen 

untuk jangka panjang, yaitu baik generasi selanjutnya.  

Secara teoritis dan praktis, penilaian ekonomi sumber daya alam 

dengan berdasarkan biaya moneter dari kegiatan ekstraksi dan distribusi 

sumber daya semata sering telah mengakibatkan kurangnya insentif bagi 

penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Kegiatan konsumsi yang 

berlebihan terhadap sumber daya untuk keperluan kegiatan produksi telah 

mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan yang menjadi beban dan 

biaya lingkungan dan masyarakat. Untuk mendukung penggunaan sumber 

daya yang berkelanjutan, maka biaya lingkungan akibat degradasi itu harus 

diintegrasikan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi, yang tidak hanya pada 

pola konsumsi dan perdaganahan, tetapi juga terhadap sumber daya seperti: 

laut, air, udara, dan sumber daya lainnya.  

 

 

E. Simpulan 

Sejak tahun 1900 ekologi merupakan ilmu yang berkembang cepat, 

terlebih saat itu mulai timbul permasalahan lingkungan yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia, dan ekologi merupakan sebuah cabang ilmu yang 

relevan dan berkaitan dengan berbagai aktivitas dan kehidupan sehari-hari. 

Saat sekarang, di era di era disrupsi 4.0, dimana digitalisasi telah merambah 

semua aspek kehidupan masyarakat, ekologi tetap merupakan solusi ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan problem lingkungan yang dihadapi. 

Asas-asas ekologi dapat menjelaskan dan menjawab problem lingkungan 

yang terjadi. Semua bidang ilmu dapat dikaitkan dengan ekologi sebagai 

penopang ilmu lainnya. Globalisasi dan modernisasi tidak terlepas pula dari 

ekologi dalam mengatasi permasalahannya.  

Permasalahan lingkungan hidup sebenarnya adalah permasalahan 

hubungan makhluk hidup (termasuk manusia) manusia dengan lingkungan 

hidupnya. Oleh sebab itu permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya 
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permasalahan ekologi. Hal ini berarti permasalahan makhluk hidup dan 

lingkungan hidup dimana makhluk tersebut berada, dimana terdapat berbagai 

permasalahan yang berkenaan dengan komponen-komponen lingkungan 

hidup berupa makhluk hidup seperti: manusia, flora, fauna, dekomposer, dan 

makhluk hidup lainnya yang dalam interrelasinya satu sama lain dan dalam 

hubungannya dengan ruang yang mereka tempati. Melalui ekologi sebagai 

sebuah ilmu pengetahuan diharapkan permasalahan ekologi ini mendapatkan 

penanganan yang tepat sasaran. Pembangunan ekonomi yang 

menitikberatkan pada pertumbuhan sering bertentangan dengan prinsip 

pelestarian lingkungan, sehingga sering dikatakan bahwa antara 

pembangunan ekonomi dan lingkungan terkesan kontradiktif. Tetapi hal ini 

tidaklah selalu benar, karena antara dua kepentingan ini bisa saling 

berinteraksi atau diintegrasikan, sehingga kepentingan ekonomi dan 

lingkungan bisa sama-sama tercapai. Kuatnya interrelasi dan ketergantungan 

antara dua faktor tersebut, maka diperlukan pendekatan yang cocok bagi 

kepentingan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 
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BAB 2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  

 
 

 

A. Pendahuluan 

Manusia hidup di bumi yang tidak berubah dengan tingkat 

penggunaan sumber daya alam yang relatif meningkat serta kapasitas 

penyerapan limbah yang relatif tetap atau bahkan berkurang. Penggunaan 

sumber daya alam untuk masa datang secara langsung perlu dihubungkan 

dengan apa yang disebut sebagai imbangan antara penduduk dan sumber 

daya alam. Apabila penduduk membutuhkan terlalu banyak barang dan jasa, 

maka muncullah kebutuhan untuk meningkatkan penggalian sumber daya 

alam baik yang bersifat ekstraktif maupun sumber daya alam seperti 

lapangan terbuka, tempat rekreasi, dan udara yang bersih.Tetapi dampaknya 

adalah justru berupa memburuknya kondisi fisik dari bumi ini. 

Sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup dan faktor-faktor alam, antara makhluk hidup 

yang satu dengan makhluk hidup yang lain, dan antara faktor alam yang satu 

dengan faktor alam yang lain. Sumber daya alam sebagai modal dasar harus 

dimanfaatkan sebesar-besarnya, tetapi dengan cara-cara yang tidak 

merusak.Bahkan sebalikya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih, yang 

dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin 

besar manfaatknya untuk pembangunan lebih lanjut di masa datang. 

Pembangunan suatu daerah didasarkan pada kepada pemanfaatan 

suatu sumber daya alam. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumber 

daya alam dan makin efisien pemanfaatan sumber daya alam tersebut, makin 

baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan ekonomi yang baik 

dalam jangka panjang. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan 

ekonomi, maka perencanaan penggunaan, pengelolaan, dan penyelamatan 
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sumber daya alam itu perlu dilakukan dengan lebih cermat, dengan 

memperhitungkan hubungan-hubungan ekologis yang berlaku untuk 

mengurangi akibat-akibat yang merugikan kelangsungan pembangunan 

secara menyeluruh. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan sumber daya alam 

memberikan indikasi tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya 

alam yang langka agar tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan 

atau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan. Macam karakterisasi 

sumber daya tidak hanya menggambarkan bagaimana pentingnya sumber 

daya alam tersebut, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebaiknya 

sumber daya alam itu dikelola agar memenuhi kebutuhan manusia tidak 

hanya untuk masa sekarang, melainkan juga untuk masa yang akan datang. 

 

 

B. Pengertian Sumber Daya Alam 

Perlu membedakan pengertian sumber daya alam (natural resource)  

dan barang sumber daya (resource commodity), agar kedua istilah itu tidak 

membingungkan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang masih 

terdapat di dalam maupun di luar bumi yang sifatnya masih potensial dan 

belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya 

barang  dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan barang sumber daya 

adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari dalam atau dari atas bumi 

dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain, 

sehingga dapat dihasilkan produk baru yang berupa barang dan jasa bagi 

konsumen maupun produsen. Dengan kata lain sumber daya alam adalah 

sumbangan bumi berupa benda hidup maupun benda mati yang bisa 

dieksploitasi oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan mentah, dan 

energi.  

Sumber daya alam adalah suatu sumber daya yang terbentuk karena 

kekuatan alamiah.Sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan 

mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya.Untuk 
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kepentingan pembangunan ekonomi, sumber daya alam digolongkan 

berdasarkan potensi penggunaannya.Sumber daya alam bisa meliputi semua 

yang terdapat di bumi, baik yang biotik maupun abiotik, berguna untuk 

manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria 

teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.Sumber daya alam adalah suatu 

konsep yang dinamis, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan dalam 

informasi, teknologi dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang 

semula dianggap tidak berguna menjadi berguna dan bernilai. Yang 

dianggap sebagai sumber daya alam akan tergantung pada kondisi yang 

diwariskan pada masa lalu, teknologi sekarang dan masa mendatan, kondisi 

ekonomi, dan juga selera. 

Sumber daya alam mempunyai sifat jamak, oleh sebab itu 

mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Suatu daerah yang 

dieksploitasi pada waktu seabad yang lalu, mungkin soal lingkungannya 

masih menjadi isu lokal, dan  tambang aluminium yang ditemukan masih 

dianggap sebagai keajaiban atau uranium yang dikandungnya belum 

diketahui. Atau contoh lain adalah udara di sekitar kita yang semula 

merupakan barang bebas, di beberapa belahan bumi yang lain mulai 

dirasakan kerusakan kualitasnya, sehingga masyarakat terpaksa 

mengeluarkan biaya untuk memperoleh udara sehat dengan cara mengurangi 

pencemaran udara dengan cara memasang penyaring pada sumber zat 

pencemar ataupun kita harus pergi ke luar daerah untuk menghirup udara 

segar. 

 

 

C. Klasifikasi Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam perlu diklasifikasikan, karena dengan klasifikasi 

ini akan mempermudah pemahaman mengenai sifat-sifat sumber daya 

tersebut, yang selanjutanya akan mempermudah untuk merencananakan 

bagaimana memanfaatakan dan mengelolanya agar volume sumber daya 
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tersebut tidak cepat habis dan dapat memberikan manfaat baik secara sosial 

budaya dan ekonomi bagi masyarakat.  

Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

utama: 

1. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui 

2.  Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbaharui. 

3. Sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan antara sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. 

Sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau  yang tidak dapat 

diperbaharui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia bersifat tetap 

dan tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali. Untuk terjadinnya sumber 

daya alam jenis ini akan diperlukan waktu lama, ratusan tahun atau bahkan 

mungkin waktu ribuan tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

pulih ini diantaranya: minyak tanah, batu bara, dan gas alam dapat dicarikan 

penggantinya tetapi dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak dapat 

diharapkan adanya tambahan volume secara fisik dalam jangka waktu 

tertentu.  

Sumber daya alam yang tidak dapat pulih ini dapat digolongkan lagi 

menjadi  dua macam: 

1. Sumber daya alam yang sifatnya dapat dipakai habis atau berubah secara 

kimiawi melalui penggunaan. Contoh: batubara dan mineral. 

2. Sumber daya alam yang mempunyai umur penggunaan yang lama dan 

seringkali dapat dipakai ulang. Contoh: logam dan batu-batuan. 

Untuk sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbaharui 

ini mempunyai sifat terus-menerus ada, dan dapat diperbaharui baik oleh 

alam sendiri maupun dengan bantuan manusia.Contoh sumber daya alam 

yang pulih ini, misalnya: sumber daya alair (sungai, danau, laut), angin, 

cuaca, gelombang laut, sinar matahari, sinar bulan.Aliran sumber daya alam 

jenis ini apakah dipakai atau tidak terus-menerus ada dan dapat 
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diperkirakan.Walaupun demikian, kita dapat menggunakannya sebaik 

mungkin, karena kesalahan dalam memanfaatkan sumber daya yang dapat 

diperbaharui ini dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya kontinyu pula. 

Misalnya: apabila terjadi pencemaran lingkungan baik terhadap air maupun 

udara, hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat yang seharusnya dapat 

diperoleh. Jika air itu tidak tercemar, maka dapat  digunakan sebagai air 

minum dan untuk memasak. Seringkali sumber daya alam yang dapat pulih 

ini dapat juga disimpan untuk digunakan pada waktu yang akan datang. Jika 

sumber daya alam yang dapat pulih ini dapat disimpan, maka sumber daya 

alam ini akan memiliki sifat seperti sumber daya alam yang tidak dapat pulih, 

contohnya: energi matahari yang disimpan sebagai energi dalam tanaman 

maupun zat-zat kimia tertentu.Perbedaan antara sumber daya alam yang tidak 

dapat pulih (tidak dapat diperbaharui) dan sumber daya alam yang dapat 

pulih (dapat diperbaharui) hanya tergantung pada derajat keberadaannya. 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini karena adanya 

penemuan-penemuan baru hasil eksplorasi, akan bertambah volume 

cadangannya, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan dapat 

punah apabila dimanfaatkan dengan tidak mempertimbangkan unsur 

kelestariannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui jumlahnya secara 

fisik tidak dapat meningkat, yang berarti dengan berkembangnya waktu 

dilihat dari sudut pandang ekonomi. Cadangan beberapa sumber daya alam 

itu akan selalu meningkat dari waktu ke waktu, tetapi tingkat pertumbuhan 

dan penemuannya sangat lamban, sehingga kurang berarti secara ekonomis. 

Dari sudut pandang geologis, pembentukan batu bara dan minyak masih terus 

berlangsung. Dengan persediaan yang terbatas, maka penggunaan sumber 

daya alam itu akan semakin menurun, dan ini sangat ditentukan oleh kondisi 

dari harga dan biaya yang berkaitan dengan pengambilan dan penjualan 

barang sumber daya alam tersebut. 

Adanya sumber daya alam yang secara berarti tidak dapat berkurang 

jumlahnya bersama dengan berjalannya waktu, dan sumber daya alam yang 
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secara berarti berkurang jumlahnya dengan berkembangnya waktu. 

Contohnya: biji logam, batu bara, tanah liat, batu-batuan. Sedangkan untuk 

bahan bakar minyak dan gas termasuk dalam kategori yang kedua, yaitu yang 

dapat menguap dan merembes dan bahkan dapat hilang jika terjadi 

ledakan.Tetapi pengurangan sumber daya alam yang alamiah itu dapat 

dikurangi lewat campur tangan manusia dengan menggunakan kemajuan 

teknologi yang dimilikinya, hanya saja perlu dipertimbangkan lagi dari sudut 

biaya apakah hal ini cukup layak. Misalnya kita dapat melindungsi logam 

dari oksidasi, dan kita dapat memperoleh mineral dari air laut, tetapi biaya 

pengolahannya masih relatif mahal dibandingkan dengan alternatif lain yang 

ada pada saat ini. 

Sumber daya alam dapat dikatakan sebagai sumber daya yang dapat 

diperbaharui apabila jumlah yang tersedia dapat digunakan pada setiap 

interval waktu yang berbeda. Jumlah yang selalu tersedia inilah yang 

membentuk adanya aliran sumber daya, sehingga sumber daya ini bersifat 

dapat diperbaharui, dan aliran sumber daya alam ini tidak akan mengganggu 

aliran sumber daya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu penggunaannya 

akan dapat berlangsung terus selama masih ada aliran sumber daya itu. Ada 

beberapa sumber daya alam tertentu yang dapat disimpan sebagai cadangan, 

sehingga diperlakukan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. 

Sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan dapat dibedakan 

lagi menjadi dua macam, yaitu; 

1. Sumber daya alam biologis 

2. Sumber daya alam tanah. 

Sumber daya alam biologis ini mempunyai ciri seperti sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui, karena sumber daya alam ini dapat 

diperbaiki setiap saat asalkan ada perawatan untuk melindungi, dan 

pemakaiannya sesuai dengan kondisi persediaan mereka.Dalam waktu-

waktu tertentu sumber daya alam biologis ini dapat digolongkan ke dalam 
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sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dimana pada saat 

sumber daya alam biologi ini menjadi sangat berkurang pertumbuhannya 

sebagai akibat dari pemakaian yang boros dan kurang bertanggung jawab. 

Contoh sumber daya alam biologis ini diantaranya adalah hasil panen 

pertama hutan, margasatwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. 

Sumber daya alam tanah ini menggambarkan gabungan antara sifat 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, 

maupun sumber daya biologis. Contoh: kesuburan tanah. Kesuburan tanah 

dapat terjadi karena pengaruh akar tanaman, dan adanya organisme-

organisme yang mengeluarkan bermacam-macam nutrisi tanah untuk 

diserap oleh tanaman.Keadaan ini merupakan sifat dari sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui, walaupun manusia dapat menggunakan 

kesuburan tanah tersebut sampai ratusan tahun.Tetapi dapat juga sumber 

daya tanah itu mempunyai sifat seperti sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui, yaitu jika petani menggunakan pupuk, tanaman-tanaman 

penyubur, dan tanaman-tanaman untuk pupuk hijau lainnya.Sifat yang 

menyerupai sumber daya alam biologis adalah apabila sumber daya alam 

tanah ini ditingkatkan, atau dipertahankan atau dipakai, sehingga 

bertambah atau berkurang keseuburannya sebagai akibat dari perilaku 

manusia. 

Sumber daya alam milik Bersama (common property resources) 

mengambil peranan dalam kehidupan manusia juga, karena manusia 

makin beraneka ragam kebutuhannya yang tidak saja memerlukan 

pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan lain, seperti 

menikmati keindahan dan kemudahan lain. Karena sifatnya yang menjadi 

milik bersama inilah, maka prinsip siapa cepat dia dapat, akan menjadi 

pedoman dari pemakai sumber daya alam ini. Oleh sebab itu sumber daya 

alam milik bersama ini akan cepat habis. Pemilikan bersama muncul jika 

pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh hak milik atas sistem 

sumber daya alam dan energi untuk memanfaatkan sumber daya alam 
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tersebut, sedangkan pemakai potensial lain yang tidak masuk dalam sistem 

tersebut dikecualikan. Situasi ini dibedakan dari situasi dimana sumber 

daya alam tidak ada yang memiliki, karena sumber daya alam tersebut 

terbuka bebas bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Misalnya: 

diberikannya konsesi mengusahakan minyak lepas pantai pada perusahaan 

minyak asing. Masing-masing mempunyai batas pengusahaan tertentu, 

tetapi mungkin saja sumber daya alam minyak itu dibawah sana 

merupakan suatu kesatuan, sehingga kemungkinan eksploitasi minyak 

oleh pihak yang satu akan mengurangi pihak lain yang berdampingan. 

Contoh lain adalah keberadaan ikan di laut bebas. Orang asing yang 

mampu menangkapnya karena teknologi yang digunakan, maka akan 

memperoleh manfaat yang paling besar. 

 

 

D. Pengertan Konservasi, Deplesi, Dan Persediaan Sumber Daya Alam 

• Konservasi 

Konservasi sumber daya alam bukanlah memelihara persediaan 

secara permanentanpa pengurangan dan perusakan. Jika konservasi 

diartikan demikian, maka tingkat penggunaan sama dengan nol, 

sedangkan konservasi itu sebenarnya tidaklah berarti tidak ada 

penggunaan sama seklai. Sering pula konservasi diartikan sebagai 

pengurangan atau peniadaan penggunaan karena lebih mengutamakan 

bentuk penggunaan lain dalam hal sumber daya alam itu yang memiliki 

penggunaan bermacam-macam. 

Kesimpulannya konservasi adalah suatu tindakan untuk mencegah 

pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak 

berlebihan, sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap 

tersedia.Selain itu konservasi dapat juga diartikan menjaga kelsetarian 

terhadap alam demi kelangsungan hidup manusia.Setiap tindakan yang 
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diarahkan kepada kelestarian penggunaan sumber daya alam dapat 

diartikan sebagai suatu tidakan konservasi 

Tindakan-tindakan konservasi dapat berupa beberapa cara: 

1. Melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam, yaitu 

dengan pengambilan seara terbatas dan tindakan yang mengarah pada 

pengurasan perlu dicegah. 

2. Mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien, yaitu 

dengan limbah sedikit mungkin. 

3. Mengembangkan sumber daya alam alternatif atau mencari sumber 

daya alam pengganti, sehingga sumber daya alam yang terbatas 

jumlahnya dapat disubtitusikan dengan sumber daya alam jenis yang 

lain. 

4. Menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam 

mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat penggunaan 

suber daya alam tersebut dan tidak merusak lingkungan. 

5. Mengurangi, membatasi, dan mengatasi pencemaran lingkungan, 

karena pencemaran akan mengakibatkan cadangan sumber daya alam 

semakin cepat habis karena kepunahan, seperti: ikan, tanah dan 

sebagainya. 

Tindakan konservasi sumber daya alam ini sangat pelu, khsusunya 

bagi sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat pulih dengan sendirinya. 

Tindakan konservasi bagi sumber daya alam yang dapat pulih dapat 

dilakukan dengan lebih hati-hati, misalnya: konservasi hutan dapat 

dilakukan dengan berbagai sistem tebang pilih dan reboisasi. 

 

• Deplesi 

Deplesi berasal dari kata depletion yang artinya suatu cara 

pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, yang biasanya demi 

memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Dalam proses pembangunan 

yang mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi pelaksana cenderung 
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mengarah pada pengurasan isi alam, sehingga terasa kurang adanya 

penghargaan terhadap sumber daya alam yang ada untuk generasi yang 

akan datang. 

Deplesi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu 

dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang, sedangkan untuk generasi 

yang akan datang konservasi menunjukkan perubahan distribusi antar 

waktu dalam tingkat penggunaan ke masa yang akan datang. Bagi sumber 

daya alam yang tidak dapat pulih (tidak dapat diperbaharui), deplesi 

berarti pengurasan sumber daya alam yang ada karena tidak ada 

penciptaan yang baru; sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat 

pulih (dapat diperbaharui) deplesi walaupun dapat diimbangi dnegan 

usaha konservasi. 

Dampak deplesi sumber daya alam terhadap lingkungan hidup masih 

akan tetap membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. 

Misalnya dengan adanya penebangan hutan secara besar-besaran yang 

dapat menimbulkan adanya erosi, sedangkan reboisasi hanya dapat 

dilakukan dalam waktu yang lama untuk memulihkan kesuburan tanah 

kembali seperti semula. Pada dasarnya kepunahan sumber daya alam itu 

dapat disebabkan oleh adanya kelompok masyarakat, yaitu: (1) kelompok 

kapitalis yang bekerja untuk memaksimumkan laba, sehingga mereka 

berusahan untuk menggali sumber daya alam sebanyak mungkin dalam 

jangka waktu tertentu (2) kelompok miskin yang terpaksa menguras 

sumber daya aalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang subsisten. 

Karena kemiskinannya kelompok ini tidak memperhatikan kelestarian 

lingkungan yang sesungguhnya adalah tempat mereka menumpang hidup. 

 

• Persediaan (cadangan) 

Persediaan (reserve) atau cadangan (stock) sumber daya alam 

merupakan sumber daya alam yang sudah diketahui dan terbukti, serta 

bernilai ekonomis. Cadangan ni sudah diketahuii dan terbukti baik dari 
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segi jumlah atau besarnya deposit yang diukur dalam satuan-satuan seperti 

ton, m3, barrel dan sudah diketahui pula manfaatnya serta langka adanya 

(bernilai ekonomis). Meskipun secara teoritis sumber daya alam itu telah 

ditemukan, tetapi karena belum dapat diidentifikasi secara geologis dan 

belum diketahui penggunaannya, serta masih berlimpah adanya, maka 

sumber daya alam ini belum tergolong sebagai cadangan. Suatu sumber 

daya alam itu baru diketahui persediaan atau cadangan setelah menjadi 

kepentingan manusia. Cadangan sumber daya alam akan meingkat apabila 

terjadi penemuan baru, peningkatan cadangan yang telah terbukti dan 

revisi dangan sebagai akibat perkembangan informasi mengenai kondisi 

pasar dan teknologi baru.  

 

 

E. Isu Pokok Penggunaan Sumber Daya Alam 

Ada beberapa isu pokok mengenai penggunaan sumber daya alam: 

1. Sumber daya alam terbatas persediaannya. Mengingat cadangan sumber 

daya alam yang relatif tetap dan terbatas, tetapi konsumsinya dipastikan 

terus meningkat dengan efek sampingannya terhadap lingkungan.Fakta 

menunjukkan bahwa cadangan beberapa sumber daya alam yang vital ini 

relatif tetap dan terbatas jumlahnya, dan konsumsi dari cadangan ini terus 

meningkat berlipat dibandingkan konsumsi di masa lalu.Selanjutnya 

berapa lama dan dalam keadaan bagaimana kehidupan manusia dapat 

berlangsung terus di bumi ini dengan persediaan tertentu dari sumber daya 

alam yang melekat di suatu tempat, yang dapat diperbaharui tetapi dapat 

rusak, serta terbatasnya sistem lingkungan hidup.Laporan tentang batas-

batas pertumbuhan menunjukkan kemungkinan dunia akan ambruk karena 

sumber daya alam yang penting seperti: bahan bakar minyak dan batubara 

terbatas jumlahnya; sedangkan tingkat konsumsi dunia terus meningkat. 

Beberapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui sepert: perikanan 

dan sumber daya air) sedang mengalami kerusakan dan pencemaran, 



 

 
 

29 

demikian pula dengan kapasitas lingkungan dalam mengakomodasi 

limbah menjadi terbatas. Misalkan jika penggunaan sumber daya alam 

meningkat sebanyak 5% per tahun, maka tingkat penggunaan itu 

akanmeningkat menjadi dua kali lipat dalam waktu 14 tahun. Jika 

sekarang ini persediaan diketahui 100 kali penggunaan saat ini, maka 

persediaan yang ada akan habis dalam waktu 36 tahun jika penggunaan 

meningkat 5% per tahun. 

2. Isu kedua menyangkut lokasi persediaan yang telah diketahui atau dari 

cadangan sumber daya alam yang ternyata terletak jauh dari yang 

memerlukan.Setiap tahun ditemukan cadangan minyak yang cukup besar 

namun cadangan tersebut berlokasi jauh dari pemakai. Misalnya: sumber 

minyak utama adalah Timur Tengah dan Amerika Serikat sebagai pemakai 

terpaksa mengimpornya atau penggunaan gas di Jawa yang harus 

diadatangkan dari Arun di Aceh. Hal ini tentu saja akan menambah 

persoalan transportasi dan distribusinya, belum lagi jika terjadi 

perselisihan politik/perang. 

3. Isu ketiga mengenai adanya pergeseran para pengguna dari yang semula 

memakai sumber daya alam yang dapat pulih (dapat diperbaharui) menjadi 

semakin tergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih (tidak 

dapat diperbaharui). Misalnya: dengan semakin mahalnya kayu bakar 

yang disebabkan makin terbatasnya bahan baku dan akibat lingkungan jika 

arang terus dipakai, maka orang akan beralih ke batubara; pemilihan dan 

penggunaan pupuk hijau atu pupuk alam ke pupuk buatan dengan bahan 

gas alam; pengolahan pertanian yang semula menggunakan tenaga hewan 

kini beralih ke mesih dengan bahan bakar minyak. 

4. Isu keempat adalah pemanfaatan sumber daya alam dan energi yang tidak 

bijaksana atau lestari, dan berpandangan jangka pendek, serta terlalu 

serakah terhadap sumber daya alam.  Hal ini terjadi karena harganya 

murah, maka orang cenderung boros sehingga permintaan menjadi 

meningkat.Teknologi juga bisa menjadi penyebab, dimana teknologi 
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memungkinkan penemuan dann pengangkatan lebih banyak sumber daya 

alam, sehingga harganya bisa lebih murah. Sifat sumber daya alam milik 

umum juga merangsang untuk terjadinya penggunaan yang tidak 

bijaksana, sehingga sumber daya alam cepat dihabiskan. 

5. Isu kelima berkitan erat dengan belum adanya pertimbangan lingkungan. 

Artinya, apakah kita telah benar-benar memahami peranan dan pentingnya 

sumber daya alam dan lingkungan sebagai faktor penting bagi 

pertumbuhan ekonomi, baik di masa lampau maupun di masa mendatang. 

Kebanyakan analisis pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada 

faktor-faktor teknologi dan modal, dan peranan masukan bahan mentah.  

Padahal dimungkinkan pada masa-masa mendatang tidak akan bisa lagi 

sebebas kini dalam menggunakan sumber daya alam. Contoh: 

penambangan batu kapur untuk industri gamping di Nusa Kambangan 

yang dilakukan secara besar-besaran, yang berakibat pada kerusakan 

lingkungan lingkungan dan semakin sulitnya mencari bahan gamping 

tersebut. 

6. Isu keenam adalah semakin meningnatnya ketergantungan pada sumber 

daya alam yang  rendah  kualitasnya, terlebih lagi untuk memperoleh 

sumber daya alam tersebut dibutuhkan lebih banyak energi dan biaya. 

Dengan habisnya bahan tambang berkadaar tinggi, kita terpaksa 

menambang bahan berkadar rendah. Bahkan letaknya pun semakin sulit 

dijangkat dan memerlukan energi yang lebih banyak, bahkan ada mineral 

tertentu yang terpaksa diambil dengan energi 1000 sampai 10.000 kali 

lebih banyak dibanding semula, dimana bahan berkadar tinggi tersebut 

masih mudah didapatkan. 

7. Isu ketujuh yang berkaitan dengan dua isu sebelumnya, yaitu semakin 

terbatasnya (memburuknya) kondisi lingkungan global, yang diakibatkan 

oleh kemiskinan yang berkelanjutan dan pembangunan yang tidak 

berwawasan lingkungan. Contoh: pembakar bahan bakar fosil secara terus 

menerus dan pembakaran hutan terbukti berakibat meningkatnya 
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karbondioksida di atmosfer yang akan berpengaruh pada suhu dan iklim. 

Contoh lainnya adalah terlihat pada meningkatnya pencemaran laut dan 

terbentuknya racun yang menetap di tanah. 

8. Isu kedelapan mengenai pembagian peranan yang diberikan kepada 

mekanisme pasar dan pemerintah  dalam menentukan pengelolaan sumber 

daya alam sepanjang waktu Sejarah menunjukkan kekuatan pasar 

berperanan penting dalam mentukan kegiatan ekplorasi dan permintaan. 

Terbukti dari inovasi teknologi sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan 

harga. Pengaturan harga, aturan birokrasi, berbagai bentuk subsidi 

menghambat bekerjanya pasar dan  menyebabkan pengelolaan sumber 

daya alam tidak optimal. 

Usaha memanfaatkan sumber daya alam memiliki beberapa 

alternatif pemikiran yang perlu dipertimbangkan, seperti: 

1. Apakah sumber daya alam dihabiskan ssja secara cepat dalam suatu 

periolde dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan standar hidup yang 

tinggi, tetapi diikuti dengan kehancuran suatu sistem kehidupan secara 

cepat pula. 

2. Apakah sumber daya alam dimanfaatkan perlahan-lahan, sehingga tingkat 

pendapatan dan standar hidup tetap renah, dan untuk jangka waktu yang 

lama. 

3. Apakah sumber daya dimanfaatkan secara cepat guna menciptakan 

kemampuan menghasilkan sumber daya yang dapat diperbaharui untuk 

menggantikan sumber daya alam yang tidak dapat pulih (tidak dapat 

diperbaharui), sehingga produksi perekonomian dapat terus berlangsung. 

4. Apakah sumber daya alam dihemat penggunaannya dan dimanfaatkan 

sedikit demi sedikit, tetapi akan menjadi usang apabila terdapat penemuan 

teknologi baru. 

5. Apakah perubahan teknologi serta subsitusi umber daya alam yang dapat 

diperbaharui terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 
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akan dapat memelihara kelangsungan pertumbuhan produk nasional bruto, 

tetapi memburuknya lingkungan akan mengurangi kesejahteraan manusia. 

 

 

F. Alternatif Mengatasi Kelangkaan Sumber Daya Alam 

Pengelolaan sumber daya alam haruslah bertanggung jawab, artinya 

harus secara bijaksana melestarikan persediaan sumber daya alam tersebut 

sehingga generasi sekarang dan generasi mendatang dapat menikmatinya. 

Pelaksanaan pengelolaan haruslah sedemikian rupa, sehingga sumber daya 

alam itu habis, atau jika dapat ditingkatkan persediaannya dengan usaha-

usaha eksplorasi dan eksploitasi, peningkatan efisiensi proses produksi, 

penggandaan atau peningkatan fungsi, serta dengan bantuan teknologi dapat 

ditingkatkan proses daur ulang. 

Meningkatnya kebutuhan manusia akibat pertumbuhan penduduk 

dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu faktor 

penting kenapa usha-usaha untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam 

menjadi sangat penting. Kemampuan dalam mengatasi kelangkaan sumber 

daya alam ini merupakan salah satu upaya penting dan strategis menuju ke 

pembangunan berkelanjutan. Kelangkaan sumber daya alam ini bisa diatasi 

jika diupayakan dengan seksama. 

Ada empat cara utama yang bisa dilakukan dalam mengatasi 

kelangkaan sumber daya alam, yaitu:  

1. Eksplorasi dan penemuan 

2. Kemajuan teknologi. 

3. Penggunaan sumber daya substitusi 

4. Pemanfaatan kembali dan daur ulang 

• Eksplorasi dan penemuan 

Cara eksplorasi ini dilakukan untuk memperolah sumber daya alam 

baru yang belum diketahui dan atau digali sebelumnya. Penemuan baru 

tentang sumber daya alam baru memungkinkan ketersediaan sumber daya 
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alam relatif tersebut meningkat. Namun demikian, pada dasarnya terjadi 

pula proses berkurangnya sotk atu deposit yang tersedia di alam. Metode 

untuk mengatasi kelangkaan sumber daya seperti ini tidaklah merupakan 

cara yang terbaik, karena hal ini hanyalah untuk mengatsi kelangkaan 

sumber daya pada jangka pendek, karena pada dsarunya ini merupakan 

proses menuju kelangkaan yang lebihserius. Implikasinya dengan 

habisnya sumbersumber penemuan itu, maka berakhir pulalah sumber 

daya yang tersedia, terutama bagi sumber-sumber daya yang tidak bisa 

diperbaharui. 

 

• Kemajuan teknologi 

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk bisa mengurangi biaya 

ekstraksi sumber daya dengan menemukan cara-cara baru yang lebih 

efisien dalam mengekstrak, mengelola, memproses, dan menggunakan 

sumber daya alam.Dengan sendirinya tingkat dan jenis atau tipe teknologi 

yang dikembangkan harus disesuaikan dengan tingkat kelangkaan usmber 

daya alam dengan kemungkinan menekan biaya eksplorasinya. 

Meningkatnya biaya penemuan dan ekstraksi sumber daya menimbulkan 

kesempatan-kesempatan dan peluang keuntungan baru bagi 

pengembangan teknologi baru.Peluang terbesar adalah bagi teknologi-

teknologi yang bisa menekan biaya penemuan dan ekstrasksi terhadap 

sumber daya langka serta yang bisa mendayagunakan sumber daya yang 

berlimpah. 

Pada saat sumber tenaga erja menjadi langka dan modal banyak 

tersedia, teknologi baru cenderung menggunakan teknologi yang padat 

modal. Sebaliknya, pada kondisi dimana tenaga kerja melimpah dan 

modal langka dimungkinkan penggunaan teknologi padat karya, yang 

pada akhirnya pilihan teknologi akan sangat ditentukan oleh tingkat 

kelangkaan sumber daya alam, ketersediaan modal, tenaga kerja, serta 
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layak tidaknya, kegiatan tersebut dari sudut pandang ekonomi, disamping 

faktor sosial ekonomi lainnya. 

 

• Penggunaan sumber daya alam substitusi 

Cara penting untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam adalah 

dengan cara substitusi. Dalam hal ini, sumber daya yang berlimpah 

dimanfaatkan untuk substitusi sumber daya alam yang langka. Semakin 

mudah proses substitusi sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau 

sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yang melimpah, maka 

semakin kecil dampaknya terhadap proses terjadinya kelangkaan atau 

berkurangnya ketersediaan sumber daya serta kenaikan biaya.  

Ketika tidak tersedia barang substitusi terhadap sumber daya alam 

yang tidak bisa diperbaharui, apa yang akan terjadi adalah dalam situasi 

ini jumlah sumber daya alam yang tersedia menjadi semakin berkurang, 

kemudian harga akan meningkat dengan sangat tajam. Manusia tidak perlu 

khawatir tentang kehabisan sumber daya alam, karena hal ini tidak akan 

terjadi. Jumlah sumber daya aalam yang diekstraksi menjadi semakin 

sedikit, maka harganya akan meningkat pada tingkat yang lebih tinggi, 

tetapi sumber daya alam tidak pernah habis  dan harga akan meningkat 

sampai tidak terbatas. Kondisi ini  terjadi dalam model matematika, tetapi 

tidak realistik.  

 

• Pemanfaatan kembali dan daur ulang 

Pemanfaatakn kembali (reuse) adalah penggunaan kembali barang-

barang yang tidak dipakai lagi oleh produsen atau konsumen tertentu, 

tetapi karena masih layak dan berfungsi, masih bisa dipergunakan lagi 

oleh produsen atau konsumen lainnya. Prakteknya, penggunaan kembali 

ini tidak mempunyai kendala serius, karena selama sumber daya sisa itu 

masih bisa dipakai, maka permintaannya akan tetap ada.  
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Daur ulang (recycling) adalah perubahan dan proses kembali dari 

bahan limbah atau residu dari sektor produksi dan konsumsi dari suatu 

sistem ekonomi ke dalam barang-barang sekunder. Lalu produk sekunder 

ini masuk ke proses produksi sebagai input dalam pabrik untuk barang 

perantara atau barang akhir. Hal ini jelas membedakan daur ulang dan 

penggunaan atau pemanfaatan kembali sumber daya yang tidak 

dibutuhkan oleh pihak lain yang membutuhkan. 

Tidak semua sumber daya alam bisa di daur ulang, karena banyak 

anggapan bahwa proses ini akan menjadi lebih mahal daripada 

memproduksi barang dari sumber daya baru, karena biaya pengumpulan 

dan transportasi. 

Selain alternatif, kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam 

juga berperanan penting untuk mengatasi kelangkaan sumber daya 

alam.Kebijakan sumber daya alam yang bertanggung jawab haruslah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Kebijakan tersebut menjamin kontinuitas produksi serta lingkungan yang 

baik di waktu yang akan datang. 

2. Kebijakan tersebut mengandung pedoman, rangsangan serta tindakan yang 

bertalian dengan pemanfaatan sumber daya alam dan mampu 

menggerakkan ekonomi ke arah konsumsi yang efisien, terus-menerus, 

dan selalu meningkat. 

3. Kebijakan tersebut tidak mengakibatkan pengrusakan lingkungan fisik, 

sehingga tidak dapat dipulihkan. 

4. Kebijakan tersebut tidak menimbulkan resiko besar pada generasi 

mendatang. 

5. Kebijakan tersebut perlu didasarkan pada kenyataan bahwa negara di 

dunia itu saling tergantung, sehingga kebijakan tersebut perlu dikaitkan 

dengan kesejahteraan bagi seluruh dunia. 
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G. Simpulan 

Pembangunan merupakan upaya dasar untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam guna untuk meningkatkan mutu hidup 

masyarakatnya. Sumber daya alam tidak tak terbatas, baik dalam jumlah 

maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya alam tersebut 

makin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk serta 

meningkatnya keubutuhan.  

Secara umum kita masih banyak menghadapi persoalan berkenaan 

dengan sumber  daya alam yang dimiliki, mulai dari pemeliharaan sampai 

pemanfaatannya. Oleh sebab itu diperlukan penanganan  yang lebih baik dari 

berbagai pihak yang bersangkutan. Misalnya saja sampai saat ini masih 

banyak lahan kritis yang menanti uluran tangan, ancaman erosi, penggunaan 

air yang kurang efisien, dan bagaimana meningkatkan nilai tambah dari 

sumber daya alam. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya 

harus menyadari penting dan perlunya mengelola sumber daya alam ini 

dengan baik. 

Perkembangan teknologi yang mengelola sumber daya alam harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, 

dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya, sehingga 

akan tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Penggunaan 

teknologi dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam haruslah tepat 

sehingga mutu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat 

dipertahankan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Maka 

setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan hal-hal: (1) daya 

guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang 

optimal sehubungan dengan kelestarian sumber daya alam yang mungkin 

dicapai (2) tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam 

lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem (3) memberikan kemungkinan 

untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa depan.  
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BAB 3. EKOTURISME DALAM EKOLOGI SOSIAL 

 

 
 

A. Pendahuluan 

Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya energi turut 

mendukung kelangsungan kehidupan manusia, akan cenderung  terus 

meningkat baik kualitas, kuantitas, dan jenisnya; termasuk juga kebutuhan 

non primer.  Manusia merupakan unsur dari lingkungan hidup dan sangat 

tergantung kepada lingkungan hidupnya, manusia juga dapat mengubah 

suatu lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan ekses positif maupun 

negatif dengan interaksi yang multikompleks.  

Turisme merupakan modal bagi suatu pembangunan negara, 

termasuk negara berkembang seperti Indonesia, yang akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, apabila pengelolaannya dilakukan dengan 

baik. Namun terkadang kegiatan turisme ini menimbulkan berbagai problem 

seperti kerusakan lingkungan, yang tentu saja akan berdampak pula bagi 

keberlanjutan di lingkungan lokasi turisme; yang pada akhirnya akan 

berimbas pada deteriorasi lingkungan hidup sekitarnya.  

Indonesia terdiri dari 14.572 pulau besar dan kecil. Banyak 

kepulauan yang memiliki keindahan dan keunikan wilayahnya masing-

masing. Selain itu Indonesia juga memiliki letak strategis, yaitu berupa 

posisi silang dunia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan 

berada di belahan bumi tropis serta beriklim tropis, sehingga hanya memiliki 

dua musim. Iklim tropis dengan paparan curah hujan dan sinar matahari rata-

rata sepanjang tahun, menyebabkan keanekaragaman spesiesnya tinggi, baik 

flora maupun fauna; demikian pula halnya dengan kebudayaannya. Turisme 

di Indonesia layak diberdayakan dan dikembangkan, karena selain dapat 

menambah devisa negara, juga turut memberdayakan masyarakat lokal di 

tempat destinasi turisme. Turis yang datang ke Indonesia, tidak hanya dari 
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dalam negeri (turis lokal), melainkan juga dari luar negeri (turis 

internasional), untuk menyaksikan keelokan dan keeksoktikan wilayah 

Indonesia dengan masyarakatnya yang multietnik dan multikultural.  

Turisme merupakan suatu industri yang keberlanjutannya sangat ditentukan 

oleh baik dan buruknya suatu  lingkungan di daerah turisme tersebut, 

termasuk juga mutu lingkungan di lokasi turisme. Ada banyak faktor yang 

memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif terhadap 

keberlangsungan daerah turisme, seperti: pendapatan tambahan, perluasan 

area, pembelajaran lingkungan, pencemaran lingkungan, vandalisme, 

sampah, serta sikap dan perilaku masyarakat di lokasi turisme. Suatu  

lingkungan turisme akan berbanding lurus dengan perkembangan lokasi 

turismenya. Semakin berkembang lingkungan turismenya, maka  akan 

semakin berkembang pula lokasi turismenya. 

Berbagai lokasi turisme di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, 

seperti gambar berikut ini: 
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B. Ekoturisme Dalam  Ekologi Sosial 

Lingkungan hidup yang berada di lokasi turisme berkaitan dengan 

aktivitas dan perilaku manusia yang dapat mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya yang 

ada di lokasi turisme tersebut. Perilaku manusia di lokasi turisme seringkali 

menimbulkan perusakan lokasi turisme dan masalah di lingkungan lokasi 

turisme, yang dapat juga disebabkan oleh tidak terintegrasinya aspek-aspek 

dalam kegiatan ekoturisme. Saat ini dibutuhkan aktivitas turisme yang 

berbasiskan alam sekitar dengan mengikutsertakan  aspeknya pada  

ekologisosial dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya 

masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Ekoturisme merupakan 

bagian dari aktivitas turisme yang  berkelanjutan dan bertanggung jawab 

terhadap lingkungan hidupnya. Pengelolaan lokasi turisme harus diimbangi 

dengan ekologi sosial secara terpadu dan menyeluruh, agar berbagai 

aktivitas, kegiatan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa sumber 

lingkungan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dalam rangka 

untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. 

Edukasi bagi ekologi sosial sebenarnya sudah dilakukan berkaitan dengan 

kegiatan ekoturisme, tetapi dalam pelaksanaannya belum terintegrasi dengan 

baik. 

Sikap masyarakatpun positif terhadap kegiatan turisme di daerahnya, 

karena dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat 

lokal yang dijadikan lokasi utama kegiatan turisme, namun begitu 

masyarakat lokal perlu beradaptasi dengan berbagai kegiatan turisme di 

daerahnya dengan  penerapan konsep keberlanjutan lingkungan, sehingga 

perlu adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi masyarakat sekitar lokasi 

turisme, agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat 

mendukung keberjalanan ekoturisme ini. Masyarakat lokal dapat 

mendukung kegiatan ekoturisme, yang akan meningkatkan taraf 
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perekonomiannya sebaiknya ditopang oleh pendidikan dan pelatihan khusus 

yang terencana, sehingga masyarakat lokal  dapat beradaptasi dengan 

indikator lingkungan dan berbagai kriteria etika lingkungan terkait dengan 

aktivitas keturisme-an yang akan berdampak rendah terhadap lingkungan, 

sehingga terpelihara spesies dan habitatnya serta akomodasi yang ramah 

lingkungan. Ekoturisme yang berkelanjutan memiliki hubungan timbal balik 

dengan masyarakat adat lokal, sehingga membangun ekoturisme 

berkelanjutan di suatu lokasi turisme berdasarkan pada masyarakat lokal 

yang ikut pula dalam melestarikan budaya lokal dan keanekaragaman 

hayatinya, serta potensi turismenya. Ekoturisme tidak hanya berkaitan 

dengan faktor ekonomi dan ekosistem semata, melainkan juga dengan 

potensi keunikan budaya-budaya lokal di setiap lokasi turisme. 

Ekoturisme tidak saja melakukan eksplorasi dan eksploitasi  alam, 

melainkan juga menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pengetahuan, fisik, dan psikologis dari turis. Pengembangan 

ekoturisme di dalam suatu kawasan dapat menjamin keutuhan dan 

kelestarian ekosistem. Ekoturisme ini merupakan turisme yang berbasis pada 

alam dengan menyertakan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap 

lingkungan alami serta budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian 

ekologinya. Ekoturisme ini  berkaitan dengan konservasi lingkungan, yang  

bermula dari keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan akibat dari 

kegiatan turisme. Ekoturisme merupakan langkah jitu dalam rangka  

melindungi dan mempertahankan keaslian ekosistem suatu daerah wisata, 

serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  

Peran masyarakat lokal dalam pengembangan ekoturisme sangatlah 

besar, selain dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat, 

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

kawasan turisme, perijinan pengelolaan dan pengolahan lahan yang sudah 

dikuasai masyarakat lokal, serta melibatkan dalam kegiatan pengelolaan dan 

pemanfaatan jasa ekoturisme. Pada pemanfaatan areal alam untuk 
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ekoturisme mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. 

Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan menekankan pada “pelestarian” 

dibanding pemanfaatan. Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan 

pada keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu 

mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan 

kesejahteraannya.  

Edukasi bagi ekologi sosial merupakan suatu langkah nyata 

advokasi untuk menanggulangi krisis dari lingkungan, dengan melakukan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara alami secara 

berkelanjutan dan teratur baik sumber daya hayati dan non hayati dengan 

melindungi proses-proses ekologis dalam sistem penyangga kehidupan dan 

juga pengawetan keanekaragaman hayati. Selain itu pendidikan lingkungan 

juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Edukasi  ini   bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian 

terhadap konservasi sumberdaya alam dan segala permasalahannya yang 

memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut 

mencari alternatif solusi, khususnya yang berkaitan dengan daerah wisata.  

C. Dampak Ekoturisme Bagi Konservasi Alam 

Ekoturisme adalah bentuk perjalanan wisata ke areal alami yang 

dilakukan untuk konservasi lingkungan dan melestarikan, serta 

mensejahterakan penduduk setempat. Ekoturisme mengandung konsep wisata 

yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya 

pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi 

kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Ekoturisme tidak hanya 

mengandalkan kenaturalan saja, tetapi juga pengaturan dan pembenahan 

sarana dan prasarana yang ada di lokasi wisata yang mengacu pada 

keberlanjutan lingkungan. 

Kelestarian alam  termasuk aspek ekologi yang perlu mendapat 

perhatian dalam kegiatan pariwisata. Mempertahankan daya dukung suatu 
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lingkungan secara kuantitas dan kualitas dari gangguan dan kerusakan akibat 

ulah manusia  dapat ikut menopang secara berkelanjutan dan membuat 

keadaan dalam keadaan seimbang (equibrium), sehingga ketersediaan 

sumber daya alam bagi anggota ekosistem lainnya, termasuk manusia tetap 

terjaga. Kelestarian alam yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung 

suatu ekosistem serta aplikasi teknologi yang tidak ramah lingkungan akan 

menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungannya.  

Keindahan alam termasuk aspek ekologi yang merupakan unsur 

esensial dalam kepariwisataan, seperti bentang alam. Bentang alam ini ada 

yang bersifat alamiah dan ada yang bersifat non alamiah (sangat dipengaruhi 

oleh berbagai aktivitas manusia). Biasanya wisatawan yang berasal dari kota 

pada waktu tertentu ingin menikmati bentang alam yang sifatnya alamiah. 

Faktor keindahan alam ini rentan terhadap kerusakan, dimana keindahan 

alam ini erat hubungannya dengan nilai estetika. Kerusakan keindahan alam 

itu sebenarnya dapat dihindari, jika dalam perencanaan pengembangan 

obyek wisata itu disadari bahwa yang dijual dari obyek wisata, diantaranya 

keindahan alam. Selain itu, ada juga kegiatan manusia yang merusak 

ekologi, misalnya: vandalisme atau coretan-coretan pada tugu, candi, pohon, 

dan lain sebagainya. Aspek ekologi lainnya yang memiliki dampak adalah 

pencemaran. Tingginya intensitas wisatawan ke lokasi wisata akan 

berbanding lurus dengan tingginya tingkat pencemaran, karena semakin 

banyak sampah yang diproduksi dan perilaku wisatawan yang tidak peduli 

lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Pencemaran tentu saja 

berdampak negatif bagi pengembangan pariwisata.  

 

 

D. Dampak Ekoturisme Bagi Ekonomi 

Ekoturisme juga berdampak kepada faktor ekonomi, dimana 

ekoturisme adalah bentuk perjalanan wisata ke areal alami yang dilakukan 

untuk konservasi lingkungan dan melestarikan, serta mensejahterakan 
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penduduk setempat. Ekoturisme yang mengandung konsep wisata yang 

berkelanjutan, bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan (alam dan budaha), dan  meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada 

masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Agar ekonomi masyarakat bisa 

berkembang secara optimal, maka pemukiman diarahkan menuju konsep 

ekoturimse, sehingga budaya lokal masyarakat memiliki nilai jual yang 

tinggi. Hal ini berarti ekoturisme tidak hanya mengandalkan kenaturaln saja, 

melainkan juga pengaturan dan pembenahan sarana dan prasaran yang ada di 

lokasi wisata yang mengacu pada keberlanjutan suatu kawasan. 

Ekoturisme merupakan suatu langkah tepat untuk melindungi dan 

mempertahankan keaslian ekosistem suatu daerah wisata, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peran masyarakat lokal 

dalam pengembangan ekoturisme sangat besar, selain dapat meningkatkan 

taraf perekonomian masyarakat, juga berbagai kemudahan-kemudahan yang 

didapat seperti: akses ke dalam kawasan wisata, perijinan mengelola dan 

mengolah lahan yang sudah dikuasai masyarakat lokal, serta melibatkan 

dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan jasa ekoturisme. Ekoturisme 

merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jaawab terhadap kesejahteraan 

masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. 

Masyarakat lokal  dapat mendukung kegiatan ekoturisme, yang akan 

meningkatkan taraf perekonmiannya ditopang oleh pendidikan dan pelatihan 

khusus yang terencana, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan 

berbagai kriteria etika lingkungan terkait dengan ektivitas kepariwisataan 

yang berdampak rendah terhadap lingkungan, sehingga terpelihara spesies 

dan habitatnya serta akomodasi yang ramah lingkungan. 

 

 

E. Dampak Ekoturisme Bagi Sosial Budaya 



 

 
 

45 

Dampak ekoturisme lainnya adalah pada aspek sosial budaya, dimana 

manusia selalu mengembangkan dan membentuk kelompok sosial. 

Kehidupan bersama ini menimbulkan kebutuhan akan tatanan yang 

mewujudkan lingkungan sosial. Dalam tatanan sosial ini meliputi pengaturan 

hak dan kewajiban warga, sarana integrasi, sarana pengingat, dan 

pengendalian. Selain itu dalam tatanan sosial juga menghasilkan pola-pola 

interaksi yang berkembang atas dasar hak dan kewajiban yang mewujudkan 

struktur sosial yang selanjutnya akan menghasilkan lingkungan sosial yang 

mengharuskan manusia untuk beradaptasi melalui sosialisasi demi 

kelangsungan hidupnya.  

Dalam lingkungan sosial manusia berada dalam hubungan dengan 

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

dan  melalui pranata sosial dan perangkat lainnya di lingkungan sosial ini 

manusia mengembangkan pandangan hidup, ideologi, perangkat nilai serta 

berbagai hasil pemikiran. Oleh sebab itu lingkungan sosial turut menentukan 

peranan dan arah pembangunan lingkungan buatan dan lingkungan alam. 

Kelangsungan hidup yang berkepanjangan dalam satu lingkungan hidup 

sosial, memberikan pengalaman hidup dan terbentuknya pola-pola perilaku 

dan nilai-nilai hidup yang dipertahankan sebagai sistem sosial dan budaya.  

Masyarakat lokal akan merasa memiliki dan peduli terhadap 

kawasan ekoturisme apabila mendapatkan keuntungan  finansial, baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang dapat dimaksimalkan peranannya 

melalui pemberdayaan kapasitas lokal, termasuk dalam hal pengelolaannya.  

Masyarakat sekitar lokasi turisme memiliki peran dan tanggung jawab 

besar dalam mengelola dan mengembangkan suatu wilayah objek turisme, 

agar nilai jual kawasan turisme tersebut meningkat dan diminati turis. Oleh 

sebab itu masyarakat lokal harus bekerja sama dengan pengelola dan 

stakeholder secara positif. Selain itu perilaku sosial budaya dari masyarakat 

juga berpengaruh terhadap keberlanjutan dan pengelolaan kawasan turisme, 

sehingga memiliki dampak langsung bagi masyarakat lokal. 
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Banyak wisatawan yang datang di lokasi wisata berasal dari tempat 

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

kota datang ke pedesaan. Para wisatawan ini tentu saja memiliki latar 

kebudayaan yang berbeda-beda dari kebudayaan penduduk lokal (setempat) 

lokasi wisata. Hal ini membuat intensnya interaksi sosial antara wisatawan 

dan penduduk lokal, yang dapat bersifat positif ataupun negatif.  

Ekoturisme mengarahkan agar kegiatan turis lebih ramah lingkungan 

dan tidak bersifat destruktif, intruktif, polutan, dan eksploitatif terhadap 

budaya turisme lokal yang merupakan salah satu intisari bagi pengembangan 

turisme. Ekoturisme harus mampu mengangkat harkat dan martabat 

masyarakat lokal yang umumnya memiliki posisi tawar yang lebih rendah, 

sehingga menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian pelaku dalam 

pengembangan suatu kawasan turisme sehingga memiliki peran lebih besar 

untuk terlibat langsung dan turut serta dalam pengambilan keputusan. 

 

 

 

F. Simpulan 

Lingkungan hidup dapat melintasi semua sektor, termasuk sektor 

turisme. Turisme merupakan suatu industri yang keberlanjutannya 

ditentukan oleh baik-buruknya lingkungan di lokasi turisme tersebut. 

Turisme akan berkembang berbanding lurus  dengan mutu peningkatan suatu 

lingkungan. Setiap daerah turisme memiliki keunikan dan kekhasan masing-

masing mengenai lingkungan hidupnya, yang harus diperhatikan, dijaga dan 

dipelihara sesuai peruntukkannya. Hal ini akan berpengaruh bagi 

keseimbangan sub-sub sistem lainnya dalam ekosistem lokasi turisme 

tersebut. 

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan mengandung sumber daya 

alam yang potensial untuk pengembangan turisme.  Banyak pulau-pulau di 

Indonesia yang menjadi tujuan turisme dari turis lokal maupun 



 

 
 

47 

mancanegara,  dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan devisa 

negara. Permasalahannya, potensi yang ada tersebut belum dimanfaatkan 

secara optimal, hal ini disebabkan kurang terintegrasinya berbagai 

komponen  yang memang dibutuhkan dalam kegiatan turisme. Turisme juga 

merupakan suatu industri yang ditentukan oleh eksistensi kualitas 

lingkungan hidupnya. Turisme dapat berkembang baik,  dengan dukungan  

kualitas lingkungan hidup yang maksimal.  Pengembangan turisme ini dapat 

mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Turisme 

tidak hanya sekedar melakukan aktivitas kunjungan pengamatan dan 

observasi saja, melainkan juga aktivitas konservasi lingkungan.  

Turisme merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara 

temporer dan tidak permanen,  dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan 

turisme dengan alasan untuk menghabiskan waktu liburan atau waktu 

senggang dalam rangka mencari penyegaran ataupun hiburan, untuk 

menghilangkan stres akibat kegiatan rutinitas seperti bekerja, atau sekedar 

meluangkan penat sejenak. Melalui aktivitas turisme ini, membuat tubuh  

dan otak dimanjakan untuk menjadi fresh kembali. Orang yang berturisme 

(turis) melakukan perjalanan ke lokasi wisata pasti memerlukan berbagai 

kebutuhan hidup seperti: makan, minum, tempat penginapan, transportasi, 

dan lain sebagainya. Turisme tidak saja hanya menikmati keindahan alam 

setempat, tetapi juga mengamati, mengobservasi, mengenali dan 

mempelajari keunikan dari  keseharian penduduk dan budayanya yang 

berada di sekitar lokasi turisme; yang merupakan juga dari  sebagian daya 

tarik dari berbagai obyek turisme yang dicari turis. Pengembangan turisme 

tidak saja berkaitan dengan berkaitan dengan pemeliharaan dengan 

lingkungan hidup lokasi turisme setempat, melainkan juga turut 

menghormati budaya masyarakat setempat pula.  

Pengembangan turisme ini erat kaitannya dengan mutu suatu 

lingkungan  daerah yang sensitif terhadap kerusakan lingkungan. 

Peningkatan kegiatan wisata berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan, 
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seperti: pencemaran lingkungan, kerusakan pemandangan, vandalisme, atau 

sikap penduduk yang tidak ramah. Untuk mengatasi berbagai kerusakan 

lingkungan tersebut, dilakukanlah berbagai cara, yang tidak hanya bersifat 

teknis semata melainkan juga dengan upaya dan usaha yang bersifat edukatif 

dan persuasif, agar kegiatan turisme memiliki efek jangka panjang yang 

positif. 

Ekoturisme merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, 

sehingga perlu diintegrasikan nilai-nilainya dalam pendidikan lingkungan. 

Pengelolaan daerah wisata harus diimbangi dengan pendidikan lingkungan 

secara terpadu,  agar kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa 

sumber lingkungan dilakukan secara menyeluruh  untuk mencapai hasil 

pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Edukasi bagi ekologi social  

dapat diberikan secara formal maupun informal. Pendidikan konservasi 

lingkungan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai positif dan 

memperkuat nilai-nilai yang ada, serta mengembangkan ketrampilan terkait 

dengan kegiatan ekoturisme serta  pemeliharaan lingkungannya. 
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