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BAB 1 
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP  

SATUAN KARYA PRAMUKA KALPATARU  
 

1.1. Pengertian  

KALPATARU dalam bahasa Sansekerta berarti pohon kehidupan. Lambang 
yang terdapat pada relief Candi Mendut dan Prambanan, Jawa Tengah ini 
diangkat ke permukaan menjadi nama sebuah penghargaan di bidang 
lingkungan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok masyarakat 
yang telah menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan fungsi 
lingkungan hidup. Pendahulu Bangsa Indonesia menorehkan pahatan  
KALPATARU untuk menggambarkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, 
selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup. 

Saka Kalpataru adalah Satuan Karya Pramuka tempat meningkatkan 
pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan, kepemimpinan 
Pramuka Penegak dan Pandega serta wadah untuk menanamkan 
kepedulian dan rasa tanggungjawab dalam mengelola, menjaga, 
mempertahankan dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan 
generasi sekarang dan mendatang. 

Satuan Karya Pramuka Kalpartaru yang disingkat dengan Saka Kalpataru 
meliputi tiga (3) Krida yaitu :  

1) Krida 3R (Reduce, Reuse, Recycle);  
2) Krida Perubahan Iklim; dan  
3) Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati.  

 
1.2. Tujuan 

Pembentukan Saka Kalpataru bertujuan untuk memberi wadah pendidikan 
dan pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk 
menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, pengalaman 
dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, khususnya 
yang berkaitan dengan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH) yang menjadi bekal penghidupan untuk mengabdi pada 
masyarakat, bangsa dan negara. 
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Kegiatan Saka Kalpataru adalah pengenalan, penyaluran minat dan 
pengembangan bakat anggota gerakan Pramuka dalam bidang yang 
berkaitan dengan substansi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH). Kegiatan diarahkan untuk    pengembangan dan pembinaan 
watak, mental, rohani, jasmani, bakat pengetahuan, pengalaman dan 
kecakapan yang dijalankan secara terus menerus menggunakan prinsip 
dasar dan metode kepramukaan serta sistem Among yang dilakukan secara  
berkelanjutan, sederhana, bersifat improvisasi, swadaya dan membawa 
hasil nyata. 

Bentuk dan macam kegiatan Saka Kalpataru antara lain: 
1) Latihan Saka secara berkala terkait materi Krida Lingkungan Hidup  
2) Perkemahan Bakti Saka dalam rangka bakti lingkungan kepada 

masyarakat  
3) Perkemahan Saka untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman 

(kampanye lingkungan) 
4) Kegiatan khusus untuk kepentingan terkait hari hari peringatan 

lingkungan hidup sedunia, kegiatan lomba, hari Pramuka dll  
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  BAB II 

KRIDA 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) 

 
Konsep 3R yaitu Reuse (Guna ulang)  yaitu kegiatan penggunaan kembali 
sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun 
fungsi lain; Reduce (Mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang 
menyebabkan timbulnya sampah, dan  Recycle (Mendaur ulang) yaitu 
mengolah sampah menjadi produk baru. Ketiganya merupakakan 
paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang memandang sampah 
sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat 
dimanfaatkan antara lain untuk kompos, energi, bahan bangunan maupun 
sebagai bahan baku industri. Sedangkan yang dibuang adalah sampah 
yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak 
mempunyai nilai ekonomi. Pengelolaan sampah dilakukan dengan 
pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan dari 
produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase 
produk sesudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian 
dikembalikan secara aman ke media lingkungan.  
 
Pelaksanaan 3R tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka 
mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya 
masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga 
menyangkut pengaturan (manajemen) yang tepat dalam pelaksanaannya.   
Penerapan konsep 3R dalam kehidupan sehari-hari harus menjadi bagian 
penting dalam Saka Kalpataru mengingat pelaksaan 3R menjadi bagian 
dalam proses perubahan perilaku masyarakat moderen di Indonesia yang 
perlu ditanamkan sejak dini. Krida 3R dalam Pramuka Saka Kalpataru 
mempunyai 3 (tiga) Syarat Kecakapan Khusus (SKK) yaitu : 

1) SKK Komposting;  
2) SKK Daur Ulang; dan  
3) SKK Bank Sampah 

 
Uraian selengkapnya disajikan pada SKK khususnya untuk Pramuka 
Penegak dan Pandega, serta materi ajar. 
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2.1.  SKK Komposting 

Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK)  Komposting,  maka 
ditetapkan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) untuk Pramuka Penegak dan 
Pandega sebagai berikut : 

a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 
1) Memahami dan mampu menjelaskan tahapan pembuatan kompos 

dan manfaatnya  
2) Dapat membuat bioaktivator 
3) Dapat membuat kompos secara anaerob dan aerob  
4) Dapat membuat alat pembuat kompos secara sederhana 
5) Dapat mensosialisasikan cara membuat kompos kepada teman 

sebaya dan lingkungan 
6) Membantu 2 (dua) orang pramuka siaga dan 2 (dua) orang 

pramuka penggalang untuk memperoleh TKK komposting 
b. Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 

1) Memahami dan mampu menjelaskan strategi percepatan proses 
pengkomposan secara lebih detail 

2) Dapat membuat bioaktivator 
3) Mampu mengajarkan teknik membuat kompos kepada teman dan 

masyarakat 
4) Mampu mengembangkan alat pembuat kompos 
5) Menginisiasi terbentuknya kelompok binaan tentang pembuatan 

kompos 
6) Membantu 2 (dua)  orang  pramuka penggalang dan 2 (dua) orang 

pramuka penegak untuk memperoleh TKK komposting 

2.2.  SKK Daur Ulang 

Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK)  Daur Ulang, maka 
ditetapkan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) untuk Pramuka Penegak dan 
Pandega sebagai berikut : 
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a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 
1) Memahami dan mampu menjelaskan arti, manfaat dan tahapan 

daur ulang yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar tempat 
tinggal.   

2) Dapat menjelaskan kepada teman sebaya dan lingkungan praktek 
daur ulang, minimal 2 (dua) jenis.  

3) Melakukan kampanye berkelompok tentang daur ulang sampah 
dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkup 
tempat tinggal sekitarnya 

4) Dapat melaksanakan praktek daur ulang  dan memasarkannya  
5) Membantu 2 (dua) orang pramuka siaga dan 2 (dua) orang 

pramuka penggalang untuk memperoleh TKK daur ulang. 
b. Pramuka Pandega  (21-25 Tahun) 

1) Mampu memahami dan menjelaskan inovasi pengolahan dan 
pemanfaatan daur ulang sampah 

2) Mampu mewujudkan salah satu inovasi pengolahan 
dan/pemanfaatan daur ulang sampah dan memasarkannya 

3) Melakukan kampanye individu  tentang daur ulang dan 
pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 
masyarakat yang lebih luas. 

4) Dapat membantu 2 (dua)  orang penggalang dan 2 (dua) orang 
penegak meraih SKK Daur ulang 

2.3.  SKK  Bank Sampah 

Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK)  Bank Sampah,  maka 
ditetapkan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) untuk Pramuka Penegak dan 
Pandega sebagai berikut : 

a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 
1) Memahami dan mampu menjelaskan tentang program Bank 

Sampah, manfaat, persyaratan, mekanisme kerja dan 
pelaksanaannya.  

2) Memahami dan mampu membuat rencana pendirian Bank Sampah 
di lingkungan sekitar tempat tinggal 

3) Melakukan kampanye pendirian Bank Sampah kepada masyarakat 
lingkungan sekitar 
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4) Melakukan   penyetoran sampah ke  Bank Sampah minimal 9 kali  
5) Mampu mengajak 2 (dua)  orang siaga dan 2 (dua) orang 

penggalang untuk mendapatkan TKK Bank Sampah 
 

b. Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 
1) Memahami dan mampu menjelaskan strategi pendirian Bank 

Sampah 
2) Dapat melakukan penyuluhan tentang Bank Sampah paling sedikit 

1 (satu) kali dalam 2  (dua) bulan. 
3) Berpartisipasi dalam pengelolaan Bank Sampah di wilayah sekitar 
4) Mampu mengajak 2 (dua) orang penggalang dan  2 (dua) penegak 

untuk mendapatkan TKK Bank Sampah 
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BAB III 

KRIDA PERUBAHAN IKLIM 

 
Krida Perubahan Iklim merupakan krida yang dapat menggerakan generasi 
muda yang tergabung dalam pramuka untuk mengatasi persoalan 
perubahan iklim yang  terjadi di bumi ini, upaya tersebut baik dilakukan 
melalui adaptasi maupun mitigasi.  Adaptasi merupakan cara penyesuaian 
yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan 
reaksi terhadap perubahan iklim. Sementara mitigasi merupakan usaha 
menekan penyebab perubahan iklim, seperti mengurangi gas rumah kaca 
dan lainnya agar resiko terjadinya perubahan iklim dapat diminimalisir atau  
dicegah. Untuk menggerakan Pramuka mengatasi perubahan iklim, disusun  
empat Syarat Kecakapan Khusus (SKK) sebagai berikut :  

1) SKK Konservasi dan Hemat Air;  
2) SKK Hemat Energi Listrik; dan  
3) SKK Transportasi Hijau;  

 
3.1.  SKK Konservasi dan Hemat Air  
Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Konservasi dan Hemat 
Air, maka ditetapkan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) untuk Pramuka 
Penegak dan Pandega sebagai berikut: 
a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 

1) Mampu menjelaskan keterkaitan  antara  konservasi dan hemat air 
dengan penanganan dampak perubahan iklim beserta contohnya 

2) Mampu menjadi contoh pelaku konservasi dan hemat air di 
keluarga dan masyarakat sekitar 

3) Melakukan sosialisasi konservasi dan hemat air kepada teman dan 
masyarakat  sekitar 

4) Mampu membuat alat konservasi dan penghemat air secara 
sederhana di tempat tinggalnya 

5) Membantu 2 (dua) orang pramuka siaga dan 2 (dua) orang 
pramuka pengggalang mendapatkan TKK konservasi dan hemat air 
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b. Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 
1) Mampu menjelaskan keterkaitan  antara  konservasi dan hemat air 

dengan penanganan dampak perubahan iklim beserta contohnya 
2) Mampu menjadi contoh pelaku konservasi dan hemat air di 

keluarga dan masyarakat  
3) Mampu memberikan penyuluhan tentang konservasi dan 

penghematan air kepada masyarakat luas 
4) Mampu mengembangkan alat konservasi dan penghemat air 
5) Membantu 2 (dua) orang pramuka penggalang dan 2 (dua) orang 

pramuka panegak mendapatkan TKK konservasi dan hemat air 
 

3.2.  SKK Hemat Energi Listrik 
Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Hemat Energi Listrik, 
maka ditetapkan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) untuk Pramuka Penegak 
dan Pandega sebagai berikut: 
a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 

1) Mampu menjelaskan keterkaitan hemat energi listrik  dan 
manfaatnya terhadap penanganan perubahan iklim 

2) Mampu menjadi contoh dalam melakukan hemat energi listrik di 
keluarga  

3) Melakukan sosialisasi penghematan energi listrik kepada teman 
dan masyarakat  sekitar 

4) Mampu menjelaskan cara atau praktek menghemat energi listrik 
5) Mampu melakukan audit energi listrik sederhana di tempat 

tinggalnya  
6) Mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi energi listrik 

terbarukan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya/magang di 
lokasi proyek energi terbarukan 

7) Membantu 2 (dua) orang pramuka siaga dan 2 (dua) orang 
pramuka pengggalang mendapatkan TKK penghemat energi listrik 

b. Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 
1) Mampu menjelaskan keterkaitan hemat energi listrik dan 

manfaatnya terhadap penanganan perubahan iklim 
2) Mampu menjadi contoh sebagai penghemat energi  listrik di 

masyarakat  
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3) Mampu memberikan penyuluhan tentang penghematan energi  
listrik kepada masyarakat luas 

4) Menggunakan alat penghemat energi listrik 
5) Mampu menggerakan masyarakat untuk melakukan audit energi 

listrik sederhana ditempat tinggalnya  
6) Mampu mengembangkan pemanfaatan potensi energi terbarukan 

di wilayahnya 
7) Membantu 2 (dua) orang pramuka penggalang dan 2 (dua) orang 

pramuka penegak mendapatkan TKK penghemat energi listrik 
 
3.3. SKK Transportasi Hijau 
Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Transportasi Hijau, 
merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan 
bakar fosil, boros bahan bakar dan beremisi tinggi, dengan antara lain 
bersepeda, kendaraan umum dan alternatif lainnya,  maka ditetapkan 
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) untuk Pramuka Penegak dan Pandega 
sebagai berikut: 
 
a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 

1) Mampu menjelaskan keterkaitan penggunaan transportasi hijau 
dan manfaatnya terhadap penanganan perubahan iklim 

2) Mampu menjadi contoh untuk penggunaan transportasi hijau di 
keluarga dan masyarakat sekitar 

3) Mampu menghitung secara sederhana manfaat ekonomi dan 
ekologi dari penggunaan transportasi hijau secara individu salah 
satunya dengan menghitung karbon yang dihasilkan dengan  
kalkulator karbon 

4) Melakukan sosialisasi transportasi hijau kepada teman dan 
masyarakat  sekitar 

5) Menggunakan  sepeda dalam kegiatan pramuka minimal  4 
(empat)kali sebulan atau dengan modal transportasi hijau lainnya  

6) Membantu  2 (dua) orang pramuka siaga dan 2 orang pramuka 
pengggalang mendapatkan TKK transportasi hijau 
 
 
 



| Saka Kalpataru18
 

b. Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 
1) Mampu menjelaskan keterkaitan penggunaan transportasi hijau 

dan manfaatnya terhadap penanganan perubahan iklim 
2) Mampu menjadi contoh sebagai pengguna transportasi hijau di 

masyarakat  
3) Mampu mengkampanyekan cara penghitungan sederhana manfaat 

ekonomi  dan ekologi dari penggunaan transportasi hijau kepada 
masyarkat 

4) Mampu mengkampanyekan  dan melakukan gerakan aksi massal 
penggunaan transportasi hijau  

5) Mampu memberikan penyuluhan tentang transportasi hijau kepada 
masyarakat luas 

6) Membantu 2 (dua) orang pramuka penggalang dan 2 (dua)  orang 
pramuka panegak mendapatkan TKK transportasi hijau 
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BAB IV 
KRIDA  KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI   

 

Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) merupakan upaya  
pengelolaan sumber daya alam hayati yang  pemanfaatannya dilakukan 
secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya  dengan 
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman beserta nilai 
yang terkandung di dalamnya.  Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati 
dalam Saka Kalpataru terdiri dari : 

1) SKK Pelestari Sumberdaya Genetik 
2) SKK Pelestari Ekosistem; dan  
3) SKK Jasa Lingkungan  

 
4.1.  SKK Pelestari Sumberdaya Genetik  

Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK)  Pelestari Sumberdaya 
Genetik dan Spesies  yang merupakan bagian penting untuk mendukung 
keberlanjutan kehidupan manusia sehari-hari, maka ditetapkan syarat 
kecakapan khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega sebagai berikut : 

a.  Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 
1) Mampu memahami  dan menjelaskan pengertian sumber daya 

genetik dan pelestariannya 
2) Mampu memahami dan menjelaskan manfaat sumber daya genetik 
3) Mampu memotivasi teman sebaya dan keluarga untuk menanam 2 

(dua) jenis  tanaman asli  daerah yang dapat dimanfaatkan (mis. 
obat, sayuran, buah, dll)  di lingkungan sekitar tempat tinggal 

4) Pernah mengunjungi tempat pelestarian sumber daya genetik  
sedikitnya  3 (tiga) kali dan mampu melaporkan hasil  secara 
tertulis 

5) Memahami dan dapat menjelaskan flora dan fauna identitas di 
wilayah tempat tinggalnya (provinsi/kabupaten/kota) 

6) Membantu 2 (dua) orang  siaga dan 2 (dua) orang penggalang 
mendapatkan TKK pelestari sumber daya genetiik 

b. Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 
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1) Mampu menjelaskan  pengertian sumber daya  genetik  dan 
pelestariannya secara rinci  

2) Mampu menjelaskan manfaat sumber daya genetik 

3) Mampu menggerakkan teman dan masyarakat untuk menanam 2 
(dua) jenis tanaman asli provinsi yang dapat dimanfaatkan (mis. 
obat, sayuran, buah, dll)  di lingkungan sekitar tempat tinggal 

4) Pernah mengikuti  praktek  kerja di tempat   pelestarian sumber 
daya genetik  dan mampu melaporkan hasil praktek  kerja secara 
tertulis 

5) Mampu menjelaskan flora dan fauna identitas di wilayah tempat 
tinggalnya (provinsi/kabupaten/kota) secara rinci 

6) Membantu 2 (dua) orang penggalang dan 2 (dua) orang penegak 
mendapatkan TKK Pelestari Sumber Daya Geneti 
 

4.2.  SKK Pelestari Ekosistem 

Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK)  Pelestari Ekosistem 
merupakan upaya yang harus dilakukan dalam  kehidupan sehari-hari, 
untuk mendukung kehidupan seluruh sistem di Indonesia dan juga dunia,  
maka ditetapkan syarat kecakapan khusus untuk Pramuka Penegak dan 
Pandega sebagai berikut : 

a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 
1) Dapat menjelaskan pengertian dan memahami  tipe  ekosistem 

minimal  9 (sepuluh )  
2) Melaksanakan kegiatan pelestarian ekosistem alami atau buatan 

di lingkungan sekitarnya 
3) Dapat mengukur tingkat pencemaran/kerusakan ekosistem  
4) Mampu memotivasi teman sebaya dan keluarga untuk 

melaksanakan pelestarian ekosistem 
5) Membantu 2 (dua) orang  siaga dan 2 (dua)  orang penggalang 

mendapatkan TKK Pelestarian Ekosistem 
 

b.   Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 
1) Mampu menjelaskan pengertian dan memahami dan menjelaskan 

pengertian tipe  ekosistem  minimal 15 (lima belas) tipe 
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2) Melaksanakan pelestarian ekosistem alami dan buatan 
dilingkungan sekitarnya 

3) Dapat mengukur tingkat pencemaran/kerusakan ekosistem  
4) Mampu menggerakan teman dan masyarakat untuk melakukan 

gerakan pelestarian ekosistem 
5) Membantu 2 (dua) orang Penggalang dan 2 (dua) orang Penegak 

mendapatkan TKK Pelestari ekosistem 

4.3.  SKK Jasa Lingkungan 

Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK)  Jasa Lingkungan 
merupakan upaya memahami manfaat ekosistem secara tidak langsung 
dan tidak langsung yang meliputi antara lain jasa wisata alam, jasa 
perlindungan tata air (hidrologi), jasa dari jenis-jenis keanekaragaman 
hayati, pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan alam, 
penyerapan dan penyimpanan karbon (carbon offset), maka ditetapkan 
syarat kecakapan khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega sebagai 
berikut : 

a. Pramuka Penegak (16-20 Tahun) 
1) Memahami dan dapat menjelaskan pengertian jasa lingkungan 
2) Dapat mengidentifikasi jenis jasa lingkungan yang ada 

dilingkungan tempat tinggal sekitarnya 
3) Mampu melaksanakan upaya pelestarian jasa  lingkungan  di 

lingkungan tempat tinggal sekitarnya 
4) Dapat membuat teknologi terapan sederhana untuk pemanfaatan  

jasa lingkungan  di lingkungan tempat tinggal sekitarnya 
5) Membantu 2 (dua) orang siaga dan 2 (dua) orang penggalang 

untuk mendapatkan TKK Jasa Lingkungan 
b. Pramuka Pandega (21-25 Tahun) 

1) Mampu mengkaji  manfaat ekonomi dari jasa lingkungan yang ada 
dilingkungan tempat tinggal sekitarnya 

2) Mampu menggerakkan teman sebaya  dan masyarakat untuk 
melaksanakan upaya pelestarian  jasa lingkungan dilingkungan 
tempat tinggal sekitarnya 
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3) Dapat membuat teknologi terapan sederhana minimal 2 (dua) 
untuk pemanfaatan  jasa lingkungan  di lingkungan tempat tinggal 
sekitarnya 

4) Membantu 2 (dua) orang penggalang dan 2 (dua) orang penegak 
untuk mendapatkan TKK Jasa Lingkungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Saka Kalpataru | 23
 

  BAB V 

SYARAT KECAKAPAN KHUSUS (SKK) SAKA KALPATARU 
UNTUK SIAGA DAN PENGGALANG 

Ditingkat siaga dan penggalang, untuk memperoleh Tanda Kecakapan 
Khusus (TKK) dari setiap krida, maka ditetapkan Syarat Kecapakan Khusus 
sebagai berikut : 

1. Krida 3R 
1.1. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Komposting, untuk memperoleh 

Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Komposting bagi Pramuka Siaga 
dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria berikut : 

a.  Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  
1) Dapat menyebutkan 3 (tiga)  manfaat kompos 
2) Dapat menyebutkan tahap pembuatan Kompos 
3) Pernah  melihat tempat pembuatan kompos 

b. Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 
1) Dapat menjelaskan tahapan proses pembuatan kompos 
2) Dapat menjelaskan manfaat kompos secara ekonomi, sosial  

dan ekologi 
3) Pernah mengunjungi proses pembuatan kompos dan 

membuat laporan tertulis 
4) Dapat mempraktekan pembuatan kompos dengan salah 

satu  cara  anaerob  
 

1.2. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Daur Ulang untuk memperoleh 
Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Daur Ulang bagi Pramuka Siaga 
dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria berikut : 
a. Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  

1) Dapat mengenal tentang   daur ulang  
2) Dapat menyebutkan manfaat dari daur ulang sampah 

anorganik 
3) Dapat menyebutkan barang – barang yang dapat 

dimanfaatkan untuk daur ulang, minimal 3 (tiga) jenis 
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4) Dapat membuat  satu jenis barang daur ulang secara 
sederhana dan menggunakannya 

5) Pernah melihat proses daur ulang sampah anorganik 
b. Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 

1) Dapat menjelaskan arti daur ulang dan manfaatnya, 
serta memberikan contoh praktek daur ulang dalam 
skala Rumah Tangga dan Sekolah. 

2) Dapat menjelaskan cara praktek daur ulang sampah 
anorganik minimal dua macam/jenis 

3) Dapat membuat  minimal 2 (dua) jenis barang daur 
ulang  

4) Dapat memanfaatkan produk / barang daur ulang 
dalam kegiatan sehari-hari minimal 3 (tiga) jenis  

 
1.3. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Bank Sampah untuk memperoleh 

Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Bank Sampah bagi Pramuka Siaga 
dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria berikut : 
a. Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  

1) Dapat mengenal tentang Bank Sampah 
2) Dapat menjelaskan manfaat  bank sampah. 

b. Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 
1) Dapat mengenal dan menjelaskan program Bank Sampah 

dan manfaatnya.  
2) Dapat  menjelaskan  persyaratan, mekanisme kerja dan 

pelaksanaan bank sampah. 
3) Pernah melihat bank sampah 
4) Melakukan   penyetoran sampah ke  bank sampah minimal 

5 (lima) kali 
 
2. Krida Perubahan Iklim  
2.1.  SKK Konservasi dan Hemat Air  
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Konservasi dan Hemat Air, untuk 
memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Konservasi dan Hemat Air 
bagi  Pramuka Siaga dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria 
berikut : 
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a.  Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  
1) Dapat menyebutkan pengertian dan manfaat hemat air 
2) Dapat melakukan satu  kegiatan penghematan air di 

rumahnya  
3) Dapat menceritakan pengertian dan manfaat hemat air 

kepada teman  
b.  Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 

1) Dapat menjelaskan pengertian konservasi dan manfaat 
hemat air  

2) Dapat melakukan penghematan air di rumah, sekolah dan 
perkemahan  

3) Dapat menjelaskan cara-cara konservasi dan hemat air  
4) Dapat mengajak teman untuk konservasi dan hemat air 

 
2.2.  SKK Hemat Energi Listrik 
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Hemat Energi Listrik, untuk memperoleh 
Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Hemat Energi Listrik bagi  Pramuka Siaga 
dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria berikut : 

a.  Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  
1) Dapat menyebutkan pengertian dan manfaat hemat listrik  
2) Dapat menceritakan pengertian dan manfaat hemat listrik 

kepada teman sebaya 
b.  Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 

1) Dapat menjelaskan pengertian dan manfaat hemat listrik  
2) Dapat melakukan penghematan listrik di rumah dan 

sekolah  
3) Dapat menjelaskan cara-cara penghematan listrik  
4) Dapat menjelaskan dan memberi contoh energi alternatif 

terbarukan 
5) Dapat mengajak teman sebaya untuk hemat energi listrik  

 
2.3.  SKK Transportasi Hijau 
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Transportasi Hijau, untuk memperoleh 
Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Transportasi Hijau bagi  Pramuka Siaga 
dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria berikut : 
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a.  Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  
1) Dapat menngenal tentang transportasi hijau  
2) Dapat melakukan satu kegiatan sederhana transportasi 

hijau  
3) Dapat menceritakan  manfaat transportasi hijau kepada 

teman  
b.  Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 

1) Dapat menjelaskan pengertian dan manfaat transportasi 
hijau  

2) Dapat menjelaskan jenis-jenis transportasi hijau 
3) Menggunakan  sepeda dalam kegiatan pramuka minimal  2 

(dua) kali sebulan atau dengan modal transportasi hijau 
lainnya  

4) Dapat mengajak teman untuk menggunakan transportasi 
hijau 
 

3. Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati 
3.1.  SKK Pelestari Sumberdaya Genetik 
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pelestari Sumberdaya Genetik, untuk 
memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pelestari Sumberdaya Genetik 
bagi  Pramuka Siaga dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria 
berikut : 

a.  Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  
1) Dapat mengenal  dan mengerti tentang sumberdaya 

genetik  
2) Dapat menyebutkan manfaat sumber daya genetik paling 

sedikit 3 (tiga) 
3) Dapat menyebutkan keragaman genetik  pada satu jenis 

tumbuhan atau hewan 
4) Pernah mengunjungi tempat pelestarian sumberdaya 

genetik  
5) Dapat menyebutkan flora dan fauna identitas di wilayah 

tempat tinggalnya (provinsi/kabupaten/kota) 
 b.  Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 

1) Dapat menjelaskan pengertian sumber daya genetik 
2) Dapat menjelaskan manfaat sumber daya genetik 
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3) Pernah mengunjungi tempat pelestarian sumber daya 
genetik sedikitnya 2  (dua) kali  dan menuliskan hasil 
kunjungan 

4) Menanam 2 (dua) jenis tanaman (mis. obat, sayuran, 
buah, dll)  di lingkungan sekitar tempat tinggal 

5) Dapat menjelaskan flora dan fauna identitas di wilayah 
tempat tinggalnya (provinsi/kabupaten/kota) 

 
3.2.  SKK Pelestari Ekosistem 
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pelestari Ekosistem, untuk memperoleh 
Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pelestari Ekosistem bagi  Pramuka Siaga 
dan Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria berikut : 

a.  Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  
1) Dapat mengenal  tentang  ekosistem dan upaya 

pelestariannya  
2) Dapat menyebutkan tipe-tipe ekosistem minimal  5  (lima) 
3) Dapat menceritakan ekosistem yang ada di lingkungan 

sekitar tempat tinggalnya 
4) Dapat menyebutkan penyebab kerusakan ekosistem 

minimal  2 (dua) 
b. Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 

1) Dapat menjelaskan pengertian dan manfaat ekosistem 
alami dan buatan  

2) Dapat menjelaskan tipe-tipe ekosistem minimal  5 (lima) 
tipe 

3) Dapat menjelaskan minimal 2 (dua) faktor penyebab 
kerusakan ekosistem 

4) Dapat menjelaskan pengertian, tipe dan penyebab 
pencemaran / kerusakan ekosistem kepada  teman sebaya 

5) Dapat mengukur tingkat pencemaran/kerusakan ekosistem 
secara sederhana 

6) Pernah mengikuti kegiatan pelestarian ekosistem alami  
dan buatan  dilingkungan tempat tinggalnya minimal 2 
(dua) kali 
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3.2.  SKK Jasa Lingkungan 
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Jasa Lingkungan, untuk memperoleh 
Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Jasa Lingkungan bagi  Pramuka Siaga dan 
Penggalang diharapkan dapat mencapai kriteria berikut : 

a.  Pramuka Siaga (7-9 Tahun)  
1) Dapat mengenal tentang  jasa lingkungan  
2) Pernah mengunjungi salah satu tempat kegiatan/aktivitas 

pemanfaatan  jasa lingkungan  
b.  Pramuka Penggalang (11-15 Tahun) 

1) Dapat menjelaskan pengertian jasa lingkungan 
2) Menyebutkan jenis jasa lingkungan dan manfaatnya  
3) Menjelaskan cara pemanfaatan jasa lingkungan 
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BAB VI 

PROSES PENCAPAIAN TANDA KECAKAPAN KHUSUS 

 

6.1. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan Tanda Kecakapan 
Khusus (TKK) Kelompok Kalpataru 

 
6.1.a. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) kelompok Kalpataru 

1) Syarat Kecakapan Khusus Kelompok Kalpataru disingkat SKK 
Kalpataru adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang 
Pramuka untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus/ TKK 
Kalpataru . 

2) Kecakapan Khusus Kalpataru adalah Kecakapan, kepandaian, 
keterampilan dan kemahiran dibidang Lingkungan Hidup 
meliputi kecakapan khusus Krida Konservasi Keanekaragaman 
Hayati, Krida 3 R ( Reduce, Reuse, dan Recycle ) dan Krida 
Perubahan Iklim. 

3) Syarat Kecakapan Khusus atau SKK dalam Gerakan Pramuka 
adalah salah satu kurikulum pendidikan kepramukaan. 

 
6.1.b. Tanda Kecakapan Khusus/TKK Kelompok Kalpataru 

1) Tanda Kecakapan Khusus/TKK Kalpataru adalah tanda yang 
menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan , dan 
kemahiran dibidang Kalpataru atau Lingkungan Hidup. 

2) Tanda Kecakapan Khusus /TKK Kalpataru merupakan indikator 
kecakapan yang dimiliki oleh pemakainya. 

 
6.2.  Mengapa harus dengan TKK. 

1) Pendidikan Kepramukaan wajib melaksanakan sistem Tanda 
kecakapan karena hal tersebut merupakan implementasi dari 
Undang-undang, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga 
Gerakan Pramuka. 

2) Tanda Kecakapan Khusus/TKK adalah sebagai alat pendidikan 
untuk mendorong dan merangsang para Pramuka memperoleh 
kecakapan dan keterampilan sebanyak-banyaknya yang berguna 
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bagi kehidupan dan penghidupannya kelak sesuai dengan minat 
dan bakatnya sehingga menjadi manusia wiraswasta dan 
mandiri. 

 
6.2.1. Bidang dan Tingkat Kecakapan Khusus Kelompok 

Kalpataru. 
1) Kecakapan Khusus sesuai dengan Keputusan Kwarnas Nomor 

132 tahun 1979 dibagi menjadi 5 bidang : 
(1) Bidang agama, moral, spiritual, pembentukan dan watak 
(2) Bidang patriotism dan seni budaya. 
(3) Bidang ketangkasan dan kesehatan 
(4) Bidang keterampilan dan teknik pembangunan 
(5) Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong-royong, 

ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan 
lingkungan hidup. 

2) Kecakapan Khusus kelompok Kalpataru masuk dalam bidang 
sosial, perikemanusiaan, gotong-royong, ketertiban masyarakat, 
perdamaian dunia dan lingkungan hidup. 

3) Sesuai dengan Keputusan Kwarnas Nomor 45 tahun 1996 
tentang pengembangan SKK dan TKK dalam Gerakan Pramuka, 
Tingkat Kecakapan Khusus kelompok Kalpataru adalah, 
Kecakapan Khusus Pramuka Siaga, Penggalang,  Penegak, dan  
Pandega. 

 
6.2.2.  Penguji SKK Kalpataru 

1) Penguji SKK berupa Tim sedikitnya 2 (dua) orang berunsurkan 
Pamong Saka dan Instruktur Saka. 

2) Penguji SKK harus memperhatikan : 
a. Berusaha agar proses ujian dirasakan menyenangkan dan 

tidak menakutkan 
b. Memahami batas-batas kemampuan mental, fisik, dan 

intelegensi Pramuka yang diuji. 
c. Daya usaha, ketekunan, dan kesungguhan yang ditunjukkan 

oleh Pramuka yang diuji. 
d. Ujian dilaksanakan perorangan atau satu demi satu, tidak 

secara kelompok. Ada kemungkinan ujian yang harus 
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dilaksanakan melalui tugas kelompok misalnya diskusi , 
tetapi penilaian dilakukan perorangan. 

3) Waktu pelaksanaan ujian SKK 
a. Pada waktu yang disepakati bersama antara yang diuji dan 

penguji. 
b. Mata ujian satu demi satu sebanyak mungkin dalam bentuk 

praktek. 
c. Ujian langsung yaitu penguji berhadapan langsung dengan 

yang diuji. 
d. Ujian tidak langsung yaitu penguji mengamati/menilai 

Pramuka yang mengikuti kegiatan dengan materi SKK 
Kalpataru, sehingga si Pramuka tidak merasa/sadar kalau 
sedang diuji. 

 
6.2.3.  Pramuka yang boleh mendapatkan TKK. 

1) Pramuka Siaga bila telah mencapai Tanda Kecakapan Umum 
(TKU) Siaga Bantu. 

2) Pramuka Penggalang bila telah mencapai Tanda Kecakapan 
Umum (TKU) Penggalang Rakit. 

3) Pramuka Penegak bila telah mencapai Tanda Kecakapan Umum 
(TKU) Penegak Bantara. 

4) Pramuka Pandega bila sudah dilantik menjadi Pramuka Pandega. 
 
6.2.4.  Pemberian dan tempat TKK 

1. Tanda Kecakapan Khusus diberikan melalui suatu upacara 
penyematan disatuan masing-masing. 
a. Dilakukan pada hari-hari bersejarah, ulang tahun dll 
b. Dihadiri teman–teman di satuannya, kedua orang tuanya, 

gurunya dan orang lain yang berpengaruh baginya. 
2. TKK dipasang di lengan kanan pakaian seragam Pramuka paling 

banyak 5 (lima) buah. Bila lebih dari lima dan sudah ada yang 
tingkat utama, maka lebihnya dipasang pada selempang TKK. 

 
6.2.5.  Kewajiban pemilik TKK 

1) Mempertahankan dan meningkatkan kecakapan yang 
dimilikinya. 
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2) Mengamalkan kecakapannya dalam hidup sehari-hari kepada 
keluarga, teman sebaya, dan masyarakat dengan tulus dan 
ikhlas sebagai pengabdian dan bakti sesuai Satya dan 
Darmanya. 

 
6.2.6.  Kapan TKK dapat dicabut. 

  Apabila Pramuka yang memilikinya tidak dapat 
mempertanggungjawabkan kecakapannya. 

1) Yang berhak mencabut TKK adalah Pamong dan Instruktur yang 
bersangkutan. 

2) Pencabutan hak mengenakan TKK dari seorang Pramuka 
didasarkan pada hal sebagai berikut: 
a. Pramuka yang bersangkutan telah memperoleh TKK sejenis 

yang lebih tinggi tingkatannya. 
b. Pramuka yang bersangkutan telah pindah golongan dari 

Pramuka Siaga ke Penggalang, atau dari Penggalang ke 
Penegak, atau meninggalkan Pamuka Pandega. 

3) Pemindahan Pramuka dari golongan Pramuka Penegak ke 
Pramuka Pandega tidak menghilangkan haknya untuk memakai 
TKK bagi Pramuka Penegak. 

 
6.2.7.  Penyelesaian SKK untuk mendapatkan TKK 

1) Penyelesaian SKK satu persatu dilaksanakan pada Latihan 
Rutin  dengan metode yang menarik, menyenangkan, terarah 
dan meningkat dituangkan dalam program latihan. 

2) Dalam suasana belajar interaktif, dari, oleh, untuk peserta 
didik dibawah bimbingan Pamong dan Instruktur Saka. 
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BAB VIII 

MATERI KRIDA 3R 

 

8.1. Sekilas tentang Sampah dan Permasalahannya 

8.1.1.  Permasalahan dan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia 

Setiap hari berton-ton sampah dihasilkan dari pasar, rumah tangga, 
kegiatan pertanian dan industri. Bila timbunan sampah ini tidak dikelola 
dengan baik, bermacam-macam permasalahan bisa timbul. Bila dipilah, dari 
timbunan sampah ini  bisa ditemukan  bahan organik yang asalnya dari 
jasad hidup, misalnya tumbuhan dan hewan berserta kotorannya. Sampah 
seperti ini sering disebut sampah lapuk (garbage). Sedangkan sampah 
yang lain disebut  dengan rubbish. Sampah yang tergolong rubbish ini 
adalah sampah yang tidak mudah lapuk, atau bahkan tidak bisa lapuk. 

Di Indonesia, menurut data Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) rata-rata 
penduduk Indonesia setiap hari menghasilkan sekitar 2 kg per orang, 
sementara volume selama setiap tahun meningkat seiring bertambahnya 
jumlah penduduk, data menunjukkan tahun 2010 jumlah sampah per hari 
adalah sebanyak 200.000 ton dan pada tahun 2012 sekitar 490.000 ton per 
hari, dimana 50% dihasilan dari sampah rumah tangga.  Sampah rumah 
tangga, ternyata belum ditangani dengan baik, baru sekitar 24,5% sampah 
rumah tangga di Indonesia yang ditangani dengan metode yang benar 
yaitu diangkut oleh petugas kebersihan dan dikomposkan. Sisanya (75,5%) 
belum ditangani dengan baik. Fakta itu ditunjukkan oleh data RISKESDAS 
209 yang menyatakan bahwa rumah tangga di Indonesia umumnya 
menerapkan 6 metode penanganan sampah, yaitu: 1) diangkut oleh 
petugas kebersihan (23,4%), 2) dikubur dalam tanah (4,2%), 3) 
dikomposkan (1,1%), 4) dibakar (52,1%), 5) dibuang di 
selokan/sungai/laut (9,2%) dan 6) dibuang sembarangan (9%) (Kantor 
Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, 2012). 

Penanganan sampah yang belum terkelola dengan baik, juga  menunjukan 
bahwa perilaku masyarakat Indonesia masih rendah dalam pengelolaan 
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sampah, termasuk rumah tangga.  Umumnya yang terjadi adalah 
masyarakat mencari cara paling mudah dan murah dalam menangani 
sampah rumah tangga antara lain dengan membuang ke sungai atau 
membakarnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembakaran sampah 
di tempat terbuka akan menghasilkan gas beracun serta dioxin yang 
berasal dari proses pembakaran plastik dan bahan beracun lain yang ada di 
dalam sampah. Keberadaan gas beracun tersebut akan menambah polusi 
udara (Damanhuri dan Padmi, 209). Kondisi ini diperkirakan terkait dengan 
persepsi masyarakat yang menganggap sampah sebagai barang kotor, 
tidak berharga, tidak bermanfaat, dan tidak mempunyai nilai ekonomi.  

Persepsi, kurangnya kesadaran masyarakat dan sistem pengelolaan 
mengakibatkan sampah menjadi masalah, terutama sampah yang 
berserakan, tumpukan sampah yang berlebihan dapat mengundang lalat, 
pertumbuhan organisme-organisme yang membahayakan, mencemari 
udara, tanah dan air. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan cukup 
banyak antara lain; 

(1) Diare, kolera, dan tifus menyebar dengan cepat karena virus yang 
berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat 
mencemari air tanah yang biasa di minum masyarakat. Penyakit 
DBD (Demam Berdarah) dapat juga meningkat dengan cepat di 
daerah dengan pengelolaan sampahnya yang tidak memadai. 

(2) Selama ini ada anggapan bahwa sampah menimbulkan pemanasan 
global. Berdasarkan penelitian anggapan tersebut tidak 90%  
benar. Sampah yang dibuang begitu saja berkontribusi dalam 
mempercepat pemanasan global, karena sampah dapat 
menghasilkan gas metan (CH4) yang dapat merusak atmosfer 
bumi. Rata-rata tiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kg 
gas metan. Gas metan itu sendiri mempunyai kekuatan merusak 
hingga 20-30 kali lebih besar dari karbondioksida (CO2). Gas 
metan berada di atmosfer selama sekitar 7-9 tahun dan dapat 
meningkatkan suhu sekitar 1,30C per tahun. 

(3) Sampah dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang 
sembarangan, salah satunya yang dibuang ke sungai atau aliran air 
lainnya. Lama kelamaan akan menumpuk dan menyumbat aliran 
air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akan 
meluap menyebabkan banjir. 
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(4) Sampah juga dapat merusak pemandangan, karena terlihat jorok 
dan kotor. 
 

Persoalan sampah merupakan persoalan serius yang mengancam 
keberlanjutan lingkungan. Polusi yang ditimbulkan oleh timbulan sampah 
pada tanah, air maupun udara yang merupakan komponen abiotik dalam 
ekosistem akan berdampak negatif pada kehidupan organisme dalam 
ekosistem, termasuk manusia sebagai bagian dari ekosistem. Jika 
organisme dalam ekosistem tidak dapat beradaptasi terhadap kondisi 
ekosistem yang terpolusi, organisme dapat punah dan kepunahannya 
tersebut dapat menganggu kestabilan ekosistem. Rusaknya kondisi 
ekosistem itu pada akhirnya akan mengancam keselamatan organisme lain 
dalam ekosistem, termasuk keselamatan manusia (Chiras, 2009). Oleh 
karena itu pemerintah menyadari pentingnya penanganan sampah 
sesegara mungkin. Tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-undang 
Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  yang ditindaklanjuti 
dengan turunannya yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Reduce, Reuse dan Recycle melalui Program Bank Sampah. Sementara 
ditingkat lapang, pelaksanaan kebijakan tersebut ditindaklanjuti baik oleh 
Pemerintah Daerah tingkat kota/kabupaten terutama oleh Badan 
Lingkungan Hidup Daerah dengan membuat percontohan di tingkat 
kelurahan/kampung dalam pengeloaan sampah melalui pendirian Bank 
Sampah. Bahkan ditingkat sekolah, melalui Program Sekolah Adiwiyata 
(Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang diluncurkan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup sejak tahun 2006) pengelolaan sampah 
ditingkat sekolah menjadi salah satu kegiatan yang dipromosikan untuk 
diterapkan, termasuk pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle).  

8.1.2.  Pengertian, Sumber dan Jenis Sampah 

1) Pengertian Sampah 

Dalam batasan ilmu pengetahuan, sampah yang dalam bahasa inggrisnya 
waste pada dasarnya mencakup banyak pengertian. Sampah atau waste 
adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik 
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berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun dari 
pabrik sebagai sisa proses industri. 

Apabila diurai lebih jauh, sampah atau waste bisa digolongkan kedalam  4 
(empat) kelompok, yaitu (Wied Harry Apriadji, 2006):1 

(1) Human Excreta, merupakan bahan buangan yang dikeluarkan  dari 
tubuh manusia, meliputi tinja (faeces) dan air kencing (urine). 

(2) Sewage, merupakan air limbah yang dibuang oleh pabrik maupun 
rumah tangga. Contohnya adalah air bekas cucian pakaian yang 
masih mengandung detergen. 

(3) Refuse, merupakan bahan pada sisa proses industri atau hasil 
sampingan kegiatan rumah tangga. Refuse ini yang dalam 
pengertian sehari-hari kerap kali disebut sampah. Contoh adalah 
panci bekas, botol bekas, kertas bekas pembungkus, sendok kayu 
yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang, sisa sayuran, nasi basi, 
daun-daun tanaman dan masih banyak lagi. Semua barang-barang 
buangan yang kerap kali kita lihat menggunung ditempat sampah 
rumah tangga, tempat  penampungan sampah itu adalah refuse 
atau sampah dalam pengertian sehari-hari. 

(4) Industrial Waste, merupakan bahan buangan dari sisa-sisa proses 
industri. 

 
Menurut Undang-undang Sampah No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa 
kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk 
padat. Menurut UU Sampah dijelaskan pula bahwa sumber sampah adalah 
asal timbunan sampah dan penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau 
akibat proses alam yang menghasilkan sampah.  
 
2) Sumber-Sumber Sampah 
Sampah dapat diidentifikasi berdasarkan sumbernya.  Berikut adalah 
sumber-sumber sampah : 

(1) Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes).  Sampah 
ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah 
tangga yang  sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa 
makanan baik yang sudah dimasak atau belum,  bekas 
pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-
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pakaian bekas,  bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, 
daun-daunan dari kebun atau taman. 

(2) Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Sampah ini 
berasal dari tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan,  
terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini 
berupa kertas, plastik, botol,  daun, dan sebagainya. 

(3) Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah yang berasal dari 
perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, instansi 
pemerintah, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa 
kertas, plastik, karbon, klip dan  sebagainya. Umumnya sampah ini 
bersifat anorganik, dan mudah terbakar. 

(4) Sampah yang berasal dari jalan raya. Sampah ini berasal dari 
pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari : kertas, kardus, 
debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil kendaraan  yang 
jatuh, daun-daunan, plastik, dan sebagainya.   

(5) Sampah yang berasal dari industri (industrial wastes). Sampah ini 
berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari  
pembangunan industri, dan berbagai sampah yang berasal dari 
proses produksi, misalnya :  sisa pengepakan barang, logam, 
plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan  sebagainya. 

(6) Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan. Sampah ini 
sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa  
sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang 
patah, dan sebagainya. 

(7) Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari 
daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis  usaha 
pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, 
pasir, sisa-sisa  pembakaran dan sebagainya. 

(8) Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah 
yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa : kotoran-
kotoran  ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan 
sebagainya (Notoatmojo, 2003). 

3)  Jenis Sampah 
Menurut jenisnya sampah dapat digolongkan menjadi  

(1) Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya: 
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 Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak 
dapat membusuk, misalnya : logam/besi, pecahan gelas, 
plastik dan sebagainya. 

 Sampah organik:  sampah yang pada umumnya dapat 
membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-
buahan dan sebagainya. 

(2) Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar 
 Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu, 

plastik, kain bekas dan  sebagainya. 
 Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-kaleng 

bekas, besi/logam bekas,  pecahan gelas, kaca, dan 
sebagainya. 

(3) Sampah berdasarkan karakteristiknya 
 Abu (Ashes) :merupakan sisa pembakaran dari bahan yang 

mudah terbakar, baik di rumah, di  kantor maupun industri. 
 Sampah Jalanan (Street Sweeping) : berasal dari pembersihan 

jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan  daun-
daunan. 

 Bangkai Binatang (Dead Animal) : yaitu bangkai binatang yang 
mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan. 

  Sampah pemukiman (Household refuse) yaitu sampah 
campuran yang berasal dari daerah perumahan. 

 Bangkai Kendaraan (Abandoned vehicles) yang termasuk jenis 
sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal  
laut dan alat transportasi lainnya. 

 Sampah industri: terdiri dari sampah padat yang berasal dari 
industri pengolahan hasil bumi, tumbuh tumbuhan dan industri 
lainnya. 

 Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (Demolotion 
waste) yaitu sampah yang berasal dari perombakan 
gedung/bangunan. 

  Sampah dari daerah pembangunan, yaitu sampah yang 
berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan 
pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung 
tanah batu-batuan,  potongan kayu, alat perekat, kertas dan 
lain-lain. 
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 Sampah Padat Pada Air Buangan (Sewage Solid) ; sampah 
yang terdiri dari benda yang umumnya zat organik hasil 
saringan pada pintu  masuk suatu pusat pengolahan air 
buangan. 

 Sampah Khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan 
khusus dalam pengelolaannya,  misalnya kaleng cat, film 
bekas, zat radioaktif dan zat yang toksik. (Mukono, 2006) 

 
Beberapa faktor yang yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah 
adalah : 
(1) Jumlah Penduduk. Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin 

banyak penduduk semakin banyak  pula sampahnya. Pengelolaan 
sampah pun berpacu dengan laju pertambahan penduduk. 

(2) Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi 
masyarakat, semakin banyak jumlah  perkapita sampah yang 
dihasilkan, kualitas sampahpun yang dihasilkan semakin sulit untuk 
diuraikan misalkan kemasan-kemasan dari plastik, kaleng yang lebih 
lama diuraikan secara alami.  Selain itu umumnya, semakin meningkat 
ekonomi masyarakat, akan lebih meningkat konsumsi bukan hanya 
terhadap produk makanan, namun juga produk lain seperti 
transportasi, rumah (barang-barang) dan produk dari luar, sehingga 
produk sampah bertambah secara volume dan jenis. 

(3) Kemajuan teknologi pengelolaan sampah 
 
8.1.3.  Pembuangan Sampah 

Lalu-lintas  pembuangan sampah sebenarnya terangkai dalam 3 (tiga) alur 
kegiatan yang saling terkait. Secara umum, dapat dijelaskan bahwa alur 
pembuangan sampah adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap penampungan sampah (refuge storage). Setiap rumah 
tangga menampung sampah sehari-hari dalam tempat-tempat 
sampah yang mereka miliki.  

(2) Tahap pengumpulan sampah (refuse collection). Dalam waktu-
waktu tertentu misalnya 2 atau 3 hari sekali, petugas kebersihan 
RT/RW  atau kotamadya akan mengumpulkan  sampah dari setiap 
rumah tangga, dengan gerobak atau menggunakan mobil sampah. 
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Sampah diangkut ke suatu pusat pembuangan sampah yang sudah 
disepakati oleh pengurus lingkungan baik dari RT/RW maupun 
kotamadya.  

(3) Tahap pemusnahan sampah, dengan cara yang beragam 
tergantung pada kepentingan dan pihak yang menanganinya. 
Sampah yang akan dimanfaatkan untuk menimbun tanah tentu 
beda penanganannya  dengan sampah yang akan dimanfaatkan 
untuk kompos. Begitu juga teknis penangannya, akan sangat 
berbeda antara pemerintah, lembaga usaha swasta dan 
perorangan atau rumah tangga. 

 
Ketiga langkah tersebut dalam ilmu lingkungan hidup disebut 
pembuangan sampah (refuse disposal). 
 
Sampah bisa dimusnahkan dengan beberapa cara sebagai berikut: 
 Pembakaran Sampah (Incineration) 
 Penghancuran (Pulverisation) 
 Pengomposan (Composting) 
 Makanan Ternak (Hogfeeding) 
 Pemanfaatan Ulang (Recycling) 
 Penimbunan Tanah (Landfill) 
 Penimbunan Tanah Secara Sehat (sanitary landfill) 

 
8.1.4. Kegiatan  3R dalam Kehidupan Sehari-hari 

Selama ini pengelolaan sampah umumnya masih sangat kuno, dengan 
paradigma “Kumpul-Angkut-Buang‟.  Paradigma tersebut sudah seharusnya 
segera diganti menjadi “Pilah-Kumpul-Jual”, paradigma baru ini 
memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi 
dan dapat dimanfaatkan, antara lain untuk energi, pupuk kompos, atau 
bahan baku indusri, dsb. Seiring dengan upaya pemerintah khususnya 
Kementrian Lingkungan Hidup yang terus-menerus mensosialisasikan dan 
mendorong upaya-upaya pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan 
sampah yang baru adalah pengelolaan sampah dengan sistem/metoda 3R 
yaitu Reduce (Mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang 
menyebabkan timbulnya sampah; Reuse (Guna ulang)  yaitu kegiatan 
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penggunaan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi 
yang sama maupun fungsi lain; dan Recycle (Mendaur ulang) yaitu 
mengolah sampah menjadi produk baru. Praktek 3R memerlukan 
kesadaran tinggi bagi warga masyarakat, sehingga dapat menjadi suatu 
budaya lingkungan bersih. Pengelolaan sampah dengan 3R juga bertujuan 
untuk  meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 
menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

Kegiatan 3R sebenarnya sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, di 
mana saja, dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar. 
Namun dari kegiatan 3R yang sederhana ini dapat memberikan dampak 
yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi 
permasalahan di sekitar kita.  

(1) Contoh kegiatan  Reuse sehari-hari: 
 Pilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan 

beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, pergunakan serbet 
dari kain dari pada menggunakan tissu, menggunakan baterai yang 
dapat di charge kembali (rechargeable). 

 Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk 
fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas 
minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. 

 Gunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan 
ditulis kembali, misalkan alat perekam digital, kamera digital, 
bukan kamera yang sekali pakai. 

 Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. 
 Gunakan email (surat elektronik) untuk berkirim pesan. 
 Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang 

memerlukan (misalkan pemulung, bank sampah, dll.) 

(2) Contoh kegiatan Reduce sehari-hari: 
a) Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. 
b) Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah 

dalam jumlah besar. 
c) Gunakan produk yang dapat diisi ulang (refill). Misalnya alat tulis 

yang bisa diisi ulang kembali. 
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d) Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. 
e) Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. 
f) Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. 

 
(3) Contoh kegiatan Recycle sehari-hari: 

 Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah 
terurai. 

 Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. 
 Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. 
 Lakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang 

bermanfaat. 
 

8.2.  Materi Pengomposan (Komposting) 

8.2.1.  Pengertian Pengomposan (Komposting) 
 
Kompos adalah jenis pupuk alam yang dibuat dengan cara membusukkan 
atau melapukan bahan-bahan organik sisa-sisa panen (jerami, batang 
jagung, dan lain-lain) dan juga sampah dicampur dengan pupuk kandang, 
pupuk fosfat dan sebagainya sesuai kebutuhan, sehingga mengalami 
pematangan  dan menjadi bahan yang mempunyai perbandingan 
Karbon/Nitrogen yang rendah (Djoehana s, 1996)2.  Menurut Wied Harry 
(2006) 3 kompos adalah pupuk alami yang terbuat dari bahan bahan 
hijauan  dan bahan organik lain yang sengaja ditambahkan untuk 
mempergiat proses pembusukan, misalnya kotoran ternak. Bahkan kadang, 
jika dipandang perlu ditambahkan pupuk buatan pabrik, seperti urea 
misalnya.  Perlu diperhatikan bahwa, tidak semua sampah bisa dipakai 
sebagai bahan pupuk. Hanya sampah berjenis organik (dapat diuraikan 
oleh mikroorganisme dengan mudah) yang bisa dijadikan sebagai bahan 
dasar pembuatan pupuk. Sementara sampah berjenis anorganik tidak bisa 
dijadikan pupuk.   
 
Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian 
secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan 
bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur 
dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih 
cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, 
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pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator 
pengomposan. 
 
8.2.2. Teknologi  pengomposan 
 
Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian di alam 
dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Namun proses 
pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. 
Untuk mempercepat proses pengomposan ini telah banyak dikembangkan 
teknologi-teknologi pengomposan. Baik pengomposan dengan teknologi 
sederhana, sedang, maupun teknologi tinggi. Pada prinsipnya 
pengembangan teknologi pengomposan didasarkan pada proses 
penguraian bahan organik yang terjadi secara alami. Proses penguraian 
dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan dapat berjalan 
dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi pengomposan saat ini menjadi 
sangat penting artinya terutama untuk mengatasi permasalahan limbah 
organik, seperti untuk mengatasi masalah sampah di kota-kota besar, 
limbah organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan. 
 
Teknologi pengomposan sampah sangat beragam, baik secara aerobik 
maupun anaerobik, dengan atau tanpa aktivator pengomposan. Aktivator 
pengomposan yang sudah banyak beredar antara lain: PROMI (Promoting 
Microbes), OrgaDec, SuperDec, ActiComp, BioPos, EM4, Green Phoskko 
Organic Decomposer dan SUPERFARM (Effective Microorganism) atau 
menggunakan cacing guna mendapatkan kompos (vermicompost). Setiap 
aktivator memiliki keunggulan sendiri-sendiri.  

 
(1) Teknologi pengomposan secara aerobik. Pengomposan secara 

aerobik merupakan sistem pengolahan yang dilakukan dengan 
bertumpu pada sirkulasi udara selain fermentasi (dekomposisi), 
teknologi ini   paling banyak digunakan, karena mudah dan murah 
untuk dilakukan, serta tidak membutuhkan kontrol proses yang terlalu 
sulit. Dekomposisi bahan dilakukan oleh mikroorganisme di dalam 
bahan itu sendiri dengan bantuan udara. Bila tidak memiliki ruangan 
yang cukup luas, maka dapat dibuat tong plastik ukuran 250 liter yang 
diberi lubang udara sirkulasi dengan pemutar yang dapat 
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mempermudah proses pembalikan dan pengadukan. Tong dapat 
diletakan diluar dan dapat digunakan hingga 5 (lima)  keluarga kecil 
(rumah) untuk waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Skema Proses Pengomposan Aerobik 
 
(2) Teknologi pengomposan secara anaerobik. tertutup yang 

mengunakan media tertutup, baik dengan cara menutup sampah 
organik dengan terpal atau dengan cara memasukan kedalam tong 
komposter berlapis. Pola anaerob biasanya digunakan untuk 
pembuatan pupuk cair atau starter kompos sendiri, pola ini tidak jauh 
berbeda dengan pola aerob, hanya saja dibutuhkan tempat yang cukup 
besar. Untuk pola anaerob, sampah organik disarankan dipotong lebih 
kecil dan dicampur kapur sebagai pembatas pada saat pertama 
melakukan komposting. Pada pola anaerob suhu yang dihasilkan  
sekitar 55 – 65 derajat celcius, pola ini dapat mencampurkan semua 
jenis sampah termasuk sampah yang mengandung protein hewani 
seperti tulang ikan, ayam, kerbau dan lain-lain. Kadar air yang 
dihasilkan 50% lebih dan komposnya lebih tinggi kadar N. Kelemahan 
pola ini, proses komposting menghasilkan BOD, dan kematangan 
kompos dalam jangka waktu hingga 6 bulan. Akan tetapi sistem 
anaerob dengan sistem penyaringan (kompos cair) lebih praktis dan 
kompos yang dihasilkan dapat digunakan sebagai starter (EM) kompos 
atau dapat dijadikan kompos cair penyiram batang dan daun tanaman 
dan dapat digunakan memfermentasi organic dalam septictank 
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sehingga kotoran tidak menumpuk dan penggunaan septictank lebih 
lama. 

  
8.2.3. Tahapan Pembuatan Kompos 

(1) Pemilahan Sampah. Sampah yang dikumpulkan di TPA (Tempat 
Pembuangan Akhir) pada umumnya bercampur antara bahan-
bahan organik maupun non organik sehingga pemilahan perlu 
dilakukan secara teliti untuk mendapatkan bahan organik yang 
dapat dikomposkan seperti dauan-daunan, sisa makanan, sayuran 
dan buah-buahan 

(2) Pencacahan. Sampah organik yang telah terkumpul dicacah 
dengan ukuran 3-4 cm. Pencacahan dilakukan untuk mempercepat 
proses pembusukan karena pencampuran dengan bahan baku 
yang lain seperti kotoran ternak dan bioaktivator menjadi rata 
sehingga mikroorganisme akan bekerja secara efektif dalam proses 
fermentasi. 

(3) Pencampuran Bahan Baku. Sampah yang sudah dicacah 
dihamparkan di tempat yang telah disediakan kemudian dicampur 
dengan kotoran ternak. 
 Pencampuran/pengadukan dilakukan secara merata kemudian 

dicampurkan pula campuran EM-4, di atas campuran sampah 
dan kotoran ternak. 

 Pencampuran dilakukan sekali lagi agar seluruh bahan 
bercampur secara merata. 

 Komposisi bahan-bahan ini adalah sampah cacahan (1,3 m3), 
bioactivator misalkan EM-4 (375 ml), kotoran ternak kering 
(1/5 dari sampah cacahan) 

 
(4) Penumpukan Bahan Baku 

 Setelah dilakukan pencampuran secara merata kemudian 
dilakukan penumpukan dengan ketentuan tinggi 1,5 m, lebar 
1,75 m dan panjang 2 m. 

 Penumpukan dapat dilakukan dengan model trapesium, 
gunungan maupun pesegi panjang. 

 Dalam tumpukan inilah terjadi proses fermentasi sampah 
organik menjadi kompos. 
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(5) Pemantauan 
 Dalam masa penumpukan akan terjadi peningkatan suhu 

sebagai akibat proses fermentasi. 
 Hari ke 1-5 suhu biasanya mencapai 65° C atau lebih. Hal ini 

berguna untuk membunuh bakteri yang tidak dibutuhkan dan 
melunakkan bahan. 

 Hari ke 6 dan seterusnya suhu dijaga antara 40-50° C dengan 
kelembaban lebih kurang 50 %. 

 Suhu dan kelembaban dapat dipertahankan dengan perlakuan 
antara lain penyiraman dan pembalikan tumpukan. 

(6) Pematangan. Pengkomposan berjalan dengan baik dengan suhu 
rata-rata dalam bahan menurun dan bahan telah lapuk dan 
berubah warna menjadi coklat kehitaman. Tujuan pematangan 
untuk menjamin kompos benar-benar aman bagi konsumen. 

(7) Pengeringan 
 Setelah usia tumpukan mencapai usia 21  hari atau tiga 

minggu, maka sampah organik sudah menjadi kompos. 
 Selanjutnya dilakukan pembongkaran untuk 

dikeringkan/dijemur. 
 Pengeringan dapat dilakukan selama lebih kurang 1 minggu 

sampai kadar air kira-kira mencapai 20-25%. 
(8) Penggilingan dan Pengayakan. Proses selanjutnya adalah dilakukan 

penggilingan terhadap kompos yang sudah kering. Untuk 
mendapatkan butiran-butiran kompos yang siap untuk dikemas 
dilakukan pengayakan sesuai dengan kebutuhan. 

 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pembuatan Kompos 

(1) Struktur bahan yang akan dibuat kompos jangan terlalu kasar. 
Bahan bahan yang akan dijadikan kompos misalnya jerami, 
batang jagung dan sisa-sisa panen lainnya harus dipotong-
potong menjadi potongan yang lebih halus ukurannya dengan 
panjang rata-rata sekitar 30cm. 

(2) Bahan yang kurang mengandung Nitrogen harus dicampur 
dengan bahan yang mengandung Nitrogen, seperti daun pupuk 
hijau, pupuk kandang, urine hewan ternak dan bila perlu pupuk 
buatan. 
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(3) bahan harus ditumpuk berlapis-lapis. Tinggi tumpukan tidak 
lebih dari 1.5 meter 

(4) Untuk mempercepat proses pembusukan (peruraian), tiap 
lapisan  diberi bahan yang menstimulir  proses pembusukan 
(kapur tohor, abu dapur, pupuk TSP atau Triple Super 
Phosphate ). 

(5) Tumpukan harus dijaga agar cukup lembab. 
(6) Tumpukan sebaiknya diberi atap untuk mencegah kekeringan 

karena kena panas matahari atau terlalu lembab karena 
kehujanan. 

(7) Jika perlu, tumpukan dibongkar dan dibalik untuk meratakan 
terejadinya pelapukan. 

Adapun faktor-faktor yang  memengaruhi proses pengomposan antara lain; 
a) Rasio C/N Rasio C/N yang efektif untuk proses pengomposan 

berkisar antara 30: 1 hingga 40:1. Mikroba memecah senyawa C 
sebagai sumber energi dan menggunakan N untuk sintesis protein. 
Pada rasio C/N di antara 30 s/d 40 mikroba mendapatkan cukup C 
untuk energi dan N untuk sintesis protein. Apabila rasio C/N terlalu 
tinggi, mikroba akan kekurangan N untuk sintesis protein sehingga 
dekomposisi berjalan lambat. Umumnya, masalah utama 
pengomposan adalah pada rasio C/N yang tinggi, terutama jika 
bahan utamanya adalah bahan yang mengandung kadar kayu 
tinggi (sisa gergajian kayu, ranting, ampas tebu, dsb). Untuk 
menurunkan rasio C/N diperlukan perlakuan khusus, misalnya 
menambahkan mikroorganisme selulotik (Toharisman, 1991) atau 
dengan menambahkan kotoran hewan karena kotoran hewan 
mengandung banyak senyawa nitrogen. 

b) Ukuran partikel. aktivitas mikroba berada di antara permukaan 
area dan udara. Permukaan area yang lebih luas akan 
meningkatkan kontak antara mikroba dengan bahan dan proses 
dekomposisi akan berjalan lebih cepat. Ukuran partikel juga 
menentukan besarnya ruang antar bahan (porositas). Untuk 
meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan dengan 
memperkecil ukuran partikel bahan tersebut. 

c) Aerasi. Pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondisi yang 
cukup oksigen(aerob). Aerasi secara alami akan terjadi pada saat 
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terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan udara hangat keluar 
dan udara yang lebih dingin masuk ke dalam tumpukan kompos. 
Aerasi ditentukan oleh porositas dan kandungan air 
bahan(kelembapan). Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi 
proses anaerob yang akan menghasilkan bau yang tidak sedap. 
Aerasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau 
mengalirkan udara di dalam tumpukan kompos. 

d) Porositas Porositas adalah ruang di antara partikel di dalam 
tumpukan kompos. Porositas dihitung dengan mengukur volume 
rongga dibagi dengan volume total. Rongga-rongga ini akan diisi 
oleh air dan udara. Udara akan mensuplay Oksigen untuk proses 
pengomposan. Apabila rongga dijenuhi oleh air, maka pasokan 
oksigen akan berkurang dan proses pengomposan juga akan 
terganggu. 

e) Kelembapan (Moisture content) Kelembapan memegang peranan 
yang sangat penting dalam proses metabolisme mikroba dan 
secara tidak langsung berpengaruh pada suplay oksigen. Mikro 
organisme dapat memanfaatkan bahan organik apabila bahan 
organik tersebut larut di dalam air. Kelembapan 40 - 60 % adalah 
kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. Apabila kelembapan 
di bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami penurunan dan 
akan lebih rendah lagi pada kelembapan 15%. Apabila kelembapan 
lebih besar dari 60%, hara akan tercuci, volume udara berkurang, 
akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi 
fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak sedap. 

f) Temperatur/suhu dihasilkan dari aktivitas mikroba. Ada 
hubungan langsung antara peningkatan suhu dengan konsumsi 
oksigen. Semakin tinggi temperatur akan semakin banyak 
konsumsi oksigen dan akan semakin cepat pula proses 
dekomposisi. Peningkatan suhu dapat terjadi dengan cepat pada 
tumpukan kompos. Temperatur yang berkisar antara 30 – 60 °C 
menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Suhu yang lebih 
tinggi dari 60 °C akan membunuh sebagian mikroba dan hanya 
mikroba thermofilik saja yang akan tetap bertahan hidup. Suhu 
yang tinggi juga akan membunuh mikroba-mikroba patogen 
tanaman dan benih-benih gulma. 
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g) pH. Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH yang 
lebar. pH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar 
antara 6.5 sampai 7.5. pH kotoran ternak umumnya berkisar 
antara 6.9 hingga 7.4. Proses pengomposan sendiri akan 
menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu 
sendiri. Sebagai contoh, proses pelepasan asam, secara temporer 
atau lokal, akan menyebabkan penurunan pH (pengasaman), 
sedangkan produksi amonia dari senyawa-senyawa yang 
mengandung nitrogen akan meningkatkan pH pada fase-fase awal 
pengomposan. pH kompos yang sudah matang biasanya 
mendekati netral. 

h) Kandungan Hara. Kandungan P dan K juga penting dalam proses 
pengomposan dan bisanya terdapat di dalam kompos-kompos dari 
peternakan. Hara ini akan dimanfaatkan oleh mikroba selama 
proses pengomposan. 

i) Kandungan Bahan Berbahaya. Beberapa bahan organik 
mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi 
kehidupan mikroba. Logam-logam berat seperti Mg, Cu, Zn, Nickel, 
Cr adalah beberapa bahan yang termasuk kategori ini. Logam-
logam berat akan mengalami imobilisasi selama proses 
pengomposan. 

j) Lama pengomposan. Lama waktu pengomposan tergantung 
pada karakteristik bahan yang dikomposkan, metode pengomposan 
yang dipergunakan dan dengan atau tanpa penambahan aktivator 
pengomposan. Secara alami pengomposan akan berlangsung 
dalam waktu beberapa minggu sampai 2 tahun hingga kompos 
benar-benar matang. 

 
8.2.4. Beberapa Cara/Metoda Pembuatan Kompos  
Beragam cara pembuatan kompos dapat dilakukan, beberapa diberi nama 
sesuai dengan para penemunya, di Indonesia keterampilan membuat 
kompos ini umumnya berdasarkan kondisi dan lokasi sumber sampah 
dihasilkan, berikut beberapa metoda yang dapat dipelajari untuk 
keterampilan Saka Kalpataru: 
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(1) Pembuatan Kompos Cara Suryatna 
(2)  

 Bahan: Semua sisa hasil pertanian, kotoran ternak, air kencing 
ternak, sisa makanan ternak, batang, ranting dan daun daunan. 

 Tempat Pengomposan: Lubang dalam tanah yang berukuran lebar 
2-3 Meter, tinggi 1 meter dan panjang sesuai keperluan. 

 Pembuatan: 

(1) Buat campuran yang terdiri dari kotoran ternak dan air kencing 
ternak. 

(2) Buat satu lapisan sisa tanaman, pupuk hijau, sisa makanan 
ternak, daun daunan dan sebagainya, setebal 15 cm dan 
siramlah dengan air sampai bahan menjadi lembab, pada 
dasar lubang yang tersedia. 

(3) Tutup lapisan dengan campuran kotoran ternak can air 
kencing ternak dan selapis tanah. 

(4) Tambahkan pupuk TSP (diperhitungkan 10-15 Kg TSP/10 ton 
bahan) 

(5) Ulangi proses diatas, sampai lubang terisi penuh.Tutuplah 
lubang dengan campuran tanah dan pupuk serta air kencing 
ternak sampai  permukaan lubang berbentuk cembung dengan 
ketinggian 15-20 cm diatas permukaan lubang (permukaan 
tanah) 

(6) Setelah 2-3 bulan akan diperoleh kompos yang telah matang. 
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(2)  Pembuatan Kompos Cara Lenoir 

 Bahan: Kulit buah kopi sisa pengolahan dan pupuk kandang 
 Pembuatan:   

(1) Buatlah lubang untuk menimbun kompos dengan ukuan sesuai 
kebutuhan 

(2) Kumpulkan kulit buah kopi, setiap 1 m3 kulit buah campurkan 
2 blek (15-30 Kg)  pupuk kandang 

(3) Masukan campuran tersebut kedalam lubang tersedia. Biarkan 
sampai kulit membusuk. Bersamaan  dengan pembuatan 
kompos, disekitar pohon kopi dibuat lubang sedalam  70 cm. 
Lubang ini digunakan untuk memindahkan kompos dari lubang 
tempat pengomposan. Setelah dibiarkan begitu saja, Tunggu 
kira kira 3 bulan, isi lubang diangkat dan komposnya disebar 
disekeliling pohon kopi. 
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(3) Cara Pembuatan Kompos Pertanian 
 

Pembuatan kompos padat yang memenuhi standar kebutuhan tanaman adalah 
dengan cara mencampurkan bubuk gergaji, dedak/bekatul, pupuk kandang 
dan sampah organik pada proses fermentasi.Untuk proses pada pengolahan 
komunal, pencampuran sebaiknya dibuat berlapis pada saat proses fermentasi 
mulai dilakukan dengan menempatkan sampah organic, kemudian pupuk 
kandang, kemudian bubuk gergaji dan dedak pada lapisan berikutnya sampah 
organic dan pada lapisan paling atas adalah sampah organic 
 Bahan Baku: 

a) Siapkan bahan baku yang dibutuhkan, yang terdiri dari : 
b) 300 Kg Pupuk kandang 
c) 100 Kg Dedak atau bekatul 
d) 600 Kg Sekam/jerami/ daun daunan/ tai gergaji ( Sampah organic ) 
e) ¼    Kg  Gula merah( Aren )/ putih atau molase 1 liter 
f) 50 – 100 Liter air  

Cara membuat pupuk organik seimbang : 

(1) Larutkan bioactivator salah satunya misalkan EM (Effective 
Microorganism) dan gula ke dalam air. Aduk perlahan searah jarum jam 
hingga merata. 

(2) Pupuk kandang, sekam matang atau jerami/ tai gergaji dan sampah 
organic yang sudah dipotong kecil-kecil ( dicacah ) serta dedak diaduk 
secara merata. 

(3) Siramkan larutan EM secara perlahan ke dalam adonan secara merata 
hingga kandungan air mencapai sekitar 30%. 

(4) Adonan ( bahan baku kompos ) dicetak menggunakan pale dengan 
ukuran 0,5 x 1,5 x 2,5. Adonan diaduk dan dibalik balik setiap tiga hari 
sekali agar suhu tetap stabil, bila meninggi panasnya maka siram kembali 
dengan menggunakan cairan EM dan Molase. Adonan diletakan diatas 
ubin semen atau dimasukan kedalam tong komposter putar. Untuk sekala 
perumahan, hal ini memudahkan pembalikan, pengadukan dan 
penyempurnaan sistem fermentasi, sehingga hasil akhir dapat sempurna. 
Pertahankan suhu agar tidak lebih dari 50 derajat celcius, hal ini 
dimaksudkan agar kompos tidak rusak. Pengecekan dilakukan setiap hari 
menggunakan termometer air raksa 

(5) Setelah tiga minggu atau 21 hari, kompos sudah dapat digunakan sebagai 
pupuk padat organik yang seimbang 
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(4) Cara pembuatan pupuk cair seimbang dengan 
menggunakan effective microorganisme 

 
Pupuk cair memiliki kelebihan cepat diserap oleh tanaman pada saat proses 
fotosintesa dan cepat pula berdampak pada cepat dan sehatnya pertumbuhan 
tanaman. Pembuatan pupuk cair seimbang berbasis EM sangatlah sederhana 
dan mudah dilakukan. Apabila tong akan digunakan sebagai komposter 
pengolah limbah rumah tangga, pencampuran EM dilakukan setiap kali akan 
ditambah sampah organic. Apabila tong komposter mengeluarkan BOD, 
tambahkan air gula secukupnya dan yang perlu diingat, sampah organic yang 
dimasukan seharusnya sudah dipotong kecil-kecil seukuran 0,5 hingga 1 cm 
 
Siapkan tong plastik dengan kapasitas 250 liter. Kita lubangi sebesar 12 inch 
skeliling tong sebagai sirkulator udara, dan tutup dengan kain kasa atau kawat 
nyamuk, agar tidak dimasuki insect dan bersarang di dalam air komposter. 
Beri lubang kran palstik, dan bagian belakang kran ditutup kawat nyamuk 
 Bahan : 

a) Satu Liter Effective Microorganisme 
b) ¼      Kg Gula yang dicairkan dengan 1 liter air atau molase 1 liter 
c) 30     Kg Pupuk kandang 
d) 20     Kg Dedak/ bekatul 
e) 50     Kg sampah organic 
f) 150   Liter air sumur 
g) Satu ons Ragi 

 Cara membuatnya 
a) Isi drum/ tong dengan air tanah sebanyak 75 liter. 
b) Pada tempat terpisah, larutkan molase 1 liter atau gula 250 gram ke 

dalam 1 liter air tanah/ sumur, larutkan Ragi, yeast dan campurkan 
kedalam air dalam drum. 

c) Masukan molase/ air gula yang dicampur dengan EM ke dalam drum 
dan aduk perlahan searah jarum jam sampai merata. 

d) Masukan pupuk kandang, campurkan bahan baku sampah organic 
dan dedak/ bekatul sambil diaduk sampai rata. 

e) Tambahkan air tanah/ sumur sampai genap 150 liter dan drum tutup 
rapat-rapat. 

f) Lakukan pengadukan secara perlahan setiap pagi selama fermentasi 
awal berlangsung ( cukup 5 kali putaran ), setela diaduk biarkan air 
larutan bergerak tenang lalu drum kembali ditutup. 

Setelah 14 hari, maka pupuk cair siap di sterilisasi. Bila terdapat bau busuk, maka 
tambahkan air gula/molase dan saring pupuk cair untuk ditempatkan kedalam 
jerigen hingga gas hilang atau sekitar 7 hari. Setelah tercium bau cuka atau bau 
asam manis, maka cairan pupuk cair seimbang siap digunakan. 
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Lanjutan:  (4) Cara pembuatan pupuk cair seimbang dengan 
menggunakan effective microorganisme 
 Cara penggunaan: 
a) Untuk 1 liter pupuk cair seimbang dicampur dengan  100 liter air 

tanah. 
b) Dosis penggunaan untuk tanaman sayuran 250 ml dicampur air 

10 liter disiramkan setiap 1 minggu sekali. 
c) Dosis untuk tanaman buah dan tanaman kayu-kayuan 5 EM: 10 

liter air. Dilakuakn setiap seminggu sekali. Untuk menyiram 
dahan dan daun dosis 1 liter EM :100 liter air. Pada saat  
tanaman sudah berbuah, penyiraman hanya dilakukan pada 
batang dan dahan. 
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(5) Cara Vermikompos 
Pembuatan vermikompos dapat dibagi menjadi  3 tahap: 
 Tahap pengumpulan bahan: Kumpulkan sampah-sampah organik, 

misalnya rumput-rumputan, jerami, sampah daun, sisa sayuran, atau 
sisa makanan (sampah rumah tangga). Sampah jenis ini umumnya 
mengandung unsur C. Di daerah pedesaan yang umumnya 
membudidayakan hewan ternak, kotoran ternaknya dapat pula 
dipakai. Kotoran ini digunakan sebagai sumber N. Jika tidak ada 
kotoran ternak,  bisa menggunakan tanaman jenis polong-polongan. 

 Tahap fermentasi substrat: 
a) Cacah (potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil) rumput-

rumputan, jerami, sampah daun, atau sisa sayuran, kemudian 
campurkan. Pencacahan dan pencampuran ini bertujuan agar 
bahan menjadi lebih homogen dan pengomposan akan relatif lebih 
cepat. 

b) Susun/tumpuk  secara bergantian antara sampah dedaunan dan 
kotoran ternak. Volume (p x l x t) tumpukan ini kira-kira 1m x 1m x 
1m. 

c) Tutup dengan terpal/karung beras/trashbag/bahan yang mampu 
menahan air. 

d) Aduk 3 hari sekali hingga 2 minggu. Kompos dasar telah jadi 
setelah kira-kira 2 minggu dan siap digunakan sebagai media 
cacing. 

 Tahap komposting sampah oleh cacing: 
a) Kompos yang sudah jadi dimasukkan ke dalam ember/wadah yang 

memadai. 
b) Masukkan cacing ke dalam wadah tersebut. 
c) Biarkan selama kira-kira 2 minggu. Vermikompos. 
d) siap digunakan. 
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(1) Cara Pembuatan Kompos dengan Keranjang Takakura4 

Bahan yang digunakan : 
 Satu keranjang standar dengan starter 9 kg dipakai oleh keluarga 

dengan jumlah total anggota keluarga sebanyak 7 orang. Sampah 
rumah tangga yang diolah di keranjang ini maksimal 1,5 kg per 
hari. 

Jenis-jenis sampah yang diolah: 
 Sisa sayuran. Idealnya sisa sayuran tersebut belum basi. Namun 

bila telah basi, cuci sayuran tersebut terlebih dahulu, peras, lantas 
buang airnya. 

 Sisa nasi. 
 Sisa ikan, ayam, kulit telur dll. 
 Sampah buah yang lunak (anggur, kulit jeruk, apel, dan lain-lain). 

Hindari memasukkan kulit buah yang keras seperti kulit salak. 
 
Cara pembuatan keranjang Takakura 

a) Persiapkan wadah atau keranjang berukuran 40 liter atau yang 
sekiranya cukup untuk menampung sampah. Pilihlah keranjang 
yang berlubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara. (lihat gambar) 
Tempatkan keranjang pada tempat yang teduh, tidak kena hujan 
dan sinar matahari langsung serta memiliki sirkulasi udara yang 
bagus. Letakkan penyangga (batu bata atau bisa yang lain) pada 
bagian bawah keranjang agar aliran udara bisa masuk. 

b) Masukkan sekam kedalam suatu wadah dan tempatkan pada 
bagian bawah keranjang. Bantalan sekam berfungsi menyerap air, 
mengurangi bau dan mengontrol udara agar mikroba berkembang 
dengan baik. 

c) Cari kardus bekas yang muat masuk kedalam keranjang untuk 
menampung bahan-bahan yang akan dikomposkan. Letakkan 
kardus di atas bantalan sekam. 

d) Isi wadah dengan starter atau kompos kurang lebih setebal 5 cm. 
Kompos berfungsi sebagai starter proses pengomposan karena di 
dalamnya terkandung mikroba-mikroba pengurai. 
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e) Masukkan bahan yang akan dikomposkan. Bahan-bahan yang akan 
dikomposkan sebelum dimasukkan ke keranjang harus dipotong 
kecil-kecil ukuran 2 cm x 2 cm. Semakin kecil ukuran akan semakin 
cepat terurai. Jika terlalu basah, tambahkan sekam atau serbuk 
kayu gergajian. 

f) Aduk-aduklah setiap selesai memasukkan bahan-bahan yang akan 
dikomposkan. Bila perlu tambahkan selapis kompos yang sudah 
jadi. Agar kompos beraroma jeruk, anda bisa menambahkan kulit 
jeruk ke dalam keranjang. 

g) Untuk memastikan proses pengomposan berjalan, letakkan tangan 
kita 2 cm dari kompos. Bila terasa hangat, dapat dipastikan proses 
pengomposan bekerja dengan baik. Jika tidak, percikkan sedikit air 
untuk memicu mikroorganisme bekerja. Bisa jadi kompos terlalu 
kering sehingga memerlukan air.  

h) Lakukan kegiatan tersebut berulang-ulang selama 40 – 60 hari. 
Bahan yang telah menjadi kompos akan berwarna hitam, tidak 
berbau dan tidak becek. 

Catatan: 
 Letakkan Keranjang Takakura di tempat yang terhindar dari sinar 

matahari langsung. 
 Bila kompos kering, perciki air bersih sambil diaduk merata. Suhu 

ideal adalah 60 derajat Celcius 
Cara Pemanenan 
Bila kompos di dalam Keranjang Takakura telah penuh, ambil 1/3-nya dan 
kita matangkan selama seminggu di tempat yang tidak terkena sinar 
matahari secara langsung. Sisanya yang 2/3 bisa kita gunakan kembali 
sebagai starter untuk pengolahan berikutnya. 
 

8.2.5. Manfaat Komposting 
 
Kompos memiliki manfaat baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial 
dan budaya.   
1) Manfaat dari sisi ekonomi 

a) Pengkomposan dapat mengurangi jumlah sampah sehingga 
akan mengurangi biaya operasional pemusnahan sampah. 
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b) Tempat pengumpulan sampah akhir dapat digunakan dalam 
waktu yang lebih lama, karena sampah yang dikumpulkan 
berkurang. Dengan demikian akan menguragi investasi lahan 
TPA. 

c) Kompos dapat memperbaiki kondisi tanah dan dibutuhkan oleh 
tanaman. Hal ini berarti kompos memiliki nilai kompetetif dan 
ekonomis yang berarti kompos dapat dijual. 

d) Penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sehingga dapat 
meningkatkan efisiensi penngunaannya. 

2) Manfaat dari sisi ekologi 
a) Pengkomposan merupakan metode daur ulang yang alamiah 

dan mengembalikan bahan organik ke dalam siklus biologis. 
Kebutuhan energi dan bahan makanan yang diambil tumbuhan 
dari dalam tanah dikembalikan lagi ke dalam tanah. 

b) Mengurangi pencemaran lingkungan, karena sampah yang 
dibakar, yang dibuang ke sungai ataupun yang dikumpulkan di 
TPA akan berkurang. Ini berarti mengurangi pencemaran 
udara maupun air tanah. 

c) Pemakaian kompos pada lahan perkebunan atau pertanian 
akan meningkatkan kemampuan lahan dalam menahan air 
sehingga terjadi koservasi air. Kompos mempuyai kemampuan 
memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesuburan tanah 
(konservasi tanah). 

3) Manfaat dari  sosial, manfaat sosial 
a) Dapat membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 
b) Dapat dijadikan obyek pembelajaran lingkungan baik bagi 

masyarakat maupun dunia pendidikan 
4) Manfaat dari sisi  kesehatan 

a) Pengurangan tumpukan sampah akan menciptakan lingkungan 
yang bersih dan sehat. Proses pengkomposan berjalan pada 
suhu yang tinggi sehingga dapat mematikan berbagai macam 
sumber bibit penyakit yang ada pada sampah 
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8.2.6. Alat dan Mesin Pembuat Kompos 

Saat ini untuk mempermudah proses komposting, beragam alat 
dikembangkan, baik untuk mempercepat proses pencacahan maupun 
untuk mempercepat proses pembusukan sampah. Berikut adalah beberapa 
alat yang diperdagangkan secara luas : 

Komposter Elektrik Biophoskko® KE-90L 
Komposter Elektrik Biophoskko® KE-90L 
diciptakan untuk memenuhi keinginan para 
pehobies tanaman, bunga dan pencinta 
lingkungan - yang memiliki kegemaran, 
kepedulian dan keinginan mengolah sampah 
organik (material yang berasal dari makhluk 
hidup tumbuhan, hewan dan manusia) guna 
mendapatkan kompos secara praktis. 
 

 
 
 

Komposter Biophoskko® Compost 
Bin [ M] 

Komposter BioPhosko- Composter [ 
M] dengan Dimensi  (Tinggi= 90 cm, 
Diameter= 40 cm) , terbuat dari 
bahan plastik HDPE (jenis bahan 
yang kuat), merupakan solusi tepat 
untuk penanganan sampah ( 
khususnya sampah organik sisa-sisa 
pemakaian rumah tangga seperti: 
makanan, kertas, dll) . Merubah 
sampah sisa rumah tangga menjadi 
Eletrik sesuatu yang bermanfaat yaitu 
menjadi kompos yang berguna 

Gambar 2.  Komposter Eletrik 

Gambar 3.  Komposter Biophoskko 
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memelihara kesuburan tanah dan sebagai pasokan nutrisi bagi tanaman 
anda. Sederhana dan mudah dalam pengaplikasiannya. Kapasitas suatu 
Komposter Type M pada 0, 09 m3 sampah atau 20 kg, akan mampu 
mengolah sampah dari kurang lebih 6 hari sampah yang dihasilkan satu 
rumah tangga. Bagi rumah tangga Indonesia diketahui bahwa setiap jiwa 
mengeluarkan sampah sekira 2, 6 liter per hari atau 15 liter per keluarga 
rumah dengan 5 jiwa/ keluarga.  

Komposter Biophosko® [ Hand Rotary] 

Hand Rotary Klin Biophosko® 
berdimensi PLT ( Tinggi = 90 cm, 
lebar= 67 cm, panjang = 90 cm) 
terbuat dari bahan fiber dan peralatan 
aerasi lainnya. Alat Hand Rotary 
dirancang berdasar kepentingan 
mengelola lingkungan mikro bagi 
bekerjanya aneka bakteri dalam 
aktivator Green Phoskko ( GP-1) . Hand 
Rotary Klin pengolah limbah dan 

sampah organik ini akan merupakan 
solusi tepat untuk penanganan sampah 
yang sebagian besar berupa sampah 
organik seperti sampah rumah tangga, restoran, hotel, serta sampah 
domestik dari suatu komplek perumahan/ estate. 

 

 

 

 

 Gambar 6.  Ragam Alam Pengomposan 

Gambar 4.  Komposter  
Biophoskko Hand rotary 
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Berikut jenis alat lainnya untuk pengomposan. 

  Mesin Pencacah   
Kompos 

 

 Pengayak Kompos 

 

              Mixer 

 

 

Granulator 

 

 

Rotary Dryer 

 

  

Conveyor Pemilah 

 
 

Pencacah Kapasitas 
Besar (Jepan) 

 

 

 

Konveyor Belt 

 

 

Pencacah Rumput   
(China) 
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8.3.  Daur Ulang   

8.3.1. Apa itu Daur Ulang dan Mengapa Penting? 
 
Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang 
terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, 
pendistribusian, dan pembuatan produk/material bekas pakai. Daur ulang 
merupakan komponen utama dalam pengelolaan sampah modern dan 
bagian ketiga dalam tingkatan pengelolaan sampah 3R. Material yang biasa 
didaur ulang umumnya terdiri dari sampah kaca, plastik, logam, tekstil, dan 
barang elektronik. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak 
bisa/membutuhkan waktu lama untuk didegradasi oleh alam (secara alami) 
demi pengurangan kerusakan lahan. Secara garis besar, daur ulang adalah 
proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan dan pemrosesan 
material baru untuk suatu proses produksi baru. 
 
Daur ulang sampah menjadi sangat penting, mengingat daur ulang dapat 
membantu bumi untuk menghemat energi, menghemat material produk, 
pengurangan sampah di tempat penimbunan sampah serta menjaga 
kelestarian lingkungan.   

(1) Hemat sumberdaya alam: mengurangi kebutuhan sumberdaya 
alam mentah, seperti logam, pohon, minyak bumi.    

(2) Hemat energi : daur ulang umumnya membutuhkan energi lebih 
sedikit dalam memproduksi suatu produk, disamping itu dapat 
mengurangi emisi karena beberapa proses dapat dikurangi 

(3) Memberikan nilai ekonomi: selain mengurangi ditempat 
penimbunan, daur ulang dapat memberikan keuntungan secara 
materi, hasil daur ulang dapat dijual. 

(4) Keuntungan lingkungan: dengan memulai dari sampah yang ada di 
sekitar dapat membantu mengurangi atau meminimalisir 
pencemaran lingkungan 

Daur ulang yang merupakan bagian ketiga dalam proses hierarki 
pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, and Recycle) dapat dilakukan 
pada sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, maupun barang 
elektronik.  Lambang daur ulang yang berlaku secara internasional adalah 
sebagai berikut : 
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Gambar 7. Logo Daur Ulang 

 

Proses atau tahapan daur ulang umumnya dilakukan sebagai berikut; 
 Mengumpulkan; yakni mencari barang-barang yang telah di 

buang seperti kertas, botol air mineral, dus susu, kaleng dan lain-
lainya. 

 Memilah; yakni mengelompokkan sampah yang telah 
dikumpulkan berdasarkan jenisnya, seperti kaca, kertas, dan 
plastik. 

 Menggunakan Kembali; Setelah dipilah, carilah barang yang 
masih bisa digunakan kembali secara langsung. Bersihkan terlebih 
dahulu sebelum digunakan. 

 Mengirim; Kirim sampah yang telah dipilah ke tempat daur ulang 
sampah, atau menunggu pengumpul barang bekas keliling yang 
akan dengan senang hati membeli barang tersebut. 

 Lakukan Daur Ulang Sendiri; Jika mempunyai waktu dan 
keterampilan kenapa tidak melakukan proses daur ulang sendiri. 
Dengan kreatifitas berbagai sampah yang telah terkumpul dan 
dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang 
bermanfaat. 
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Pada dasarnya,  semua orang dapat berpartisipasi dalam proses daur 
ulang. Paling tidak pada dua tahap (proses) awal daur ulang yakni 
mengumpulkan dan memilah sampah yang dapat dilakukan setiap saat. 

8.3.2. Ragam Daur Ulang  

Material-material yang dapat didaur ulang dan prosesnya antara lain: 
 Bahan bangunan. material bangunan bekas yang telah 

dikumpulkan dihancurkan, Hasil yang lebih kasar bisa dipakai 
menjadi pelapis jalan semacam aspal dan hasil yang lebih halus 
bisa dipakai untuk membuat bahan bangunan baru semacam bata. 

 Logam.  Besi dan baja adalah jenis logam yang paling banyak 
didaur ulang di dunia. Termasuk salah satu yang termudah karena 
dapat dipisahkan dari sampah lainnya dengan magnet. Proses daur 
ulang logam pada umumnya meliputi peleburan dan pencetakan 
kembali. Contoh lainnya adalah alumunium, yang merupakan 
bahan daur ulang paling efisien di dunia.  

 Kertas. Daur ulang kertas adalah pemanfaatan sampah kertas 
yang bisa diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi 
dan daya jual.  Proses daur ulang kertas secara sederhana dapat 
dilakukan  mulai dari anak usia SD, melalui beberapa tahapan 
antara lain: penyiapan bahan kertas yang sudah tidak digunakan, 
perendaman, pencucian, pembuatan bubur kertas, pengadonan, 
penyaringan dan pencetakan serta penjemuran.  Daur ulang kertas 
selain digunakan untuk kertas juga dapat digunakan untuk bahan 
pembuatan hasta karya lainnya seperti bros dan lainnya. Tabel 
berikut merupakan hasil produk daur ulang serta sumbernya. 

Tabel 1.  Jenis Kertas Hasil Daur Ulang 

No Jenis Kertas Sumber Produk Daur Ulang 

1 HVS Perkantoran, 
percetakan, 
sekolah 

Keras seni 

2 Shopping Bag Pabrik, pasar, Paper Bag 
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dan pertokoan 

3 Karton Pabrik, pasar, 
dan pertokoan 

Karton dan art paper 

 

4 Koran, 
majalah, buku 

Perkantoran, 
pasar, dan rumah 
tangga 

Kertas Koran, paper 
bag 

 

 Kaca.   Kaca dapat juga didaur ulang. Kaca yang didapat dari botol 
dan lain sebagainya dibersihkan dari bahan kontaminan, lalu 
dilelehkan bersama-sama dengan material kaca baru. Dapat juga 
dipakai sebagai bahan bangunan dan jalan. Sudah ada Glassphalt, 
yaitu bahan pelapis jalan dengan menggunakan 30% material kaca 
daur ulang. 

 Plastik dapat didaur ulang sama halnya seperti mendaur ulang 
logam. Hanya saja, terdapat berbagai jenis plastik di dunia ini. Saat 
ini di berbagai produk plastik terdapat kode mengenai jenis plastik 
yang membentuk material tersebut sehingga mempermudah untuk 
mendaur ulang. Suatu kode di kemasan yang berbentuk segitiga 
3R dengan kode angka di tengah-tengahnya adalah contohnya. 
Suatu angka tertentu menunjukkan jenis plastik tertentu, dan 
kadang-kadang diikuti dengan singkatan, misalnya LDPE untuk Low 
Density Poly Etilene, PS untuk Polistirena, dan lain-lain, sehingga 
mempermudah proses daur ulang. 

 
8.3.3. Manfaat Daur Ulang dari Sisi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan  
 
Secara ekonomi daur ulang telah terbukti meningkatkan pendapatan 
keluarga dan  bagi kelompok masyarakat (komunitas) yang telah 
melakukan daur ulang menjadi sumber pendapatan, salah satu contoh 
warga Kelurahan Jambangan, Surabaya, berhasil meningkatkan ekonomi 
mereka dengan mendaur ulang sampah plastik. Membuat kerajinan dari 
sampah, mereka memperoleh keuntungan bersih antara Rp 1 juta sampai 
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Membuat bunga sederhana dari sedotan plastik bekas 
 Alat : gunting, pisau atau cutter, lem  
 Bahan :  sedotan; lidi atau kawat yang agak besar (diameter ±2 

mm); kertas krep atau dapat diganti dengan kertas pita; bekas 
botol plastik sebagai tambahan aksesoris 

 Cara Membuat : 
o Potong sedotan kira-kira panjang ± 10 cm 
o Setelah itu belah ujung sedotan jadi empat bagian 
o Kemudian kesut sedotan yang telah dibelah hingga 

didapat bentuk yang lebih mekar dan agak lemas. 
o Lalu gunting tiap ujung sedotan yang telah dikesut, 

membentuk lancip menyerupai bentuk kelopak bunga asli 
o Satukan beberapa (4-5 buah) sedotan yang telah 

dipotong lancip tersebut kemudian digabungkan menjadi 
satu sehingga berbentuk bunga sedang mekar. 

o Bunga-bunga mekar dapat disatukan dengan kawat/lidi 
yang dibalut kertas krep/pita warna-warni.  

o Untuk ornamen daunnya, kita bisa membuat dari 
potongan kertas pita atau dari potongan bekas 
gelas  plastik 

o Ulang cara yang sama, untuk membuat tangkai – tangkai 
bunga selanjutnya. 

o Bunga-bunga plastic siap dirangkai ke dalam pot bunga 
yang telah diisi spoon/ busa.  

Sumber: 
http://carapedia.com/kerajinan_barang_bekas_info2682.html 

 

 

 

 

 

 
 

Rp 3 juta per bulan. Hasil kerajinan itu juga telah merambah pasar di luar 
negeri (Sumber; Ciputra Enterpreneurship)5.   
 
Secara sosial, daur ulang memberikan kesempatan lapangan pekerjaan 
baru di sektor informal. Daur ulang juga mendorong peningkatan 
kreativitas dan keterampilan serta ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. 
 
Secara lingkungan, daur ulang sampah dapat mengurangi sampah yang 
dibakar dan limbah pabrik  yang dapat menyebabkan pencemaran 
lingkungan. Mendaur ulang sampah-sampah dan memanfaatkan limbah 
dengan menjadikannya barang kerajinan dan barang-barang kreasi lainnya, 
pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Dapat menghemat sumberdaya  
alam misalkan dengan mendaur ulang kertas kita dapat mengurangi laju 
pengurangan jumlah pohon yang ditebang, daur ulang juga mengurangi   
tumpukan sampah dan lingkungan sekitar lebih bersih. 
 

8.3.4.Contoh dan Praktek Pembuatan Produk Daur Ulang  
 
Berikut beberapa contoh pembuatan produk daur ulang, salah satunya dari 
sampah plastik untuk dibuat kerajinan:  

(1) Pisahkan sampah kering dan sampah basah pada tempat sampah 
terpisah. 

(2) Lalu bersihkan, sampah kering hasil pemisahan, seperti bungkus 
minuman ringan seperti kopi, susu dan mie instan,dll. 

(3) Setelah itu sampah plastik yang telah dicuci dan dikeringkan 
kemudian dipotong menjadi lembaran-lembaran. 

(4) Setelah terpotong lembaran, satukan plastik dengan lem/dijahit 
agar didapat bahan yang sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. 

(5) Menyatukan plastik dapat dilakukan sesuai selera masing-masing, 
bisa dari motifnya, warnanya, dll.   

(6) Setelah disatukan, kemudian dipotong sesuai dengan pola dan 
dapat dijahit sesuai dengan pola tersebut. 
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Membuat bunga sederhana dari sedotan plastik bekas 
 Alat : gunting, pisau atau cutter, lem  
 Bahan :  sedotan; lidi atau kawat yang agak besar (diameter ±2 

mm); kertas krep atau dapat diganti dengan kertas pita; bekas 
botol plastik sebagai tambahan aksesoris 

 Cara Membuat : 
o Potong sedotan kira-kira panjang ± 10 cm 
o Setelah itu belah ujung sedotan jadi empat bagian 
o Kemudian kesut sedotan yang telah dibelah hingga 

didapat bentuk yang lebih mekar dan agak lemas. 
o Lalu gunting tiap ujung sedotan yang telah dikesut, 

membentuk lancip menyerupai bentuk kelopak bunga asli 
o Satukan beberapa (4-5 buah) sedotan yang telah 

dipotong lancip tersebut kemudian digabungkan menjadi 
satu sehingga berbentuk bunga sedang mekar. 

o Bunga-bunga mekar dapat disatukan dengan kawat/lidi 
yang dibalut kertas krep/pita warna-warni.  

o Untuk ornamen daunnya, kita bisa membuat dari 
potongan kertas pita atau dari potongan bekas 
gelas  plastik 

o Ulang cara yang sama, untuk membuat tangkai – tangkai 
bunga selanjutnya. 

o Bunga-bunga plastic siap dirangkai ke dalam pot bunga 
yang telah diisi spoon/ busa.  

Sumber: 
http://carapedia.com/kerajinan_barang_bekas_info2682.html 
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8.3.5.  Komunitas Daur Ulang 

Untuk dapat mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi 
komunitas-komunitas daur ulang yang sudah ada, antara lain: 

1) Kelompok Tsu Chi : http://www.tzuchi.or.id/ 
2) Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Sragen 

 Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No.3A, Sragen 
  Telepon : 0271-992075,994900 
  Contact Person : Tasripin, SH, MM (Kepala Dinas Tata Kota 

dan 
  Kebersihan Kab. Sragen 
 Organisasi : Pemda 
 Mitra : Pihak-pihak swasta pelaku daur ulang 
 Kategori Best Practice : Sanitasi - Persampahan 
 Sub Kategori : Pengelolaan Sampah Terpadu 

3) Nama Lembaga : Paguyuban Sukunan Bersemi 
 Alamat : www.arts.monash.edu.au/mail/sukunan 
 Telepon : 0274-621739, HP. 0915 79755703 
  Contact Person : Iswanto 
 Organisasi : Kelompok Masyarakat 

4) Nama Lembaga : Masyarakat Kelurahan Mampang Prapatan 
 Alamat : RT.04 / RW.03 Kompleks Zeni, 
 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 
 Kode Pos : 12790 
 Telepon : 021 7945659 
 Contact Person : Bapak Handoyo (Ketua RT 04/RW 03) 
 Mitra : PT. Unilever 
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8.4.  Bank Sampah  

8.4.1.  Pengertian Bank Sampah  

Bank Sampah adalah suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan 
sampah ditingkat masyarakat, dengan menyamakan kedudukan sampah 
serupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung.    
Masyarakat terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilai 
sehingga mereka mau memilah sampah. Mengandung potensi ekonomi 
(economic opportunity) kerakyatan, yaitu adanya kesempatan kerja dan 
penghasilan tambahan dari tabungan di bank sampah. Disamping itu akan  
terwujud  pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna 
menciptakan masyarakat yang sehat. 

Tujuan didirikannya bank sampah: 
1) Untuk memecah  permasalahan sampah yang sampai saat ini 

belum juga  bisa teratasi dengan baik,  
2) Membiasakan warga agar tidak  membuang sampah sembarangan,  
3) Memotivasi   warga agar mau memilah sampah sehingga 

lingkungannya  bersih, 
4) Memaksimalkan pemanfaatan barang bekas dengan menanamkan 

pemahaman pada masyarakat bahwa barang bekas bisa berguna, 
dan 

5) Mengurangi jumlah barang bekas yang terbuang percuma. 
 
Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang 
bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain 
menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan 
pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Pemikiran 
seperti itu pula yang diharapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 
dengan menargetkan membangun bank sampah di 250 kota di seluruh 
Indonesia.  Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatakan sampah sudah 
menjadi ancaman yang serius, bila tidak dikelola dengan baik, bukan tidak 
mungkin beberapa tahun mendatang rakyat Indonesia akan hidup bersama 
tumpukan sampah di lingkungannya. Sebagai rangkaian dari UU No. 19 
tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tahun 2012 Kementerian 
Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
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Hidup No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse 
dan Recycle melalui Bank Sampah. 

8.4.2.  Manfaat Program Bank Sampah 

Manfaat Bank sampah adalah : 
 mengurangi jumlah sampah  di lingkungan masyarakat,  
 menambah penghasilan bagi  masyarakat,  
 menciptakan lingkungan yang bersih dan  sehat dan memupuk 

kesadaran diri masyarakat akan  pentingnya menjaga dan 
menghargai lingkungan hidup. 
 

8.4.3. Mekanisme Program Bank Sampah  
Pelaksanaan pengeloaan Bank Sampah seperti diatur dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup, diatur sebagai berikut  : 
a. Jam Kerja: Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank 

sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank 
sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank 
sampah dalam seminggu tergantung ketersediaan waktu pengelola 
bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, 
jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka Jumat dan Sabtu 
pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00. 

b. Penarikan Tabungan: Semua orang dapat menabung sampah di 
bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan 
dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil 
penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh 
bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang 
ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam 
buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) 
bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup 
untuk dijadikan modall dan mencegah budaya konsumtif. 

c. Peminjaman Uang:  Selain menabung sampah, dalam prakteknya 
bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung 
dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 
tertentu. 

d. Buku Tabungan: Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan 
dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku 
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rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan 
jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku 
rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat 
setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem 
administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan 
warnanya. 

e. Jasa Penjemputan Sampah: Sebagai bagian dari pelayanan, bank 
sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari 
kampung ke kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup 
menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, 
petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut 
sampah tersebut. 

f. Jenis Tabungan:  Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat 
melaksanakan dua jenis tabungan: tabungan individu dan tabungan 
kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan 
pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa 
dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap 
tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan 
pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil 
seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan 
untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan 
pengurus masjid. 

g. Jenis Sampah: Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah 
dikelompokkan menjadi: 
 kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks/tripleks; 
 plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras 

lainnya; dan 
 logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah. Bank sampah 

dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang 
mempunyai nilai ekonomi. 

h. Penetapan Harga:  Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan 
kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah 
bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi: 
 Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan 

mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan 
harga fluktuatif sesuai harga pasar; 
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 Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk 
ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak 
tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar. Cara ini 
ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, 
mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan 
strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah. 

i. Kondisi Sampah: Penabung didorong untuk menabung sampah 
dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan 
bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan 
plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi 
karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) 
kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli. 

j. Berat Minimum : Agar timbangan sampah lebih efisien dan 
pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan 
syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk 
setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan 
terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai 
syarat berat minimum. 

k. Wadah Sampah: agar proses pemilahan sampah berjalan baik, 
penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar 
sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi: 
 kantong pertama untuk plastik; 
 kantong kedua untuk kertas; dan 
 kantong ketiga untuk logam. 

l. Sistem Bagi Hasil:  besaran sistem bagi hasil bank sampah 
tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan 
besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua 
penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 
95:15 yaitu 95% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 
15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% 
(lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan 
operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, 
pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan 
operasional bank sampah. 

m. Pemberian Upah Karyawan: Tidak semua bank sampah dapat 
membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah 
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dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank 
sampah dijalankan secara baik. 

 
Sementara itu, kepengurusan bank sampah terdiri dari : 
a. Pengurus  : Pengurus adalah pengelola sistem bank sampah dari 

wilayah hasil dari kesepakatan fasilitator dan juga beberapa pihak. 
Tugas dan tanggung jawab pengurus bank sampah adalah : 
 Menjalankan mekanisme sistem bank sampah sesuai dengan 

prosedur dan keseragaman pelaksanaan. 
 Meningkatkan kondisi wilayah di Enam Pilar Pokok (Pilar Sosial, 

Pilar Lingkungan, Pilar Kesehatan, Pilar Pendidikan, Pilar Ekonomi 
dan Pilar Informasi dan Teknologi). 

 Menjamin kesejahteraan pengurus bank sampah dan juga 
kenyamanan nasabah 

 Melaporkan pada pihak pendamping dalam hal pelaksanaan 
kegiatan 

 Mengatur secara tersendiri aturan dan cara kerja Pengelola Bank 
Sampah (PBS) 

b. Bagian Pengurus:  
 Manager Bank Sampah : adalah Fasilitator atau Kader lingkungan 

yang memiliki pengetahuan tentang green and clean, cekatan dan 
ulet memantau kondisi bank sampah. Tugas dan tanggung 
jawabnya adalah memberi dan mengeluarkan kebijakan untuk 
pengembangan bank sampah dalam rapat pengurus 

 Bendahara Bank Sampah : adalah kader lingkungan yang memiliki 
pengetahuan tentang arus keuangan dan dapat diberi amanah. 
Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengetahui arus keuangan 
dan pelaporan keuangan 

 Divisi pencatatan : adalah kader lingkungan yang memiliki 
kemampuan dan pengetahuan pencatatan secara sistematis dan 
rapi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah pencatatan kegiatan, 
agenda dan membantu langsung bendahara 

 Divisi penimbangan : adalah kader lingkungan yang memiliki 
kemampuan dan pengetahuan dalam menimbang dan membagi 
jenis-jenis sampah. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 
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melakukan pemilahan dan penimbangan sampah yang ada di bank 
sampah 

 Divisi pengepakan : adalah  kader lingkungan yang memiliki 
kemampuan pengepak dan mengemas sampah sesuai dengan jenis 
serta kelompoknya. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 
meminimalisir penumpukan sampah yang berhamburan pada 
waktu yang lama, menjaga keamanan dan penyusutan sampah 
yang ada. 

 Divisi umum: adalah kader lingkungan yang memiliki waktu banyak 
untuk membantu para pengurus dalam kinerja jika diperlukan 

8.4.4. Proses Sistem Bank Sampah  
 
a. Perekrutan Nasabah 
Perekrutan nasabah dilakukan dengan cara : 

(1) Memilih Rumah dengan Kepala keluarga dan Anggota Keluarga 
yang mau berpartisipasi dalam kegiatan green and clean serta 
bank sampah 

(2) Memberikan formulir pendaftaran untuk segera diisi dan 
dikembalikan ke pengurus PBS (Pengelolaan Bank Sampah) 

(3) Kepala Keluarga mengisi formulir dengan cermat dan dengan isian 
yang rapi sehingga mampu dibaca oleh pengurus serta 
menandatangi formulir sebagai bukti jaminan kebenaran dari 
syaratdan aturan yang diberlakukan 

(4) Pengurus menerima lembaran formulir dan mentabulasi data setiap 
KK yang mendaftar pada Buku atau Lembaran DATABASE Nasabah 

(5) Tabulasi data disesuiakan dengan format yang ada, mulai dari NO 
INDUK, nama lengkap nasabah, alamat, telpon dst 

(6) Setelah pengisian DATABASE NASABAH, pengurus memberikan 
buku rekening nasabah yang sebelumnya telah diisi sesuai dengan 
data yang ada dan telah ditanda tangani oleh MANAGER BANK 
SAMPAH 

(7) Setiap nasabah penerima buku rekening nasabah berhak  
mengetahui waktu dan tempat transaksi bank sampah yang 
disampaikan oleh pengurus 
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(8) Tata aturan dan juga sistem pelaksanaan sistem bank sampah 
diatur selanjutnya oleh pengurus dan nasabah berdasarkan 
kesepakatan bersama 

b. Mekanisme Transaksi antara Nasabah dan Pengurus  
Mekanisme transaksi anatara nasabah dan pengurus bank sampah adalah 
sebagai berikut : 

(1) Penentuan jadwal waktu dan tempat transaksi berlangsung wajib 
diketahui oleh semua pengurus dan juga nasabah 

(2) Pengurus mempersiapkan proses transaksi sebelum nasabah 
datang, yang mau disiapkan adalah kebersihan dan kerapian 
sekertariat bank sampah, absensi, slip transaksi dengan nomor 
transaksinya, buku pencatatan, timbangan, karung pilah, 
kalkulator, alat tulis, kamera 

(3) Nasabah datang ke lokasi transaksi dengan membawa sampah 
kering yang telah terpilah dan juga buku tabungan/rekening 
nasabah 

(4) Nasabah mengisi absensi dan mengambil slip transaksi untuk 
proses transaksi. Bagi nasabah yang tidak melakukan transaksi, 
datang hanya untuk menarik tabungan cukup mengisi absensi dan 
menunggu panggilan pelayanan sesuai dengan urutan absen 

(5) Sesuai dengan urutan absen pengurus bagian pencatatan 
memanggil nasabah dan melayani nasabah untuk status 
keperluannya, nasabah yang dipanggil menyerahkan buku 
tabungan/rekening nasabah kepada divisi pencatatan untuk 
mengecek isiannya. Divisi pencatatan mengecek sampah yang 
dibawa nasabah dengan pengelomnpokan sampah yang telah 
diatur sebelumnya. 

(6) Nasabah kemudian diarahkan ke divisi penimbangan dengan 
membawa slip transaksi yang telah dicek oleh divisi pencatatan. 
Divisi penimbangan akan mengisi kolom berat timbangan sesuai 
dengan item sampah yang dibawa. Setelah penimbangan nasabah 
diarahkan ke pengepakan 

(7) Divisi pengepakan menerima slip transaksi yang telah telah terisi 
item sampah pada kolom sampah/kode sampah, berat timbangan 
pada kolom timbangan (Kg) yang kemudian divisi pengepakan 
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memberikan masing-masing harga dari setiap item sampah yang 
mau dijual oleh nasabah. Setelah divisi pengepakan selesai 
memberikan harga tiap item sampah, selanjutnya nasabah 
diarahkan ke bendahara. 

(8) Bendahara terlebih dahulu memegang buku tabungan/rekening 
nasabah dari divisi pencatatan. Adapun yang dilakukan adalah 
sebagai berikut :  

 Bendahara selanjutnya mengisi terlebih dahulu isian 
tanggal, no induk, no nota, data nasabah untuk pengisian 
di buku tabungan/rekening nasabah, buku besar bank 
sampah dan buku kas nasabah bank sampah. 

 Untuk slip transaksi yang diterima dari divisi pengepakan 
bendahara bertugas menghitung hasil kali nominal berat 
timbangan dengan harga satuan yang kemudian dijumlah 
berat timbangan dan jumlah nominal rupiah. 

 Untuk buku tabungan/rekening nasabah pada lembaran 
bawah diisi sesuai dengan slip transaksi, pengelompokan 
jenis sampah kemudian jumlah total berat timbangan dan 
total harga sampah. 

 Untuk lembaran atas pada buku tabungan/rekening 
nasabah diisi sesuai dengan slip transaksi pada jumlah 
uang yang ditabung yang kemudian diisi pada kolom 
kredit, jumlah dari kolom kredit akan diakumulasi di kolom 
debet kemudian diparaf oleh pengurus. 

 pengisian buku besar bank sampah yang sama isiannya 
pada lembaran bawah buku tabungan/rekening nasabah 
kemudian diparaf oleh nasabah bersangkutan. 

 Pengisian buku kas nasabah yang isiannya sama dengan 
isian buku tabungan/rekening nasabah lembaran atas. 

 Nasabah diberikan buku tabungan/rekening nasabah 
beserta dengan jumlah nominal uang yang nasabah mau 
ambil dari hasil transaksi. 

 Bendahara menyimpan slip transaksi dan selanjutnya 
nasabah menuju ke Manager bank sampah 

 Manager bank sampah mengecek pencatatan buku 
rekening nasabah dan juga berkonsultasi dengan nasabah 
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apa dan bagaiamana keluh kesah serta saran kritik dari 
nasabah. Manager bank sampah juga menilai 
perkembangan nasabah melalui tukar informasi serta tukar 
edukasi 

 Divisi umum bertugas membantu alur mekanisme sistem 
bank sampah berjalan dengan baik, tertatur dan 
mengurangi tindak kecerobohan aktivitas 

c. Mekanisme Transaksi antara Pengurus dan Pengepul 
Sebelum proses transaksi pengurus bank sampah dan juga nasabah 
selesai, manager memperhitungkan untuk menghubungi pengepul yang 
telah diajak kerja sama sebelumnya untuk datang dan langsung juga 
menimbang sampah yang telah terkumpul. Pengepul dan pengurus 
pengelolaan bank sampah sebaiknya sudah mengetahui jenis harga 
masing-masing item sampah sehingga sehingga lebih mempermudah 
transaksi yang adil disemua pihak. Pihak pengurus juga telah mengepak 
sesuai dengan jenisnya atau bahan lain yang bercampur sehingga 
mempemudah dalam penimbangan 

 
d. Tata Cara Pemakaian Alat  

 Timbangan: Cara kalibrasi timbangan Pengurus dan pengepul. 
Dari dua timbangan yang ada siapkan pemberat yang telah 
diketahui beratnya, kemudian masing-masing ditimbang pada 
timbangan yang ada, jika penunjukan timbangan sama dengan 
timbangan yang lain, maka kesempurnaan penimbangan telah 
akurat. 

e. Pelaporan  
Pelaporan bulanan diperlukan berisi ; 

 Jumlah Nasabah 
 Jumlah berat timbangan sampah kering (anorganik) 
 Jumlah Omzet  

Data tambahan : data hasil pengolahan sampah basah; data hasil karya 
daur ulang, dan data paguyuban masyarakat 
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8.4.5. Kegiatan Pengelolaan  Bank Sampah 

Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah dalam hal ini 
masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang 
yang di setor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut di 
timbang dan di catat di buku rekening oleh petugas bank sampah.  
 
Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus 
menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus 
bisa dimanfaatkan kembali (reuse). Biasanya akan di manfaatkan kembali 
dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. 
Syarat sampah yang dapat di tabung adalah yang rapi dalam hal 
pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya, 
menggunakan alat dan rapi dalam pemotongannya. Kemudian sudah di 
bersihkan atau di cuci. 
 
Beberapa contoh kemasan plastik yang dapat di tukar yaitu menurut 
kualitas plastiknya. Kualitas ke 1 yaitu plastik yang sedikit lebar dan tebal 
(karung beras, detergen, pewangi pakaian, dan pembersih lantai). Kualitas 
ke 2 yaitu plastik dari minuman instan dan ukurannya agak kecil (kopi 
instan, suplemen, minuman anak-anak, dan lain-lain). Kualitas ke 3 yaitu 
plastik mie instan. Kemudian kualitas ke 4 yaitu botol plastik air mineral. 
Yang paling rendah yaitu kualitas 0 adalah bungkus plastik yang sudah 
sobek atau tidak rapi dalam membuka kemasannya. Karena akan susah 
untuk di gunakan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, 
tempat tisu, dan lain-lain. Untuk kualitas yang terakhir, harus di setor 
dalam bentuk guntingan kecil-kecil (di cacah). 
 
Bentuk tabungan sampah yang kedua di sebut tabungan lingkungan. 
Tabungan lingkungan adalah partisipasi perusahaan dan kalangan bisnis 
untuk pelestarian lingkungan. Tabungan ini tidak dapat di uangkan, tetapi 
nasabahnya akan dipublikasikan ke media sebagai perusahaan atau 
kalangan bisnis yang melestarikan lingkungan. Lebih lanjut akan di berikan 
piagam BUMI setiap hari lingkungan hidup.  
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Inilah salah satu alternatif untuk memecahkan masalah sampah dan ikut 
berpartisipasi melestarikan lingkungan, yang pada akhirnya berdampak 
baik untuk bumi ini. Sekecil apa pun yang kita lakukan untuk bumi ini, pasti 
akan berdampak besar bagi kelangsungan bumi itu sendiri  (Sumber : 
green.kompasiana.com) 
 

8.4.6. Contoh-contoh Bank Sampah  

Hampir setiap kabupaten/kota memiliki bank sampah. Salah satu kota yang 
pertama mengelola bank sampah adalah Kota Malang, selengkapnya dapat 
dilihat pada tautan ini : http://banksampah.org/ 

Sementara untuk tiap kota Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) 
umumnya sudah menginisiasi bank sampah, selain komunitas-komunitas 
masyarakat dan juga di sekolah. 
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BAB IX 

MATERI KRIDA PERUBAHAN IKLIM 

9. 1.  Sekilas Tentang Perubahan Iklim  
   
9.1.1.  Mengenal Perubahan Iklim  

Perubahan iklim dipahami sebagai proses berubahnya pola dan intensitas 
unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan, biasanya dalam 
kurun waktu rata-rata 30 tahun.  Perubahan iklim dapat merupakan 
perubahan dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi 
kejadian cuaca terhadap rata-rata (Elvin, A dkk, 2011). Perubahan iklim 
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai berubahnya iklim yang 
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga 
menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu 
juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun 
waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim dapat diamati dengan 
adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran paramater utama iklim 
yang meliputi curah hujan, suhu, kelembaban, angin (magnitude dan 
arah), tutupan awan dan penguapan.  
 
Menurut IPCC (2007) bahwa Iklim di bumi sangat dipengaruhi oleh 
kesetimbangan panas di bumi, dimana aliran panas bekerja karena adanya 
radiasi matahari. Gambar 1. diambil dari sumber IPCC tahun 2007 yang 
menggambarkan bahwa dari seluruh radiasi matahari yang menuju ke 
permukaan bumi, sepertiganya dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh 
atmosfer dan oleh permukaan bumi, pemantulan oleh atmosfer terjadi 
karena adanya awan dan partikel yang disebut aerosol. Keberadaan salju, 
es dan gurun memainkan peranan penting dalam memantulkan kembali 
radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi. Dua pertiga radiasi yang 
tidak dipantulkan, besarnya sekitar 240 Watt/m2, diserap oleh permukaan 
bumi dan atmosfer. Untuk menjaga kesetimbangan panas, bumi 
memancarkan kembali panas yang diserap tersebut dalam bentuk radiasi 
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gelombang pendek. Sebagian radiasi gelombang pendek yang dipancarkan 
oleh bumi diserap oleh gas-gas tertentu di dalam atmosfer yang disebut 
gas rumah kaca (GRK). Selanjutnya gas rumah kaca meradiasikan 
kembali panas tersebut ke bumi. Mekanisme ini disebut efek rumah kaca. 
Efek rumah kaca inilah yang menyebabkan suhu bumi relatif hangat 
dengan rata-rata 14oC dan membuat bumi nyaman untuk dihuni, tanpa 
efek rumah kaca suhu bumi hanya sekitar -19oC. Sebagian kecil panas yang 
ada di bumi, yang disebut panas laten, digunakan untuk menguapkan air. 
Panas laten ini dilepaskan kembali ketika uap air terkondensasi di awan. 
 

 
Gambar 8: Sistem kesetimbangan panas di bumi 

 
Tetapi permasalahan akan muncul ketika terjadi konsentrasi gas rumah 
kaca pada atmosfer bertambah. Gas rumah kaca yang dipercaya dapat 
mempengaruhi konsentrasi gas di atmosfer diantaranya hidrogen (H2O), 
karbon dioksida (CO2), methane (CH4), dinitrogen oksida (N2O), dan 
halokarbon (kelompok gas yang mengandung florine, klorin dan bromin).   
 
Berdasarkan hasil penelitian, konsentrasi karbon dioksida pada atmosfer 
bertambah mendekati 30%, konsentrasi methane lebih dari dua kali, 
konsentrasi asam nitrat bertambah 15%. Penambahan tersebut telah 
meningkatkan kemampuan menjaring panas pada atmosfer bumi.  
Kontribusi kegiatan manusia dipercaya telah menyebabkan meningkatnya 



| Saka Kalpataru84
 

konsentrasi GRK, antara lain: penggunaan bahan bakar fosil, limbah padat, 
penggunaan kendaraan, dan penghasil tenaga listrik dengan bahan bakar 
fosil, telah meningkatkan jumlah karbondioksida yang dilepas ke atmosfer. 
Dan pada saat yang sama jumlah pepohonan yang mampu menyerap 
karbondioksida semakin berkurang akibat penebangan pohon, baik untuk 
tujuan komersial dalam bentuk kayu, maupun untuk perluasan lahan 
pertanian dan pemukiman. Kegiatan manusia melepaskan karbon ke 
atmosfer dari tahun ke tahun semakin banyak terutama terjadi pada saat 
mulai revolusi industri, sementara kemampuan lautan serta proses alam 
lainnya untuk mengurangi karbondioksida di atmosfer membutuhkan waktu 
yang cukup lama. Stasiun pengamat NOAA di Mauna Loa, Hawai, telah 
mengamati C02 di atmosfer sejak tahun 1959. Pada awal tahun 2013, 
konsentrasi rata-rata musiman CO2 atmosfer mencapai 395 ppm, dengan 
laju kenaikan 2-4 ppm per-tahun. Bila terus berlanjut maka konsentrasi 
karbondioksida diprakirakan akan terus meningkat.  
 
Kegiatan yang menyumbang karbondioksida terbanyak antara lain adalah: 
(1) Pembangkit listrik bertenaga batubara. Pembangkit listrik ini 

membuang energi 2 kali lipat dari energi yang dihasilkan. Semisal, 
energi yang digunakan 90 unit, sementara energi yang dihasilkan 35 
unit. Maka, energi yang terbuang adalah 65 unit. Setiap 900 
megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batu bara 
akan mengemisikan 5,6 juta ton karbondioksida per tahun. 

(2) Pembakaran kendaraan bermotor. Kendaraan yang mengkonsumsi 
bahan bakar sebanyak 7,9 liter per 90 km dan menempuh jarak 16 
ribu km, maka setiap tahunnya akan menghasilkan emisi sebanyak 3 
ton karbondioksida ke udara. Dapat membayangkan berapa emisi 
karbondioksida yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia 
yang setiap hari mengendarai kendaraan bermotor, berapa ton 
karbondioksida yang akan dihasilkan tiap hari dan berapa yang masuk 
ke atmosfer per hari atau per tahun.  

 
Selain karbondioksida, gas rumah kaca lainnya yang juga banyak dihasilkan 
oleh aktivitas manusia adalah methane (CH4). Metana merupakan insulator 
yang efektif, mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak bila 
dibandingkan karbondioksida.  Emisi gas metana dapat berasal dari alam 
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seperti lautan, lapisan es permanen, tanah-tanah yang gembur, selain dari 
alam juga berasal dari aktivitas manusia. Berdasarkan hasil penelitian, 
metana yang dihasilkan dari aktivitas manusia merupakan penyumbang 
terbesar terutama dari aktivitas pembakaran lahan untuk membuka area 
baru, pembusukan sampah organik ditempat pembuangan sampah dan 
dari industri peternakan. Metana juga berdasarkan penelitian lebih 
berbahaya dari pada emisi CO2, jika gas metana meningkat tinggi dapat 
mengurangi kadar oksigen dalam atmosfer, sehingga dapat menyebabkan 
sesak nafas.  
 
Emisi lainnya adalah Nitrogen oksida yang merupakan  gas insulator panas 
yang sangat kuat. Nitrogen oksida dihasilkan terutama dari pembakaran 
bahan bakar fosil dan dari  lahan pertanian. Nitrogen oksida dapat 
menangkap panas 300 kali lebih besar dari karbondioksida. 
 
Peningkatan emisi GRK tersebut telah menyebabkan perubahan iklim 
terjadi dengan cepat. Perubahan iklim global akan memberikan dampak 
yang sangat parah bagi Indonesia karena posisi geografis yang terletak di 
ekuator, antara dua benua dan dua samudera, negara kepulauan dengan 
91.000 km garis pantai dengan dua pertiga lautan. Ditambah lagi dengan 
populasi penduduk nomor empat terbesar di dunia, mengalami degenerasi 
kearifan budaya lokal yang selama ini memiliki kemampuan dalam 
mengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan, pendidikan yang tidak 
memadai, keterampilan rendah, keterbelakangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi,  kepedulian sosial yang menurun, kemiskinan dan kesulitan 
ekonomi, kelemahan tata pemerintahan, korupsi,  kurang  kepemimpinan, 
serta perilaku  buruk sebagian besar pengusaha dan institusi internasional. 
Kesemua hal tersebut turut menjadi faktor meningkatnya GRK. 
 
Pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon di atmosfer bumi 
merupakan dua masalah yang berbeda. Pemanasan global terjadi akibat 
akumulasi GRK di lapisan troposfer bumi bukan karena kerusakan lapisan 
ozon atau dikenal sebagai lubang ozon. Kerusakan lapisan ozon di 
stratosfer terjadi akibat terlepasnya bahan perusak ozon (BPO), yaitu 
senyawa kimia berbentuk gas yang mengandung atom klor dan/atu brom.  
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Beberapa jenis BPO juga mempunyai nilai potensi pemanasan global 
(global warming potential) pada saat berada di troposfer. 
 
 
9.1.2. Perubahan Iklim Lokal dan Global dan Dampaknya 
 
Perubahan iklim terjadi secara global namun dampak yang dirasakan 
bervariasi secara lokal dan global.  Indikator utama perubahan iklim terdiri 
dari perubahan dan pola intensitas berbagai parameter iklim antara lain 
suhu, curah hujan, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan 
(evaporasi).  Ditingkat global perubahan iklim yang dirasakan diseluruh 
dunia antara lain menyebabkan terjadinya:  

(1) Perubahan dalam siklus hidrologi; kenaikan temperatur telah 
mempercepat siklus hidrologi, atmosfer yang lebih hangat akan 
menyimpan lebih banyak uap air, sehingga menjadi kurang stabil 
dan menghasilkan lebih banyak presipitasi, terutama dalam bentuk 
hujan lebat. Panas yang lebih besar juga mempercepat proses 
evaporasi. Dampak dari perubahan-perubahan tersebut dalam 
siklus air adalah menurunnya kuantitas dan kualitas air bersih di 
dunia. Sementara itu, pola angin dan jejak badai juga akan 
berubah. Intensitas siklon tropis akan semakin meningkat (namun 
tidak berpengaruh terhadap frekuensi siklon tropis), dengan 
kecepatan angin maksimum yang bertambah dan hujan yang 
semakin lebat. 

(2) Meningkatnya Resiko Kesehatan; Perubahan iklim akan 
mengubah distribusi nyamuk-nyamuk malaria dan penyakit-
penyakit menular lainnya, sehingga mempengaruhi distribusi 
musiman penyakit alergi akibat serbuk sari dan meningkatkan 
resiko penyakit-penyakit pada saat gelombang panas (heat waves).  

(3) Kenaikan Muka Laut;  Prediksi paling baik untuk kenaikan muka 
laut akibat perluasan lautan dan pencairan gletser pada akhir abad 
21 (dibandingkan dengan keadaan pada 1999-1999) adalah 29-59 
cm. Hal ini akan menyebabkan memburuknya bencana banjir di 
daerah pantai dan erosi. Kenaikan muka laut yang besar hingga 
satu meter pada 290 diprakirkan akan melebihi satu meter,  
apabila lapisan es terus mencair seiring dengan kenaikan 
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temperatur.  Saat ini terdapat bukti yang menunjukkan bahwa 
lapisan es di Antartika dan Greenland perlahan berkurang dan 
berkontribusi terhadap kenaikan muka laut.  Sekitar 125.000 tahun 
yang lalu, ketika daerah kutub lebih hangat daripada saat ini 
selama periode waktu tertentu, pencairan es kutub telah 
menyebabkan muka laut naik mencapai 4-6 meter. Kenaikan muka 
laut memiliki kelembaban besar dan akan terus berlangsung 
selama berabad-abad. Lautan juga akan mengalami kenaikan 
temperatur yang berpengaruh terhadap kehidupan bawah laut. 
Selama empat dekade terakhir, sebagai contoh, plankton di 

Atlantik Utara telah bermigrasi ke arah kutub sebanyak 9
o 

lintang. 
Selain itu juga, lautan mengalami proses pengasaman seiring 
dengan diserapnya lebih banyak karbondioksida. Hal ini akan 
menyebabkan batu karang, keong laut dan spesies lainnya 
kehilangan kemampuan untuk membentuk cangkang atau 
kerangka. 

(4) Mempengaruhi kekayaan keanekaragaman hayati; 
musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati yang juga 
disebabkan oleh kejadian hujan badai yang meningkat frekuensi 
dan intensitasnya, angin topan, dan banjir; meningkatnya jumlah 
tanah kering yang potensial menjadi gurun karena kekeringan yang 
berkepanjangan; meningkatnya frekuensi kebakaran hutan; 
daerah-daerah tertentu menjadi padat dan sesak karena terjadi 
arus pengungsian.  Beberapa fakta kehilangan keanekaragaman 
hayati antara lain : 

 Populasi penguin Antartika menurun lebih dari 90% sejak 
1975 akibat hilangnya es lautan. 

 Kijang karibu Arktik mengalami penurunan tajam karena 
kelaparan akibat perubahan iklim saat pencairan awal dan 
pembekuan membuat tumbuhan makanannya tidak bisa 
dijangkau. 

 Mirip dengan tahun 2007 dan 2009, pada bulan September 
209, sepuluh ribu anjing laut menuju pesisir yang 
merupakan perilaku tidak normal, akibat kurangnya es di 
lautan, tempat mereka biasanya beristirahat. 



| Saka Kalpataru88
 

 Burung yang bermigrasi nyaris mati akibat perjalanan yang 
tidak tepat waktu membuat mereka tidak mendapat 
persediaan makanan yang cukup saat mereka tiba di 
tempat tujuan dan/atau tempat-tempat seperti lahan 
basah pun mengering sehingga tidak lagi menyediakan 
habitat bagi mereka. 

 
Komunitas dengan tingkat ekonomi rendah akan menjadi yang paling 
rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, sebab kelompok ini 
tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha mencegah dan 
mengatasi dampak dari perubahan iklim. Beberapa komunitas yang 
paling rentan adalah buruh tani, suku-suku asli dan orang-orang yang 
tinggal di tepi pantai.  Beberapa fakta saat ini menunjukkan bahwa 
kekurangan pangan terjadi di negara-negara yang rentan terhadap 
perubahan iklim dan masih berkembang : 

 Setengah dari populasi dunia akan menghadapi 
kekurangan makanan yang serius dalam abad 
ini. (University of Washington researchers, in Science, 
2009)    

 Panen sudah dipersulit oleh kekeringan atau banjir di 
Rusia, Jerman, Kanada, Argentina, Australia, Ukraina, 
Pakistan, dan lain-lain.  

 Harga makanan naik 5% secara global pada bulan Agustus 
209. Di Mozambik, reaksi kerusuhan karena kenaikan 
harga roti menyebabkan 9 kematian dan 300 luka-luka.  

 Harga makanan tinggi yang memicu kerusuhan mematikan 
di seluruh dunia pada tahun 2009 adalah akibat kombinasi 
dari perubahan iklim dan meningkatnya permintaan untuk 
makanan ternak dari populasi di India dan China. (UN 
World Food Program) 

 Jumlah orang yang masih menderita kelaparan melebihi 1 
miliar untuk pertama kalinya pada tahun 2009. 

 Lebih dari 9 juta orang meninggal di seluruh dunia setiap 
tahunnya karena kelaparan dan kekurangan makanan. 
Lima juta adalah anak-anak. 
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 Menurut Badan Pangan Dunia (FAO) menyebutkan bahwa  
hampir 970 juta orang menderita kekurangan gizi kronis 
pada 209-2012,  sebagian besar terjadi di Asia Selatan, 
Asia Timur,  dan Subsahara Afrika.  Jumlah orang 
kelaparan di dunia juga masih tinggi, dimana  delapan 
orang dunia satu orang  menderita kelaparan.    

 
Ditingkat nasional, menurut Edvin, A dkk (2011), meskipun ketersediaan 
data parameter perubahan iklim dalam rentang waktu 30 tahun belum 
memadai di Indonesia, para ahli di Indonesia telah berupaya menjelaskan 
adanya perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dengan empat indikator 
berikut: 

(1) Perubahan suhu daratan, menggambarkan perubahan situasi lokal 
yang meliputi suhu maksimum, suhu minimum, dan suhu rata-rata 
baik harian maupun bulanan.  Pengamatan yang dilakukan 
menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi perubahan suhu udara di 
beberapa tempat yang diamati antara lain di  Padang, Jakarta, 
Cilacap, Biak, Jayapura mengalami kenaikan suhu minimum  
sementara di Sibolga, Manado, Ambon, Wamena dll mengalami 
penurunan. Khusus di Jakarta selama kurun waktu pengamatan 
dari tahun 1956-2001, suhu udara rata-rata mengalami 
peningkatan sebesar 0.07 0C per tahun.    

(2) Peningkatan curah hujan esktrim, perubahan iklim merupakan 
perubahan energi dan siklus air yang menyebabkan terjadinya pola 
curah hujan berubah ekstrim (melebihi ambang batas statistik) 
yang disebabkan oleh fenomena cuaca seperti banjir, kekeringan, 
berkurangnya jumlah hari hujan, serta penambahan periode hari 
hujan secara berturut-turut.   

(3) Maju mundurnya musim; di Indonesia yang dikenal sebagai negara 
agraris,  informasi yang paling penting bagi pertanian adalah 
informasi awal datangnya musim kemarau dan musim hujan.  
Pengamatan yang dilakukan oleh BMKG di beberapa wilayah 
Sumatera, Jawa dan Sulawesi Selatan selama 30 tahun (1971-
2000) dan periode 2001-209 telah terjadi pergeseran musim, 
misalkan awal musim kemarau di Jawa Barat mengalami 
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pergeseran maju (lebih cepat datang) sekitar 20 hari dibanding 30 
tahun lalu.   

(4) Perubahan jumlah volume hujan; informasi akumulasi curah hujan 
harian, bulanan dan tahunan menjadi catatan penting yang 
menunjukan potensi kapasitas sumber daya air tercurah, informasi 
ini penting untuk pengelolaan sumber daya air jangka panjang.  
Secara global, hasil  kajian IPCC (2007) menunjukkan bahwa sejak 
tahun 1950 tercatat adanya 12 tahun terpanas berdasarkan data 
temperatur permukaan global. Sebelas dari duabealas tahun 
terpanas tersebut terjadi dalam waktu 12 tahun terakhir ini. 
Kenaikan temperatur total dari tahun 1950-1999 sampai dengan 
tahun 2001-2005 adalah 0,76Ëš. Permukaan air laut rata-rata 
global telah meningkat dengan laju rata-rata 1.9 mm per-tahun 
dalam rentang waktu antara lain antara tahun 1961-2003. 
Kenaikan total permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad 
ke-20 diperkirakan 0,17 m. Laporan IPCC juga menyatakan bahwa 
kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global sejak 
pertengahan abad ke-20. Pemanasan global akan terus meningkat 
dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak 
ada upaya menanggulanginya. 

 
Perubahan iklim yang tengah terjadi menyebabkan sejumlah dampak yang 
sulit  dihindari bagi kehidupan manusia dan mahluk yang ada di bumi, 
termasuk yang dihadapi Indonesia, yang dikutip langsung dari berbagai 
sumber, antara lain : 

(1) Dampak terhadap sektor pertanian,  diprakirakan  
produktivitas pertanian di daerah tropis akan mengalami 
penurunan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara 1-2o C 
sehingga meningkatkan risiko bencana kelaparan. Meningkatnya 
frekuensi kekeringan dan banjir diperkirakan akan memberikan 
dampak negatif pada produksi lokal, terutama pada sektor 
penyediaan pangan di daerah subtropis dan tropis. Terjadinya 
perubahan musim di mana musim kemarau menjadi lebih panjang 
sehingga menyebabkan gagal panen, krisis air bersih dan 
kebakaran hutan. Terjadinya pergeseran musim dan perubahan 
pola hujan, akibatnya Indonesia harus mengimpor beras. Pada 
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tahun 1991, Indonesia mengimpor sebesar 600 ribu ton beras dan 
tahun 1994 jumlah beras yang diimpor lebih dari satu juta ton 
(KLH, 1999). 

(2) Dampak terhadap kenaikan muka air laut. Naiknya 
permukaan laut akan menggenangi wilayah pesisir sehingga akan 
menghancurkan tambak-tambak ikan dan udang di Jawa, Aceh, 
Kalimantan dan Sulawesi (UNDP, 2007). akibat pemanasan global 
pada tahun 2050 akan mendegradasi 99 persen terumbu karang 
dan 50% biota laut. Gejala ini sebetulnya sudah terjadi di kawasan 
Delta Mahakam Kalimantan Timur, apabila suhu air laut naik 1,50C 
setiap tahunnya sampai 2050 akan memusnahkan 99% terumbu 
karang. di Indonesia kita tak akan lagi menikmati lobster, cumi-
cumi dan rajungan. Di Maluku, nelayan amat sulit memperkirakan 
waktu dan lokasi yang sesuai untuk menangkap ikan karena pola 
iklim yang berubah.   Kenaikan temperatur menyebabkan es dan 
gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair. Peristiwa ini 
menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan 
permukaan air laut. Hal ini membawa banyak perubahan bagi 
kehidupan di bawah laut, seperti pemutihan terumbu karang dan 
punahnya berbagai jenis ikan. Sehingga akan menurunkan 
produksi tambak ikan dan udang serta mengancam kehidupan 
masyarakat pesisir pantai. Kenaikan muka air laut juga akan 
merusak ekosistem hutan bakau, serta merubah sifat biofisik dan 
biokimia di zona pesisir. 

(3) Dampak terhadap sumber daya air,   di daerah subtropis dan 
daerah tropis yang kering, air akan berkurang sebanyak 9% - 30% 
sehingga daerah -daerah yang sekarang sering mengalami 
kekeringan akan semakin parah kondisinya. Perubahan pola curah 
hujan juga menurunkan ketersediaan air untuk irigasi dan sumber 
air bersih. Di pulau Lombok dan Sumbawa antara tahun 1995 dan 
tahun 2006, jumlah titik air menurun dari 590 menjadi hanya 190 
titik. Sementara itu, kepulauan ini juga mengalami „jeda musim‟- 
kekeringan panjang selama musim penghujan – yang kini menjadi 
makin sering, menimbulkan gagal panen. Di seluruh negeri, kini 
makin banyak saja sungai yang makin dangkal seperti Sungai Ular 
(Sumatra Utara), Tondano (Sulawesi Utara), Citarum (Jawa Barat), 
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Brantas (Jawa Timur), Ciliwung-Katulampa (Jawa Barat), Barito-
Muara Teweh (Kalimantan Tengah), serta Larona-Warau (Sulawesi 
Selatan). Di wilayah pesisir, berkurangnya air tanah disertai 
kenaikan muka air laut juga telah memicu intrusi air laut ke 
daratan – mencemari sumber-sumber air untuk keperluan air 
bersih dan irigasi. 

(4) Dampak terhadap kesehatan. Saat ini sudah mulai dirasakan 
bahwa beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk 
frekuensinya semakin meningkat, seperti penyakit demam 
berdarah, malaria.  Masyarakat yang memiliki tingkat adaptasi 
rendah semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, serta 
berubahnya pola distribusi penyakit-penyakit yang ditularkan 
melalui berbagai serangga dan hewan. Faktor iklim berpengaruh 
terhadap risiko penularan penyakit tular vektor seperti demam 
berdarah dengue (DBD) dan malaria. Semakin tinggi curah hujan, 
kasus DBD akan meningkat. suhu berhubungan negatif dengan 
kasus DBD, karena itu peningkatan suhu udara per minggu akan 
menurunkan kasus DBD. Penderita alergi dan asma akan 
meningkat secara signifikan. Gelombang panas yang melanda 
Eropa tahun 2005 meningkatkan angka "heat stroke" (serangan 
panas kuat) yang mematikan, infeksi salmonela, dan "hay fever" 
(demam akibat alergi rumput kering). 

(5) Dampak terhadap Ekosistem,  kemungkinan punahnya 20% - 
30% spesies tanaman dan hewan bila terjadi kenaikan suhu rata-
rata global sebesar 1,5oC-2,5oC. Meningkatnya tingkat keasaman 
laut karena bertambahnya Karbondioksida di atmosfer diperkirakan 
akan membawa dampak negatif pada organisme-organisme laut 
seperti terumbu karang serta spesies-spesies yang hidupnya 
bergantung pada organisme tersebut. Dampak lainnya yaitu 
hilangnya berbagai jenis flaura dan fauna khususnya di Indonesia 
yang memiliki aneka ragam jenis seperti pemutihan karang seluas 
30% atau sebanyak 90-95% karang mati di Kepulauan Seribu 
akibat naiknya suhu air laut. (Sumber: WWF Indonesia). 

(6) Dampak terhadap Lingkungan,  Dampak perubahan iklim akan 
diperparah oleh masalah lingkungan, kependudukan, dan 
kemiskinan. Karena lingkungan rusak, alam akan lebih rapuh 
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terhadap perubahan iklim. Dampak terhadap penataan ruang 
dapat terjadi antara lain apabila penyimpangan iklim berupa curah 
hujan yang cukup tinggi, memicu terjadinya gerakan tanah 
(longsor) yang berpotensi menimbulkan bencana alam, berupa : 
banjir dan tanah longsor. Dengan kata lain daerah rawan bencana 
menjadi perhatian perencanaan dalam mengalokasikan 
pemanfaatan ruang. 

(7) Dampak pada pemukim perkotaan, kenaikan muka air laut 
antara 9 hingga 30 centimeter juga akan berdampak parah pada 
kota-kota pesisir seperti Jakarta dan Surabaya yang akan makin 
rentan terhadap banjir dan limpasan badai. Masalah ini sudah 
menjadi makin parah di Jakarta karena bersamaan dengan 
kenaikan muka air laut, permukaan tanah turun: pendirian 
bangunan bertingkat dan meningkatnya pengurasan air tanah telah 
menyebabkan tanah turun. Namun Jakarta memang sudah secara 
rutin dilanda banjir besar, pada awal Februari 2007 banjir di 
Jakarta menewaskan 57 orang dan memaksa 422.300 
meninggalkan rumah, yang 1.500 buah di antaranya rusak atau 
hanyut. Total kerugian ditaksir sekitar 695 juta dolar. 
 
Suatu penelitian memperkirakan bahwa paduan kenaikan muka air 
laut setinggi 0,5 meter dan turunnya tanah yang terus berlanjut 
dapat menyebabkan enam lokasi terendam secara permanen 
dengan total populasi sekitar 270,000 jiwa, yakni: tiga di Jakarta 
(Kosambi, Penjaringan dan Cilincing), dan tiga di Bekasi 
(Muaragembong, Babelan dan Tarumajaya). Banyak wilayah lain 
juga akhir-akhir ini baru dilanda bencana banjir. Banjir besar di 
Aceh, misalnya, di penghujung tahun 2006 menewaskan 96 orang 
dan membuat mengungsi 19,000 orang yang kehilangan sumber 
penghidupan dan harta benda mereka. Pada tahun 2007 di Sinjai, 
Sulawesi Selatan banjir yang berlangsung berhari-hari telah 
merusak jalan dan memutus jembatan, serta mengucilkan 200.000 
penduduk. Selanjutnya masih pada tahun itu, banjir dan longsor 
yang melanda Morowali, Sulawesi Utara memaksa 3.000 orang 
mengungsi ke tenda-tenda dan barak-barak darurat. 
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9.1.3.  Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim  
 
Pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim global dan lokal  harus 
diatasi bersama-sama dan tidak ditunda-tunda.  Ditingkat dunia setiap 
negara harus memberi kontribusi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan 
di dalam negerinya sendiri sesuai kemampuan masing-masing, negara 
maju harus membantu negara miskin. Bentuk bantuan itu tidak saja berupa 
bantuan teknis dan ekonomi, namun dibutuhkan juga tekanan politik yang 
positif untuk menanamkan pentingnya masalah ini dan mendapatkan 
komitmen dari para pemimpin untuk bertindak. Apabila negara-negara 
maju mau memperlambat laju pertumbuhan kemakmurannya dan 
memberikan kesempatan kepada negara yang miskin untuk meningkatkan 
kemakmuran dengan cara yang bertanggungjawab terhadap 
lingkungannya, maka pada suatu saat akan tercapai suatu keseimbangan 
yang dapat berkontribusi menstabilkan iklim yang terjadi. 
 
Demikian juga ditingkat lokal, upaya-upaya yang bersifat skala rumah 
tangga, maupun skala nasional perlu terus dilakukan untuk mengatasi dan 
mencegah terjadinya dampak perubahan iklim. Upaya-upaya tersebut 
dikenal dengan istilah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.  
 
a.  Adaptasi Perubahan Iklim 
Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan prioritas mendesak bagi  
seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia.  Adaptasi dipahami sebagai  
suatu respon terhadap stimulus atau pengaruh iklim nyata atau perkiraan 
yang dapat meringankan dampak buruknya atau memanfaatkan peluang-
peluangnya yang menguntungkan. Pada manusia, adaptasi dapat bersifat 
antisipatif atau reaktif dan dapat dilaksanakan oleh berbagai sektor. 
Menurut UNFCCC (United Nation Framework for Climate Change 
Convention), adaptasi merupakan upaya menemukan dan menerapkan 
cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim.  UNFCCC sebagai salah 
satu lembaga internasional terus mencari upaya-upaya dan tindakan untuk 
menanggapi dampak perubahan besar yang membawa dampak besar 
terhadap masyarakat dunia dan sumber kehidupannya, serta menggalang 
dukungan untuk mengatasi perubahan iklim. 
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Di Indonesia, ditingkat pemerintah upaya adaptasi sudah menjadi bagian 
dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang 
dikenal dengan pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim, ditekankan 
bahwa adaptasi perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab 
Kementerian Lingkungan Hidup, namun menjadi tanggung jawab seluruh 
Kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.   
 
Ragam upaya adaptasi perubahan iklim disetiap sektor di Indonesia sekilas 
dapat diuraikan sebagai berikut ; 

(1) Adaptasi di sektor pertanian; tindakan adaptasi untuk sektor 
pertanian merupakan keharusan karena bidang pertanian 
merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap 
perubahan iklim. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
perubahan musim antara lain menyesuaikan waktu tanam dengan 
musim hujan pertama, menanam varietas tanaman pangan yang 
tahan terhadap suhu ekstrim, memperbaiki sistem irigasi yang 
lebih mampu menampung air agar pada musim kemarau panjang 
masih tersedia cadangan air.  Beberapa petani telah menerapkan 
sistem pertanian organik yang tidak membutuhkan banyak air dan 
juga pestisida. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia 
antara lain mengembangkan Sekolah Lapang Iklim yang digagas 
atas kerjasama Asian Disaster Preparedness Center dan Institut 
Pertanian Bogor, Dinas Pertanian Indramayu, dan Badan 
Meteorologi dan Geofisika (BMG) agar para petani memiliki 
kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan adaptasi terhadap 
perubahan iklim, dll. 

(2) Adaptasi di daerah pesisir; pengaruh iklim terhadap wilayah pesisir 
sangat dirasakan oleh para nelayan, lebih seringnya musim angin 
besar dan pasang menghambat dan mengurangi aktivitas para 
nelayan mencari ikan ke laut, beberapa upaya adaptasi yang dapat 
dilakukan untuk menunjang keberlangsungan hidup para nelayan 
antara lain dengan mengembangkan pertanian pesisir (aquacultur) 
mengembangkan tambak dan jenis ikan yang selama ini dapat 
berkembang biak di muara sungai ataupun mengkombinasikan 
dengan sistem pertanian dan peternakan lain.  Bagi masyarakat 
yang tinggal di pesisir upaya adaptasi yang dilakukan antara lain 
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membuat perlidungan dengan membangun tanggul air laut,  
membuat bangunan yang lebih kokoh dan tahan terhadap 
hempasan air laut, atau mundur yaitu memindahkan pemukiman 
menjauhi wilaya pantai. Bentuk-bentuk adaptasi lainnya perlu 
dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi dampak terjadinya 
perubahan iklim. 

(3) Adaptasi dibidang kesehatan; tindakan adaptasi untuk kesehatan 
yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran 
kesehatan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan 
kebersihan dan penyimpanan air, menghambat penyebaran 
penyakit dengan sistem pengawasan pola-pola penyakit lebih 
ketat, misalkan pada waktu banjir, pengawasannya antara lain 
adalah dengan memonitor penyakit kolera. Untuk jangka panjang, 
pengawasan meliputi memonitor distribusi penyakit-penyakit yang 
disebarkan oleh nyamuk sambil memastikan rumah tangga mampu 
melindungi diri sendiri, antara lain, misalnya dengan penggunaan 
kelambu atau kelambu yang dicelupkan ke dalam larutan 
insektisida. 

(4) Adaptasi pengelolaan bencana, ditujukan untuk mengurangi risiko 
dan melakukan persiapan sebelum bencana itu terjadi. Upaya yang 
dapat dilakukan antara lain bagi wilayah yang rentan banjir rob 
maka perlu membuat tanggul. Ditingkat pemerintah saat ini sudah 
ada kebijakan dengan dikeluarkannya undang-undang baru 
tentang Pengelolaan Bencana Nasional (Pengurangan Risiko) yang 
akan mendorong masyarakat berinvetasi bagi keselamatan diri 
masing-masing dengan mengurangi risiko kerusakan bencana. 
Pemerintah juga sudah membuat program dialog antar-
pemerintahan dan antara umum-swasta, mengenai suatu Rencana 
Aksi Nasional untuk Mengurangi Risiko Bencana, bahkan ditingkat 
pemerintah lokal sudah mulai menginisiasi dengan menyiapkan 
Rencana Aksi Daerah untuk Mengurangi Risiko Bencana yang perlu 
diarahkan juga untuk menanggulangi risiko bencana terkait iklim.  
Di sektor pendidikan, beberapa upaya yang dilakukan adalah 
dengan mengintegrasikan tanggap bencana dalam kurikulum di 
sekolah, terutama sudah dilakukan diwilayah-wilayah rawan 
bencana. 
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Masih banyak upaya adaptasi yang sudah dan sedang dikembangkan untuk 
dilaksanakan di Indonesia, termasuk salah satunya adalah beberapa 
masyarakat adat di Indonesia yang selama ini memiliki kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dalam mengelola sumberdaya alamnya terus 
berupaya mempertahankan pengetahuan yang dapat menjadi upaya 
adaptasi perubahan iklim, misalkan masyarakat adat Baduy, Kasepuhan, 
Dayak yang masih tetap mempertahankan sistem bertanam padi tadah 
hujan dengan sistem sekali panen, dan mengikuti perubahan iklim yang 
terjadi dengan pengetahuan tradisional yang dimilikinya.   
 
b. Mitigasi Perubahan Iklim 
Mitigasi perubahan iklim didefinisikan sebagai upaya stabilisasi konsentrasi 
GRK dalam atmosfer pada tingkat yang akan mencegah campur tangan 
manusia (antropegenik) yang berbahaya terhadap sistem iklim,  tingkat 
tersebut harus dicapai dalam kerangka waktu yang memadai sehingga 
ekosistem dapat melakukan adaptasi secara alami terhadap perubahan 
iklim untuk memastikan bahwa produksi makanan tidak terancam dan 
pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan (Pasal 2 
UNFCCC). 
 
Tindakan mitigasi harus dilakukan sesegara mungkin karena proses 
adaptasi alamiah lebih lambat dibanding proses perubahan iklim yang saat 
ini terjadi, demikian juga secara analisa ekonomi menurut pakar Inggris - 
Stern bahwa biaya untuk mencegah perubahan iklim lebih murah dibanding 
biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi kerusakan akibat perubahan 
iklim.  
 
Menurut UNEP, terdapat empat strategi utama penerapan mitigasi: 

(1) Eliminasi berarti menghindari penggunaan alat-alat penghasil 
emisi gas rumah kaca. Tindakan ini memberikan penghematan 
biaya yang terbesar dan dapat langsung dirasakan. Contoh: 
Mematikan lampu saat tidak digunakan; mematikan A/C saat tidak 
ada orang didalam ruangan. 

(2) Pengurangan dapat dilakukan dengan mengganti peralatan lama 
dan/atau mengoptimalkan struktur yang sudah ada. Tindakan 
mitigasi seperti ini sangat efektif dan dapat integrasikan ke dalam 
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bisnis sehari-hari dengan usaha minimum. Contoh: Memasukkan 
efisiensi energi ke dalam pengambilan keputusan investasi dan 
dalam pengelolaan usaha juga dalam kehidupan sehari-hari, Upaya 
mitigasi dengan efisiensi energi misalkan: 

 Merawat dan membersihkan AC secara teratur agar 
transfer panas lancar dan menghemat energi 

 Mengganti bohlam lampu pijar dengan lampu LED yang 
lebih hemat energi 

 Mematikan kipas angin dan AC saat meninggalkan ruangan 
 Memberikan insulasi pada kamar dan tetap menutup 

jendela ketika AC sedang dinyalakan. 
(3) Subtitusi biasanya mempunyai implikasi biaya investasi yang 

tinggi. Namun demikian, potensi penurunan emisi melalui subtitusi 
sangatlah tinggi. Contoh: Penggunaan energi terbarukan untuk 
memenuhi kebutuhan listrik dan/atau pemanas. beberapa yang 
dapat dilakukan antara lain : 
 

Energi 
Terbarukan 

Contoh Penerapan 

Energi matahari Alat pengumpul panas matahari yang dipasang di 
atap untuk memanaskan air (sistem panas matahari) 

Energi angin Turbin berukuran kecil sebagai pembangkit listrik 
tenaga angin 

Energi air Roda air yang dipasang di sungai sebagai 
pembangkit listrik 

Energi bio Pembakaran biogas dari limbah untuk memanaskan 
air 

Energi panas 
bumi 

Pembangkit listrik tenaga panas bumi 

 
(4) Offsett adalah metode berbiaya rendah namun mempunyai 

manfaat yang cukup besar. Walaupun demikian, metode ini sulit 
dilaksanakan dalam skala kecil. Contoh: Reforestasi yaitu upaya 
menghutankan kembali lahan bukan hutan.    
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Sementara itu dari UNFCCC menyebutkan beberapa upaya mitigasi dengan 
teknologi dan praktek yang tersedia saat ini antara lain: 
 
Pasokan 
energi 

Peningkatan pasokan dan distribusi energi, peralihan 
bahan bakar batu bara ke gas, panas dan listrik dengan 
energi terbaharukan seperti dengan tenaga matahari, 
tenaga air, angin dan bio energi.  

Transportasi  Penggunaan dan pengembangan kendaraan lebih hemat 
bahan bakar, perubahan dari sistem transportasi 
menggunakan jalan ke arah pemakaian rel, serta sistem 
transportasi masal. Transportasi tak bermotor ( sepeda),    

Bangunan Pembuatan bangunan yang hemat energi, efisiensi 
penggunaan energi listrik dimana siang hari tidak perlu 
menggunakan listrik, pengembangan dan penggunaan 
bahan baku alat pemanas dan pendingin yang efisien, 
serta sistem isolasi dalam rumah untuk empat musim 
yang hemat energi, dll.  

Industri  Peralatan elektronik konsumen yang lebih efisien, 
pengendalian gas emisi, penerapan teknologi yang lebih 
efisien terhadap bahan bakar fosil dan rendah emisi 

Pertanian  Peningkatan pengelolaan lahan pertanian dan 
peternakan, pengelolaan kotoran ternak untuk 
mengurangi gas methane, pengembangan dan 
pengelolaan tanaman penghasil energi (biodisel), sistem 
pertanian yang rendah emisi methane salah satunya 
dengan sistem pertanian organik,  

Kehutanan  Aforestasi (Aforestasi adalah penghutanan pada lahan 
yang selama 50 tahun atau lebih bukan merupakan 
hutan), reforestasi (penghutanan pada lahan yang sejak 
tanggal 31 Desember 1999 bukan merupakan hutan). 
dan penerapan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan 
(sustainable forest management), penggunaan produk 
hutan sebagai bahan bakar energi fosil,  

Limbah Pembuatan kompos dari limbah organik, pemulihan gas 
methane di tempat pembuangan akhir, daur ulang, 
minimalisasi limbah. 
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Sementara ditingkat internasional upaya mitigasi yang saat ini juga menjadi 
salah satu pilihan yang banyak menarik bagi banyak negara maju,  yaitu 
mekanisme mitigasi yang dikenal dengan mekanisme REDD - Reducing 
Emission from Deforestation and Forest Degradation.  Mekanisme REDD 
merupakan mekanisme internasional  untuk  memberikan  insentif  yang  
bersifat  positif  bagi  negara  berkembang  yang  berhasil mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.  REDD merupakan salah satu 
kegiatan mitigasi perubahan iklim  di sektor kehutanan, dan bersifat 
sukarela (voluntary) serta menghormati kedaulatan negara (sovereignty). 
Menurut data dari World Resource Institute (WRI, 2000) yang dikutip 
dalam Stern Report disebutkan bahwa deforestasi menyumbang sekitar 
19% terhadap emisi gas rumah kaca global.  Dari 19% kontribusi emisi  
tersebut, 75% di antaranya berasal dari deforestasi di negara berkembang.  
Sementara itu emisi dari deforestasi di negara  berkembang  diperkirakan  
akan  terus  meningkat  sebagai  konsekuensi  dari  pertambahan  
penduduk  dan  keperluan  pembangunan  lainnya,  apabila  tidak  ada  
intervensi  kebijakan   yang memungkinkan  negara  berkembang  
mengurangi  deforestasi  dengan  tetap  menjamin  keberlanjutan  
pembangunan nasionalnya. Disisi lain juga perlu dicermati bahwa 
mekanisme REDD menurut Stern (2007) merupakan gagasan yang  lebih 
murah dibandingkan dengan upaya meng”hijaukan” industri yang boros 
bahan bakar fosil di negara-negara maju. Karena itu, banyak pihak dari 
negara maju berlomba-lomba menginvestasikan sumber dayanya dalam 
mencari konsep final skema REDD.  

Manfaat REDD harus dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi tanggung jawab 
sebagai anggota komunitas internasional dan dari  sisi  kewajiban  seluruh  
komponen  bangsa  untuk  kepentingan  nasional,  terlepas  ada  tidaknya  
mekanisme internasional yang mendorong/memaksa Indonesia untuk 
melakukannya.   Berdasarkan data FAO (2005), di antara 9,22 juta ha 
pengurangan hutan per tahun di 9 negara berkembang, Indonesia  
menyumbang sebesar 22,96% atau sekitar 1,97 juta ha/tahun.  Dengan 
demikian meskipun secara internasional di bawah  UNFCCC tidak 
berkewajiban menurunkan emisi, namun Indonesia telah merasakan 
dampak negatif dari kerusakan hutannya  baik  dari  sisi  lingkungan  
(hilangnya  keaneka-ragaman  hayati  termasuk  sumberdaya  genetik,  



 Saka Kalpataru | 101
 

bencana lingkungan  sejalan  dengan  kerusakan  hutan),  sosial (rusaknya  
sumberdaya  dimana masyarakat menggantungkan hidupnya dari hutan).   
 
9.1.4. Kerjasama Internasional untuk Penanganan Perubahan Iklim 
Kondisi iklim bumi yang mengalami perubahan menjadi perhatian berbagai 
kalanganan termasuk para pemimpin dunia, tahun 1999, Organisasi 
Meteorologi Dunia (The World Meteorological Organization) dengan UNEP 
(United Nations Environmental Program) atau  Program Lingkungan Hidup  
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersama-sama mendirikan panel antar 
pemerintah tentang perubahan iklim (Intergovernmental Panel on Climate 
Change - IPCC). Panel tersebut  bersifat ad hoc tanpa batas waktu, 
lembaga ini menjadi  wadah diskusi tingkat Internasional yang khusus 
membahas tentang perubahan iklim dunia, terdiri dari para ilmuwan dari 
seluruh dunia.  IPCC secara periodik mengkaji dan melaporkan tentang 
permasalahan iklim yang terjadi dari berbagai belahan dunia.   
 
Pada tahun 1990, IPCC menerbitkan laporan pertamanya yang dikenal 
dengan First Assessment Report yang menyimpulkan suhu meningkat 
sekitar 0,3-0,6° C dalam satu abad terakhir. Laporan tersebut menjelaskan 
emisi yang dihasilkan manusia telah menambah Gas Rumah Kaca (GRK) 
alami dan penambahan itu akan menyebabkan kenaikan suhu. Oleh karena 
itu, IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk 
menanggulangi masalah tersebut. Pada tahun yang sama, Majelis Umum 
PBB akhirnya menanggapi seruan IPCC untuk mengatasi masalah 
perubahan iklim secara global dengan meluncurkan negosiasi mengenai 
kerangka konvensi perubahan iklim dan dengan membentuk Komite 
Negosiasi Antar pemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee-
INC) untuk pelaksanaan negosiasi tersebut. Akhirnya, pada bulan Mei 
1992, INC menyepakati Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim  
(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). 
Konvensi ini bertujuan untuk melakukan stabilisasi konsentrasi GRK  dalam 
atmosfer pada tingkat yang aman dan memungkinkan terjadinya adaptasi 
ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan 
pembangunan berkelanjutan. Konvensi ini menekankan kesetaraan dan 
kehati-hatian (precautionary principle) sebagai dasar semua kebijakan. 
Pada konvensi ini juga, dikenal adanya prinsip “common but differentiated 
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responsibilities”, dimana setiap negara memiliki tanggung jawab yang sama 
tetapi dengan peran yang berbeda-beda, dalam upayanya menekan laju 
peningkatan emisi GRK di negara masing-masing. Konvensi ini sendiri tak 
membatasi emisi GRK bagi negara-negara, dan tak memiliki daya paksa 
apapun. Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam kerangka UNFCCC 
adalah Conference of Parties (COP). 
 
UNFCCC mulai ditandatangani pada 9 Mei 1992, serta mulai diterapkan 
pada 21 Maret 1994.   
  
Setelah diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) yang  
diselenggarakan tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil,  dimana menekankan 
pentingnya semangat kebersamaan (multilaterisme) untuk mengatasi 
berbagai masalah yang ditimbulkan dari upaya-upaya melaksanakan 
pembangunan dan upaya-upaya melestarikan lingkungan. Selanjutnya 
diselenggarakanlah beberapa Konferensi Para Pihak (COP-Conference of 
the Parties), salah satu yang penting terkait dengan isu perubahan iklim 
adalah COP III di Kyoto, Jepang yang diselenggarakan pada  bulan 
Desember 1997,   menghasilkan Protokol Kyoto yang mulai berlaku pada 
16 Februari 2005.  Perbedaan utama antara Konvensi dan Protokol yaitu 
Konvensi akan mendorong negara–negara industri untuk menstabilkan 
emisi GRK, sedangkan Protokol membuat negara-negara berkomitmen 
untuk melakukannya. Bagi negara yang menandatangani dan 
meratifikasinya, Protokol Kyoto akan mengikat secara hukum.   Protokol 
Kyoto memiliki masa komitmen yang berakhir tahun 2012. Negara-negara 
penandatangan UNFCCC masih berada dalam proses perumusan perjanjian 
baru yang akan meneruskan atau menggantikan Protokol Kyoto setelah 
masa komitmen pertama berakhir.  Untuk itu pada tahun 2007 telah 
dihasilkan Peta jalan Bali (Bali Roadmap) yang melandasi perundingan 
internasional dalam mencapai hal tersebut. Bali Roadmap membahas 
antara lain dana adaptasi, transfer teknologi dari negara maju melalui 
skema investasi, skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan (REDD-Reducing Emission from Deforestation and Forest 
Degradation) dan mekanisme pembangunan bersih (CDM-Clean 
Developmen Mechanism).Beberapa mekanisme dari Kebijakan Perubahan 
Iklim yang disepakati antara lain : 
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(1) Protokol Kyoto: merumuskan secara rinci langkah yang wajib dan 
dapat diambil oleh berbagai negara yang meratifikasinya untuk mencapai 
tujuan yang disepakati dalam perjanjian internasional perubahan iklim PBB, 
yaitu “stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfir pada tingkat 
yang dapat mencegah terjadinya gangguan manusia/ antropogenis pada 
sistem iklim dunia”. Protokol Kyoto menempatkan beban berat 
pada negara-negara maju di bawah prinsip "common but differentiated 
responsibilities", hal ini dikarenakan negara–negara maju lebih 
bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi GRK di 
atmosfer sebagai hasil dari lebih 150 tahun kegiatan industri di negara–
negara maju tersebut. Dalam  Protokol Kyoto menggariskan 37 negara 
industri, yang kemudian disebut dengan negara Annex I. Negara – negara 
Annex I adalah negara–negara yang terdaftar sebagai Annex I dalam 
UNFCCC. Mereka terdiri dari negara–negara maju seperti German, Jepang, 
Swedia, Inggris, dll., dan  termasuk negara–negara yang berada dalam 
tahap transisi ekonomi seperti Rusia dan negara–negara Eropa Timur. 
Negara Annex I tersebut diwajibkan untuk masing-masing mengurangi 
emisi GRK sampai dengan 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990, untuk 
periode tahun 2009–2012 (Kyoto Protocol, Article 3). Angka ini disepakati 
berdasarkan rekomendasi yang tertera dalam laporan panel ilmuwan 
PBB IPCC. Adapun kelompok GRK yang ditetapkan oleh Protokol Kyoto 
adalah carbon dioksida (CO2), Metana (CH4), nitro-oksida (N2O), 
Hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan Sulfur 
Hexafluoride (SF6).  Berdasarkan Protokol Kyoto Artikel 3, Annex I memiliki 
batas emisi GRK yang berbeda untuk periode 5 tahunan dari 2009-2012 
yang disebut dengan periode komitmen pertama. Dibawah protokol Kyoto 
ada beberapa komitmen antara lain : 
a. Joint Implementation / JI (Implementasi Bersama):Joint 
Implementation (JI) adalah sebuah mekanisme pada Protokol Kyoto yang 
tertuang di dalam artikel 6, di mana sebuah negara maju yang terdaftar 
pada Annex I UNFCCC dapat mengembangkan sebuah proyek yang 
bertujuan pada penurunan emisi karbon di negara Annex I 
lainnya. Pelaksanaan JI hanya dapat dilakukan antar dua negara maju 
pada Annex I. Keadaan tersebut akan membentuk sebuah pasar karbon. 
b. International Emission Trading/IET (Perdagangan Emisi 
Internasional): IET adalah mekanisme perdagangan emisi yang hanya 
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dapat dilakukan antar negara industri dalam Annex I. Dengan adanya IET 
maka memungkinkan sebuah negara Annex I untuk menjual kredit 
penurunan emisi GRK kepada negara Annex I lainnya. Semua kredit 
penurunan emisi yang ditetapkan Protokol Kyoto, seperti Assigned 
Ammount Unit (AAU), Removal Unit (RMU), Certified Emission 
Reduction (CER) maupun Emission Reduction Unit (ERU) dapat 
diperjualbelikan melalui mekanisme ini. Negara industri dengan emisi GRK 
di bawah batas yang telah diizinkan dapat memperdagangkan kelebihan 
bagian emisinya dengan negara industri lain yang tidak dapat memenuhi 
kewajibannya. Namun, jumlah emisi GRK yang diperdagangkan dibatasi 
agar negara pembeli tetap memenuhi kewajibannya. 
c. Clean Development Mechanism/CDM (Mekanisme 
Pembangunan Bersih): CDM merupakan satu-satunya mekanisme yang 
flesibel  dalam Protokol Kyoto yang memberikan peran bagi negara 
berkembang (non-Annex I) untuk membantu target penurunan emisi gas 
rumah kaca negara Annex I. Negara-negara Annex I yang memiliki 
kewajiban untuk menurunkan emisinya sebagaimana tercantum pada 
Protokol Kyoto, membantu negara-negara non-Annex I untuk 
melaksananakan proyek-proyek yang mampu menurunkan atau menyerap 
emisi, setidaknya satu dari enam jenis GRK. Dalam CDM, negara-
negara Annex I dapat memenuhi target kewajiban penurunan emisinya 
melalui investasi proyek penurunan emisi (emission reduction 
project) maupun perdagangan karbon dengan negara-negara non-Annex I.  

 
(2) Reducing Emissions From Deforestation And Forest 
Degaradation (REDD) 
Keterbatasan masa berlaku Protokol Kyoto yang akan berakhir pada tahun 
2012 itu mendorong banyak negara untuk memikirkan langkah selanjutnya 
dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim. Jika Protokol Kyoto 
berakhir pada tahun 2012 maka segala bentuk mekanisme serta 
instrumennya juga akan ikut berakhir pada tahun tersebut. Oleh 
karenanya, banyak negara yang memikirkan mekanisme baru untuk 
mengatasi perubahan iklim yang yang lebih menguntungkan bagi negara 
berkembang, khususnya mereka yang memiliki sumberdaya hutan luas. 
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Pada COP 11 di Montreal tahun 2005, Costa Rica, Papua New Guinea 
(PNG), dan negara-negara pemilik hutan tropis yang tergabung dalam 
CfRN (Coalition for Rainforest Nation) mengusulkan proposal tentang 
insentif avoided deforestation (menghindari deforestasi). Dalam pertemuan 
yang sama, beberapa LSM dan ilmuwan dengan dipimpin 
oleh Environmental Defense  salah satu LSM lingkungan, menegaskan 
kembali seruan mereka agar isu hutan dimasukkan dalam instrumen-
instrumen perdagangan Kyoto. Karenanya, COP 11 meminta agar Badan 
Subsider UNFCCC untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) 
mengevaluasi isu pengurangan emisi dari deforestasi dan melaporkan 
kembali ke COP 13/MOP 3 UNFCCC pada bulan Desember 2007. Sementara 
itu, UNFCCC menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pengurangan 
emisi dari deforestasi (REDD) di negara-negara berkembang (dalam bulan 
Juli 2006 dan Maret 2007). Pada bulan Desember 2007, dalam Konferensi 
Para Pihak ke-13 UNFCCC yang diadakan di Bali (Indonesia), kemungkinan 
untuk memasukkan isu hutan dalam rezim iklim internasional semakin 
berkembang. 
 
Konferensi Para Pihak ke-13 (COP 13) di Bali tahun 2007 menghasilkan 
Rencana Aksi Bali (Bali Action Plan) sebagai sebuah rencana atau peta 
jalan negosiasi strategi iklim global untuk melanjutkan Protokol Kyoto. 
Rencana ini mengakui pentingnya hutan dalam mengatasi perubahan iklim. 
Selain melakukan pengurangan emisi dari penggunaan bahan bakar fosil di 
negara-negara industri, kegiatan penanaman pohon untuk menyerap 
karbon juga berperan dalam mencegah  perubahan iklim. Namun demikian, 
untuk mengurangi 20 persen dari emisi yang berkaitan dengan hutan, 
diperlukan pendekatan konservasi yang baru dan lebih efektif. Salah satu 
pendekatan yang dimaksud adalah REDD (Reducing Emissions from 
Deforestation And Forest Degradation) atau pengurangan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan. Ide ini berbeda dengan kegiatan 
konservasi hutan sebelumnya karena dikaitkan langsung dengan insentif 
finansial untuk konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di hutan. 
 
REDD adalah sebuah mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk 
memberikan insentif bagi negara berkembang dalam pengurangan 
deforestasi dan pengrusakan hutan dengan maksud mengurangi emisi dari 
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deforestasi dan kerusakan hutan tersebut. REDD dilaksanakan atas dasar 
sukarela (voluntary basis) dengan prinsip menghormati kedaulatan negara 
(sovereignity).  
 
Mekanisme REDD sampai akhir tahun 2012 masih terus dikembangkan, 
meskipun saat ini di Indonesia proyek-proyek percontohan atau yang 
dikenal dengan demonstration activity (kegiatan contoh) proyek REDD 
banyak dikembangkan, seperti proyek di Kawasan Taman Nasional Meru 
Betiri di Jawa Timur,  di Berau Kalimantan Timur, di Ulumasen, Aceh, dll.  
 
9.1.5. Aksi  Nasional untuk Perubahan Iklim 
Ditingkat nasional, komitmen Indonesia dalam mengatasi dan mencegah 
perubahan iklim dengan melakukan beberapa upaya antara lain : 

 Meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan 
iklim melalui UU No. 6 Tahun 1994 dan sepuluh tahun kemudian 
Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 tahun 
2004. Dengan meratifikasi UNFCCC tersebut, Indonesia 
berkewajiban mengkomunikasikan berbagai upaya yang dilakukan 
dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global akibat 
terjadinya perubahan iklim global. 

 Upaya mitigasi dan adaptasi dengan meluncurkan beberapa 
program nasional seperti: Menuju Indonesia Hijau (MIH); Gerakan 
Rehabilitasi Nasional (GERHAN); Konservasi Air melalui 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), penampungan air dll.; 
mendorong proyek CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih), 
Adipura dan Program Kampung Iklim (ProKlim),  

 Kebijakan konservasi energi; kebijakan bebas pajak bagi impor 
peralatan teknologi bersih, monitoring pencemaran udara untuk 
sektor transportasi dan industri.  

 Kebijakan dan program untuk mendukung upaya adaptasi, antara 
lain melalui pengembangan sistem peringatan dini bencana iklim 
ekstrem (early earning sistem), sistem pemantauan kenaikan muka 
air laut, penghijauan daerah pesisir pantai sekaligus untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan melaksanakan 
pengelolaan pesisir pantai secara terpadu serta gerakan nasional 
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kemitraan penyelamatan air merupakan upaya langsung yang telah 
dilakukan pemerintah Indonesia. 

 Sementara secara nasional juga, melalui strategi pembangunan 
nasional untuk antisipasi perubahan iklim dilakukan dengan  
menggunakan tiga jalur (triple track strategy), yaitu pro-poor, pro-
job, dan pro-growth ditambah pro-environment, sehingga 
terlaksananya pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam 
strategi nasional menghadapi masalah perubahan iklim. Kebijakan 
pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim dituangkan dalam 
beberapa dokumen yaitu Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 
(RAN-PI) yang diterbitkan pada tahun 2007 dan Indonesia Climate 
Change Sector Roadmap (ICCSR) pada tahun 209.  Selaras 
komitmen Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 
tahun 2009 di Pittsburgh yang menyatakan komitmennya untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yaitu 26 persen atau 
sampai 41 persen jika ada bantuan dari luar pada tahun 2020 
maka tahun 2011 terbit Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi 
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang telah 
diturunkan sampai tingkat daerah dalam Rencana Aksi Daerah 
Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).  Rencana Aksi Nasional 
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) selain untuk upaya pengendalian 
emisi GRK, juga memperkuat kapasitas adaptasi terhadap 
perubahan iklim, mempromosikan pengembangan pengetahuan 
ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan perubahan iklim. 
Selanjutnya, meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat 
kapasitas kerja kelembagaan serta mekanisme pengelolaan 
informasi dan data yang menyangkut perubahan iklim.   
 

9.2. Konservasi dan Hemat Air   
 

9.2.1. Sekilas tentang Air  
 Air, siapa tidak butuh air?!.  Kehidupan dibumi ini sangat tergantung 
dengan air atau sumberdaya air. Tubuh manusia 60-70% adalah air, setiap 
hari manusia memerlukan minimal 2-4  liter air tergantung berat badan. 
Manusia dapat bertahan hidup tanpa makan beberapa selama dua sampai 
tiga bulan dengan minum,  namun tanpa minum /air hanya mampu 
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bertahan tak lebih dari tiga hari.   Bumi kita ini terdiri dari 70% air, namun 
dari 90% air yang ada di bumi, ternyata 97% (sembilan puluh tujuh 
persen) rasanya asin berupa air di laut, 2% (dua persen) air tawar terkunci 
dalam salju dan es, dan hanya 1% (satu persen) yang dapat dikonsumsi.  
Sebanyak satu persen air yang dapat dikonsumsi tersebut menyebar tidak 
merata di bumi ini.    Tak heran bila sering kita temui disebagian wilayah di 
bumi ini begitu kekurangan air, sementara di tempat lain air ditemukan 
berlimpah,  dengan kondisi minimnya air tawar yang dapat dikonsumsi, tak 
heran bila National Geographic memprediksi hingga tahun 2025 ada 1,9 
miliar orang yang bermukim di daerah yang langka air.  Di beberapa 
wilayah duni seperti di Ethiopia di Afrika, negara bagian California di 
Amerika, kawasan-kawasan pertanian di Australia, pegunungan Everest di 
Tibet, hingga pedesaan di Gunung Kidul di Yogyakarta memang terancam 
oleh menipisnya ketersediaan air dari tahun ke tahun, dari dekade ke 
dekade.  

 
Kekurangan air yang melanda sebagian besar wilayah di bumi ini menjadi 
salah satu penyebab kematian,  Majalah The Economist yang  mengutip 
data World Health Organization, menegaskan bahwa tiap tahun sebanyak 2 
juta orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan karena kekurangan 
air bersih. Edisi khusus tentang Air dari National Geographic pada bulan 
April 209, mencatat satu dari delapan orang di dunia kekurangan akses 
terhadap air bersih. Bahkan, setiap tahun ada 3,3 juta orang meninggal 
akibat gangguan kesehatan karena tidak mendapat air bersih (Sustain 
Partnership, 2011)6. 

 
Indonesia sendiri tercatat mempunyai sumber daya air 3,22 triliun meter 
kubik per tahun, setara ketersediaan air per kapita sebesar 16.900 meter 
kubik per tahun.  Persoalannya, Indonesia dinilai kurang pintar dalam  
mengelola air. Kurangnya kesadaran dan rasa menghargai terhadap 
sumberdaya air yang ada menjadi salah satu pemicu persoalan air di 
Indonesia, terlebih lagi untuk melakukan upaya konservasi air masih belum 
banyak dilakukan. Tidaklah mengherankan, bila setiap tahun di musim 
kemarau banyak masyarakat yang harus berkilometer mencari air bersih, 
bahkan sampai harus menggali badan sungai yang sudah kering seperti 
yang terjadi di tahun 2011 lalu di Gunung Kidul, bahkan di daerah Cijeruk, 
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Bogor yang masih menjadi salah satu kawasan tangkapan air, masyarakat 
harus mengantri mendapatkan air bersih dari truk air yang didistribusikan 
oleh pemerintah.   Di Jakarta yang  dialiri 13 sungai, terletak di dataran 
rendah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dengan pertumbuhan 
penduduk Jakarta yang sangat pesat, berkisar hampir 9 juta jiwa, maka 
penyediaan air bersih menjadi permasalahan yang rumit,  diasumsikan 
tingkat konsumsi maksimal 175 liter per orang, maka dibutuhkan 1,5 juta 
meter kubik air dalam satu hari. Neraca Lingkungan Hidup Daerah Provinsi 
DKI Jakarta tahun 2003 menunjukkan, Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) diperkirakan baru mampu menyuplai sekitar 52,13 persen 
kebutuhan air bersih untuk warga Jakarta. (Kompas, 20 Juni 2005).Kondisi 
tersebut memang seperti yang digambarkan oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum pada tahun 2003, pernah menghitung kebutuhan air di pulau Jawa 
yaitu mencapai 39 miliar meter kubik. Sementara ketersediaan air hanya 
ada 25 miliar meter kubik. Tahun 2020, diperkirakan kebutuhan air pulau 
Jawa  mencapai 42 miliar meter kubik.   

 
Kondisi kelangkaan air bersih yang sangat dipengaruhi oleh perilaku 
manusia terhadap alam, salah satu yang terjadi saat ini adalah perubahan 
iklim yang dipercaya oleh sebagian besar ilmuwan dan akademisi 
diakibatkan oleh manusia.  Perubahan iklim terjadi secara global namun 
dampak yang dirasakan bervariasi secara lokal dan global.  Ditingkat global 
perubahan iklim yang dirasakan diseluruh dunia antara lain menyebabkan 
perubahan dalam siklus hidrologi; kenaikan temperatur telah mempercepat 
siklus hidrologi, atmosfer yang lebih hangat akan menyimpan lebih banyak 
uap air, sehingga menjadi kurang stabil dan menghasilkan lebih banyak 
presipitasi, terutama dalam bentuk hujan lebat. Panas yang lebih besar 
juga mempercepat proses evaporasi. Dampak dari perubahan-perubahan 
tersebut dalam siklus air adalah menurunnya kuantitas dan kualitas air 
bersih di dunia. Perubahan iklim juga menyebabkan pola curah hujan yang 
berubah-ubah, hal ini turut mengurangi ketersediaan air untuk irigasi dan 
sumber air bersih. Di wilayah pesisir, kesulitan air tanah disertai kenaikan 
muka air laut juga akan memungkinkan air laut menyusup ke sumber-
sumber air bersih. Ketersediaan air merupakan permasalahan yang penting 
yang terkait dengan perubahan iklim.Vörösmarty et al. (2000) menunjukan 
bahwa masalah air terjadi karena adanya peningkatan penduduk bumi 
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sehingga meningkatkan pula kebutuhan air. Kebutuhan yang meningkat 
akan semakin menekan pada sistem air global yang berkaitan dengan efek 
pemanasan global. Peningkatan jumlah penduduk dan ekonomi menjadi 
pendorong utama kebutuhan air, sementara itu ketersediaannya 
dipengaruhi oleh peningkatan evaporasi (penguapan) akibat peningkatan 
temperatur permukaan bumi. Hal ini berkorelasi pada kebutuhan akan 
adanya manajemen terintegrasi sumber daya air, yang bila tidak dilakukan 
akan berdampak pada pengrusakan sumber daya air secara fisik, 
institusional, dan selanjutnya berimplikasi pada sosioekonomi. 

Apa yang harus dilakukan?  Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan 
air tersebut, antara lain adalah dari perilaku masyarakat yang harus mulai 
melakukan upaya konservasi dan hemat air.  .   
 
9.2.2. Pengertian Konservasi dan Hemat Air 
Penghematan air atau hemat air, kata hemat sendiri memiliki beberapa 
pengertian yaitu : suatu kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan 
baik atau mencapai hasil yang diinginkan tanpa membuang banyak energi 
atau upaya (hhtp://dictionary.die.net//efficiency)7. Terdapat perbedaan 
pengertian antara hemat air dan konservasi air, yaitu : 

 Hemat air (water efficiency) atau diartikan sebagai penyelesaian 
dari fungsi, tugas, proses, atau hasil dengan jumlah air minimal, 
atau sebuah indikator dari hubungan jumlah kebutuhan air untuk 
tujuan tertentu dengan jumlah penggunaan.  Ukuran dari hemat 
air adalah alat dari konservasi air.  

 Konservasi air (water conservation) diartikan bermanfaat untuk 
mengurangi buangan, kerugian, penggunaan air dan pengurangan 
penggunaan air dicapai dengan konservasi air dan efisiensi air. 
Ukuran dari konservasi air adalah berupa tindakan, perubahan 
tingkah laku, peralatan dan teknologi, atau melaksanakan 
perbaikan desain atau proses untuk mengurangi penggunaan air, 
buangan dan kerugian. Konservasi sebagai pengendalian, 
pemanfaatan terhadap sumber daya alam dalam rangka 
memelihara atau melindungi atau mencegah pengurangan 
kapasitasnya. Konservasi dan pengendalian kebutuhan sering 
digunakan ketika berbicara tentang pemanfaatan air secara efisien. 
Kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian, walaupun 
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sebenarnya artinya sedikit berbeda konteksnya. Gifford Pinchot, 
dikenal sebagai Bapak Konservasi, mendefinisikan konservasi 
sebagai pemanfaatan sumber daya alam untuk kegunaan terbaik 
dalam jumlah terbesar dalam jangka selama mungkin (Baumann, 
1997). Namun terjemahan yang relatif lebih sederhana 
sebagaimana dinyatakan oleh San Antonio Water Sistems, yaitu 
konservasi air sebagai upaya meningkatkan efisiensi 
pemanfaatan air. Sementara pengendalian kebutuhan/hemat air 
(water demand controls/water demand management) diartikan 
sebagai metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi 
pemanfaatan air.  

 
9.2.3. Manfaat Konservasi dan Hemat Air  
Konservasi dan hemat air akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan 
hidup manusia dan mahluk yang ada di bumi ini, karena konservasi air 
dapat : 

 menjamin ketersediaan untuk generasi masa depan, pengurangan 
air segar dari sebuah ekosistem tidak akan melewati nilai 
penggantian alamiahnya. 

 Penggunaan air oleh manusia yang diminimalisir untuk membantu 
mengamankan simpanan sumber air bersih bukan saja untuk 
manusia tapi juga untuk satwa-satwa lainnya. 

 Konservasi dan hemat air juga dapat membantu hemat energi 
 Dapat membantu mengatasi banjir 

 
9.2.4. Kegiatan Konservasi dan Hemat Air  
Hal sederhana apa yang dapat kita lakukan dalam upaya konservasi air 
dapat dimulai dengan : 

(1) Menghemat air dengan tidak menghamburkan air untuk aktivitas 
yang kurang bermanfaat.  Langkah penghematan air dimulai dari 
diri sendiri tidaklah sulit, namun membutuhkan kemauan yang 
kuat, semua itu dapat dimulai dari rumah kita, dengan cara yang 
sederhana dan tidak membutuhkan biaya.  Upaya sederhana untuk 
penghematan air antara lain : 
 isilah gelas minum secukupnya sehingga tidak akan ada air 

yang terbuang 
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 Kurangi menggunakan air kemasan, karena air 
kemasan/botolan ternyata tidak hanya lebih mahal dari air 
biasa, tetapi juga memerlukan hampir 3 liter air biasa untuk 
memproduksi 1 liter air kemasan tersebut. 

 Air hasil buangan pendingin ditampung dan dapat digunakan 
untuk menyiram tanaman 

 Gunakan satu gelas minum untuk seharian 
 Sebaiknya menggunakan ember penampung air ketika mencuci 

mobil atau motor 
 Matikan keran air ketika menggosok gigi, hal ini akan 

menghemat air hingga 9 liter per menit. Sebaiknya 
menggunakan gelas sebagai penampung 

 Jika memungkinkan, mandilah menggunakan shower yang tiga 
kali lebih hemat dibanding menggunakan gayung 

 Pada saat mencuci  rambut, sebaiknya tidak membiarkan air 
terus mengalir dari pancuran/keran. Mematikan air saat 
mencuci rambut bisa menghemat air sampai 150 galon sebulan 

 Pastikan tidak ada air yang menetes dari keran, air yang 
dihemat bisa mencapai 500 liter atau 0.5m3 per bulan 

 Jika memungkinkan, gunakanlah kloset  dengan dua sistem 
pembilasan air. Satu tombol dengan volume air kecil untuk 
membilas air seni, sementara tombol lainnya dengan volume air 
besar untuk membilas hasil buang air besar 

 Biasakan membuang air kecil di dudukan WC/toilet juga 
menghemat pembuangan air. Karena anda akan tefokus 
menyiram pada wc saja, untuk menyiram sisa kotoran/kencing 
anda, dengan takaran tertentu (flushing otomatis). 

 Ketika mencuci piring,  jangan biarkan air mengucur pada saat 
membilas, jika cucian banyak  jumlahnya gunakan 3 ember 
berbeda, masing-masing dengan fungsi yang berbeda 
merendam/menyabun, membersihkan dan membilas. 

 Gunakan air bekas cucian sayuran, beras dan buah-buahan 
untuk menyiram tanaman. Sselain hemat, air bekas cucian 
sayuran  menyuburkan tanaman 

 Pilihlah mesin cuci yang membutuhkan sedikit air 
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 Mencuci dengan menggunakan detergen yang berbahan ramah 
lingkungan, ini sangat berpengaruh dalam pembuangan air 
limbah cucian. Jika detergen/sabun yang anda gunakan ramah 
lingkungan, anda tidak perlu khawatir air bekas cucian 
digunakan untuk menyiram tanaman. Saat ini juga sudah 
banyak tersedia sabun ramah lingkungan (eco-friendly) yang 
menerapkan sistem sekali bilas. Tentu ini juga membantu anda 
tidak perlu memakai air untuk membilas berkali-kali. Anda pun 
hemat waktu. 

 Menyiram tanaman sebaiknya di pagi hari atau sore hari, ketika 
panas matahari tidak menyengat agar mengurangi penguapan 

 Selalu menggunakan tampungan air hujan, yang dapat 
digunakan untuk mencuci motor dan mobil, menyiram tanaman 
dan lainnya 

 Bertanamlah pada musim hujan  
 Buatlah lubang penampungan/resapan air atau lubang biopori 

sehingga air hujan sebagian  besar akan meresap ke tanah dan 
mengurangi jumlah aliran air yang mengalir ke saluran drainase. 

 Kurangi memotong rumput 
 Jika di rumah menggunakan AC dan kulkas, pilihlah yang tidak 

menghasilkan air bila digunakan. Produk jenis ini biasanya juga 
hemat energi. 

 Jika mencuci dengan mesin cuci, gunakan mesin cuci hanya 
saat cucian sudah penuh, karena dapat menghemat kurang 
lebih 900 galon air. Saat mencuci, gunakan air sesuai jumlah 
cucian. 

 
(2) Untuk membantu penyerapan air ke dalam tanah dapat 

dibuat biopori di halaman rumah kita. Sebenarnya biopori  ini 
secara alamiah dapat terbentuk karena aktivitas mikroorganisme 
tanah, perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah lainnya. 
Lubang-lubang tersebut akan berisi udara dan akan menjadi 
tempat lewatnya air. Seringkali karena berbagai hal seperti sudah 
rusaknya struktur tanah maka biopori alamiah ini tidak ada lagi di 
tanah, sehingga kita perlu untuk membuat biopori. 
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Gambar 10. Lubang Biopori 

 
Lubang biopori dapat dibuat di halaman atau kebun rumah dengan 
melubangi tanah setidaknya berdiameter 9-15 cm dengan 
kedalaman lubang 50-90 cm dan jarak antar lubang 50-90 cm. 
Dapat pula ditambahkan sampah organik untuk membantu 
percepatan pembentukan serta menghidupi mikroorganisme atau 
fauna tanah yang seterusnya dapat menciptakan biopori-biopori 
baru secara alamiah, dan sampah organik tersebut nantinya dapat 
diambil untuk pupuk kompos kemudian diganti yang baru.   
Lubang Biopori merupakan teknologi konservasi air yang 
sederhana dan murah sebab mempercepat penyerapan air ke 
dalam tanah sehingga mampu meningkatkan cadangan air tanah 
dan juga dapat mengendalikan banjir. Lubang biopori yang diisi 
sampah organik ataupun dedaunan, setelah kurang lebih dua bulan 
menjadi kompos dan dapat  dimanfaatkan sebagai media tanam  

 
(3) Membuat sumur resapan. Selain biopori yang kita buat di kebun 

atau halaman, kita dapat juga membuat sumur resapan. Teknologi 
ini cukup murah, prinsip kerja sumur resapan adalah dalam rangka 
menampung air hujan dan mempercepat penyerapan air hujan ke 
dalam tanah sehingga bencana banjir dapat dikendalikan serta 
cadangan air tanah meningkat. Kedalaman sumur resapan 
sebenarnya bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi daerah 
masing-masing. 
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Sebelum membuat sumur resapan air, ada beberapa syarat umum 
yang harus dipenuhi. Syarat ini sesuai dengan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan 
Air Hujan untuk Lahan Pekarangan. Persyaratan umum yang harus 
dipenuhi antara lain: 
 Sumur resapan harus berada pada lahan yang datar, tidak 

pada tanah berlereng, curam atau labil. 
 Sumur resapan berjarak minimal lima meter dari tempat 

penimbunan sampah dan septic tank dan berjarak minimal 
satu meter dari fondasi bangunan. 

 Kedalaman sumur resapan bisa sampai tanah berpasir atau 
maksimal dua meter di bawah permukaan air tanah. 
Kedalaman muka air (water table) tanah minimum 1,50 meter 
pada musim hujan. 

 Struktur tanah harus mempunyai permeabilitas tanah 
(kemampuan tanah menyerap air) minimal 2,0 cm per jam 
yang berarti dalam satu jam mampu menyerap genangan air 
setinggi 2 cm. 

 
Pembuatan sumur resapan air dibedakan berdasarkan kondisi 
rumah dan lingkungan yaitu; untuk rumah dengan talang air, 
untuk rumah tanpa talang air, dan untuk area terbuka (taman). 
Untuk kali ini akan diulas cara pembuatan sumur resapan air pada 
rumah yang menggunakan talang air. 
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Gambar 11.  Teknik Pembuatan Sumur Resapan 

Cara pembuatan sumur resapan air pada rumah dengan talang air 
adalah sebagai berikut: 
 Buat sumur dengan diameter 90-90 cm sedalam 1,5 m namun 

tidak melebihi muka air tanah. 
 Untuk memperkuat dinding tanah, gunakan buis beton, 

pasangan bata kosong (tanpa plesteran) atau pasangan batu 
kosong. 

 Buatlah saluran pemasukan yang mengalirkan air hujan dari 
talang ke dalam sumur resapan dengan menggunakan pipa 
paralon. 

 Buatlah saluran pembuangan dari sumur resapan menuju parit 
yang berfungsi membuang limpahan air saat sumur resapan 
kelebihan air. Ketinggian pipa pembuangan harus lebih tinggi 

(sumber www.menlh.go.id) 
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dari muka air tanah tertinggi pada selokan drainase jalan 
tersebut. 

 Isi lubang sumur resapan air dengan koral setebal 15 cm. 
 Tutup bagian atas sumur resapan dengan plat beton. Di atas 

plat beton ini dapat diurug dengan tanah. 
(4) Melindungi kawasan resapan air dan tangkapan air seperti areal 

hutan 
(5) Memperbanyak ruang terbuka  hijau seperti  membangun hutan 

kota  
(6) Pemasangan informasi untuk kampanye hemat air disekolah/di 

toilet umum, atau di tempat air, misalkan di toilet, kamar mandi, di 
wastafel ada poster atau ajakan untuk hemat air (misalnya “Jangan 
lupa matikan keran”;  “Yuk hemat air”; dll) 

(7) Membuat Kolam penampungan dari bekas air wudhu yang dapat 
dimanfaatkan untuk menyiram tanaman 

(8) Di tingkat petani upaya konservasi dan hemat air dapat dilakukan 
dengan membuat embung/parit yang dapat menjamin 
ketersediaan air untuk keperluan tanaman atau ternak di musim 
kemarau.  
 

9.3.  Hemat Energi Listrik  
 
9.3.1. Energi Listrik dan Perubahan Iklim  

 
Pertumbuhan dalam permintaan listrik (daya) telah meningkat seiring  
dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tiap tahun. Kebutuhan 
akan energi listrik diprakirakan akan terus meningkat di Indonesia, 
mengingat masih  lebih dari 70 juta penduduk Indonesia belum memiliki 
akses akan listrik  sehingga ke depan permintaan akan terus bertambah.  
Gambar berikut merupakan hasil kajian dari PLN, Nexant dan Beicip 
Franlab untuk proyeksi permintaan listrik di Indonesia 
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Gambar  12. Proyeksi Permintaan Listrik di Indonesia (Sumber: Laporan 
Analisis Lingkungan Indonesia) 

 
Sementara sumber pembangkit listrik masih banyak mengandalkan hasil 
pembakaran batu bara (hampir 50%) dan minyak bumi, padahal menurut 
berbagai penelitian batu bara adalah salah satu  penyumbang emisi gas 
rumah kaca terbesar secara global.  Batu bara melepaskan karbon 
sebanyak 20% per unit energi dibandingkan minyak bumi, dan 90% lebih 
dibanding gas alam.  Berdasarkan catatan IAEA (International Atomic 
Energy Agency), pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil yakni 
batu bara, minyak bumi, solar dan gas alam merupakan penyumbang 
polusi terbesar dari pembangkit listrik. Analisa dari Badan Energi Atom 
Internasional tersebut menunjukkan, per kWh (kilowatt hour) energi listrik 
yang diproduksi dari energi fosil dapat menghasilkan gas rumah kaca 
sekitar 974 gram CO2, 962 miligram SO2 dan 700 miligram NOX. 
 
Disisi lain  Sebagian besar batubara Indonesia berada di kawasan hutan 
alam, artinya untuk membuka pertambangan kita harus mengorbankan 
hutan alam  yang begitu berharga. Sementara, di Indonesia emisi karbon 
terbesar berasal dari deforestasi atau penggundulan hutan.  
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Kepedulian dan perubahan perilaku dalam mengkonsumsi energi listrik dan 
mengembangkan energi listrik alternatif dengan energi yang dapat 
diperbaharui menjadi bagian penting dalam Saka Pramuka Lingkungan, 
khususnya bagian dari Krida Perubahan Iklim, termasuk menerapkan 
perilaku-perilaku yang dapat menghemat energi listrik. 

 
9.3.2.    Pengertian Energi Listrik dan Hemat Energi Listrik  

 
Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi 
peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan 
amper (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan 
kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan Watt (W) untuk 
menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan 
ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk 
menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat 
berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas 
bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari 
beberapa Joule sampai ribuan hingga jutaan Joule. 
 
Mengapa  harus hemat energi listrik? Saat ini sektor kelistrikan di Indonesia 
menghasilkan emisi karbon sekitar  40% , apabila  semakin tinggi konsumsi 
listrik maka semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari 
pembangkit listrik yang 60 persen diantaranya masih menggunakan bahan 
bakar fosil. Sementara pembakaran bahan bakar fosil menjadi penyebab 
utama terjadinya pemanasan global, yang berdampak pada meningkatnya 
suhu bumi secara global. 
 
Di lain sisi, sekitar 45 persen penduduk Indonesia yang belum dapat 
menikmati listrik. Dan kita yang mempunyai akses listrik sering kali terlalu 
boros dalam memakai listrik. Permintaan listrik yang meningkat, perilaku 
boros, dan terbatasnya kapasitas pembangkit listrik membuat Indonesia 
mengalami krisis listrik sehingga sering kali mengalami pemadaman 
bergilir. 
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9.3.3. Sumber-sumber Energi Listrik 
 

Beberapa sumber energi listrik yang umum di gunakan adalah8 : 
(1) Nuklir, Nuklir merupakan sebuah sumber energi yang sangat 

dahsyat, nuklir memiliki berbagai fungsi, ada yang menggunakannya 
sebagai pembangkit listrik ada juga yang memanfaatkannya sebagai 
senjata pembunuh masal. Keuntungan dari menggunakan nuklir 
adalah nuklir tidak menghasilkan asap yang dapat merusak 
lingkungan, dan hanya menggunakan sedikit bahan nuklir dapat 
menghasilkan energi yang besar, tetapi dibalik itu semua nuklir 
memiliki kelemahannya yaitu apabila terjadi kecelakaan atau 
kebocoran dari reaktor nuklir maka akan terjadi bencana yang 
sangat besar akibat zat yang bernama radio aktif yang dapat 
membunuh umat manusia, oleh karena itu perlu perhatian yang 
cukup serius untuk menggunakan nuklir ini. 

(2) Minyak; Pembangkit listrik tenaga diesel yaitu yang menggunakan 
minyak sebagai bahan bakar adalah pembangkit listrik yang 
umumnya banyak di Indonesia. Bagaimana tidak minyak dapat kita 
temukan dengan mudah di Indonesia yang mana kaya akan sumber 
daya alamnya, tetapi sayangnya pembangkit ini menyebabkan asap 
yang dapat menyebabkan polusi udara, dan walaupun sekarang 
minyak masih banyak tetapi kita juga harus ingat minyak merupakan 
sumber alam yang tidak bisa diperbaharui jadi alangkah baiknya jika 
kita menggunakan sumber listrik alternatif lainnya. 

(3) Angin: Menggunakan pembangkit ini bisa dikatakan suatu hal yang 
tidak membutuhkan suatu bahan bakar, karena sebagai mana yang 
kita ketahui angin itu gratis.. Tetapi untuk menggunakan pembangkit 
ini diperlukan daerah luas yang memiliki angin yang kencang, selain 
itu dibutuhkan banyak turbin untuk menghasilkan listrik yang cukup, 
dan juga terkadang apabila angin tidak bertiup dengan kencang 
maka energi listriknya pun kecil. 

(4) gelombang: Energi ini memanfaatkan kekuatan ombak jadi dengan 
menggunakan ini tentu tidak menimbulkan polusi udara, yang 
dibutuhkan hanyalah biaya untuk membangun reaktornya, tetapi 
kekurangannya juga sama seperti energi angin ombak terkadang 
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deras, terkadang lemah jadi hasil listrik yang diperoleh tidaklah 
stabil. 

(5) Batu Bara: Dengan batu bara kita dapat menghasilkan energi 
listrik, terlebih lagi batu bara sangat mudah ditemukan, walaupun 
begitu untuk mendapatkan batu bara perlu membuat lubang yang 
sangat besar yang mana memakan tempat dan biaya, selain itu 
pembakaran batu bara menghasilkan asap yang merusak 
lingkungan. 

(6) Panas bumi: Tahukah kalian dengan mengandalkan panas bumi 
kita juga bisa menjadikannya sebagai sumber energi, kelebihan dari 
menggunakan energi ini adalah panas bumi tidak akan pernah habis, 
berbeda dengan minyak dan batu bara. Tetapi sayangnya tidak 
banyak tempat yang dapat dibangun pembangkit listrik jenis ini. 

(7) Tenaga matahari: Dengan mengandalkan tenaga matahari kita 
dapat merubahnya menjadi sumber listrik, ini juga merupakan energi 
yang tak terbatas, hanya sayangnya untuk membangun reaktor ini 
dibutuhkan biaya yang sangat mahal, dan selain itu apabila cuaca 
berawan atau mendung makan tidak ada energi yang diterima. 

(8) Energi pasang surut:  Ini juga merupakan penghasil energi 
yang tidak ada habisnya dan tidak menghasilkan polusi udara, tetapi 
kekurangannya adalah pasang surut hanya terjadi dua kali sehari 
dan hanya pada waktu itulah energi dihasilkan, selain itu ini juga 
berakibat terganggunya ekosistem bawah laut. 

(9) Hidro elektrik: Hidro elektronik atau lebih sering disapa dengan 
energi bendungan yang memutar turbin ini juga jenis energi yang 
tidak terbatas, yangmana dengan memanfaatkan air di bendungan 
untuk memutar turbin, tetapi ini sangat beresiko jika terjadi hujan 
lebat yang dapat menimbulkan banjir besar, selain itu apabila kondisi 
sedang kemarau kekuatan air pun tidak mampu untuk memutar 
turbin. 

(10) Biomass: Dengan memanfaatkan tanaman biomass ini kita dapat 
menghasilkan energi listrik, selain itu tanaman ini dapat kita 
perbaharui dengan menanamnya kembali sehingga dia tidak akan 
habis, tetapi dengan membakar tanaman ini maka akan 
menghasilkan polusi besar besaran dan kita tidak memiliki lahan 
yang cukup luas untuk membangun kebun tanaman ini. 
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9.3.4. Sumber Energi Listrik Terbaharukan 
 
Berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan ada beberapa potensi 
sumber energi listrik terbaharukan yang  sesuai dengan kondisi Indonesia 
antara lain : 

(1) Tenaga Turbin Angin (Windmill); Tenaga angin merupakan salah 
satu sumber energi terbarukan yang tak akan pernah habis, apalagi 
jika diletakkan di dekat pantai yang kaya dengan angin yang 
kencang.sistem kerja dari turbin angin ini dengan menggunakan 
kincir angin. Kincir angin dibangun tinggi sekira diatas 30 meter, 
bilah-bilah pada kincir angin akan memutar getar yang berada di 
bawah tanah pada kincir tersebut, lalu gear tersebut memutar turbin 
dan selanjutnya disalurkan ke generator hingga menjadi arus listrik. 
Negara yang sudah menggunakan pembangkit jenis ini antara lain 
Belanda dan Belgia. Tak heran belanda mendapatkan julukan 
sebagai negeri kincir angin. Karena tak sulit menemukan kincir angin 
yang digunakan untuk berbagai keperluan di negeri tersebut, antara 
lain untuk keperluan pembagkit listrik dan irigasi. 

(2) Tenaga Panas Bumi (Geothermal); Tenaga yang satu ini juga sangat 
cocok dibangun di Indonesia. Dengan memanfaatkan uap panas 
yang banyak terdapat di dekat daerah gunung berapi. Praktis 
pembangkit ini dapat dibangun di seluruh pulau di Indonesia kecuali 
Pulau Kalimantan yang memang tidak mempunyai gunung berapi. 
Untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan 
pengeboran tanah di daerah yang berpotensi panas bumi untuk 
membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk 
memanaskan ketel uap (boiler) sehingga uapnya bisa menggerakkan 
turbin yang tersambung ke Generator. Di Indonesia beberapa 
Geothermal sudah dibangun, salah satunya di wilayah Sulawesi 
Utara. 

(3) Tenaga Ombak (Wave): Sebagai negara maritim yang memiliki garis 
pantai terpanjang di dunia, tenaga ombak sangat cocok pula bila 
diterapkan di Indonesia. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga 
ombak(wave) atau gelombang laut . Air laut yang memiliki arus yang 
cukup kuat masuk ke dalam terowongan lalu diteruskan untuk 
menggerakan turbin, dan selanjutnya disalurkan ke generator, dan 
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akhirnya dihasilkan arus listrik yang dapat digunakan. Beberapa 
negara yang sudah menggunakan energi ini untuk keperluan 
pembakit listrik yaitu Norwegia di negara Skandinavia dekat dengan 
Baltik. 

(4) Tenaga Air(Water); Tenaga Air dapat dijadikan sumber energi 
alternatif dengan membangun PLTA(Pembangkit Listrik Tenaga Air). 
Dengan memanfaatkan sungai yang memiliki arus yang deras, maka 
pembangunan PLTA diharuskan pula untuk membangun bendungan. 
Sistem kerjanya dapat dilihat di gambar. Sungai yang memiliki arus 
yang deras ditampung dan masuk kedalam terowongan dari 
permukaan sungai yang lebih tinggi, lalu karena kemiringan tersebut 
arus air dapat lebih kencang dan akhirnya dapat memutarkan turbin 
yang disalurkan ke generator dan menghasilkan listrik. 
Pembangunan PLTA ini paling tepat bila dibangun di sungai yang 
beraliran konsekwen atau subsekwen yang memiliki satu arus saja. 
Kelemahan dari PLTA adalah saat debit air pada sungai tersebut 
menurun, maka pasokan listrik juga akan berkurang. Begitupula 
sebaliknya bila pasokan debit air banyak terutama sehabis hujan 
maka turbin akan berputar lebih kencang dan menghasilkan listrik 
sesuai dengan kemampuan turbin. Seluruh pulau-pulau besar di 
Indonesia memiliki PLTA, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. 

(5) Energi Sampah (Biomass); energi alternatif yang paling unik adalah  
sumber PLTSa(Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), dibanyak negara 
seperti Jepang, Korea, sudah menggunakan energi ini hal ini cocok 
dengan kondisi di Indonesia yang memiliki persoalan sampah yang 
sudah cukup parah yang umumnya terjadi di kota-kota besar 
mungkin pembangkit tipe ini bisa menjadi solusinya. Cara kerja dari 
pembangkit tipe ini pertama sampah harus dipilah terlebih dahulu 
terutama yang masih dapat didaur ulang dan yang tidak. Setelah itu 
lalu dimasukkan ke dalam Insenerator, agar pembakaran sampah ini 
tidak berbahaya bagi lingkungan maka di dalam Insenarator suhu 
pembakaran nya harus diatas 1300 derajat celcius. Asap yang keluar 
dari lubang pembakaran juga dikendalikan agar memenuhi emisi gas 
buang sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Dari proses 
pembakaran yang terjadi di insenerator yang menghasilkan panas 
lalu disalurkan untuk memanaskan Boiler lalu ke turbin dan 
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disalurkan ke generator dan akhirnya menjadi arus listrik. Bagaimana 
dengan sisa pembakaran tersebut?, sisa pembakaran yang berupa 
abu bisa digunakan untuk membuat bahan material baru seperti 
batako dan batu bata. Bahkan bisa dicampurkan ke dalam adonan 
untuk pembutan asbes atau bahan bangunan lainnya. Salah satu 
kota yang sudah menerapkan Pembangkit jenis ini adalah kota 
Bandung di Jawa Barat. 

(6) Energi Tenaga Surya, namun energi tenaga surya di Indonesia baru 
diterapkan dalam skala kecil, mengingat kondisi Indonesia . yang 
merupakan negara tropis, namun justru banyak terdapat awan yang 
menutup jalannya sinar matahari, sehingga kurang optimal. 

 
9.3.5. Kegiatan  Hemat Energi Listrik  

 
Konsumsi listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami 
peningkatan 9 – 15 % per tahun. Terjadi peningkatan listrik di sektor 
rumah tangga, dari sekitar 24.000 SBM (satuan barel minyak) di tahun 
1999 menjadi 33.000 SBM pada tahun 2003. Di sektor industri sendiri 
tercatat kenaikan dari 19.000 SBM pada tahun 1999, menjadi 22.000 SBM 
di tahun 2003. 
 
Peningkatan konsumsi listrik rumah tangga/masyarakat seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi meskipun saat ini, tercatat baru 70% rumah tangga 
di Indonesia yang memiliki akses listrik. Pemakain listrik rumah tangga 
beragam, untuk kebutuhan masak, berdandan (hair dryer, alat cukur, dll), 
hiburan (TV, Radio), penggunaan telpon selular, dan sebagainya yang 
terus meningkat jumlah dan jenisnya. Oleh karena itu kebutuhan listrik 
diperkirakan akan semakin meningkat.   Dengan jumlah permintaan energi 
listrik yang terus bertambah, sementara pasokan listrik termasuk jaringan 
pasokan, sumber bahan baku energi listrik yang masih tergantung pada 
sumber energi fosil maka diprediksi energi listrik bila tidak segera dilakukan 
upaya-upaya mengatasinya akan terjadi krisis energi listrik.  Upaya yang 
dilakukan bukan sebatas dari pemerintah dengan melakukan efisiensi 
pembangkit listrik, menghilangkan kebocoran di transmisi, dan 
menerapkan good corporate governance tata kelola korporasi yang baik, 
namun juga seluruh masyarakat Indonesia san dunia harus berperan aktif 
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melakukan penghematan pemakaian listrik.  Beberapa kegiatan yang dapat 
dilakukan baik ditingkat individu, rumah tangga  maupun ditingkat 
komunitas dan nasional.  

1. Gunakan lampu hemat energi, lampu neon hemat energi juga 
memberikan pencahayaan yang lebih baik dibandingkan lampu 
pijar. 

2. Utamakan memilih alat-alat elektronik yang hemat energi saat 
membeli alat-alat elektronik baru. 

3. Gunakan alat-alat elektronik anda dengan bijak, gunakan 
seperlunya, matikan ketika tidak digunakan dan cabut kabelnya jika 
tidak akan digunakan dalam waktu lama. 

4. Jika menggunakan pompa air, gunakan tangki air dan buat jadwal 
hidup pompa air. Gunakan air dengan hemat. 

5. Buat sistem sirkulasi udara yang baik di rumah, serta tanam 
tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah. ini akan menekan suhu udara 
sehingga tidak perlu menggunakan alat pengatur suhu (AC). 

6. Jika menggunakan AC, atur suhu seperlunya. Suhu AC yang lebih 
dingin membutuhkan energi listrik yang lebih banyak. bersihkan AC 
secara teratur. 

7. Buat sistem pencahayaan yang baik di rumah sehingga tidak perlu 
menghidupkan lampu di siang hari. 

8. Buat jadwal mencuci dalam satu minggu, dan gunakan mesin cuci 
sesuai kapasitas, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. 
Manfaatkan sinar matahari untuk pengeringan, gunakan pengering 
bila hanya benar-benar perlu. 

9. Buat jadwal menyetrika seminggu sekali, karena proses pemanasan 
setrikaan memerlukan daya listrik yang cukup besar. 

10. Bersihkan kulkas secara rutin agar kinerja kulkas tetap optimal. Isi 
secukupnya, jangan dibuka tutup terlalu sering dan tutup dengan 
rapat. 

11. Meteran listrik dan segera evaluasi jika terjadi lonjakan 
penggunaan. 

12. Rawat instalasi listrik di rumah dan gunakan alat-alat elektronik 
yang sesuai. 
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13. Pilih menggunakan laptop dibandingkan desktop, atau kalau harus 
menggunakan desktop gunakanlah layar lcd. laptop dan layar lcd 
lebih hemat energi9. 

 
Ditingkat komunitas ada beberapa gerakan yang dilakukan untuk mengajak 
masyarakat peduli hemat listrik, salah satunya adalah gerakan Earth 
Hour, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh salah satu Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dunia WWF Australia, Fairfax Media dan Leo Bunnet 
awalnya untuk Kota Sidney Australia, dengan tujuan  mengurangi gas 
rumah kaca di kota tersebut sebanyak 5% pada tahun 2007 dengan 
mengajak individu, komunitas, praktisi bisnis, dan pemerintahan di seluruh 
dunia untuk turut serta mematikan lampu dan peralatan elektronik yang 
sedang tidak dipakai selama 1 jam, pada setiap hari Sabtu di minggu ke-3 
bulan Maret setiap tahunnya. Keberhasilan kampanye ini diharapkan dapat 
diadopsi oleh masyarakat, komunitas, bisnis, serta pemerintah lain di 
seluruh dunia sehingga seluruh warga dunia dapat menunjukkan bahwa 
sebuah aksi individu yang sederhana sekalipun bila dilakukan secara 
massal akan membuat kehidupan kita di Bumi menjadi lebih baik. Di 
Indonesia Earth Hour sudah dimulai sejak tahun 2009, diawali dengan 
ajakan di wilayah Jakarta dan Tangerang, mengingat dua kota ini  
Berdasarkan data konsumsi listrik tahun 2009, 23% (atau total 29.605 
GWH) total konsumsi listrik Indonesia, terfokus di DKI Jakarta dan 
Tangerang, dengan pendistribusian sebagai berikut : 

 Rumah tangga:33% 
 Bisnis/perkantoran serta gedung komersial: 30% 
 Sektor industri: 30% (kebanyakan di wilayah Tangerang) 
 Gedung pemerintahan: 3% 
 Fasilitas publik dan sektor sosial: 4% 

 
Diharapkan dengan mematikan lampu-lampu dan alat elektronik yang tidak 
terpakai selama 1 jam dapat memberikan kontribusi kepada penghematan 
listrik di Jakarta serta mendukung program efisiensi energi yang diinisiasi 
pemerintah pada pukul 17.00 – 22.00. Misalkan bila 9% dari penduduk 
Jakarta (9% penduduk Jakarta diasumsikan 700 ribu orang mematikan 2 
lampu setiap rumah) berpartisipasi dalam Earth Hour maka Jakarta dapat 
menghemat konsumsi listriknya sebesar 300MWh, yakni setara dengan: 
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 Mematikan 1 pembangkit listrik dan menyalakan sekitar 900 desa 
 Mengurangi 267,3 ton CO2 
 Daya serap lebih dari 267 pohon (1 pohon mampu menyerap 1 ton 

CO2 dalam 20 tahun masa hidupnya) 
 Persediaan O2 untuk lebih dari 534 orang (1 pohon mampu 

memberikan O2 bagi 2 orang dalam 20 tahun masa hidupnya) 
 Apabila (300MWh = 1.090.000MJ) X Rp 200/MJ = menghemat 

biaya listrik hingga Rp 216.600.000,- 
 
Kegiatan keagamaan Nyepi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun 
oleh masyarakat Bali, merupakan salah satu contoh nyata yang 
memberikan kontribusi signifikan terhadap penghematan energi dan 
pengurangan emisi CO2. 
 
Selain berbagai upaya diatas, kegiatan hemat energi listrik dapat 
ditingkatkan melalui upaya peningkatan pengetahuan masyarakat yaitu 
dengan melakukan penghitungan jumlah penggunaan listrik. 
 
Cara hitung pemakaian listrik 
Biaya listrik = Total kWh (jumlah pemakaian listrik) X lama pemakaian 
dalam jam X Tarif Dasar Listrik (sesuai kelompok golongan) 

 Total kWh bisa dilihat di tagihan listrik kamu di rumah 
 Lama pemakaian listrik di rumah juga bisa dikonfirmasikan dengan 

penghuni rumah lainnya 
 Tarif Dasar Listrik (TDL) menurut www.pln.go.id 

o Golongan R1 (< 2200 VA), 1 kWh = Rp 320,- untuk 
pemakaian sampai dengan 20 kWh 

o Golongan R2 (2200 VA – 6600 VA), 1 kWh = Rp 575,- 
o Golongan R3 (>6600 VA), 1 kWh = Rp 621,- 

 
Jadi, berapa penghematan kamu jika mengganti lampu 90 watt ke lampu 
20 Watt untuk pemakaian 9 jam/hari? 

 Penghematan energi listrik/bulan: 
(90W-20W) x 9 jam/hari x 30 hari = 2400 Wh = 2,4 kWh 

 Penghematan biaya/bulan: 
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o Tarif R1 (< 2.200 VA) = rata-rata Rp. 320,- /kWh 
2,4 kWh x Rp. 320,- = Rp. 769,- 

o Tarif R2 (2.200 – 6.600 VA) = Rp. 575,-/kWh 
2,4 kWh x Rp 575,- = Rp. 1.390,- 

o Tarif R3 (>6.600 VA) = Rp. 621,-/kWh 
2,4 kWh x Rp 621,- = Rp.1,490,- 

 Emisi CO2 yang direduksi/bulan: 
Koefisien emisi CO2 di Indonesia menurut IPPC (1999) = 791.2621 
gram/kWh 
2,4 kWh x 791.2621 gr/kWh = 1.975 g = 1,975 kg CO2 

Ini baru 1 alat elektronik. Ada berapa alat elektronik di rumah Anda? 
 
 
 

Cara lainnya adalah Kalkulator Energi10 :  
Kalkulator Energi ini membantu pemilik rumah untuk mengetahui pola 
konsumsi energi di dalam rumah. Dengan ini, pemilik rumah dapat 
menghemat energi dan biaya listrik, sekaligus mengurangi emisi gas 
rumah kaca dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, kalkulator ini 
juga memberikan beberapa rekomendasi perubahan perilaku hemat 
energi maupun penggantian peralatan rumah tangga yang lebih efisien 
energi. 
 
Kalkulator Energi ini menghitung pemanfaatan energi di dalam rumah 
tangga berdasarkan model dan data yang dikembangkan oleh Direktorat 
Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral. Data dan daftar peralatan rumah 
tangga yang dapat dihitung akan terus dikembangkan.  Ada 2 jenis model 
kalkulator yang dapat digunakan yaitu: 
 Untuk menggunakan kalkulator energi versi sederhana, anda akan 

membutuhkan data mengenai jumlah peralatan listrik yang 
terdapat di rumah anda serta perkiraan (dalam jam) berapa lama 
anda menggunakan masing-masing peralatan tersebut sehari-hari. 

 Untuk menggunakan kalkulator energi versi rinci, anda akan 
membutuhkan data mengenai jumlah peralatan listrik yang 
terdapat di rumah anda, termasuk tipe atau kategori dari peralatan 
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listrik tersebut (misalnya, tipe lampu incadescent atau flourescent), 
serta perkiraan (dalam jam) berapa lama anda menggunakan 
masing-masing peralatan tersebut sehari-hari. 

 
9.4. Transportasi Hijau  

 
9.4.1. Transportasi dan Perubahan Iklim 

 
Sektor transportasi Indonesia saat ini merupakan konsumen terbesar 
produk minyak bumi dan sumber yang besar dari emisi gas rumah kaca 
(GRK) secara keseluruhan. Tanpa adanya tindakan yang signifikan untuk 
mengurangi intensitas karbon dari sektor transportasi maka emisi GRK 
diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam waktu kurang dari 9 
tahun. Dengan meningkatnya perhatian dunia kepada isu perubahan iklim 
maupun bertambahnya angka urbanisasi dan pertumbuhan pemakaian 
bahan bakar minyak di Indonesia, transportasi perlu segera dibenahi. 

Di Indonesia, sektor transportasi adalah pengguna terbesar bahan bakar 
minyak, karena pertumbuhan armada kendaraan dan rendahnya harga 
produk bahan bakar minyak untuk transportasi. Harga bahan  bakar yang 
rendah (karena adanya subsidi pemerintah) menghalangi peningkatan efi 
siensi kendaraan  yang dapat terjadi dari waktu ke waktu. Selaih emisi, 
transportasi darat juga berkaitan dengan kejadian  kecelakaan lalulintas, 
polusi udara, kemacetan lalulintas dan ketergantungan pada minyak bumi. 

Hampir seluruh energi yang dikonsumsi di sektor transportasi  (99,7 
persen) berasal dari tiga bahan bakar minyak: bensin, solar dan avtur. 
Hasil pembakaran ketiga jenis bahan bakar ini menghasilkan sekitar 75 juta 
ton CO2  (KLH, 2009). Bensin dan solar menghasilkan  lebih dari 91 persen 
total sehingga mendominasi pasar bahan bakar transportasi. Bagian ini 
berfokus pada ketiga jenis bahan bakar ini sebagai sumber mobilitas dan 
emisi primer saat ini. Namun, diakui  bahwa di masa mendatang berbagai 
bahan bakar dan teknologi alternatif – termasuk biodiesel, CNG,  mobil 
bertenaga listrik atau hybrid-electric dan bahkan sel bahan bakar (fuel 
cells) – dapat menjadi lebih  menonjol bergantung pada rencana dan 
kebijakan transportasi di Indonesia. 



| Saka Kalpataru130
 

Intensitas karbon dari sektor transportasi darat di Indonesia terjadi  tidak 
hanya disebabkan jenis bahan bakar yang digunakan namun dipengaruhi 
faktor lain yaitu ; 

 Perkembangan jumlah kendaraan yang cepat 
 Tidak seimbangnya prasana transportasi dengan jumlah kendaraan 

yang ada sehingga sering terjadi kemacetan yang menyebabkan 
konsumsi bahan bakar lebih tinggi 

 Masalah turunun akibat pelaksanaan kebijakan suatu kota, 
misalkan pemukiman penduduk yang menjauhi pusat kota dan 
tidak tersedianya sarana transportasi umum 

 Jenis, umur dan karakteristik kendaraan bermotor, semakin tua 
umur kendaraan umumnya belum dilengkapi dengan mesin yang 
lebih ramah lingkungan sehingga emisi yang dikeluarkan semakin 
tinggi 

 Siklus dan pola pengemudi,  saat ini banyak dikembangkan standar 
mengemudi yang dapat lebih menghemat bahan bakar 

Dampak lain dari transportasi adalah kadar polutan yang meningkat dapat 
mempengaruhi kesehatan terutama penyakit ISPA (Infeksi Saluran 
Pernafasan Atas) yang menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak. 
Di empat kota di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang),  
sektor transportasi menyumbang 45-65 persen dari total emisi PM9 (materi 
partikulat yang lebih kecil dari  9 mikron), suatu polutan udara yang 
berbahaya bagi kesehatan (Bappenas, 2006). Tingkat polusi udara di  
Indonesia saat ini melebihi standar kualitas udara Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO). Dampak dari polusi  udara terhadap kesehatan manusia dan 
lingkungan semakin memprihatinkan karena menimbulkan  biaya yang 
besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Biaya kesehatan akibat polusi 
udara diperkirakan mencapai US$500 juta per tahun di Jakarta saja dan 
US$ 90 juta per tahun di Surabaya (Bappenas, 2006)11. 

Salah satu upaya untuk mengatasinya persoalan transportasi  dibutuhkan 
kebijakan pengurangan GRK yang dapat meningkatkan penghematan 
bahan bakar kendaraan transportas;  menetapkan standar emisi dan 
spesifikasi bahan bakar. Disamping itu perlu sekali mengubah perilaku 
individu dan masyarakat dalam berkendaraan, SKK Transportasi Hijau 
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dalam Krida Perubahan Iklim diharapkan dapat mendorong munculnya 
perilaku yang mendorong bertransportasi hijau atau berkelanjutan dan 
bertanggungjawab dari setiap individu dan masyarakat sebagai upaya 
mengatasi perubahan iklim.   
 
9.4.2. Pengertian  dan Manfaat Transportasi Hijau  
 
Transportasi secara umum diartikan sebagai perpindahan barang atau 
orang dari satu tempat  ke tempat yang lain.Sedangkan menurut Sukarto 
(2006) dalam Wima Perdana Kusuma dkk12, transportasi atau perangkutan 
adalah  perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan alat pengangkutan, baik yang  digerakkan oleh tenaga 
manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin.  Transportasi 
merupakan salah satu aktivitas manusia yang berlangsung di permukaan 
bumi. Transportasi dilakukan atas dasar perbedaan kondisi lingkungan 
antara daerah satu dengan daerah yang lain baik itu sosial, ekonomi, 
budaya, maupun sumberdaya alam. Kebanyakan orang memerlukan 
perjalanan untuk mencapai tempat-tempat tujuan, bekerja, bersekolah 
atau ke tempat-tempat pendidikan yang lain, berbelanja, ke tempat-tempat 
pelayanan, mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan bersantai 
di luar rumah, serta banyak lagi tujuan yang lain. Hal yang utama dalam 
masalah perjalanan adalah adanya hubungan antara tempat asal dan 
tujuan, yang memperlihatkan adanya lintasan, alat angkut atau kendaraan 
dan kecepatan 
  
Kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi, dalam konteks 
pencemaran udara  dikelompokkan sebagai sumber yang bergerak, dengan 
karakteristik yang demikian, penyebaran  pencemar yang diemisikan dari 
sumber-sumber kendaraan bermotor ini akan mempunyai suatu pola  
penyebaran spasial yang meluas. 
 
Salah satu alternatif untuk mengatasi konsumsi bahan bakar fosil serta 
emisi dari transportasi yang berpengaruh terhadap iklim, mulai 
dikembangkan Transportasi Hijau atau transportasi berkelanjutan yaitu 
sebuah konsep yang dikembangkan sebagai suatu antithesis terhadap 
kegagalan kebijakan, praktik,dan kinerja sistem transportasi yang 
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dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir, 
istilah transportasi berkelanjutan sendiri berkembang sejalan dengan 
munculnya terminologi pembangunan berkelanjutan pada tahun 1997 
.Secara umum konsep umum berkelanjutan merupakan gerakan 
mendorong pengguna tekhnologi ramah lingkungan dalam upaya 
memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. 
 
Transportasi hijau diharapakan dapat menurunkan tingkat emisi GRK yang 
dihasilkan dari sektor ini, juga mengurangi polutan yang membahayakan 
kesehatan manusia dan mahluk lainnya. Untuk mendorong transportasi 
hijau dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi perilaku konsumen/pengguna 
dan penyediaan saranda dan prasarana termasuk teknologi peralatan 
transportasi,  strategi kebijakan yang sedang dikembangkan dari sisi 
penyediaan sarana dan prasana misalkan yang dilakukan pemerintah 
Indonesia antara lain  : 

 Meningkatkan kualitas bahan bakar, khususnya melalui 
pengurangan tingkat sulfur dalam solar secara strategis dan 
konsisten. 

 Meningkatkan standar dari Euro 2 ke Euro 4 untuk emisi kendaraan 
dan spesifi kasi bahan bakar yang rendah emisi GRK 

 Revitalisasi penggunaan CNG untuk kendaraan angkutan umum 
dengan tingkat pemakaian yang tinggi dengan menghapuskan 
hambatan (masalah pasokan, penetapan harga, kuota dan 
distribusi gas, infrastruktur, penegakan peraturan keselamatan). 

 Restrukturisasi sistem perpajakan kendaraan mencakup insentif 
yang didasarkan pada tingkat emisi dan konsumsi bahan bakar. 

 Menerapkan kewajiban pelabelan emisi CO2 dari kendaraan 
bermotor yang dijual di pasar Indonesia sehingga konsumen dapat 
membuat keputusan pembelian dengan informasi yang lengkap. 

 Berinvestasi pada kapasitas penyulingan yang diperluas dan 
ditingkatkan, dan mengatur kembali subsidi untuk memastikan 
bahwa terdapat pasokan bahan bakar yang bersih dalam jumlah 
yang memadai untuk memenuhi permintaan produk minyak bumi 
rendah sulfur ketika standar kendaraan yang lebih ketat 
diterapkan. 
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 Perluasan kapasitas domestik maupun standar kualitas bahan 
bakar sehubungan dengan impor mungkin membutuhkan 
pembiayaan pemerintah. 

 Pengembangan teknologi transportasi dengan alternatif bahan 
bakar yang terbaharukan 

 Meningkatkan dan mengembangkan sarana transportasi masal 
seperti kereta, bus dan angkutan umum lainnya yang lebih nyaman 
dan aman.  

 Meningkatkan layanan jasa transportasi umum  
 
Selain ditingkat pengambil kebijakan dan eksekutif, hal yang harus 
dilakukan adalah mendorong perilaku individu dan masyarakat untuk 
berkendaraan ramah lingkungan. Beberapa jenis transportasi yang 
dianggap termasuk transportasi hijau adalah kereta, sepeda dan tentunya 
berjalan kaki.  
 
Manfaat dari penerapan transportasi hijau adalah : 

 Mengurangi kemacetan 
 Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil  
 Lebih murah 
 Lebih menyehatkan, karena polusi udara berkurang dan apabila 

dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda maka sekaligus 
berolah raga. 

 Membantu menyelamatkan planet bumi ini. 
 
9.4.3. Kegiatan Transportasi Hijau  
 
Berikut adalah kegiatan yang dapat mendorong upaya transportasi hijau : 
 
a. Jejak Karbon dan Mitigasi GRK Individu atau Kelompok 
Pada masa kini, kecenderungan orang untuk hidup senyaman mungkin 
mendorong munculnya kebiasaan hidup (lifestyle)yang berdampak pada 
lingkungan. Kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi terutama mobil 
dibandingkan dengan kendaraan umum, perjalanan dengan pesawat 
udara, penggunaan pendingin udara atau pemanas ruangan, penggunaan 
perangkat komputer pribadi dan perangkat hiburan lainnya, adalah bentuk 
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kebiasaan hidup yang berkontribusi terhadap percepatan pemanasan 
global. 
 
Faktanya hampir seluruh kegiatan kita sepanjang hari telah berkontribusi 
terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini terjadi karena 
sebagain besar aktivitas manusia membutuhkan sumber energi yang saat 
ini, sebagian besar masih berasal dari bahan bakar fossil seperti: minyak 
bumi, gas alam dan batubara; dan ekstraksi sumber daya alam lainnya. 
 
Jejak karbon adalah  perkiraan dari kontribusi secara individu terhadap 
pemanasan global dalam jumlah satuan waktu produksi Gas Rumah Kaca 
(GRK) oleh seorang dan diukur  dalam unit yang ekivalen dengan Carbon 
Dioksida (CO2) (Lynas, 2007). Jejak karbon dibagi  menjadi 2 bagian, 
langsung atau primary footprint adalah pengukuran emisi CO2 secara 
langsung  dari pembakaran bahan bakar fosil termasuk konsumsi energi 
domestik dan transportasi (seperti  mobil dan pesawat terbang) dan secara 
tidak langsung atau secondary footprint adalah pengukuran  emisi CO2 
secara tidak langsung dari lifecycle of product secara keseluruhan (Tukker 
dan Jansen,  2006).  
 
Jejak Karbon  dapat meningkatkan perilaku seseorang atau gaya hidup 
sebagai sumber  emisi karbon secara global (Bin dan Dowlatabadi, 2005). 
Perhitungan kalkulasi jejak karbon  secara individu dan peralatan domestik 
adalah alat yang dapat digunakan untuk mengkuantitatifkan emisi karbon 
dioksida (CO2) dan menghubungkannya terhadap aktivitas dan 
perilakunya.  
 
Perhitungan tersebut diharapkan dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah 
emisi karbon yang dihasilkan. Menghitung jejak karbon akan menolong 
baik individu maupun kelompok, untuk  mengetahui berapa besar 
sumbangan emisi karbon yang telah diberikan kepada dunia pada  satu 
periode tertentu. Untuk melakukannya, alat bantu seperti karbon kalkulator 
diperlukan.  
 
Karbon Kalkulator: Idealnya, pengukuran jejak karbon bertujuan untuk 
mengukur paparan karbon akibat gaya hidup dan konsumsi langsung 
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individual atau kelompok terhadap barang dan jasa.  Kadang ada juga yang 
menghitung dengan pendekatan yang berbeda atau lebih detail.  Contoh 
penghitungan jejak karbon yang paling sederhana adalah konsumsi energi, 
biasanya  tenaga listrik, perjalanan dengan menggunakan motor/mobil, 
dan lain-lain.   
 
Beberapa contoh bagaimana jejak karbon dapat dilihat berikut ini: 
1. Apabila kita mengendarai mobil yang berbahan bakar bensin atau 

solar (yang merupakan energi yang tidak terbarukan) dari satu 
tempat ke tempat lain, maka aktivitas ini akan menghasilkan emisi 
CO2  dalam jumlah tertentu.  Berdasarkan perhitungan karbon yang 
dilakukan oleh Stena, perjalanan sejauh 1 km dengan menggunakan 
mobil akan menghasilkan 200 g CO2 (Asumsi: menggunakan 
perhitungan untuk jaringan listrik Jawa-Madura-Bali). 

2. Penggunaan energi listrik untuk keperluaan sehari-hari misalnya 
penerangan dan untuk menggerakkan atau menyalakan perangkat 
personal (notebook, HP, PDA, dsb) juga memproduksi sejumlah CO2 
yang berasal dari pembangkit listrik yang memasok energi listrik 
yang dipakai. Untuk setiap lampu berdaya 9 Watt yang dinyalakan 
selama 1 jam, CO2 yang dihasilkan adalah 9,51 g CO2. 

3. Apabila kita mulai mengurangi penggunaan kertas untuk 
kebutuhan printing, maka, kita bisa mengurangi sekitar 226,9 g CO2 
per lembarnya. Oleh karena itu, memilah bahan yang akan 
kita print, dan melakukannya secara bolak-balik, akan sangat 
membantu bumi. 

 
b. Karbon Kalkulator 
Menghitung Jejak Karbon akan menolong baik individu maupun kelompok, 
untuk mengetahui berapa besar sumbangan emisi karbon yang telah 
diberikan kepada dunia pada satu waktu periode tertentu. Untuk 
melakukannya, alat bantu seperti karbon kalkulator diperlukan. Idealnya, 
pengukuran jejak karbon bertujuan untuk mengukur paparan karbon akibat 
gaya hidup dan konsumsi langsung individual atau kelompok terhadap 
barang dan jasa. Kadang ada juga yang menghitung dengan pendekatan 
yang berbeda atau lebih detail. Contoh penghitungan Jejak Karbon yang 
paling sederhana adalah: 1) konsumsi energi, biasanya tenaga listrik; 2) 
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perjalanan dengan menggunakan motor/mobil, atau 3) perjalanan dengan 
menggunakan pesawat. 
 
Beberapa kalkulator karbon sudah banyak dikembangkan oleh banyak 
organisasi dengan basis internet. Hanya saja, kalkulator karbon yang 
selama ini bertebaran di dunia maya cenderung didasarkan pada pola 
hidup, teknologi dan kebiasaan yang ada di negara-negara maju, 
khususnya negara Eropa dan Amerika Utara. Faktor emisi yang dipakai 
juga lebih relevan dengan perkembangan teknologi yang ada di negara-
negara tersebut. Oleh karenanya, banyak fitur atau aktivitas yang tidak 
relevan atau sesuai dengan kondisi sehari-hari di negara-negara 
berkembang. Tabel berikut ini memperlihatkan perbedaan yang diberikan 
pada dua kalkulator karbon yang berbeda. 
 
 

Tabel 2.     Perbandingan Jumlah Emisi Karbon yang Dihasilkan 
 

Kegiatan yang 
dilakukan 

Jumlah 
emisi 
karbon 
dihasilkan 

Referensi 

Penggunaan listrik di 
rumah sebesar 9 kWh 
per bulan 

4 kg CO2 http://www.safeclimate.
net/calculator/ 

Penggunaan listrik di 
rumah sebesar 9 kWh 
per bulan 

9 kg CO2 http://www.carbonfootp
rint.com/calculator.asp
x 

Berkendara dengan 
menggunakan mobil 
(efisiensi 9 liter/90 km) 
sejauh 12000 mil per 
tahun 

2790 kg 
CO2 

http://www.jpmorgancli
matecare.com/ 
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Untuk mengatasi kendala tersebut, Institute for Essential Services 
Reform sedang mengembangkan kalkulator karbon (www.iesr-
indonesia.org/carboncalculator) yang sesuai dengan kondisi dan situasi 
pola konsumsi energi dan gaya hidup masyarakat Indonesia, dengan faktor 
emisi yang sesuai dengan profil pasokan energi di Indonesia. 
 
Karbon Kalkulator yang dikembangkan oleh IESR, merupakan bagian dari 
kampanye organisasi ini untuk membangun kesadaran individu dan 
kelompok untuk mengerti dan memahami konsekuensi aktivitas dan gaya 
hidup terhadap pengerusan daya dukung bumi, dampak lingkungan dan 
perubahan iklim. Peningkatan kesadaran diharapkan dapat mendorong 
setiap individu untuk lebih bertanggung jawab serta mampu merancang 
serangkaian tindakan untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca yang 
dihasilkan dari aktivitasnya. Apabila tindakan ini dilakukan secara kolektif 
dan berkelanjutan, aksi individu ini dapat menjadi dasar untuk 
terwujudnya low carbon society. 

 
c. Kiat Transportasi Hijau  
 Untuk menerapkan kegiatan transportasi hijau berikut adalah beberapa 
kiat yang dapat memandu kita untuk menerapkannya : 
 
Memilih Jenis Transportasi: Akan naik apa Anda hari ini? Pilihlah cara 
bepergian sesuai jarak! 

 Pilih tempat tinggal dekat dengan tempat kerja, sekolah 
anak, dan tempat belanja. 
Fasilitas lingkungan yang tidak jauh dari rumah akan mengurangi 
intensitas dan jarak tempuh kita berkendaraan. Makin dekat, 
berarti emisi karbon semakin sedikit dan menghemat biaya 
transportasi. 

 Jalan kaki untuk jarak dekat. 
Kalau jarak tempat yang dituju dekat dengan rumah, tidak perlu 
berkendaraan.Berjalan kaki saja.Kecepatan normal orang jalan kaki 
mencapai 5 km/jam, jadi perjalanan 1 km dapat ditempuh dalam 
12 menit. 

 Cobalah bersepeda. 
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Untuk ke kampus, toko disekitar rumah, pasar, dan warung, 
sepeda bisa menjadi pilihan yang asyik.Selain tidak memerlukan 
bahan bakar, bersepeda juga menyehatkan. Jarak 20 km bisa 
ditempuh dalam waktu 1 jam bersepeda. 
Kenapa lebih baik naik sepeda? 

 Sepeda jauh lebih murah perawatannya daripada mobil 
dan sepeda motor. 

 Naik sepeda hampir tidak bakal kena macet. 
 Tidak pusing lagi dengan kenaikan harga BBM, karena 

sepeda tidak perlu bensin. 
 Tidak perlu bayar iuran tempat fitness, karena sudah 

berolahraga sambil bepergian. 
 Bisa melewati jalur alternatif dengan lebih mudah, tidak 

terbatas pada jalan raya. 
 Datang ke kampus dengan pikiran lebih cerah, karena 

tubuh sudah aktif bergerak. 
 Naik kendaraan umum 

Pilihlah kendaraan umum untuk jarak jauh, seperti angkot, bus 
kota, dan Kereta. Kalau semua orang memilih naik angkutan 
umum, jalanan akan lebih lega dan kemacetan jarang terjadi. 
Selain itu bahan bakar yang diperlukan per penumpang lebih 
hemat. 

 Car pooling atau NEBENG 
Jika menggunakan perjalanan pribadi, lakukan car pooling atau 
perjalanan bersama-sama dengan orang lain yang searah. Ajaklah 
anggota keluarga, teman, atau tetangga.Penggunaan bahan bakar 
lebih efisien dan perjalanan makin meriah bersama kawan dan 
saudara.  

 Eco-drivingadalah berkendara sesuai prinsip ramah lingkungan. 
Dengan eco-driving, kita bakalan dapat: 
 Menghemat BBM = menghemat BIAYA 
 Mengurangi emisi gas buang 
 Dan tentunya mengurangi polusi suara 

Bagaimana caranya? Caranya sangatlah mudah, yang harus kita 
lakukan dalam berkendara adalah: 



 Saka Kalpataru | 139
 

 Hindari memacu mobil dengan kecepatan tinggi, karena 
menyetir dengan agresif bisa memboroskan BBM sebesar 33% 
dibandingkan dengan kecepatan normal. Menyetirlah dengan 
konsisten, atur pada kecepatan tetap (40-50 km/jam). 

 Tidak dianjurkan memanaskan mobil terlalu lama, karena boros 
BBM. Mesin mobil saat ini sudah dirancang untuk cepat panas. 

 Tidak dianjurkan mengganti persneling terlalu sering. 
 Jangan mengubah kecepatan secara tiba-tiba. Naikkan 

kecepatan secara perlahan. Tunggu sekitar 5 detik sebelum 
mencapai 20 km/jam. Sebaliknya, turunkan kecepatan dengan 
perlahan juga. 

 Perhatikan tekanan ban mobil. Jika ban kurang angin, 
kelembaman kendaraan akan menurun, sehingga dibutuhkan 
energi yang lebih banyak untuk bergerak. Ban yang kurang 
angin menambah konsumsi BBM sampai 3% dan menambah 
emisi gas sampai 5%, selain itu dapat membahayakan 
pergerakan mobil. 

 Tukar persneling ke posisi netral jika akan berhenti di lampu 
merah, hal ini juga berlaku untuk mobil matic. 

 Hindari pemakaian kendaraan untuk jarak dekat, karena mesin 
yang dingin akan memakan BBM 2x lipat lebih banyak. 

 Gunakan bensin beroktan tinggi  karena pembakarannya lebih 
sempurna dan bersih sehingga lebih hemat dalam jangka waktu 
panjang. 

 Jika berhenti atau menunggu lebih dari 30 detik, lebih baik 
mesin mobil dimatikan. Ini lebih sedikit menghabiskan energi 
dibandingkan dengan mesin yang dibiarkan menganggur selama 
9 detik. 

 Rawat kendaraan secara teratur dan lakukan servis berkala 
untuk memastikan mesin mobil dalam kondisi baik. 
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Fakta 
--> Untuk mengangkut 72 orang di Jakarta, dibutuhkan: 

Jenis 
Kendaraan 

MOBIL SEPEDA 
MOTOR 

BUS 

Jumlah 
Kendaraan 

40 mobil, 
karena rata-rata 
penumpang 
mobil pribadi di 
Jakarta adalah 
1.75/mobil. 

60 sepeda 
motor, karena 
rata-rata 1 dari 
5 sepeda 
motor 
mengangkut 2 
orang. 

HANYA 1 bus. 

Total 
Ruang 
yang 
Dibutuhkan 

700 m2 90 m2 30 m2 dan tidak 
membutuhkan 
tempat parkir 
yang permanen. 
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Emisi 
Karbon 

Emisi karbon 
per orang per 
kilometer 
perjalanan 15 
kali emisi 
karbon 
penumpang 
bus. 

Emisi karbon 
per orang per 
kilometer 
perjalanan 7.5 
kali emisi 
karbon 
penumpang 
bus. 

Emisi karbon per 
orang per 
kilometer 
perjalanan paling 
kecil 
dibandingkan 
mobil dan 
sepeda motor. 

 
 
 Kereta, pilihan terbaik 
Berikut ini adalah konsumsi energi BBM pada berbagai modal 
transportasi jarak jauh: 
 

 
 
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kereta api (KA) 
adalah modal transportasi yang paling menghemat biaya. 
Keunggulan KA masih ditambah dengan kapasitas angkut barang 
angkutan KA yang juga jauh lebih unggul.KA dapat mengangkut 
barang hingga 2.000 ton dengan perjalanan sejauh 420 km. 
Kapasitas angkut dan jarak angkut tersebut hanya membutuhkan 
konsumsi BBM 2.940 liter.Sementara untuk mengangkut barang 
2.000 ton diperlukan 400 truk. 
 

 

Modal 
Transportasi 

Volume 
Angkut 
(orang) 

Konsumsi 
Energi BBM 

(liter/km) 

Konsumsi 
Energi BBM 
(liter/orang) 

Kereta Api 1.500 3 0.002 

Pesawat 
Terbang 

500 40 0.09 

Kapal Laut 1.500 9 0.006 
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BAB X 
MATERI KRIDA  KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI   

 

10.1.  Sekilas Keanekaragaman Hayati     

10.1.1. Pemahaman Keanekaragaman Hayati  

Keanekaragaman hayati  adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan  keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi antara 
berbagai mahluk hidup serta antara mereka dengan lingkungannya.  
Keanekaan sistem pengetahuan dan kebudayaan masyarakat terkait erat 
dengan keanekaragaman hayati, dengan demikian keanekaragaman hayati 
mencakup semua bentuk kehidupan di bumi, mulai dari mahluk sederhana 
seperti jamur, bakteri, hingga mahluk yang mampu berpikir seperti 
manusia, mulai dari satu tegakan pohon di pekarangan rumah hingga 
ribuan tegakan pohon yang membentuk sistem jejaring kehidupan yang 
rumit dalam sebuah hutan (IBSAP, 2003)13. 

Menurut tingkatan biologi keanekaragaman hayati diklasifikasikan menjadi  
3 tingkatan yaitu : 

(1) Keanekaragaman genetik adalah keanekaan individu di dalam suatu 
spesies/jenis. Keanekaan ini disebabkan oleh perbedaan genetik di 
dalam individu serta interaksi antara gen dengan lingkungannya. Gen 
adalah faktor pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap mahluk hidup 
serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Dengan demikian individu di dalam spesies membawa susunan gen 
yang berbeda dengan anggota spesies lainnya. Perbedaan ini nampak 
jelas, misalnya dalam tampilan fisik spesies manusia (Homo sapiens), 
ada yang berambut lurus dan berkulit kuning, ada yang berambut ikal 
dan berkulit coklat gelap, ada pula yang berambut kriting dan berkulit 
gelap. Dalam dunia tumbuhan keragaman genetik juga bervariasi 
seperti terlihat pada aneka varietas padi seperti Cianjur, Menthik, 
Pandan Wangi, Rojolele, dll. Demikian juga dengan buah-buahan 
memiliki banyak varietas lokal seperti mangga Golek, Harum manis, 
Manalagi, Gedong Gincu, dll.  
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(2) Keanekaragaman spesies/jenis adalah keanekaan jenis organisme 
yang menempati suatu ekosistem, di darat maupun di perairan. 
Masing-masing organisme mempunyai ciri yang berbeda satu dengan 
yang lain, sebagai contoh di Indonesia ada enam spesies penyu yang 
berbeda, yaitu penyu hijau (Chelonia mydas), Penyu sisik 
(Eretmochelys imbricata), penyu lekang (Lepidochely olivacea), penyu 
pipih (Natalor depessus), penyu belimbing (Dermochelys caricea) dan 
penyu tempayan (Carreta carreta), yang masing-masing mempunyai 
ciri fisik yang berbeda (Conservation International, 1999 dalam Buku 
Panduan Ekowisata SECEM 2009)14. Keanekaragaman spesies tidak 
diukur hanya dari banyaknya spesies di suatu daerah tertentu tetapi 
juga dari keanekaan takson (kelompok taksonomi yaitu kelas, famili 
atau ordo). Misalnya sebuah pulau yang dihuni oleh dua spesies 
burung dan satu spesies cicak mempunyai keragaman taksonomi yang 
lebih tinggi ketimbang sebuah pulau yang memiliki tiga spesies burung 
tetapi tidak mempunyai spesies cicak (WRI, IUCN dan UNEP, 1992). 
Indonesia diduga merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat 
keanekaragaman hayati dan tingkat endemisme (jumlah organisme 
yang hidup yang hanya terdapat di satu kawasan tertentu) tertinggi di 
dunia (UNEP, 2002), Jenis endemik tumbuhan dan hewan sangat 
beragam misalkan saja jenis endemik antara lain: Matoa (Pometia 
pinnata) yang merupakan salah satu tumbuhan khas Papua; Anggrek 
hitam (Coelogyne pandurata) dari Kalimantan;  Kayu Hitam (Diospyros 
celebica) dari Sulawesi, sementara jenis fauna endemik antara lain 
Anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis) endemik Sulawesi; 
Burung Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) dari Jawa, dll. 

(3) Keanekaragaman ekosistem mencakup keanekaan bentuk dan 
susunan bentang alam, daratan maupun perairan, dimana mahluk atau 
organisme hidup (tumbuhan hewan dan mikroorganisme) berinteraksi 
dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya. 
Keanekaragaman ekosistem daratan mencakup, misalnya padang es 
dan padang lumut di puncak-puncak pegunungan Papua, hutan hujan 
tropik di Sumatera dan Kalimantan, hingga hamparan padang rumput 
dan semak belukar di Nusa Tenggara. Di lautan ada bentangan 
terumbu karang yang menawan di Bunaken hingga ekosistem padang 
Lamun di Selat Sunda. Sementara danau, sungai dan rawa air tawar 
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merupakan bagian dari ekosistem lahan basah. Agroekosistem 
merupakan ekosistem pertanian yang dibentuk oleh manusia dengan 
keanekaragaman tanaman pertanian serta ternak (Biodiversity, SECEM 
2009).    

 
Tiga tingkatan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, kawasan yang 
memiliki keanekaan ekosistem yang tinggi, akan memiliki keanekaragaman 
spesies yang tinggi dengan variasi genetik yang tinggi pula.   
 
Dalam Buku Strategi Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 
Periode 2003-2020, selain tingkatan keanekaragaman hayati, penting juga 
memperhatikan wilayah geografis tempat suatu takson1 berasal atau 
dikembangkan;  kawasan geografis yang mempunyai keanekaragaman 
spesies maupun genetik yang tinggi serta kawasan geografis dengan 
jumlah spesies endemik yang tinggi pada tingkat lokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.1.2.  Manusia dan  Keanekaragaman Hayati  

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memilliki ketergantungan yang tinggi 
terhadap kekayaan keanekaragaman hayati untuk keberlangsungan 
hidupnya.  Dalam kehidupan manusia keanekaragaman hayati menjadi 
sumber : 

                                                           
1 Takson adalah unit dalam klasifikasi taksonomi (ilmu yang mengklasifikasikan 
seluruh mahluk hidup di dunia) 

 Indonesia mempunyai 90 ekosistem 
 35 spesies primata 
 515 spesies mamalia (kedua di dunia) 
 515 spesies reptilia (keempat di dunia) 
 1.599 spesies burung (keempat di dunia) 
 270 spesies amfibi (keenam di dunia) 
 38.000 spesies tumbuhan (kelima di dunia) 

Sumber: Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Burung 
Indonesi 
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 Penyedia oksigen (O2), oksigen yang kita hirup bersumber dari 
tumbuhan, kita akan mudah merasakan lebih segar ketika berada di 
tengah-tengah pohon-pohon dibanding di tengah-tengah gedung.   

 Sumber Air, dalam tubuh manusia terkandung air dan juga sangat 
membutuhkan air,  bahkan untuk hidup sehat disarankan setiap hari 
kita minum 9 gelas air.  Kebutuhan tubuh manusia akan air dapat 
diperoleh juga dari buah dan sayuran yang dikonsumsi, misalkan air 
buah kelapa dapat membantu mendapatkan cairan tubuh sebagai 
pengganti air, bila kita merasa dahaga buah semangka, timun dapat 
membantu kita menghilangkannya karena mengandung jumlah air 
yang banyak, demikian juga dengan ragam jenis sayuran yang biasa 
dikonsumsi peserti brokoli, kol mengandung air  

 Sumber Pangan,  padi, singkong, sagu, jagung, ubi merupakan 
keanekaragaman hayati yang menjadi sebagian besar bahan pokok 
makanan bangsa Indonesia terutama untuk memenuhi kebutuhan 
tubuh sebagai sumber karbohidrat untuk menghasilkan tenaga.  Tahu, 
tempe, oncom merupakan sumber protein tumbuh manusia yang 
berasal dari tumbuhan (kacang kedele), sementara udang, ikan mas, 
mujair, ikan tongkol, daging kambing, daging sapi, daging ayam dll 
adalah sumber protein bagi tubuh yang dihasilkan dari jenis 
keanekaragaman hayati hewan.  Bukan hanya karbohidrat dan protein 
bahkan sumber vitamin yang dibutuhkan tubuh berasal dari tumbuhan 
dan hewan, segala macam sayuran yang kita makan, segala macam 
buah-buahan adalah bagian dari keragaman hayati yang mendukung 
kebutuhan hidup manusia.  

 Sumber Sandang, keanekaragaman hayati bukan hanya sumber 
pangan bagi manusia tapi juga merupakan sumber sandang, coba 
perhatikan bahan pakaian yang kita gunakan kain katun yang berasal 
dari tumbuhan kapas,   kain sutera yang berasal dari kepompong ulat 
sutera,  sweater dari wol yang terbuat dari bulu domba merupakan 
penghangat di saat musim hujan atau musim dingin bagi  saudara kita 
yang tinggal di udara dingin.  Beberapa Suku di Kalimantan, Irian dan 
Sumatera menggenakan kulit kayu, bulu- bulu burung serta tulang-
tulang binatang sebagai aksesoris pakaian mereka. Sementara 
masyarakat pengrajin batik menggunakan tidak kurang dari 20 jenis 
tanaman untuk perawatan batik tulis termasuk buah lerak yang 
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berfungsi sebagai sabun. Masyarakat suku Dani di Lembah Baliem Irian 
Jaya menggunakan 6 macam tumbuhan sebagai bahan sandang. Untuk 
membuat yokal (pakaian wanita yang sudah menikah) menggunakan 
jenis tumbuhan (Agrostophyllum majus) dan wen (Ficus drupacea). 
Untuk pakaian anak gadis dipergunakan jenis tumbuhan kem 
(Eleocharis dulcis). Untuk membuat koteka/holim yaitu jenis pakaian 
pria digunakan jenis tanaman sika (Legenaria siceraria). Sedangkan 
pakaian perang terbuat dari mul atau keluarga rotan (Calamus sp). 

 Sumber Papan, Coba perhatikan rumah adat di Indonesia, hampir 
semuanya memerlukan kayu sebagai bahan utama. Semula kayu jati, 
kayu nangka dan pokok kelapa (glugu) dipergunakan sebagai bahan 
bangunan, dengan makin mahalnya harga kayu jati saat ini berbagai 
jenis kayu seperti meranti, keruing, ramin dan kayu kalimantan dipakai 
juga sebagai bahan bangunan. Penduduk Pulau Timor dan Pulau Alor 
menggunakan lontar (Borassus sundaicus) dan gewang (Corypha 
gebanga) sebagai atap dan didinding rumah. Beberapa jenis palem 
seperi Nypa fruticas, Oncosperma horridum, Oncossperma tigillarium 
dimanfaatkan oleh penduduk Sumatera, Kalimantan dan Jawa untuk 
bahan bangunan rumah. Masyarakat Dawan di Pulau Timor memilih 
jenis pohon timun (Timunius sp), matani (Pterocarpus indicus), sublele 
(Eugenia sp) sebagai bahan bangunan disamping pelepah lontar, 
gewang dan alang-alang (Imperata cyllndrica) untuk atap.   Rumah 
masyarakat sunda  umumnya terbuat dari bambu, serta atap dengan 
menggunakan ijuk dari pohon aren. 

 Sumber Obat-obatan dan Kosmetik, Indonesia memiliki 940 jenis 
tanaman obat, tetapi hanya 120 jenis yang masuk dalam Materia 
Medika Indonesia. Masyarakat pulau Lombok mengenal 19 jenis 
tumbuhan sebagai obat kontrasepsi. Jenis tersebut antara lain pule, 
sentul, laos, turi, temulawak. Alang-alang, pepaya, sukun, lagundi, 
nanas, jahe, jarak, merica, kopi, pisang, lantar, cemara, bangkel, dan 
duwet. Bahan ini dapat diramu menjadi 30 macam. Masyarakat jawa 
juga mengenal paling sedikit 77 jenis tanaman obat yang dapat diramu 
untuk pengobatan segala penyakit Masyarakat Sumbawa mengenal 7 
jenis tanaman untuk ramuan minyak urat yaitu akar salban, akar 
sawak, akar kesumang, batang malang, kayu sengketan," ayu sekeal, 
kayu tulang. Masyarakat Rejang Lebong Bengkulu mengenal 71 jenis 
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tanaman obat. Untuk obat penyakit malaria misalnya masyarakat 
daerah ini menggunakan 9 jenis tumbuhan. Dua di antaranya yaitu 
Brucea javanica dan Peronemacanescens merupakan tanaman langka. 
Cara pengambilan tumbuhan ini dengan mencabut seluruh bagian 
tumbuhan, mengancam kepunahan tanaman ini. Masyarakat Jawa 
Barat mengenal 47 jenis tanaman untuk menjaga kesehatan ternak 
terutama kambing dan domba. Di antara tanaman tersebut adalah 
bayam, jambe, temu lawak, dadap, kelor, lempuyang, katuk, dan lain-
lain. Masyarakat Alor dan Pantar mempunyai 45 jenis ramuan obat 
untuk kesehatan ternak sebagai contoh kulit kayu nangka yang 
dicampur dengan air laut dapat dipakai untuk obat diare pada 
kambing. Di Jawa Timur dan Madura dikenal 57 macam jamu 
tradisional untuk ternak yang menggunakan 44 jenis tumbuhan. Jenis 
tumbuhan yang banyak digunakan adalah marga curcuma (temuan-
temuan). Di daerah Bone Sulawesi Utara ada 99 jenis tumbuhan dari 
41 suku yang dipergunakan sebagai tanaman obat.  
Potensi keanekaragaman hayati sebagai kosmetik tradisional telah 
lama dikenal. Penggunaan bunga bungaan sepeti melati, mawar, 
cendana, kenanga, kemuning, dan lain-lain lazim dipergunakan oleh 
masyarakat terutama Jawa untuk wewangian. Kemuning yang 
mengandung zat samak dipergumakan oleh masyarakat Yogyakarta 
untuk membuat lulur (9 jenis tumbuhan) yang berhasiat menghaluskan 
kulit. Tanaman pacar digunakan untuk pemerah kuku, sedangkan 
ramuan daun mangkokan, pandan, melati dan minyak kelapa dipakai 
untuk pelemas rambut. Di samping itu masyarakat Jawa juga 
mengenal ratus yang diramu dari 19 jenis tanaman sebagai pewangi 
pakaian, pemangi ruangan dan sebagai pelindung pakaian dari 
serangan mikro organisme. Di samping semuanya ini Indonesia 
mengenal 62 jenis tanaman sebagai bahan pewarna alami untuk 
semua keperluan, seperti misalnya jambu hutan putih yang digunakan 
sebagai pewama jala dan kayu malam sebagai cat batik. 

 Bahan Bakar, sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga di dunia 
sejak jaman dahulu kala menggunakan kayu bakar untuk memasak, 
jenis-jenis kayu bakar yang umum digunakan adalah dari jenis seperti 
manii  di Jawa Barat, api-api yang terdapat di kawasan mangrove, 
minyak kelapa yang menjadi bahan bakar untuk penerangan zaman 
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dulu. Selain kayu bakar, kotoran sapi juga dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar biogas. Saat ini ditengah menurunnya dan terjadinya kelangkaan  
bahan bakar fosil, alternatif sumber bahan bakar terbaharukan dari 
tumbuhan maupun limbah hewan menjadi prioritas masyarakat dunia,  
biji buah jarak pagar (Jatropha curcas L., Euphorbiaceae), kelapa sawit 
(Elaeis guineensis) merupakan tumbuhan yang mulai banyak 
dimanfaatkan untuk bahan bakar saat ini dan masih banyak potensi 
yang masih belum tergali dari keanekaragaman hayati jenis yang dapat 
dimanfaatkan untuk bahan bakar. 

 Industri tradisional, kursi rotan, kursi bambu, perabotan rumah 
tangga umumnya terbuat dari bambu, atau kayu yang semuanya 
bersumber dari keanekaragaman hayati tumbuhan. Bahkan jaman dulu 
tempat air terbuat dari sejenis labu.  

 Industri modern,  saat ini dengan semakin berkurangya bahan bakar 
fosil, maka keanekaragaman hayati tumbuhan menjadi tujuan utama 
untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, jagung, singkong, mulai 
digunakan sebagai sumber bahan bakar dengan mengubahnya menjadi 
bentuk etanol ataupun metanol dan diproduksi dengan skala industri 
besar.  Limbah kulit kayu yang dijadikan pelet mulai digunakan sebagai 
bahan bakar pembangkit listrik oleh dan menjadi bahan bakar industri 
modern. 

 Sumber Ragam Budaya, Indonesia memiliki kurang lebih 350 etnis 
dengan keanekaragaman agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya. 
Dalam upacara ritual keagamaan atau dalam upacara adat banyak 
sekali sumber daya hayati yang dipergunakan. Sebagai contoh, ummat 
Islam menggunakan sapi dan kambing jantan dewasa pada setiap hari 
raya korban, sedangkan umat nasrani memerlukan pohon cemara 
setiap natal. Umat Hindu membutuhkan berbagai jenis sumber daya 
hayati untuk setiap upacara keagamaan yang dilakukan. Banyak jenis 
pohon di Indonesia yang dipercaya sebagai pengusir roh jahat atau 
tempat tinggal roh jahat seperti beringin, bambu kuning (di Jawa). 
Upacara kematian di Toraja menggunakan berbagai jenis tumbuhan 
yang dianggap mempunya nilai magis untuk ramuan memandikan 
mayat misalnya limau, daun kelapa, pisang dan rempah-rempah 
lainnya. Disamping itu dipergunakan pula kerbau belang. Pada upacara 
ngaben di Bali dipergunakan 39 jenis tumbuhan. Dari 39 jenis tersebut 
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banyak yang tergolong penghasil minyak atsiri dan bau harum seperti 
kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih dan cendana. Jenis lain yaitu 
dadap dan tebu hitam diperlukan untuk, kelapa gading diperlukan 
untuk menghanyutkan abu ke sungai. 
 
Pada masyarakat Minangkabau dikenal juga upacara adat. Jenis 
tanaman yang banyak dipergunakan dalam upacara adat ini adalah 
padi, kelapa, jeruk, kapur barus, pinang dan tebu. Budaya nyekar di 
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan upacara mengirim doa pada 
leluhur. Upacara ini juga menggunakan berbagai jenis tumbuhan 
bunga yaitu mawar, kenanga, kantil, dan selasih. Untuk pembuatan 
kembar mayang pada pesta perkawinan suku Jawa dipergunakan jenis 
tumbuhan yaitu janur muda dari kelapa, mayang (bunga pinang), 
beringin, kemuning, daun spa-spa (Flemingialineata), daun kara 
(Phaseolus lunatus), daun maja, daun, alang slang, daun kluwih 
(Artocarpus cornmunis), daun salam, daun dadap, daun girang, dan 
daun andhong. Disamping itu dikenal juga pemotongan ayam jantan 
untuk ingkung yang biasanya ayam berbulu putih mulus atau ayam 
berbulu hitam mulus (ayam cemani). Aneka tanaman yang 
dipergunakan untuk upacara memandikan keris di Yogyakarta adalah 
jeruk nipis, pace, nanas, kelapa, cendana, mawar, melati, kenanga, 
dan kemenyan Selain melekat pada upacara adat, kekayaan sumber 
daya hayati Indonesia tampak pada hasil-hasil kerajinan daerah dan 
kawasan. Misalnya kerajinan mutiara, dan kerang-kerangan di Nusa 
Tenggara dan Ambon, kerajinan kenari di Bogor, daerah. Pada hari 
lingkungan hidup sedunia ke-19, Presiden RI menetapkan melati 
sebagai puspa bangsa, anggrek bulan sebagai puspa pesona dan 
bunga raflesia sebagai puspa langka. Tiga satwa langka yang 
ditetapkan sebagai satwa nasional adalah Komodo, Ikan Siluk Merah 
dan Elang jawa. Kerajinan batik dan tenun ikat, kerajinan tikar, patung, 
dan lain-lain. Kekayaan sunber daya hayati juga nampak pada 
penggunaan maskot flora dan fauna di semua propinsi di Indonesia 
sebagai identitas. 
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10.1.3. Nilai Keanekaragaman Hayati   

Sementara itu para peneliti juga menyatakan  bahwa keanekaragaman 
hayati memiliki nilai antara lain (Buku IBSAP 2003 hal 9-16): 
 Nilai Eksistensi, yaitu nilai yang  dimiliki oleh keanekaragaman 

hayati karena keberadaannya di suatu tempat (Ehrenfeld 1991 
dalam IBSAP 2003).  Nilai ini tidak berkaitan dengan potensi suatu 
organisme tertentu, tetapi berkaitan dengan hak hidupnya sebagai 
salah satu bagian dari alam. Nilai eksistensi kadang disebut juga 
sebagai nilai intrinsik dan dikaitkan dengan etika, misalnya nilai 
bagi etika atau agama. Berbagai agama dunia menganjurkan 
manusia untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dengan 
memelihara nilai eksistensi, beberapa kalangan merasa 
mendapatkan manfaat yaitu mendapat kesempatan untuk 
menjalankan ibadah agamanya. Nilai eksistensi juga terkait dengan 
dengan nilai estetika bagi manusia. Misalnya, banyak kalangan, 
baik pecinta alam maupun wisatawan, bersedia mengeluarkan 
sejumlah uang untuk mengunjungi taman-taman nasional guna 
melihat satwa di habitat aslinya, meskipun mereka tidak 
mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Selain itu, 
mereka merasa lebih senang melihat gajah di habitat aslinya. 
Demikian pula, para wisatawan bersedia membayar untuk 
menikmati terumbu karang dalam kondisi utuh di Taman Nasional 
Bunaken, yang memang nilai rekreasinya bisa mencapai Rp. 9,9 
miliar per tahun (NRM/EPIQ tt). Lebih lanjut, para penelusur gua 
rela membayar mahal dan mengambil risiko tinggi untuk menikmati 
keindahan gua-gua di Indonesia. 
Meskipun manfaat yang didapatkan dari nilai eksistensi 
keanekaragaman hayati sulit diukur dengan uang, manfaat untuk 
meningkatkan kesejahteraan psikologis manusia cukup jelas. 
Karena itulah,  banyak orang, khususnya di negara-negara maju, 
rela mengumpulkan dana bagi konservasi alam dan 
keanekaragaman hayati dengan tujuan dapat menikmati nilai 
eksistensinya. 

 Nilai Jasa Lingkungan; keanekaragaman hayati memberikan 
jasa ekologis atau jasa lingkungan bagi manusia. Misalnya, hutan 
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melindungi keseimbangan siklus hidrologi dan tata air sehingga 
menghindarkan manusia dari bahaya banjir maupun kekeringan. 
Hutan juga menjaga kesuburan tanah melalui pasokan unsur hara 
dari serasah hutan, mencegah erosi dan  mengendalikan iklim 
mikro. Ekosistem terumbu karang dan padang lamun melindungi 
pantai dari abrasi. Demikian pula hutan mangrove yang 
menyediakan tempat pengasuhan benih bagi berbagai spesies ikan 
dan udang. Ekosistem karst dan gua menyediakan tempat untuk 
cadangan air bagi kehidupan di sekitarnya, dan tempat berlindung 
bagi kelelawar penyebar biji dan penyerbuk bunga yang berguna 
bagi perkembangbiakkan tanaman. Nilai lingkungan dapat 
dimanfaatkan apabila keanekaragaman hayati dipandang sebagai 
satu kesatuan, di mana ada saling ketergantungan antara 
komponen di dalamnya. Sebagai contoh, keanekaragaman 
ekosistem menyediakan tempat bagi kelangsungan rantai makanan 
serta ruang bagi spesies untuk bertahan hidup dan 
mengembangkan kehidupannya. Ekosistem yang berfungsi dengan 
baik bisa menyediakan dan menghasilkan berbagai jasa lingkungan 
lain yang juga bermanfaat bagi spesies yang hidup di dalamnya, 
seperti dalam  perlindungan kualitas air dan tanah serta 
pemeliharaan iklim lokal. Nilai jasa lingkungan sering diabaikan 
karena sulit diungkapkan dengan angka. Padahal, keuntungan 
yang diberikan cukup besar. Keanekaragaman spesies 
menyebabkan mereka mampu membentuk rantai makanan di 
antara tumbuhan dan hewan yang menjamin kelangsungan 
pasokan pangan masing-masing. Berbagai spesies juga 
mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan di dalam 
rantai makanan tersebut. Misalnya, serangga yang mengambil 
madu sekaligus membantu penyerbukan tumbuhan atau kelelawar 
yang memakan buah durian turut membantu penyebaran bijinya. 
Keanekaragaman genetis dibutuhkan oleh setiap spesies untuk 
menjaga kemampuan mereka berkembang biak, mengembangkan 
ketahanan terhadap penyakit serta kemampuan untuk beradaptasi 
terhadap perubahan kondisi lingkungan. Spesies membutuhkan 
cadangan gen yang beragam supaya dapat terus bertahan hidup 
dalam lingkungan yang selalu berubah. 
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 Nilai Warisan;  berkaitan dengan hasrat untuk menjaga 
kelestarian keanekaragaman hayati agar dapat dimanfaatkan oleh 
generasi mendatang.  Sebagai contoh, masyarakat  Kasepuhan di 
Gunung Halimun menyisihkan sebagian benih dari tiap varietas 
padi yang ditanamnya untuk bibit di musim tanam berikutnya, dan 
untuk melestarikan varietas padi mereka agar bermanfaat dari 
generasi ke generasi. Di kalangan masyarakat Mentawai, memburu 
monyet dan penyu untuk sumber protein hanya boleh dilakukan 
oleh orang-orang tertentu. Jumlah yang diburu juga secukupnya 
dan daging buruan dibagi sama rata di antara anggota masyarakat. 
Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengurasan dan 
pemborosan sumber daya alam, sehingga sumber daya alam masih 
tersedia bagi generasi mendatang. Nilai ini acap terkait dengan 
nilai sosiokultural dan juga nilai pilihan. Spesies atau kawasan 
tertentu sengaja dipertahankan dan diwariskan turun temurun 
untuk menjaga identitas budaya dan spiritual kelompok etnis 
tertentu atau sebagai cadangan pemenuhan kebutuhan mereka di 
masa depan. 

 Nilai Pilihan;  terkait dengan potensi keanekaragaman hayati 
dalam memberikan  keuntungan bagi masyarakat di masa depan 
(Primack dkk. 1999). Keanekaragaman hayati menyimpan nilai 
manfaat yang sekarang belum disadari atau belum dapat 
dimanfaatkan oleh manusia; namun seiring dengan perubahan 
permintaan, pola konsumsi dan asupan teknologi, nilai ini menjadi 
penting di masa depan. Potensi tumbuhan liar sebagai sumber 
obat-obatan merupakan salah satu bentuk nilai pilihan ini. Banyak 
perusahaan farmasi dan lembaga kesehatan pemerintah secara 
intensif berupaya menemukan sumber zat obat baru dari 
keanekaragaman hayati di habitat aslinya untuk memerangi 
penyakit seperti AIDS dan kanker. Fakta menunjukkan bahwa dua 
puluh jenis obat-obatan yang paling sering dipakai di Amerika 
Serikat senilai US$ 6 miliar per tahun mengandung bahan-bahan 
kimia yang ditemukan di alam (Primack dkk. 1999). Demikian pula 
halnya dengan berbagai koleksi plasma nutfah (sumberdaya 
genetik) di beberapa balai penelitian, yang mungkin saat ini 
tampak tidak mempunyai manfaat langsung, padahal biaya 
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penyimpanannya cukup tinggi. Namun, di masa mendatang koleksi 
plasma nutfah tanaman budidaya maupun tumbuhan liar akan 
menjadi sumber keanekaragaman genetis yang berharga bagi 
pemuliaan tanaman pertanian. Kebanyakan spesies di dunia saat 
ini belum diketahui nilai ekonominya atau pengetahuan mengenai 
manfaatnya masih terbatas. Jika salah satu spesies dengan nilai 
pilihan yang besar tersebut punah sebelum diidentifikasi, nilai 
kerugiannya bagi kesejahteraan manusia mungkin akan cukup 
besar. Jika keanekaragaman hayati diumpamakan sebagai sebuah 
buku pegangan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, maka 
kehilangan satu spesies bagaikan menyobek satu halaman dari 
buku itu (Primack dkk. 1999). Saat kita membutuhkan informasi 
untuk mengatasi permasalahan kita dari halaman yang sobek 
tersebut, barulah kita sadar bahwa kita telah kehilangan informasi 
itu untuk selamanya. Nilai pilihan, yang juga dapat diartikan 
sebagai tabungan, memungkinkan manusia untuk 
mengembangkan pilihannya dalam upaya beradaptasi menghadapi 
perubahan lingkungan fisik maupun sosial. 

 Nilai Konsumsi:  berupa manfaat langsung yang dapat diperoleh 
dari keanekaragaman hayati, misalnya pangan, sandang maupun 
papan. Masyarakat Indonesia mengonsumsi tidak  kurang dari 90 
spesies tumbuhan biji-bijian dan ubi-ubian sebagai sumber 
karbohidrat. Tidak kurang dari 90 spesies kacang-kacangan, 450 
spesies buah-buahan serta 250 spesies sayur-sayuran dan jamur 
juga digunakan dalam menu makanan masyarakat kita, sementara 
940 spesies tanaman menghasilkan bahan untuk obat tradisional 
(KMNLH 1997). Berbagai spesies liar dari hutan, seperti Pasak bumi 
(Euriycoma longifolia), Tabat barito (Ficus deltoidea), dan Akar 
kuning (Arcangelisia flava), serta berbagai spesies budidaya, 
seperti Jahe (Zingiber officinale), Kunyit (Curcuma domestica), 
Kencur (Kaempferia galanga), Kumis kucing (Orthosiphon 
aristatus) dan Kapulaga (Amomum cardamomum) juga digunakan 
sebagai bahan obat tradisional oleh masyarakat lokal. Beberapa 
spesies, seperti Kayu angin dan Tapak dara, bahkan telah 
digunakan sebagai bahan obat modern. Lebih dari 90 spesies kayu, 
56 spesies bambu dan 150 spesies rotan juga telah digunakan 
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masyarakat untuk membangun rumah dan membuat peralatan 
rumah tangga mereka (KMNLH 1997). 

 Nilai Produksi: nilai pasar yang didapat dari perdagangan 
keanekaragaman hayati di pasar lokal, nasional maupun 
internasional. Sebagai contoh, nilai pasar global untuk obat-obatan 
yang diperoleh dari sumber daya genetis diperkirakan US$ 75.000- 
150.000 juta per tahun. Nilai total tahunan dari sektor yang terkait 
dengan perdagangan benih di seluruh dunia mencapai US$ 45 
miliar, sedangkan total keluaran dari agro-ekosistem dunia 
mencapai nilai setara US$ 1,3 triliun setiap tahun (WEHAB Working 
Group 2002). Tidak mengherankan jika sekitar 40% dari ekonomi 
dunia mengandalkan proses dan produk hayati, atau dengan kata 
lain mengandalkan keanekaragaman hayati (Crucible Group 2000; 
UNEP 2002). Sebagian ekonomi Indonesia juga mengandalkan nilai 
produktif keanekaragaman hayati. Sepanjang dekade 1970 dan 
1990-an, ekspor produk kehutanan merupakan komoditas ekspor 
nonmigas serta sumber penerimaan negara yang penting 
(Resosudarmo 2000). Sementara untuk tahun 1999 ekspor rumput 
laut menghasilkan devisa sebesar US$ 45 juta dan ekspor produk 
perikanan setara dengan US$ 2 miliar untuk tahun 2000 (Dirjen 
P3K-DKP 2001). Industri berbasis keanekaragaman hayati juga 
merupakan penggerak perekonomian domestik yang penting. 
Sebagai contoh, penjualan domestik produk jamu olahan mencapai 
Rp. 200-400 miliar pada tahun 1999 dan terus meningkat sebesar 
9% setiap tahunnya (Putterman 1999). Penjualan domestik produk 
hutan nonkayu, seperti terpentin, minyak kayu putih, kopal dan 
sutera, memberikan kontribusi setara Rp. 41 miliar bagi 
perekonomian dalam negeri (Departemen Kehutanan 2000). Nilai 
produksi keanekaragaman genetis (termasuk pada manusia) akan 
menjadi semakin penting di masa depan, terutama untuk 
menciptakan varietas tanaman baru, mikroorganisme baru untuk 
proses industri maupun pengobatan genetis pada hewan ternak 
dan manusia. Dengan kemajuan bioteknologi modern serta ilmu 
bioinformatika, abad ke-21 sering disebut sebagai abad 
bioteknologi. Pada masa ini, industri yang menguntungkan adalah 
“industri ilmu kehidupan” yaitu farmasi, kesehatan, pangan, 
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pertanian dan kosmetika. Semua industri ini mengandalkan 
keanekaragaman hayati sebagai bahan baku, beserta pengetahuan 
dan teknologi hayati yang sudah tersedia dan akan terus 
berkembang di masa depan. Perkembangan industri ilmu 
kehidupan akan mengarah pada peningkatan komersialisasi 
keanekaragaman hayati. Dengan demikian proses tersebut akan 
lebih menitikberatkan pada nilai produktif daripada makna penting 
lain keanekaragaman hayati. Ketidakseimbangan ini dikhawatirkan 
akan mengarah pada penyusutan keanekaragaman hayati, 
terutama yang dinilai tidak mempunyai nilai ekonomis/ produktif. 
Uraian di atas menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati 
mempunyai nilai pada tingkat global dan lokal. Persepsi dan 
pengetahuan mengenai kedua nilai tersebut berbeda. Pada 
umumnya, nilai keanekaragaman hayati lokal belum 
terdokumentasikan dengan baik sehingga sering tidak terwakili 
dalam perdebatan maupun perumusan kebijakan mengenai 
keanekaragaman hayati di tingkat global (Vermeulen dan Koziell 
2002).  

10.1.4. Kerjasama Internasional Keanekaragaman Hayati  

Kekayaan sumberdaya alam hayati  tergolong kekayaan yang dapat 
diperbaharui (renewable resources), sehingga dapat dimanfaatkan dan 
dikembangkan secara terus menerus sebagai salah satu komponen aset 
pembangunan suatu negara. Namun banyak negara belum melihat potensi 
yang patut dikembangkan ini sebagai aset yang bermanfaat dan berguna 
bagi peningkatan ekonomi suatu negara. Karena diabaikannya dalam 
keikutsertaan sebagai bagian dari konsep pembangunan nasional di banyak 
negara, tingkat penurunan dan perusakan keanekaragaman hayati 
meningkat tajam. 
 
Di lain pihak, beberapa negara sudah mulai memanfaatkan 
keanekaragaman hayati ini. Tapi hanya sebagian kecil saja yang berhasil 
karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya seperti : keterbatasan 
riset, teknologi yang belum memadai, dana yang belum diprioritaskan dan 
beberapa masalah lainnya. Keadaan ini menimbulkan keinginan negara-
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negara di dunia untuk meningkatkan kerjasama internasional. Tujuan 
kerjasama ini tidak hanya untuk memanfaatkan serta mengembangkan 
keanekaragaman hayati sebagai suatu kekayaan dunia, akan tetapi juga 
melakukan tindakan konservasi agar tidak mengalami degradasi yang 
cepat. Dan hal yang terpenting adalah diterapkannya konsep sustainable 
use yaitu penggunaan berkelanjutan terhadap sumber genetika 
keanekaragaman hayati ini yang akan diwariskan pada generasi 
mendatang. 
 
Ada tiga hal yang merupakan pokok utama dari perlunya suatu konservasi 
terhadap keanekaragaman hayati yaitu :  

 Pentingnya dalam peran pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) 

 Memiliki fungsi yang penting dalam biosfer, dan  
 Kepentingan kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 
 
Konsep hukum mengenai keanekaragaman hayati semakin tegas ketika 
dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 1992 (Earth Summit 92) di Rio 
de Janeiro sebagai bentuk penekanan kembali dari  Deklarasi Stockholm 
tanggal 16 Juni Tahun 1972, khususnya menyangkut isi deklarasi  yaitu  
permasalahan lingkungan merupakan isu utama yang berpengaruh pada 
kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia (butir 
ke-2 Deklarasi Stockholm). Pertemuan KTT Bumi Tahun 1992 di Rio de 
Janeiro ini telah merumuskan  lima dokumen, yakni; 

(1) Deklarasi Rio; 
(2) Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim; 
(3) Konvensi Keanekaragaman Hayati; 
(4) Prinsip-Prinsip Pengelolan Hutan; dan 
(5) Agenda 21. 

 
Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (KKH atau United Nations 
Conventionson Biological Diversity) bertujuan untuk konservasi 
keanekaragaman hayati; pemanfaatan berkelanjutan dari komponen–
komponen keanekaragaman hayati; dan pembagian keuntungan dari 
pemanfaatan sumber daya genetik secara adil dan merata.  Konvensi juga 
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memegang prinsip bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk 
memanfaatkan sumber–sumber daya hayati sesuai dengan kebijakan 
pembangunan lingkungannya sendiri dan mempunyai tanggung jawab 
untuk menjamin bahwa kegiatan–kegiatan yang dilakukan di dalam 
yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara 
lain atau kawasan d luar batas yuridiksi nasional. 
 
10.1.5.   Rencana Nasional Keanekaragaman Hayati Indonesia 
 
Di Indonesia sejak tahun 1994, melalui ratifikasi dalam bentuk UU 
No.5/1994. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah focal point  
nasional bagi pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH). 
Tujuan utama dari KKH yaitu :(1) konservasi keanekaragaman hayati, (2) 
pemanfaatan yang berkelanjutan dari komponennya, dan (3) pembagian 
keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetis, 
termasuk akses yang memadai serta alih teknologi melalui sumber 
pendanaan yang sesuai. Sejalan dengan tujuannya,  KKH mewajibkan 
negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, untuk : 

 Membuat strategi dan rencana aksi nasional, seperti Biodiversity 
Action Plan  Indonesia  (BAPI) 1993 dan Indonesia Biodivesity 
Strategic Plan (IBSAP) 2003; 

 Memfasilitasi partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam 
pelaksanaan KKH; 

 Mendukung pengembangan kapasitas bagi pendidikan dan 
komunikasi keanekaragaman hayati; 

 Menerapkan pendekatan ekosistem, bilamana memungkinkan, dan  
memperkuat kapasitas nasional serta lokal; 

 Mengembangkan peraturan tentang akses pada sumber daya 
genetis dan pembagiankeuntungan yang adil;  
 

Kesepakatan lain yang ditandatangani oleh pemerintah di tingkat 
internasional ialah: pemerintah meratifikasi CITES (Konvensi 
Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang 
Terancam atau Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Flora and Fauna) melalui Keppres No. 43/1979 dan 
Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah melalui Keppres No.49/1991.  
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Indonesia juga telah mengesahkan Protokol Nagoya tentang Akses 
Pada Sumber  Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan 
Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya, yang artinya Indonesia 
mengadopsi berbagai ketentuan protokol tersebut sebagai sistem 
hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan 
kelembagaan. Beberapa keutungan bagi Indonesia apabila 
mengesahkan Protokol Nagoya antara lain: 
 melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan 

pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya 
genetik; 

 mencegah pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan tidak sah (illegal 
utilization) terhadap keanekaragaman hayati; 

 menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) 
yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik 
dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya 
genetik kepada penyedia sumber daya genetik berdasarkan 
kesepakatan bersama (Mutually Agreed Terms); 

 meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian 
keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber 
daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya 
genetik berdasarkan kesepakatan bersama; 

 menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam 
sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan 
masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan 
Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

 menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap 
sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan 
dengan sumber daya genetik; 

 memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

  menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan 
konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan. 
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10.2.  Pelestari Sumberdaya Genetik (SDG) 

10.2.1. Pengertian Sumberdaya Genetik (SDG) 

Sumber daya genetik adalah bahan tanaman, hewan, jasad renik, yang 
mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Sumber daya genetik ini mempunyai nilai baik yang 
nyata, yaitu telah diwujudkan dalam pemanfaatan, maupun yang masih 
pada taraf potensi yaitu yang belum diketahui manfaatnya. Pada tanaman, 
sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman, 
serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan atau ternak sumber daya 
genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya, semen, 
telur, embrio, hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa. 
Sumberdaya genetik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemuliaan 
dalam mengembangkan varietas baru tanaman atau menghasilkan rumpun 
baru ternak. 
 
Sumber daya genetik dapat terkandung di dalam varietas tradisional dan 
varietas mutakhir atau kerabat liarnya. Bahan genetik ini merupakan bahan 
mentah yang sangat penting bagi para pemulia tanaman, hewan dan ikan. 
Bahan genetik ini merupakan bahan cadangan bagi makhluk untuk 
penyesuaian genetik dalam mengatasi perubahan kondisi lingkungan yang 
membahayakan dan perubahan kondisi ekosistem yang tidak mendukung 
kehidupan makhluk. 
 
Banyak spesies tanaman di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber 
daya genetik tinggi dan persebarannya meliputi berbagai daerah. Setiap 
daerah di Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, 
yang sering berbeda dengan yang ada di daerah lain. Contoh yang dapat 
dikemukakan adalah beberapa varietas padi yang khas untuk lokasinya, 
yang merupakan potensi yang bernilai tinggi bagi daerah untuk 
memanfaatkan fenomena ini. Sebagian dari sumberdaya genetik tersebut 
ada yang telah dikembangkan sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi, 
tetapi banyak pula di antaranya yang belum dimanfaatkan sama sekali, 
sehingga mengalami ancaman kepunahan. Contoh sumberdaya genetik 
tanaman yang pemanfaatannya telah dikembangkan adalah salak Pondoh 
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(Yogyakarta), salak Bali (Bali), nenas Bogor (Bogor), duren Petruk 
(Semarang), mangga Gedong Gincu (Cirebon), beras Rojolele (Delanggu), 
beras Cianjur (Cianjur), bareh Solok (Solok), dan sebagainya15. 
 
9.2.2. Keanekaragaman Sumberdaya Genetik dan Spesies 

Indonesia dikenal memiliki kekayaan sumberdaya genetik dan jenis yang 
tinggi dan tersebar baik di daratan maupun di pesisir dan laut. Berikut 
beragam SDG yang dimanfaatkan dari Indonesia. Keanekaragaman genetik 
merupakan sumberdaya perekonomian, pariwisata, kesehatan, dan 
budaya. Keberadaan keanekaragaman genetik itu sendiri tidak merata di 
setiap wilayah, bergantung pada ekosistem wilayahnya (Wardana 2002 
dalam Amik Krismawati dan M. Sabran, 2004)16. 

Penggunaan varietas unggul telah berhasil  meningkatkan produksi 
pertanian, tetapi tanpa disadari keberhasilan tersebut ternyata memerlukan  
pengorbanan yang tidak sedikit, antara lain berupa  hilangnya sumber daya 
genetik yang sebagian besar  belum teridentifikasi, terutama yang ada di 
kawasan hutan. Hilangnya sejumlah varietas lokal yang  sudah berabad-
abad beradaptasi pada berbagai ekosistem adalah salah satu kerugian 
yang disebabkan  oleh eksploitasi hutan.  

Keragaman SDG memegang peranan penting dalam kehidupan kita, 
keragaman SDG tersebut antara lain : 

 Keragaman SDG pertanian (hortikultura, tanaman obat)   
 Keragaman SDG tumbuhan hutan 
 Keragaman SDG ternak 
 Keragaman SDG pesisir dan laut 

 
Keragaman sumberdaya hayati laut, termasuk di dalamnya keragaman 
genetik sering kali dijadikan argumen untuk menggambarkan betapa 
besarnya kekayaan laut Indonesia. Kekayaan keragaman hayati laut 
diharapkan dapat segera dimanfaatkan, sesuai peran laut sebagai salah 
satu sumber kehidupan masyarakat yang tidak lagi tergantung pada 
daratan, dapat segera terwujud. Di laut tropika pada umumnya dicirikan 
dengan keragaman yang tinggi dari segi jumlah jenis, namun masing-
masing kelimpahannya kecil. Sebaliknya di negara beriklim sub tropis 
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jumlah jenis relatif sedikit, namun masing-masing kelimpahannya besar. 
Pemanfaatan sumberdaya genetik laut di Indonesia saat ini masih sangat 
terbatas, kerena penelitian yang dilakukanpun masih terbatas. 

Sementara itu, konservasi sumberdaya genetik hutan, khususnya tanaman 
kehutanan memegang peranana penting, mengingat saat ini jenis-jenis 
kayu komersial yang penting di Indonesia sudah banyak yang berkurang 
dari segi jumlah maupun kualitas, oleh karena itu perlu dilakukan  
pemuliaan pohon yang sudah langka maupun berkurang. Pemuliaan adalah 
seleksi buatan oleh para pemulia terhadap individu-individu untuk 
kemudian diperbanyak secara vegetatif atau generatif. Keberhasilan suatu 
strategi pemuliaan pohon hutan adalah tersedianya variasi genetik dari 
pohon-pohon yang akan dimuliakan, semakin tinggi variasi genetik suatu 
spesies akan berimplikasi pada semakin tingginya informasi kualitas 
terhadap hasil pemuliaan yang diharapkan, dengan kata lain pemuliaan 
pohon tidak dapat menghasilkan pohon-pohon dengan karakter genetik 
tertentu apabila sumberdaya genetiknya tidak tersedia. Dalam rangka 
menyelamatkan berbagai variasi genetik pohon-pohon hutan, terutama 
jenis-jenis lokal perlu didukung dengan kegiatan konservasi genetik untuk 
keperluan program-program pemuliaan pohon di masa mendatang.  

Sumberdaya genetik lainnya yang tak kalah penting adalah sumberdaya 
genetik ternak, saat ini upaya untuk mempertahankan keragamanan 
sumberdaya genetik ternak untuk pangan dan pertanian sangatlah penting. 
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberdayakan peternak, 
penggembala dan pemulia agar dapat mengatasi erosi genetik dari ternak 
yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan termasuk perubahan iklim,  
semakin tingginya kebutuhan akan pangan dari ternak di seluruh dunia, 
juga menurunkan ketahanan ternak terhadap penyakit dll. Salah satu 
upaya yang harus dilakukan adalah mengembangkan teknologi yang dapat 
mendukung pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan.  

10.2.3. Manfaat dari Sumberdaya Genetik dan Spesies 

Sumberdaya genetik tanaman pertanian merupakan sumber pangan bagi 
keberlangsungan hidup manusia. Sumberdaya genetik tanaman yang 
terdapat di Indonesia mempunyai karakter yang khas. Antara daerah yang 
satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Hal ini merupakan suatu 
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potensi yang bernilai tinggi bagi suatu daerah apabila SDG  tersebut 
dikembangkan. Sayangnya belum semua SDG di setiap daerah telah 
dikembangkan. Mungkin baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan, dan 
mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk digunakan dalam ketahanan 
pangan, meningkatkan nilai gizi dan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan 
kultivar unggul yang sesuai dengan kebutuhan konsumen menjadi suatu 
keharusan untuk dilakukan agar dapat bersaing dalam era globalisasi. 
Untuk merakit kultivar unggul, dapat dilaksanakan jika tersedia keragaman 
SDG tanaman yang dapat dimanfaatkan. Untuk memberikan informasi 
terhadap pengguna, karakterisasi SDG perlu terus dilengkapi agar 
pengguna atau pemulia lebih mudah dalam mengakses SDG tersebut. Data 
karakter spesifik masing-masing aksesi, nomor atau genotipe perlu dibuat 
dan tersedia untuk dapat diakses oleh pemulia atau pengguna yang 
memerlukan karakter-karakter spesifik tersebut. 

Topik penting lain dalam pemanfaatan SDG adalah Bioprospeksi dan 
Biosafety (Keamanan Hayati), penjelasan singkat mengenai topik tersebut 
adalah : 

a. Bioprospeksi  

Bioprospeksi merupakan upaya mencari kandungan kimiawi baru pada 
makhluk hidup, baik mikroorganisme, hewan maupun tumbuhan yang 
mempunyai potensi sebagai obat atau nilai komersial lainnya (Muchtar 
2001).17 Bioprospeksi berasal dari kata biodiversity dan prospecting, 
yang berarti proses pencarian sumber daya hayati terutama sumber 
daya genetik dan materi biologi lainnya untuk kepentingan komersial 
(Moeljopawiro 1999; Muchtar 2001; Anonim 2007). Karena luasnya 
cakupan bidang bioprospeksi maka bioprospeksi dapat didefinisikan 
lebih luas dan detail, yaitu kegiatan mengeksplorasi, mengoleksi, 
meneliti, dan memanfaatkan sumber daya genetik dan biologi secara 
sistematis guna mendapatkan sumber-sumber baru senyawa kimia, 
gen, organisme, dan produk alami lainnya yang memiliki nilai ilmiah 
dan/atau komersial (Lohan dan Johnston 2003; Gepts 2004). 

Sumber daya genetik dapat ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan 
mikroorganisme. Organisme tersebut mempunyai habitat yang luas dan  
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beragam, yaitu hutan, lahan pertanian dan perkebunan, laut, perairan 
darat (sungai, kolam, dan danau), serta lingkungan sekitar. Kegiatan 
bioprospeksi dilakukan oleh berbagai lembaga atau institusi, seperti 
perusahaan farmasi, makanan, tekstil, dan pertanian, serta lembaga 
penelitian dan institusi lain baik milik pemerintah maupun swasta. 
Pelaku bioprospeksi disebut bioprospektor (Muchtar 2001). 

Bioprospeksi bertujuan mengidentifikasi dan mengoleksi spesies-
spesies yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara 
komersial, terutama dengan memanfaatkan teknik bioteknologi, 
sehingga dapat memberikan nilai tambah komersial. Bioprospeksi 
penting dilakukan terutama pada bidang pertanian karena Indonesia 
memiliki potensi sumber daya genetik yang besar. Salah satu contoh 
adalah penemuan mikroorganisme, baik bakteri maupun cendawan, 
yang berperan dalam penguraian (pengomposan) bahan organik. 

Berkembangnya kegiatan bioprospeksi akan makin mengintensifkan 
penelitian bioteknologi untuk memacu perkembangan industri.  Saat ini 
industri berbasis bioteknologi berkembang pesat di negara-negara 
maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Swedia, Jerman, dan 
negara-negara Eropa Barat lainnya. Dari 25 perusahaan farmasi 
ternama di dunia, 9 di antaranya memanfaatkan hasil bioprospeksi 
pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme (Firn 2005). Pada tahun 
1995, perdagangan obat-obatan dunia dari bioprospeksi memberikan 
pendapatan $US14 miliar. Peningkatan ekonomi neto sebagai dampak 
dari komersialisasi bioprospeksi khususnya bidang pertanian di Amerika 
Serikat mencapai $US1,50 miliar pada tahun 2001, dan meningkat 
menjadi hampir $US2 miliar pada tahun 2003 (Muchtar 2001) dalam 
Imron Riyadi (2009).  Bioteknologi yang berkembang pesat membuka 
peluang besar dalam transfer gen secara tanpa batas, baik 
antarspesies maupun antarfamili. Sejalan dengan hal itu, negara-
negara kaya sumber daya genetik seperti Indonesia berupaya 
melindungi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki sebagai 
aset negara yang sangat berharga di masa depan (Mangunjaya 2004). 
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 
yang mengesahkan Protokol Cartagena tentang keamanan hayati atas  
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konvensi tentang keanekaragaman hayati (Sekretariat Negara Republik 
Indonesia 2004). Hal tersebut mendorong untuk mengintensifkan 
kegiatan bioprospeksi di Indonesia. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait bioprospersi adalah 
adalah isu biopiracy atau pencurian sumberdaya genetik dari suatu 
negara dan diproses turunannya kemudian dijual secara komersial 
kepada negara lain.   Umumnya di Indonesia isu ini sangat terkait 
dengan perlindungan masyarakat tradisional/adat yang memiliki 
pengetahuan tradisional dalam memanfaatkan sumberdaya alam 
termasih genetik.  Perlindungan terhadap masyarakat adat sendiri 
masih banyak yang diabaikan bukan hanya di Indonesia tapi juga di 
negara-negara lain, sehingga isu ini sangat terkait dengan masyarakat 
adat.    

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bioprospecting terkait dengan 
upaya konservasi terutama untuk kawasan laut, mengingat Indonesia 
memiliki wilayah lauatan yang luas maka perlindungan sumberdaya 
genetik Indonesia di lauatan perlu mendapatkan perhatian khusus. 
Selain itu terkait dengan kerjasama luar negeri yang bukan tidak 
mungkin bila kebijakan dan pelaksanaan nya di Indonesia kurang ketat 
dapat menimbulkan biopirasi. 

b. Keamanan Hayati  (Biosafety) 
Keamanan hayati yang lebih populer dengan istilah biosafety 
merupakan salah satu isu yang dikaji dan diputuskan untuk 
diperhatikan pada  Konvensi Keanekaragaman Hayati.  Keamanan 
hayati adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
PPHRG (Produk Pangan dan Hewan Hasil Rekayasa Genetik) dari 
kemungkinan timbulnya sesuatu yang dapat mengganggu, merugikan 
dan membahayakan bagi keanekaragaman hayati (termasuk hewan, 
ikan dan tumbuhan) dan lingkungan. 
 
Isu Keamanan Hayati  berhasil dikembangkan menjadi suatu protokol 
global yang disebut sebagai Protokol Cartagena tentang Keamanan 
Hayati yang disepakati pada bulan Desember 1999 di Montreal, 
Canada.  Protokol ini penting mengingat kemajuan teknologi di bidang 
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rekayasa genetik memberi peluang semakin berkembangnya 
pemanfaatan produk rekayasa genetic (PRG). 

 
Di Indonesia, peredaran dan pelepasan PRG harus melalui beberapa 
tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.21 tahun 
2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Produk 
Rekayasa Genetik yang hendak diedarkan atau dilepas ke lingkungan 
harus mendapatkan sertifikat keamanan hayati terlebih dahulu, dari 
instasi yang berwewenang. Kelembagaan yang diperlukan dalam 
rangka mendapatkan rekomendasi keamanan hayati untuk produk 
rekayasa genetic dibentuk berdasarkan Perpres No.39 tahun 209 
tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Dalam 
Perpres tersebut salah satunya ditetapkan adanya Tim Teknis 
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (TTKH PRG) yang dibagi 
menjadi tiga bidang yaitu TTKH bidang Keamanan Pangan, TTKH 
bidang Keamanan Pakan, dan TTKH bidang Lingkungan.   
 
Upaya tersebut di atas merupakan salah satu upaya untuk mencegah 
ketidakseimbangan ekosistem ketika dilakukan pelepasan rekayasa 
hewan maupun tumbuhan ke alam, selain itu juga dampak kesehatan 
terhadap manusia mengingat hasil rekayasa genetik ini merupakan 
salah satu upaya memenuhi kebutuhan konsumsi pangan manusia. 

 
10.2.4. Kondisi dan Permasalahan Sumberdaya Genetik di Indonesia 

Isu penting yang terkait dengan SDG adalah Bioprospeksi dapat diartikan 
sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi koleksi, penelitian dan 
pemanfaatan sumber daya genetik dan biologi secara sistematis guna 
mendapatkan sumber-sumber baru senyawa kimia, gen, organisme, dan 
produk alamiah lainnya untuk tujuan ilmiah dan/atau komersial. 
Bioprospeksi merupakan serangkaian proses kegiatan yang harus 
memperhitungkan hal-hal berikut ini: 

 Keuntungan dalam bentuk pengembangan kemampuan dan 
transfer teknologi, 

 Keuntungan finansial yang langsung dapat digunakan untuk 
konservasi, di samping royalti, 
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 Keterlibatan lembaga dan perorangan di tingkat nasional dan 
daerah, 

 Pembentukan insentif industri, dan 
 Merangsang daya tarik kegiatan industri. 

 
Sementara itu persoalan yang dihadapi selain terkait dengan 
bioprospeksi, SDG juga mengalami: 

 Ancaman terhadap genetik ternak antara lain : penyakit, bencana 
berupa kekeringan, banjir, musim dingin yang terlalu dingin dan 
atau panjang. Selain itu menurut  Daradjat et al. (2009) 
keragaman genetik suatu spesies tanaman dapat menurun, karena 
usaha manusia untuk menanam atau memperluas jenis-jenis 
unggul baru sehingga jenis-jenis lokal yang amat beragam akan 
terdesak bahkan dapat lenyap.  

 Sementara itu SDG laut dapat berkurang akibat penangkapan ikan 
dengan menggunakan bom, pukat harimau, dan juga kurangnya 
pengetahuan yang mendasari prinsip-prinsip biologi, ekologi dan 
sumberdaya laut dalam pengelolaannya 
 SDG tanaman pertanian, obat dan hortikultura dapat berkurang 
dan terancan akibat adanya pengenalan genetik baru, hilangnya 
habitat seperti berkurangnya kawasan hutan,  eksploitasi besar-
besaran dari jenis tertentu, pencemaran tanah/lahan, serta 
perubahan iklim global. 

 Masuknya produk  buah, sayuran asing ke Indonesia sehingga 
menjadi ancaman bagi hilangnya SDG buah dan sayuran lokal. 
 

10.2.5.   Upaya Pelestarian Sumberdaya Genetik di Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya alam hayati yang 
tinggi dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kekayaan sumberdaya 
alam hayati menjadi tumpuan baru bagi pembangunan nasional selain 
penggunaan sumberdaya alam takterbarukan seperti minyak bumi dan gas 
alam. Kemajuan pembangunan nasional terus berlanjut menuju era 
industrialisasi, sementara itu pemantauan mutu lingkungan memerlukan 
perhatian khusus sebagai dampak dari sisi lain pembangunan nasional, 
meskipun Indonesia telah menganut azas pemanfaatan secara lestari  
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namun kerusakan lingkungan akibat pembangunan tidak dapat 
dihindarkan. Upaya pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati tidak 
dapat terlepas dari UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (3) yang 
berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran Rakyat". Pengertian dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak berarti 
pemanfaatannya dilakukan dengan semena-mena namun juga harus 
memperhatikan aspek-aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan, 
keadilan yang merata dan berkelanjutan, baik bagi generasi masa kini 
maupun yang akan datang. 
 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga 
keutuhan dan keberlanjutan dari sumberdaya alam hayati yang dapat 
terperbarukan sebagai tumpuan pembangunan saat ini, sehingga daya 
dukung lingkungan tetap seimbang. Ditetapkannya Undang-undang No.4 
Tahun 1992 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup  dengan revisi terbaru menjadi Undang-undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  
Undang-undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya 
Alam. Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-undang No. 5 Tahun 1994 
tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological 
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Keanekaragam Hayati), mencerminkan bahwa Pemerintah tidak 
mengabaikan keberadaan lingkungan yang tetap utuh dan seimbang 
sehingga tidak mengkhawatirkan bagi generasi penerusnya. 
 
Berbagai upaya dilakukan termasuk disetiap sektor dimana keragaman 
genetik dan jenis juga menjadi fokus perhatian.  Di  bidang kehutanan 
terbentuknya lembaga Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan 
Tanaman Hutan (B2PBPTH) berada  dibawah Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan didirikan dengan  Permenhut P.39/Menhut-
II/2006 merupakan salah satu upaya untuk mengkaji tanaman kehutanan 
dengan salah satu tugasnya adalah melaksanakan penelitian di bidang 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Pemerintah daerah 
melakukan upaya penyelamatan jenis tumbuhan asli di daerahnya melalui  



| Saka Kalpataru168
 

Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) sesuai 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 2 tahun 2012. Taman Kehati ini 
merupakan salah satu bentuk upaya konservasi ex situ dan in situ dimana 
jenis-jenis tumbuhan lokal, terutama jenis-jenis yang endemik dan hampir 
punah ditanam dalam kawasan Taman Kehati. Taman Kehati menerapkan 
keberlanjutan ekologis dalam suatu ekosistem dimana tidak hanya jenis 
tumbuhan yang dilestarikan tetapi juga satwa penyerbuknya (seperti 
serangga, burung) yang akan masuk kedalam kawasan dengan sendirinya. 
Taman Kehati merupakan jendela informasi kekayaan genetik daerah 
dengan manfaat antara lain sebagai sumber bibit, sarana edukasi, kawasan 
wisata, dll. Sementara kelompok penelitian Konservasi Sumberdaya Genetik 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penelitian yang secara teknis 
berhubungan dengan usaha-usaha konservasi; mempertahankan dan 
mengamankan keragaman genetik suatu populasi, sebagai penyedia materi 
genetik dalam program pemuliaan tanaman hutan  dan sebagai upaya 
perlindungan jenis yang terancam punah. Program konservasi dapat 
dilakukan dengan  pemilihan jenis-jenis target prioritas yang memegang 
peran kunci dalam ekosistem atau memiliki potensi secara ekonomi yang 
tinggi baik untuk produk kayu maupun non kayu (biofuel, biofarmaka). 
Konservasi sumberdaya  genetik jenis prioritas baik in-situ maupun ex-situ 
merupakan modall utama penyedia materi genetik (genetic  base) dalam 
program pemuliaan. Beberapa jenis prioritas yang mendesak untuk 
dikonservasi oleh B2PBPTH selain jenis ini bernilai ekonomi tinggi dan 
keberadaannya sudah jarang  seperti  jenis Cendana  (Santalum album), 
Araukaria (Araucaria cuninghamii), Merbau (Instia bijuga), Ulin 
(Eusideroxylon zwageri),  dan Sorea spp (enghasil Tengkawang)18 
 
Selain pembentukan lembaga untuk penelitian dan pengembangan serta 
mengembangkan kawasan konservasi,  perlidungan kekayaan sumber 
genetik di Indonesia dilakukan dengan memperkuat dan mempromosikan 
kearifan tradisional yang selama ini dimiliki dan masih dipertahankan oleh 
sebagian besar masyarakat Indonesia, beberapa contoh kearifan tradisional 
yang telah mempertahankan SDG di Indonesia antara lain: 

 Pengelolaan Kebun Kemenyan di Tapanuli Utara : Hutan kemenyan 
telah diusahakan sejak abad 17 dan sampai tahun 1994 luasannya 
mencapai 9.000 Ha Selain menghasilkan getah kemenyan 
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dihasilkan juga buah-buahan. Sedangkan getah kemenyan menjadi 
sumber pendapatan penting bagi pengelolanya.  

 Pengelolaan Kebun Damar di Krui Lampung Barat :Masyarakat 
telah mengelola kebun damar dalam bentuk Agroforestri sejak 
seratus tahun yang lalu. Dalam kebun damar ini tumbuh tanaman 
utama berupa pohon damar yang menghasilkan getah damar mata 
kucing. Disamping itu juga tumbuh jenis-jenis lain seperti pohon 
penghasil buah-buahan, tanaman obat, tumbuhan bawah, bahakan 
berkembang jenis-jenis satwa layaknya di hutan alam. Dan sampai 
kini pengembangannya terus berlanjut.  

 Kebun talun yang dikelola oleh Masyarakat Adat Kasepuhan di 
Jawa Barat dan Banten merupakan sumber konservasi tumbuhan 
buah-buahan seperti manggis, durian, dan juga jenis palawija 
seperti timun lokal, labu kuning dll. 
 

Kearifan tradisional dapat dijadikan komponen penting untuk 
melaksanakan upaya penyelamatan sumberdaya genetik tanaman hutan. 
Dengan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal akan mampu 
melahirkan kearifan lingkungan, dalam hal ini dapat berjalan seiring dan 
sejalan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan genetik.  
 
Kearifan tradisional juga dikenal dalam pengelolaan sumberdaya hayati 
perikanan, di beberapa wilayah seperti di Maluku Utara dikenal dengan 
sistem Sasi, dimana tidak diperkenankan untuk menangkap ikan di 
kawasan sungai maupun laut pada waktu tertentu (umumnya pada saat 
musim ikan sedang bertelur) dan baru diperkenankan ketika ikan sudah 
besar. Kearifan tradisional merupakan salah satu ciri kebudayaan nasional 
sehingga patut digali dan dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan 
datang.    
 
10.2.6.  Lembaga-lembaga Pengelola Sumberdaya Genetik di Indonesia 
dan Dunia 

Bebebrapa lembaga yang merupakan pusat pengembangan dan 
perlindungan sumberdaya genetik di Indonesia antara lain: 

 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan 
Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor 
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 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan 
Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor 

 Balai Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi 
 Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros 
 Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan & Umbi-umbian, 

Malang 
 Balai Penelitian Tanaman Buah, Solok 
 Balai Penelitian Tanaman Hias, Segunung 
 Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang 
 Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, Bogor 
 Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Karangploso 
 Balai Penelitian Kelapa dan Palma Lainnya, Manado 
 Balai Penelitian Ternak, Ciawi 
 Balai Penelitian Veteriner, Bogor 
 Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Jember 
 Pusat Penelitian Karet, Medan 
 Pusat Penelitian Teh dan Kina, Gambung 
 Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan 
 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri 
 Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika 
 Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan  
 B2PBPTH) merupakan institusi pemerintah  dibawah Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
 

10.2.7.  Flora dan Fauna Daerah di Indonesia 

Sumberdaya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan 
fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk 
lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat 
sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki kedudukan serta 
berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi 
sumberdaya alam hayati flora dan fauna menjadi kewajiban mutlak 
bagi setiap generasi. 
 
Upaya-upaya konservasi tidak akan mendapatkan hasil seperti yang 
diharapkan tanpa dukungan dan peran serta aktif dari segenap lapisan 
masyarakat. Oleh karena itu salah satu upaya yang dianggap strategis 
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dan efektif oleh Pemerintah adalah dengan menetapkan berbagai 
macam kekayaan sumberdaya alam hayati tersebut ke dalam bentuk 
Identitas Flora dan Fauna Daerah. Penetapan Identitas Flora dan 
Fauna Daerah merupakan upaya nyata yang dilakukan sebagai tindak 
lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa 
dan Bunga Nasional. Dengan ditetapkannya Flora dan Fauna 
Identitas Daerah Tingkat I ini dapat dilanjutkan pula dengan pemilihan 
Flora dan Fauna di Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Diharapkan 
dengan demikian akan dapat mendorong upaya-upaya perlindungan, 
pengawetan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya 
alam hayati flora dan fauna baik oleh aparat Pemerintah di Daerah 
maupun masyarakat secara keseluruhan sampai dengan ke Tingkat II 
bahkan Kecamatan dan Pedesaan. 
 
Tiap- tiap provinsi di Indonesia memiliki fauna identitas yang 
mencerminkan keberagaman hayati di daerahnya. Pilihan fauna-fauna 
tersebut berdasarkan berdasarkan bahwa fauna tersebut endemik di 
provinsi tertentu, khas provinsi tertentu atau merupakan komoditi andalan 
provinsi tertentu. 

Ditingkat nasional pemerintah juga menetapkan flora nasional khususnya 
bunga berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 4/1993 tentang Satwa 
dan Bunga Nasional, yaitu : 

(1) Bunga melati (Jasminum sambac ) sebagai puspa bangsa  
(2) Bunga anggrek bulan. ( Phalaenopsis amabilis ) sebagai puspa 

pesona  
(3) Bunga patma raksasa ( Rafflesia arnoldii ) sebagai puspa langka 

 
Tiga jenis satwa yang masing-masing mewakili satwa darat, air, dan udara, 
dinyatakan sebagai Satwa Nasional, dan selanjutnya  dikukuhkan 
penyebutannya sebagai berikut : 

(1) Komodo (Varanus komodoensis), sebagai satwa nasional;  
(2) Ikan Siluk Merah (Sclerophages formosus), sebagai satwa pesona; 

dan  
(3) Elang Jawa (Spizaetus bartelsi), sebagai satwa langka. 
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Flora Identitas Provinsi di Indonesia 
(1) Nanggroe Aceh Darussalam; Flora Identitas provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam adalah Bunga Jeumpa (Michelia champaca) 
(2) Sumatera Utara; Flora Identitas provinsi Sumatera Utara adalah 

Kenanga (Cananga odorata) 
(3) Sumatera Barat; Flora Identitas provinsi Sumatera Barat adalah 

Pohon Andalas (Morus macroura) 
(4) Riau; Flora Identitas provinsi Riau adalah Nibung (Oncosperma 

tigillarium) 
(5) Kepulauan Riau; Flora Identitas provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 

adalah Sirih (Piper betle) 
(6) Jambi; Flora Identitas provinsi Jambi adalah Pinang Merah 

(Cyrtostachys renda) 
(7) Sumatera Selatan; Flora Identitas provinsi Sumatera Selatan 

(Sumsel) adalah Duku (Lansium domesticum) 
(8) Bengkulu; Flora Identitas provinsi Bengkulu adalah Suweg 

Raksasa atau Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum) 
(9) Bangka Belitung; Flora Identitas provinsi  Bangka Belitung 

adalah Nagasari (Palaquium rostratum) 
(10) Lampung; Flora Identitas provinsi Lampung adalah Bunga Ashar 

(Mirabilis jalapa) 
(11) Banten; Flora Identitas provinsi Banten 

adalah Kokoleceran (Vatica bantamensis) 
(12) DKI Jakarta; Flora Identitas provinsi DKI Jakarta adalah Salak 

Condet (Salacca edulis) 
(13) Jawa Barat; Flora Identitas provinsi Jawa Barat 

adalah Gandaria (Bouea macrophylla) 
(14) Jawa Tengah; Flora Identitas provinsi Jawa Tengah 

adalah Kantil (Michelia alba) 
(15) DI Yogyakarta; Flora Identitas provinsi DI Yogyakarta 

adalah Kepel (Stelechocarpus burahol) 
(16) Jawa Timur; Flora Identitas provinsi Jawa Timur adalah Sedap 

Malam (Polyanthes tuberosa) 
(17) Kalimantan Barat; Flora Identitas provinsi Kalimantan Barat 

adalah TengkawangTungkul (Shorea stenoptera) 
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(18) Kalimantan Selatan; Flora Identitas provinsi Kalimantan Selatan 
adalah Kasturi(Mangifera casturi) 

(19) Kalimantan Tengah; Flora Identitas provinsi Kalimantan Tengah 
adalah Tenggaring (Nephelium lappaceum) 

(20) Kalimantan Timur; Flora Identitas provinsi kalimantan Timur 
adalah Anggrek Hitam(Coelogyne pandurata) 

(21) Sulawesi Utara; Flora Identitas provinsi Sulawesi Utara adara 
Longusei (Ficus minahasae) 

(22) Gorontalo; Flora Identitas provinsi Gorontalao adalah Gofasa atau 
disebut juga Gupasa (Vitex cofassus) 

(23) Sulawesi Tengah; Flora Identitas provinsi Sulawesi Tengah adalah 
Eboni (Diospyros celebica) 

(24) Sulawesi Tenggara; Flora Identitas provinsi Sulawesi Tenggara 
adalah Anggrek Serat (Dendrobium utile) 

(25) Sulawesi Barat Flora Identitas provinsi Sulawesi Barat adalah 
Cempaka hutan kasar (Elmerrillia ovalis) 

(26) Sulawesi Selatan Flora Identitas provinsi Sulawesi Selatan 
adalah Lontar (Borassus flabellifer) 

(27) Bali; Flora Identitas provinsi Bali adalah Majegau (Dysoxylum 
densiflorum) 

(28) Nusa Tenggara Barat; Flora Identitas provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) adalah Ajan Kelicung (Diospyros macrophylla) 

(29) Nusa Tenggara Timur; Flora Identitas provinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT) adalah Cendana (Santalum album) 

(30) Maluku; Flora Identitas provinsi Maluku adalah Anggrek Larat 
(Dendrobium phalaenopsis) 

(31) Maluku Utara; Flora Identitas provinsi Maluku Utara (Malut) 
adalah Cengkeh (Syzygium aromaticum) 

(32) Papua Barat; Flora Identitas provinsi Papua Barat adalah Matoa 
(Pometia pinnata) 

(33) Papua; Flora Identitas provinsi Papua adalah Buah merah 
(Pandanus conoideus) 
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Sementara untuk fauna 33 provinsi di Indonesia adalah ; 
 
No Provinsi Fauna Identitas Nama Latin 

1 Nanggroe Aceh 
Darussalam 

Ceumpala Kuneng Trichixos pyrropygus 

2 Sumatera Utara Beo Nias Gracula religiosa 
robusta 

3 Sumatera Barat Kuau Raja Argusianus argus 

4 Riau Serindit Loriculus galgulus 

5 Kepulauan Riau Ikan Kakap Lutjanus sanguineus 

6 Jambi Harimau Sumatera Panthera tigris sumatrae 

7 Sumatera Selatan Ikan Belida Chitala lopis 

9 Bangka Belitung Mantilin Tarsius bancanus 

9 Bengkulu Beruang Madu Helarctos malayanus 

9 Lampung Gajah Sumatera Elephas maximus 
sumatranus 

11 Banten Badak Jawa Rhinoceros sondaicus 

12 DKI Jakarta Elang Bondol Haliastur indus 

13 Jawa Barat Macan Tutul Jawa Panthera pardus 
melas[1] 

14 Jawa Tengah Kepodang Emas Oriolus chinensis 

15 DI Yogyakarta Perkutut Geopelia striata 

16 Jawa Timur Ayam bekisar Gallus varius × Gallus 
gallus 

17 Bali Jalak Bali Leucopsar rotschildi 

19 Nusa Tenggara 
Barat 

Rusa Timor Cervus timorensis 

19 Nusa Tenggara 
Timur 

Biawak Komodo Varanus komodoensis 

20 Kalimantan Barat Enggang Gading Rhinoplax vigil 

21 Kalimantan Tengah Kuau Kerdil 
Kalimantan 

Polyplectron 
schleiermacheri 
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22 Kalimantan Selatan Bekantan Nasalis larvatus 

23 Kalimantan Timur Pesut Mahakam Orcaella brevirostris 

24 Sulawesi Selatan Julang Sulawesi Aceros cassidix 

25 Sulawesi Barat Mandar Dengkur Aramidopsis plateni 

26 Sulawesi Tenggara Anoa Bubalus depressicornis 

27 Sulawesi Tengah Maleo Senkawor Macrocephalon maleo 

29 Gorontalo Ikan Bulalao Liza dussumieri 

29 Sulawesi Utara Tangkasi Tarsius tarsier 

30 Maluku Utara Bidadari Halmahera Semioptera wallacii 

31 Maluku Nuri raja Ambon Alisterus amboinensis 

32 Papua Barat Cendrawasih Merah Paradisaea rubra 

33 Papua Cendrawasih 12 
Kawat 

Seleucidis 
melanoleucus 

 

Selain satwa dan bunga nasional, sebagai bagian dari upaya perlindungan 
keanekagaragaman hayati jenis, pemerintah Indonesia juga menetapkan 
tanggal 5 November sebagai hari Puspa dan Satwa. 

10.3. . Pelestarian Ekosistem 

10.3.1. Pengertian Ekosistem  

Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik atau interaksi antara mahluk 
hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan gabungan dari 
berbagai macam komunitas dalam suatu alam, ekosistem merupakan 
tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas. Ekosistem tidak hanya 
mencakup serangkaian spesies tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga 
segala macam bentuk materi (benda tak hidup) yang melakukan siklus 
dalam sistem itu serta energi yang menjadi sumber kekuatan. Ekosistem 
memiliki dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen 
abiotik. Komponen biotik adalah semua unsur mahluk hidup, termasuk 
didalamnya adalah manusia, hewan, tumbuhan hingga bakteri pengurai. 
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Sedangkan komponen abiotik adalah semua unsur benda tak hidup  (benda 
mati), misalnya batu, tanah, udara, sinar matahari hingga kelembaban. 

Komponen biotik suatu ekosistem terdiri dari produsen, konsumen dan 
pengurai. Produsen merupakan mahluk hidup yang mampu menghasilkan 
makanan sendiri karena bisa “mengolah” bahan-bahan non makanan (air, 
sinar matahari, karbondioksida) menjadi bahan makanan (glukosa) atau 
kita kenal dengan istilah fotosintesis. Di muka bumi ini cuma tumbuhan 
hijau yang bisa melakukan atau semua tanaman/tumbuhan yang memiliki 
klorofil (zat hijau daun, sehingga berwarna hijau) dapat melakukan 
fotosintesis dan berperan sebagai produsen dalam suatu ekosistem. Dalam 
piramida makanan, produsen terletak di tingkatan paling bawah. 

10.3.2. Ekosistem di Indonesia 

Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya dengan keanekaragaman 
hayati dimana ekosistem sebagai salah satu bagiannya yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke, sekitar 90 tipe ekosistem di Indonesia.  
Pengelompokan ekosistem yang dikaitkan dengan kegiatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat dibagi menjadi ekosistem alami 
dan ekosistem buatan (Irwan, 209). Ekosistem alami adalah ekosistem 
yang belum pernah ada campur tangan manusia. Ekosistem buatan adalah 
ekosistem yang sudah banyak dipengaruhi manusia misalnya Kota Jakarta, 
atau kota lain, danau buatan, sawah atau ekosistem pertanian. Perbedaan 
antara ekosistem alami dan ekosistem buatan akan dijelaskan sebagai 
berikut :  

a. Ekosistem Buatan  
Komponen-komponennya biasanya kurang lengkap, memerlukan subsidi 
energi, memerlukan pemeliharaan atau perawatan, mudah terganggu, dan 
mudah tercemar. Ekosistem buatan lebih rentan terhadap perubahan atau 
tidak mantap.  
b. Ekosistem Alami  
Komponen-komponennya lebih lengkap, tidak memerlukan pemeliharaan 
atau subsidi energi karena dapat memelihara dan memenuhi diri sendiri, 
dan selalu dalam keseimbangan. Ekosistem ini lebih mantap, tidak mudah  
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terganggu, tidak mudah tercemar, kecuali jika ada bencana alam.  
Batas dari suatu ekosistem dapat ditinjau dari kelengkapan komponen yang 
ada. Selama masih ada komponen-komponen ekosistem didalamnya, maka 
lokasi tersebut dapat disebut ekosistem. Dalam hal ini ekosistem dibagi 
menjadi ekosistem lengkap dan ekosistem tidak lengkap. Berdasarkan 
habitat ekosistem dapat dibagi :  
 Ekosistem mangrove.  
 Ekosistem pantai.  
 Sungai dan danau.  
 Ekosistem rawa gambut.  
 Ekosistem rawa air tawar.  
 Hutan dataran rendah.  
 Hutan dataran rendah yang tidak umum.  
 Gunung.  
 Gua.  
 
Berikut adalah lima belas (15) contoh tipe ekosistem yang ada di Indonesia 

1)  Ekosistem Mangrove 
Kata ”mangrove” berarti tumbuhan tropis dan komunitasnya yang tumbuh 
di daerah pasang surut.  Daerah pasang surut adalah daerah yang 
mendapat pengaruh pasang surut dan terletak di sepanjang garis pantai, 
termasuk tepi laut, muara sungai dan tepi sungai (Kitamura, S., dkk, 
1997).  Soerianegara (1997) dalam Noor, Y.R., dkk, (1999) mendefinisikan 
hutan mangrove sebagai hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur 
alluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut 
air laut dan terdiri atas jenis-jenis pohon dari marga Avicennia, Sonneratia, 
Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria, Xylocarpus, 
Aegiceras, Scyphyphora dan Nypa (Fredinan Yulianda, dan Sri Harteti, 
2009). 

Hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk dangkal, 
estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung dari gelombang.  
Menurut Bengen, D.G., 2003 bahwa karakteristik habitat hutan mangrove 
adalah  :  

 Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya 
berlumpur, berlempung atau berpasir. 
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 Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari 
maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama.  
Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan 
mangrove. 

  Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. 
 Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat.  

Air bersalinitas payau (2 – 22 permil) hingga asin (mencapai 39 
permil). 

 
Tumbuhan mangrove memiliki daya adaptasi yang khas yaitu : 
a. Adaptasi tumbuhan mangrove terhadap kadar oksigen rendah 
 Pohon mangrove memiliki bentuk perakaran yang khas: (1) bertipe 

cakar ayam yang mempunyai pnematofora (misalnya: Avicennia spp, 
Xylocarpus spp., Sonneratia spp.) untuk mengambil oksigen dari udara; 
dan (2) bertipe penyangga/tongkat yang mempunyai lentisel 
(misalnya: Rhizophora spp.). 

b. Adaptasi tumbuhan mangrove terhadap kadar garam tinggi 
 Memiliki sel-sel khusus dalam daun yang berfungsi untuk menyimpan 

garam. Berdaun tebal dan kuat yang banyak mengandung air untuk 
mengatur keseimbangan garam.  Daunnya memiliki struktur stomata 
khusus untuk mengurangi penguapan 

c. Adaptasi tumbuhan mangrove terhadap tanah yang kurang stabil, dan 
adanya pasang surut. 

 Mengembangkan struktur akar yang sangat ekstensif dan membentuk 
jaringan horizontal yang lebar. Disamping untuk memperkokoh pohon, 
akar tersebut juga berfungsi untuk mengambil unsur hara dan 
menahan sedimen. 

  
Jenis tumbuhan mangrove di Indonesia yang tercatar ada 99 jenis pohon.  
Beberapa jenis pohon yang banyak dijumpai di wilayah pesisir Indonesia 
adalah Rhizophora spp (bakau), Avicennia spp (api-api), Sonneratia spp 
(pedada), Bruguiera spp (tanjang), Xylocarpus spp (nyirih), Ceriops spp 
(tenger) dan Exoecaria spp (buta-buta).   
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Gambar 15.   Sonneratia alba (pedada) 
 
 
 

(Sumber : Kitamura, S., dkk, 1997) 

Gambar 15.   Sonneratia alba (pedada) 
 
 
 

Gambar 14. Avicennia lanata (api-api) 
 
 

Gambar 13.   Rhizophora mucronata (bakau) 

(Sumber :Kitamura, S., dkk, 1997) 
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Gambar  16. Bruguiera gymnorrhiza (tanj  
 

 

Gambar 17.  Xylocarpus grana 
 
  

 

Gambar 18. Ceriops tagal (Tenger) 
 
 

 

Gambar  16. Bruguiera gymnorrhiza (tanjang) 
 
 

 

Gambar 17.  Xylocarpus granatum (nyirih) 
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Manfaat Mangrove 
Hutan mangrove mempunyai peranan penting dan memiliki beraneka 
fungsi secara umum, yaitu : 

(1) Menghasilkan berbagai produk seperti kayu bakar, arang, bahan 
bangunan, bahan pewarna, makanan, madu, obat-obatan, kosmetik 
dan lain-lain. 

(2) Melindungi pantai dari abrasi gelombang laut, serta pencegahan 
intrusi air laut 

(3) Melindungi daerah di belakang mangrove dari gelombang dan angin 
laut yang kencang. 

(4) Sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makanan 
(feeding ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) berbagai 
jenis ikan, udang, kepiting dan biota laut lainnya.  Serta tempat 
berlindung dan berkembangbiaknya berbagai jenis burung dan 
binatang mamalia lainnya, juga  tempat tumpangan tumbuhan epifit 
dan parasit seperti  anggrek, paku pakis dan tumbuhan semut, dan 
berbagai hidupan lainnya 

(5) Pemasok hara dan makanan bagi plankton yang merupakan sumber 
makanan utama biota laut. 

(6) Sebagai penghisap CO2 dan penghasil O2 yang sangat dibutuhkan 
manusia. 

(7) Memelihara iklim mikro. Evapotranspirasi dari hutan mampu menjaga  
kelembaban dan curah hujan kawasan tersebut, sehingga 
keseimbangan iklim  mikro terjaga. 

Gambar 19.  Excoecaria agallocha (Buta-buta) 
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(8) Mencegah berkembangnya tanah sulfat masam. Keberadaan hutan 
mangrove dapat mencegah teroksidasinya lapisan pirit dan 
menghalangi berkembangnya kondisi asam 

(9) Pelindung terhadap bencana alam.Vegetasi hutan bakau dapat 
melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi  alami dari 
kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam 

(10) Ekosistem mangrove dapat membantu kesuburan tanah, sehingga 
segala macam biota perairan dapat tumbuh dengan subur sebagai 
makanan alami ikan dan binatang laut lainnya;  

(11) Ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan bagi tujuan budidaya ikan, 
udang dan kepiting mangrove dalam keramba dan budidaya tiram 
karena adanya aliran sungai atau perairan  yang melalui ekosistem 
mangrove;   

(12) Ekosistem mangrove berpotensi untuk fungsi pendidikan dan rekreasi  
 

Penyebab kerusakan hutan mangrove di Indonesia dipengaruhi tiga faktor 
utama yaitu (Kusmana 2003) :  

 Pencemaran, seperti pencemaran minyak, logam berat 
 Konversi hutan mangrove yang kurang  memperhatikan faktor 

lingkungan; konversi lahan untuk budidaya perikanan (tambak), 
pertanian (sawah, perkebunan), jalan raya, industri,  produksi garam 
dan pemukiman, pertambangan dan penggalian pasir.  

 Penebangan yang berlebihan, karena kondisi sosial ekonomi 
masyarakat sekitar baik dari segi pengetahuan akan pentingnya hutan 
mangrove yang masih kurang, kebutuhan untuk ekonomi keluarga 
mendorong masyarakat melakukan penebangan berlebihan.  

Hilangnya ekosistem mangrove karena dikonversikan untuk penggunaan 
lain sudah pasti akan berpengaruh negatif terhadap keanekaragaman 
hayati di daerah tersebut Untuk menghindari hal  tersebut yang perlu 
dilakukan adalah :  

 Mengupayakan luasan kawasan konservasi mangrove 20 % 
dengan dasar pertimbangan  terhadap rasionalisasi penggunaan 
terbesar dari pemanfaatan lahan mangrove diperuntukan  
pertanian, pertambakan, dan permukiman.  



 Saka Kalpataru | 183
 

 Penetapan beberapa areal mangrove sebagai kawasan lindung.  
 Penerapan sistem  "silvofishery" dengan bentuk tumpangsari 

yaitu kombinasi antara tambak/empang dengan tanaman 
mangrove. Pola ini dianggap  paling cocok untuk pemanfaatan 
ekosistem mangrove saat ini. Dengan pola ini diharapkan  
kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sedangkan ekosistem 
mangrove masih tetap  terjamin kelestariannya (Departemen 
Kehutanan, 1993) 
 

2) Ekosistem Padang Lamun 
Ekosistem padang lamun adalah ekosistem yang mempunyai produktivitas 
tinggi sehingga dapat menopang kehidupan berbagai jenis organisme yang 
hidup didalamnya. Terdapat di pantai laut dangkal yang ditutupi oleh 
sedimen berupa pasir halus dan pasir berlumpur. Lamun merupakan 
tumbuhan berbunga dan dapat tumbuh dengan lebat. Biasanya lamun 
tumbuh pada laut dangkal dimana sinar matahari masih dapat menembus. 
Padang Lamun berbeda dengan rumput laut (sea weed). Rumput laut 
termasuk dalam Algea. Keduanya termasuk flora laut. Padang Lamun 
mempunyai peranan ekologis dan ekonomis, namun peranan ekologinya 
lebih menonjol dari peranan ekonominya. Dengan panjang pantai lebih 
kurang  90.000 km maka Indonesia mempunyai Padang Lamun yang cukup 
luas. 
 

 
 

 Gambar 20 . Struktur Morfologi Lamun 



| Saka Kalpataru184
 

Spesies lamun yang terdapat di seluruh perairan dunia berjumlah 50 jenis.  
Di Indonesia yang sudah diketahui ada 12 jenis lamun  Enhalus acoroides; 
Halophila decipiens; Halophilia ovalis; Halophila spinulosa;  Halophila 
minor; Thalassia hemprichii; Cymodocea rotundata; Cymodocea serrulata; 
Halodule pinifolia; Halodule uninervis; Syringodium isoetifolium; 
Thalassodendron ciliatum;  

  
 Manfaat Padang Lamun 

 sebagai  habitat bagi beberapa organisme laut yang hidup 
menetap dan juga  hewan yang datang sebagai pengunjung 
biasanya untuk memijah atau mengasuh anaknya seperti ikan. 
Selain  itu, ada pula hewan yang datang mencari makan seperti 
sapi laut (dugong-dugong) dan penyu (turtle) yang makan lamun 
Syriungodium isoetifolium dan Thalassia hemprichii (Nontji, 
1997).  

 sebagai perlindungan dan persembunyian beberapa hewan dari 
predator dan kecepatan arus yang tinggi dan juga sebagai 
sumber bahan makanan baik daunnya mapupun epifit atau 
detritus. Jenis-jenis polichaeta dan hewan–hewan nekton juga 
banyak didapatkan pada padang lamun.  

 Sebagai produsen primer, lamun merupakan komunitas yang 
sangat produktif sehingga jenis-jenis ikan dan fauna invertebrata 
melimpah di perairan ini. Lamun juga memproduksi sejumlah 
besar bahan bahan organik sebagai substrat untuk algae, epifit, 
mikroflora dan fauna. 

 Sebagai penangkap sedimen  Daun lamun yang  lebat akan 
memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak, 
sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Disamping itu, 
rimpang dan akar lamun dapat menahan  dan mengikat sedimen, 
sehingga dapat menguatkan  dan menstabilkan dasar 
permukaaan. Jadi padang lamun yang berfungsi sebagai 
penangkap sedimen dapat mencegah erosi ( Gingsburg & 
Lowestan 1959). 

 Sebagai pendaur zat hara;  Lamun memegang peranan penting 
dalam pendauran barbagai zat hara dan elemen-elemen yang 
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langka di lingkungan laut. Khususnya zat-zat hara yang 
dibutuhkan oleh algae epifit.  

 
Penyebab kerusakan ekosistem Lamun 

 Informasi dan pengetahuan tentang padang lamun masih kurang 
dieksplorasi  sehingga banyak padang lamun yang rusak akibat 
kegiatan manusia, antara lain karena reklamasi dan 
pembangunan fisik di garis pantai, pencemaran, penangkapan 
ikan dengan cara destruktif (bom, sianida, pukat dasar), dan 
tangkap lebih (over-fishing), pembangunan pelabuhan. 

 Kerusakan lamun juga dapat disebabkan oleh stress alami dan 
stres yang disebabkan oleh tindakan manusia. Kerusakan-
kerusakan ekosistem lamun yang disebabkan oleh natural stress 
biasanya disebabkan oleh gunung meletus, tsunami, kompetisi 
dan predasi. Dan anthrogenik stress bisa disebabkan :Perubahan 
fungsi pantai untuk pelabuhan atau dermaga;  Eutrofikasi 
(Blooming mikro alga dapat menutupi lamun dalam memperoleh 
sinar matahari); Aquakultur (pembabatan dari hutan mangrove 
untuk tambak memupuk tambak); polusi air (logam berat dan 
minyak); Over fishing (pengambilan ikan yang berlebihan dan 
cara penangkapannya yang merusak). 
 

Upaya konservasi Padang Lamun 

 Melakukan upaya pengelolaan yang berbasiskan masyarakat, 
dimana pelibatan masyarakat yang tinggal dan hidup bergantung 
pada padang lamun menjadi salah satu aktor utama pengelolaan, 
sehingga proses  

 Pendekatan Kebijakan, memerlukan suatu pendekatan yang 
dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan melalui 
pendekatan keterpaduan. Pendekatan kebijakan ini mengacu 
kepada pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara 
terpadu, yaitu pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan 
jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara penilaian menyeluruh, menentukan tujuan 
dan sasaran pemanfaatan, serta merencanakan kegiatan 
pembangunan. Pengelolaan ekosistem padang lamun secara 
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terpadu mencakup empat aspek, yaitu: (1) keterpaduan 
wilayah/ekologis; (2) keterpaduan sektoral; (3) keterpaduan 
disiplin ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholders (pemakai). 

 Rehabilitasi Padang Lamun; mengingat kondisi padang lamun 
banyak mengalami gangguan, terutama aktivitas manusia maka 
untuk merehabilitasinya termasuk :   Penyadaran masyarakat 
melalui Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH); pengembangan riset 
untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan 
pengelolaan; mendorong munculnya mata pencaharian alternatif; 
  pengembangan   daerah   perlindungan 
 Padang   Lamun   (segrass   sanctuary)   berbasis masyarakat 
yang dapat lebih menjamin ketersediaan sumberdaya ikan dalam 
jangka panjang; transplantasi lamun dilingkungan yang perlu 
direhabilitasi. Kegiatan transplantasi lamun di Indonesia belum 
berkembang luas. Berbagai percobaan transplantasi lamun telah 
dilaksanakanoleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI domics yang 
masih dalam taraf awal.  
 

3) Ekosistem Terumbu Karang 
Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir 
daerah tropis.  Terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa endapan 
kalsium karbonat (CaCOз) yang dihasilkan terutama oleh hewan karang.  
Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam Phylum 
Coelenterata (hewan berongga) atau Cnidaria yang dapat mengeluarkan 
CaCOз.  Jika CaCOз terkena air laut maka akan membentuk endapan kapur 
(Timotius, S., 2003, dalam Fredinan Yulianda, dan Sri Harteti, 2009).  
 
Pembentukan terumbu karang merupakan suatu proses yang lama dan 
kompleks. Pertumbuhan terumbu karang di Indonesia berdasarkan hasil 
transplantasi dapat mencapai 0 – 1,9 cm/bulan (Wagiyo, K. dan I Nyoman 
Radiarta, 1995).  Berdasarkan bentuk dan hubungan perbatasan tumbuhnya 
terumbu karang dengan daratan (land masses) terdapat tiga klasifikasi tipe 
terumbu karang yang sampai sekarang masih secara luas dipergunakan. 
Ketiga tipe tersebut adalah :   

(1) Terumbu karang tepi (fringing reefs).  Terumbu karang tepi atau 
karang penerus berkembang pada mayoritas pesisir pantai dari pulau-
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pulau besar.  Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter 
dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. 
Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar 
yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan 
karang mati yang mengelilingi pulau.  Pada pantai yang curam, 
pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal. Contoh: 
Bunaken (Sulawesi), P. Panaitan (Banten), Nusa Dua (Bali).  

(2) Terumbu karang penghalang (barrier reefs).  Terumbu karang ini 
terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0.52 km ke arah 
laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 
meter. Terkadang membentuk lagoon (kolom air) atau celah perairan 
yang lebarnya mencapai puluhan kilometer.  Umumnya karang 
penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan 
membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contoh:  Great 
Barrier Reef (Australia), Spermonde (Sulawesi Selatan), Banggai 
Kepulauan (Sulawesi Tengah).  

(3) Terumbu karang cincin (atolls).  Terumbu karang yang berbentuk 
cincin yang mengelilingi batas dari pulaupulau vulkanik yang tenggelam 
sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Menurut Darwin, 
terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang 
penghalang, dengan kedalaman rata-rata 45 meter.  Contoh: Taka 
Bone Rate (Sulawesi), Maratua (Kalimantan Selatan), Pulau Dana 
(NTT), Mapia (Papua) 

 
 
 
 

Namun demikian, tidak semua terumbu karang yang ada di 
Indonesia bisa digolongkan ke dalam salah satu dari ketiga tipe di 
atas.  Dengan demikian, ada satu tipe terumbu karang lagi yaitu: 

Gambar  21. Tipe-tipe terumbu karang, yaitu 
terumbu karang tepi (kiri), terumbu 
karang penghalang (tengah), dan 
terumbu karang cincin (kanan). 
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(4) Terumbu karang datar/Gosong terumbu (patch reefs).  Gosong 
terumbu (patch reefs), terkadang disebut juga sebagai pulau datar 
(flat island). Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke 
permukaan dan, dalam kurun waktu geologis, membantu 
pembentukan pulau datar.  Umumnya pulau ini akan berkembang 
secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. 
Contoh: Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kepulauan Ujung Batu 
(Aceh)  

 
Berdasarkan inventarisasi karang yang pernah dilakukan di Indonesia oleh 
beberapa ahli karang, ternyata genus karang yang umum dijumpai di 
perairan Indonesia antara lain meliputi (Suharsono, 1996);  Genus 
Acropora (Familia Acroporidae); Genus Montipora sering ditemukan 
mendominasi suatu daerah dan sangat tergantung pada kejernihan suatu 
perairan. Biasanya berada pada perairan dangkal, hal ini berkaitan dengan 
intensitas cahaya yang diperolehnya.  Genus Pocillopora (Familia 
Pocilloporidae) Karang jenis ini biasa ditemukan di atas tubir, sehingga 
merupakan karang yang mudah terlihat.  Genus Seriatopora (Familia 
Pocilloporidae;  Genus Favia (Familia Faviidae) memiliki 20 spesies yang 
tersebar di seluruh perairan Indonesia; Genus Favites (Familia Faviidae); 
Genus Porites (Familia Poritidae); Genus Goniopora.  
 
Manfaat Terumbu karang 
a. Manfaat Ekonomi : 

 Terumbu karang menyediakan sumber makanan karena beberapa 
jenis biota laut yang hidup di terumbu karang dapat dikonsumsi 
manusia.  Biota laut  tersebut adalah ikan karang, udang karang, 
teripang, moluska dan lain-lain. 

 Terumbu karang sebagai sumber penghasilan bagi manusia, 
terutama nelayan dan masyarakat pesisir.  Beberapa jenis karang 
batu yang mempunyai warna menarik dimanfaatkan sebagai 
perhiasan, hiasan rumah atau mempercantik akuarium.  Karang 
jenis Cataphyllia jardinei dihargakan Rp. 350.000,- di Inggris.  
Ikan-ikan dan moluska yang hidup di terumbu karang, memiliki 
nilai ekonomi yang tinggi.  Diperkirakan potensi ikan  terumbu 
karang mencapai jumlah sekitar 9 – 30 ton/km2 per tahunnya 
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dengan kondisi terumbu karang yang sangat maksimal.  Ikan-ikan 
karang yang diekspor ke luar negeri dan mempunyai nilai ekonomi 
yang tinggi adalah ikan Napoleon wrasse dan kerapu.  Ikan  
Napoleon wrasse seberat 40 kg dapat mencapai harga US$ 5.000 
di Hongkong.  Selain ikan, udang karang atau lobster juga 
mempunyai nilai tinggi untuk diekspor. 

 Terumbu karang juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yaitu 
untuk pembuatan pondasi rumah, pembuatan jalan dan dekorasi 
taman.  Sebaiknya jenis yang dimanfaatkan adalah terumbu 
karang yang sudah mati.   

 Beberapa hewan terumbu karang mempunyai kandungan sebagai 
bahan obat-obatan, antara lain sponge dan karang lunak yang 
diteliti untuk obat penyakit kanker.  Cangkang hewan karang  
digunakan dalam penyembuhan patah tulang. 

 Terumbu karang dapat menunjang kegiatan wisata bahari.  Bentuk 
hewan dan tumbuhan penghuni terumbu karang yang sangat 
beragam dan berwarna-warni menampilkan keindahan serta 
memiliki daya tarik kegiatan wisata bahari. Kegiatan yang dapat 
dilakukan seperti menyelam dan snorkeling. 

b. Manfaat Fisik; terumbu karang dapat menahan arus laut, sehingga 
mencegah terjadinya abrasi pantai.   

c. Manfaat  Ekologis; Manfaat ekologis terumbu karang adalah sebagai 
habitat, tempat berpijah, berlindung dan mencari makan beberapa 
biota laut seperti ikan, moluska, udang dan lain-lain.  Misalnya : pada 
siang hari krustasea (udang dan kepiting) umumnya bersembunyi di 
lubang-lubang terumbu karang dan teripang mencari makan pada 
dasar pasir di daerah terumbu karang.  

d. Manfaat Pendidikan dan Penelitian; Terumbu karang merupakan suatu 
ekosistem yang khas dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi 
sehingga dapat dijadikan sarana pendidikan dan penelitian. 

 
Penyebab kerusakan terumbu karang di Indonesia antara lain: 

 polusi laut (dari limbah industri dan pertanian) ; 
 penurunan kualitas air  
 algal blooming, coral bleaching, penyakit baru terumbu karang 
 pengembangan pantai  
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 kerusakan fisik (akibat jangkar, kapal, snorkeler, sampah, dll) 
 sedimentasi (efek deforestasi)  
 mengurangi cahaya. 
 overharvesting karang (bahan bangunan), ikan dan biota laut; 

praktek pemanenan yang  merusak kerusakan fungsi ekosistem 
mangrove: 

  filter polutan dr darat, tempat berbiak organisme laut sblm migrasi 
ke terumbu karang, penstabil garis pantai, produksi nutrien 

 kerusakan fungsi padang lamun: 
 penyedia makanan dan habitat, filter sedimen, sumber oksigen, 

dan penstabil 
 

Manajemen zona pantai terintegrasi, antara lain: 
 peningkatan pembangunan masyarakat, daerah pantai alternatif 

sumber pendapatan 
 penyusunan rencana manajemen zona & taman laut 
 penghentian penggunaan metode yg merusak 
 regulasi ketat atas eksploitasi terumbu & ikan 
 Peningkatan kapasitas masyarakat lokal 
 Peningkatan pemahaman ilmiah ekosistem terumbu karang 

 
4) Ekosistem Sungai 
Sungai adalah salah satu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh banyak 
faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia di Daerah Aliran 
Sungai (DAS).  Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi 
yang terbentuk secara  alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu  
ampai besar di bagian hilir. Air hujan  yang jatuh diatas permukaan bumi 
dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan  sebagian besar mengalir 
dalam bentuk-bentuk kecil, kemudian menjadi alur sedang  seterusnya 
mengumpul menjadi satu alur besar atau utama. Dengan demikian dapat  
dikatakan sungai berfungsi menampung curah hujan dan mengalirkannya 
ke laut  (Loebis et al., 1993, hlm: 3). Sungai dikelompokkan ke dalam 
ekosistem air tawar dengan air yang mengalir atau Ekosistem Lotik. Sungai 
sendiri merupakan habitat air tawar yang bermuara atau berakhir di laut. 
Ekosistem sungai ini megandung nutrient yang kadarnya bergantung pada 
wilayah vegetasi yang dilewati sungai tersebut. Apabila titik yang 
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dilewatinya kaya akan tumbuhan maka bisa dipastikan kadar nutriennya 
tinggi khususnya nutrient an-organik. Selain tumbuhan, jumlah pelapukan 
bebatuan di aliran sungai juga turut berperan dalam hal memperkaya air 
sungai. 
Menurut Odum (1999) ada dua zona utama pada aliran air sungai yaitu :  

a. Zona air deras : daerah dangkal dimana kecepatan arus cukup 
tinggi untuk menyebabkan dasar sungai bersih dari endapan dan 
materi lain yang lepas sehingga dasarnya padat. Pada zona ini, 
organisme yang hidup antara lain bentos yang beradaptasi khusus 
atau atau organisme ferifitik yang melekat atau berpegang kuat 
pada dasar yang padat , dan oleh ikan yang kuat berenang. Pada 
umumnya zona ini terdapat di hulu sungai atau pegunungan.  

b. Zona air tenang : bagian sungai yang dalam dimana kecepatan 
arus sudah berkurang, maka lumpur dan materi lepas cenderung 
mengendap di dasar sehingga dasarnya lunak. Zona ini cocok 
untuk penggali nekton dan plankton. Banyak dijumpai di daerah 
landau terutama di pantai timur Sumatera dan Kalimantan.  

Ekosistem sungai memiliki peranan yang sangat penting, antara lain :  
a. Ekosistem air tawar termasuk sungai di dalamnya adalah sumber 

yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga juga industri. Selain 
itu, ia juga mudah dan murah untuk didapatkan. 

b. Komponen air tawar adalah bottle neck atau leher botol di dalam 
siklus hidrologi. 

c. Ekosistem air tawar termasuk sungai bersama dengan 
ekosistem estuary adalah tempat atau medium paling mudah dan 
murah untuk membuang limbah yang bersifat tertier. 

 
Ekosistem sungai perlu dijaga kelestariannya karena :  

a. Sungai mempunyai sifat unik yakni sifat termal dimana ia bisa 
mereduksi perubahan suhu, sehingga perubahan suhu di dalam air 
akan terjadi dengan lambat ketimbang di udara 

b. Sungai memiliki sifat oada kontunum sungai, dimana terjadi 
perubahan yang bersifat longitudinal di dalam sistem metabolisme 
komunitas dalam ekosistem. 
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c. Manfaat lain sungai adalah sebagai tempat ikan berkembang-biak, 
sebagai sarana rekreasi, sebagai sarana pengairan dan masih 
banyak lagi lainnya. 

 
5) Ekosistem Rawa 
Rawa merupakan daerah yang selalu tergenang air tawar yang 
penggenangannya dapat bersiat musiman atau permanen dan ditumbuhi 
oleh tumbuhan (vegetasi). Ciri-ciri ekosistem rawa antara lain lain suhu 
rendah, kadar garam rendah, penetrasi cahaya yang kurang, dipengaruhi 
iklim dan cuaca di sekitar, dan memiliki tumbuhan seperti jamur, gulma, 
alga yang berfungsi sebagai produsen, serta memiliki ikan air tawar yang 
dapat dijadikan sebagai sumber pangan protein hewani. Pada umumnya 
terletak di belakang hutan payau dengan jenis tanah aluvial dan aerasinya 
buruk. Menurut PP No.27 Tahun 1991 tentang Rawa :  
 
Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-
menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta 
mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.  

 Ciri fisik : pada umumnya kondisi tanah cekung dengan topografi 
relatif datar 

 Ciri kimiawi : pada umumnya derajat keasaman air rendah, tanah 
bersifat anorganik, dan mengandung pirit 

 Ciri biologis : pada umumnya terdapat ikan-ikan rawa, tumbuhan 
rawa, dan hutan rawa 
 

 
Gambar 22. Ekosistem rawa 
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Rawa penting sebagai kawasan penyangga untuk menampung air dalam 
jumlah besar yang berasal dari curahan hujan lebat dan sebagai regulator 
aliran air tetapi daya tampung rawa jauh lebih besar. Fungsi regulator 
untuk kontuinitas aliran air, sehingga sangat penting bagi makhluk hidup 
termasuk manusia yang berdiam di hilir rawa. Peningkatan jumlah gulma 
menyebabkan penurunan jumlah ikan air tawar. Akan tetapi, Gulma air 
secara ekologis berperan mengurangi bahan pencemar.Komponen 
pembentuk ekosistem rawa terdiri dari abiotik dan biotik.Komponen abiotik 
dapat berupa suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan batu, serta 
iklim. Komponen biotik seperti gulma, eceng gondok, mikroorganisme 
pengurai, udang dan ikan nila. Setiap komponen tersebut membentuk 
suatu rantai makanan. 

Jenis flora yang hidup di rawa antara lain durian burung (Durio carinatus), 
ramin (Gonystylus sp), terentang (Camnosperma sp.), kayu putih 
(Melaleuca sp), sagu (Metroxylon sp), rotan, pandan, palem-paleman dan 
berbagai jenis liana. Faunanya antara lain : harimau (Panthera tigris),  
orang hutan  (Pongo pygmaeus), rusa (Cervus unicolor), buaya 
(Crocodylus porosus), babi hutan (Sus scrofa), badak, gajah, musang air 
dan berbagai jenis ikan. 

Lahan rawa yang baik berupa rawa pasang surut dan non pasang surut 
(lebak). Pengembangan daerah rawa tersebar di beberapa pulau di 
Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Luas lahan 
rawa di Indonesia diperkirakan mencapai 33.393.570 hektar yang terdiri 
dari 20.096.900 hektar lahan pasang surut dan 13.296.770 hektar lahan 
nonpasang surut (Supangat, 2007). Pemanfaatan lahan rawa dapat 
digunakan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, 
perikanan, kehutanan dan tanaman industri, serta konservasi dan 
ekowisata.  

Berdasarkan proses terbentuknya, rawa terbagi menjadi :  

a. Rawa Pantai : rawa yang berada pada muara sungai. Air pada jenis 
rawa ini selalu  mengalami pergantian karena pasang surut air laut.  

b. Rawa Pinggiran : rawa yang berada di sepanjang aliran sungai 
terjadi akibat sering meluapnya sungai tersebut.  
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c. Rawa Abadi : rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan 
dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Air hujan yang tertampung 
dalam rawa hanya dapat menguap tanpa ada aliran yang berarti.  

Berdasarkan penyebab genangannya, rawa dibagi menjadi 2 jenis yaitu :  

a. Rawa Pasang Surut : lahan rawa yang genangannya dipengaruhi 
pasang surut air laut. Tingginya air pasang, dibedakan menjadi 
pasang kecil dan pasang besar. Pasang kecil terjadi secara harian 
(1-2 kali sehari) 

b. Rawa Lebak : lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan 
air sungai dan atau air hujan di daerah cekungan pedalaman. 
Genangannya umumnya terjadi pada musim hujan dan menyusut 
pada musim kemarau 

c. Rawa Lebak Peralihan : lahan rawa lebak yang pasang surutnya air 
laut masih terasa di saluran primer atau di sungai. Pada lahan 
seperti ini endapan laut dicirikan oleh adanya lapisan pirit yang 
terdapat pada kedalaman 90 -120 cm di bawah permukaan tanah   
 

6) Ekosistem Danau 
Kawasan danau pada umumnya berair tawar, kecuali beberapa danau 
berair asin yang tidak mempunyai hubungan dengan laut. Daerah tepi 
danau juga masuk dalam kawasan lahan basah. Berdasarkan ukuran 
dan kondisi airnya, pengertian danau dalam bahasa Indonesia sering 
dibedakan menjadi danau, telaga, tasi, lebak dan lubuk. Kolam yang 
luasnya kurang dari 9 ha, dikelompokkan sebagai danau yang dangkal. 
Danau dapat terbentuk akibat bencana alam yang terjadi dalam waktu 
yang relatif singkat (seperti aktivitas vulkanik, tektonik dan longsor) atau 
melalui proses secara bertahan dalam waktu lama, misalnya proses erosi 
dan sedimentasi, erosi angin dan perubahan garis pantai. Berdasarkan 
pembentukannya danau-danau di Indonesia dikelompok menjadi tipe 
utama sebagai berikut (Warsono, 2012):  
(1) Danau Tektonik:  danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik 

seperti gempa. Akibat gempa terjadi proses patahan (fault) pada 
permukaan tanah. Permukaan tanah yang patah mengalami 
pemerosotan atau ambles (subsidence) dan menjadi cekung. 
Selanjutnya bagian yang cekung karena ambles tersebut terisi air dan 
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terbentuklah danau. Danau jenis ini contohnya Danau Poso, Danau 
Tempe, Danau Tondano, dan Danau Towuti di Pulau Sulawesi. Danau 
Singkarak, Danau Maninjau, dan Danau Takengon di Pulau Sumatera. 

(2) Danau Vulkanik atau danau Kawah: danau yang terdapat pada kawah 
lubang kepunden bekas letusan gunung berapi. Ketika gunung 
meletus batuan yang menutup kawasan kepunden rontok dan 
meninggalkan bekas lubang di sana. Ketika terjadi hujan lubang 
tersebut terisi air dan membentuk sebuah danau. Contoh danau jenis 
ini ialah Danau Kelimutu di Flores, Kawah Bromo, Danau Gunung 
Lamongan di Jawa Timur, Danau Batur di Bali ,Danau Kerinci di 
Sumatera Barat serta Kawah Gunung Kelud. 

(3) Danau Tektono-Vulkanik: yaitu danau yang terjadi akibat proses 
gabungan antara proses vulkanik dengan proses tektonik. Ketika 
gunung berapi meletus, sebagian tanah/batuan yang menutupi 
gunung patah dan merosot membentuk cekungan. Selanjutnya 
cekungan tersebut terisi air dan terbentuklah danau. Contoh danau 
jenis ini adalah danau Toba di Sumatera Utara. 

(4) Danau Karst: disebut juga Doline, yaitu danau yang terdapat di 
daerah berbatu kapur. Danau jenis ini terjadi akibat adanya erosi atau 
pelarutan batu kapur. Bekas erosi membentuk cekungan dan 
cekungan terisi air sehingga terbentuklah danau. Contohnya Dolin, 
Polte dan Lokva di daerah Gunung Kidul 

Air danau berasal dari hujan, aliran air dipermukaan bumi, dan resapan air 
tanah. Air yang masuk ke danau memiliki sifat yang beragam. Faktor yang 
mempengaruhi kualitas air yang masuk ke danau ditentukan oleh jenis 
tanah, vegetasi dan berbagai kegiatan manusia. Pemukiman, sawah dan 
industri dapat menghasilkan air limbah. Perputaran air di danau dapat 
terjadi karena angin. Air akan tercampur dari lapisan dan suhu yang 
berbeda. Perputaran air ini penting untuk kehidupan berbagai mahluk di 
danau. Tanpa adanya perputaran air, kehidupan dalam danau akan 
kekurangan oksigen. 

Danau merupakan salah satu bentang alam yang penting bagi suatu 
daerah, karena dapat menjadi sumber air untuk berbagai kepentingan, 
antara lain : sumber air tawar (misalkan Situ Cipondoh di Kota Tangerang 
adalah sumber air tawar untuk kehidupan masyarakat),  untuk pembangkit 
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listrik, mengatur tata air dan mengendalikan banjir, penghasil ikan dan 
untuk pengairan sawah dan ladang, pencegah banjir dan sarana rekreasi, 
edukasi serta olah raga. 

Faktor-faktor yang dapat mengancam kelestarian danau tersebut dapat 
bersifat alami atau tanah longsor karena kegiatan manusia. Beberapa 
faktor yang dapat mengancam danau antara lain: 

 Sedimentasi karena ditimbulkan oleh erosi Daerah Aliran Sungai 
(DAS); 

 Pencemaran oleh berbagai bahan buangan seperti minyak, pupuk, 
pestisida dan pencemaran padat; 

 Pengambilan sumberdaya yang berlebihan seperti ikan atau pasir; dan 
 Memasukkan jenis tumbuhan atau hewan baru yang dapat menggangu 

keseimbangan ekosistem dan mematikan jenis yang asli. 
 

Untuk mengatasi kerusakan danau alami serta pelestariannya, beberapa 
upaya yang dapat dilakukan antara lain (KLH, 2009): 

 Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengetahuan tentang 
ekosistem danau melalui pendidikan lingkungan hidup (PLH);  

 Pemantauan secara berkala kualitas danau 
 Pengeloan terpadu baik lahan sepadan danau, sabuk hijau sekitar 

danau, penataan ruang atau zonasi lahan sempadan dan perairan, 
penentuan baku mutu air, daya tampung pencepar,  

 Penertibajn introduksi jenis dan asal benih ikan di luar danau 
 Pengendalian tumbuhan air, 
 Melakukan konservasi keanekaragaman hayati yang ada di danau 
 Pengembangan program pembinaan dan percontohan perikanan 

ramah lingkungan 
 Pengendalian tumbuhan air 
 Penentuan luas, zona dan jenis tumbuhan air pada danau prioritas 
 Pemanfaatan tumbuhan air untuk bahan baku kerajinan dan 

produksi, pembuatan biogas dan kompos 
 Penertiban transportasi air untuk pencegahan tumpahan dan 

buangan bahan bakar minyak 
 Sistem perizinan kegiatan pada danau atau yang berkaitan dengan 

danau 
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7) Ekosistem Gambut 
Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang mempunyai 
karakteristik yang unik dan rapuh serta merupakan satu kesatuan utuh 
menyeluruh dalam kesatuan hidrologis gambut yang saling 
mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 
produktivitasnya.Gambut sendiri merupakan material organik yang 
terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang telah 
terdekomposisi serta terakumulasi pada daerah rawa atau genangan 
air. Sifat gambut dibagi menjadi 2 yakni sifat fisik dan sifat kimia 
(Nasjiyati et al, 2005) : 

Sifat Fisik  

(1) Tingkat kematangan gambut :Karena dibentuk dari bahan, 
kondisi lingkungan, dan waktu yang berbeda,tingkat 
kematangan gambut bervariasi. Gambut yang telah matang 
akancenderung lebih halus dan lebih subur. Sebaliknya yang 
belum matang,banyak mengandung serat kasar dan kurang 
subur. Serat kasar merupakanbagian gambut yang tidak lolos 
saringan 90 mesh (90 lubang/inci persegi). 

(2) Warna : bahan asal gambut berwarna kelabu, coklat atau 
kemerahan tetapisetelah dekomposisi muncul senyawa-
senyawa yang berwarna gelapsehingga gambut umumnya 
berwarna coklat sampai kehitaman. Warnagambut menjadi 
salah satu indikator kematangan gambut. Semakin 
matang,gambut semakin berwarna gelap.  

(3) Bobot jenis :Gambut memiliki berat jenis yang jauh lebih 
rendah dari pada tanah aluvial. Semakin matang gambut maka 
akansemakin besar berat jenisnya. 

(4) Kapasitas menahan air :Gambut memiliki porositas yang tinggi 
sehingga mempunyai daya menyerapair yang sangat 
besar.gambut memiliki kemampuan sebagai penambat air 
(reservoir)yang dapat menahan banjir saat musim hujan dan 
melepaskan air saatmusim kemarau sehingga intrusi air laut 
saat kemarau dapat dicegahnya. 

(5) Kering Tak Balik / Hydrophobia Irreversible :gambut yang 
sudah mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit  
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(6) menyerap air kembali.Gambut yang telah mengalami 
kekeringan ekstrim ini memiliki bobot isiyang sangat ringan 
sehingga mudah hanyut terbawa air hujan, strukturnyalepas-
lepas seperti lembaran serasah, mudah terbakar, dan sulit 
ditanamikembali. 

(7) Daya Hantar Hidrolik :Gambut memiliki daya hantar hidrolik 
(penyaluran air) secara horisontal(mendatar) yang cepat 
sehingga memacu percepatan pencucian unsur-unsurhara ke 
saluran drainase. Sebaliknya, gambut memiliki daya hidrolik 
vertikal(ke atas) yang sangat lambat. Akibatnya, lapisan atas 
gambut seringmengalami kekeringan, meskipun lapisan 
bawahnya basah. Hal ini jugamenyulitkan pasokan air ke 
lapisan perakaran. Daya hidrolik air ke atashanya sekitar 40 - 
50 cm. 

(8) Daya Tumpu :Gambut memiliki daya dukung atau daya tumpu 
yang rendah karenamempunyai ruang pori yang besar 
sehingga kerapatan tanahnya rendahdan bobotnya ringan. 

(9) Penurunan Permukaan Tanah : setelah dilakukan drainase atau 
reklamasi gambut berangsur akan kempes dan mengalami 
penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh proses 
pematangan gambut dan berkurangnya kandungan air.  

(10) Mudah Terbakar :Lahan gambut cenderung mudah 
terbakar karena kandungan bahan organikyang tinggi dan 
memiliki sifat kering tak balik, porositas tinggi, dan dayahantar 
hidrolik vertikal yang rendah. Kebakaran di tanah gambut 
sangatsulit untuk dipadamkan karena dapat menembus di 
bawah permukaan tanah. 

Sifat Kimia 

Sifat kimia pada gambut dilihat dari tingkat kesuburannya 
dimana  tanah gambut umumnya memiliki kesuburan yang 
rendah, ditandai dengan pH rendah (masam), ketersediaan 
sejumlah unsur hara makro (K, Ca, Mg,P) dan mikro (Cu, Zn, 
Mn, dan Bo) yang rendah, mengandung asam-asamorganik 
yang beracun, serta memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) 
yangtinggi tetapi Kejenuhan Basa (KB) rendah. 
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Berdasarkan tingkat dekomposisi bahan organiknya, gambut dibedakan 
menjadi 3 yaitu : 
a. Fibrik : gambut masih muda dengan tingkat pelapukan awal dan lebih 

dari ¾ bagian volumenya berupa serat kasar, air perasan berwarna 
bening atau jernih 

b. Hemik : gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang, bagian 
yang masih berupa serat kasar sekitar ¼ hingga kurang dari ¾ bagian, 
air perasan berwarna coklat dan mengandung bahan yang tidak larut.  

c. Saprik : gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). 
Bagian yang masih berupa serat kasar kurang dari ¼ bagian, air 
perasan berwarna hitam.  

Strategi dan rencana tindak nasional pengelolaan lahan gambut 
berkelanjutan menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi ke-4 
dunia terkait dengan luas lahan gambut yakni sekitar 20 juta ha setelah 
Kanda (170 juta ha), Uni Soviet (150 ha), dan Amerika Serikat (40 juta ha). 
Data luas lahan gambut di Indonesia belum dibakukan, oleh karena itu 
data luasan yang dapat digunakan dalam kisaran 13,5 – 26,5 juta ha. Luas 
lahan gambut di Indonesia berdasarkan luasnya berada di pulau Sumatera, 
Kalimantan, dan Papua. 

Gambut memiliki beberapa fungsi, antara lain :(KLH, 209) 
a. Fungsi Pengaturan Hidrologi : gambut merupakan penyangga 

penting bagi sistem hidrologis dimana gambut dapat mengandung 
lebih dari 90% air dari satuan volumenya hingga sehingga 
berperan sebagai penyimpan air terutama pada gambut yang tebal 
dan mempunya kubah. Kubah ini berperan ganda sebagai 
penyimpan air dan penyalur air ke sekitar kaki kubah sampai ke 
sungai ketika terjadi penurunan muka air di musim kemarau. Dapat 
dikatakan bahwa fungsi gambut dapat sebagai supply air dan 
pengendali banjir.  

b. Fungsi Kestabilan Iklim : gambut memiliki unsur Carbon ( C ) yang 
sangat besar, dimana gambut di Indonesia memiliki cadangan 
karbon sebesar 46 GT (catatan 1 GT sama dengan 99 ton) atau 9 – 
14% dari karbon yang terdapat dalam gambut di dunia. Gambut 
berperan sebagai penjaga iklim global, apabila gambut terbakar 
atau mengalami kerusakan materi ini akan mengeluarkan gas 
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terutama CO2, N2O, dan CH4 ke udara yang secara langsung akan 
berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia.  

c. Fungsi Produksi (Ekonomi) : secara ekonomi, lahan gambut 
berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian atau 
perkebunan.  

 
Lahan gambut juga bermanfaat sebagai ekosistem yang memberikan 
habitat bagi flora dan fauna.Seperti di Danau Sentarum di Kalimantan Barat 
setidaknya terdapat 25 jenis ikan, kemudian di Taman Nasional Berbak, 
Jambi terdapat 260 spesies tumbuhan. 
 

 

Danau Sentarum, Kalimantan Barat          Taman Nasional Berbak, Jambi 

Gambar 22.  Ekosistem Gambut yang dijadikan Taman Nasional 

Beberapa jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi antara 
lainjelutung (Dyeracustulata), ramin (Gonystylus bancanus), dan Meranti 
(Shorea spp), Kempas (Koompassiamalaccensis), Punak (Tetramerista 
glabra), perepat (Combretocarpus royundatus), Pulai rawa(Alstonia 
pneumatophora), Terentang (Campnosperma spp), Bungur (Lagestroemia 
spesiosa), danNyatoh (Palaquium spp) (Iwan Tricahyo W, Labueni Siboro, 
dan Suryadiputra, 2004). 
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Jelutung  Meranti         Pulai 

Gambar 23.  Jenis Flora pada Ekosistem Gambut 

Sedangkan satwa langka pada habitat ini antara lain buaya sinyulong 
(Tomistoma schlegelii), harimausumatera (Panthera tigris sumatrae), 
beruang madu (Helarctos malayanus), tapir (Tapirus indicus),mentok rimba 
(Cairina scutulata), dan bangau tongtong (Leptoptilos javanicus) yang 
merupakansalah satu spesies burung air yang dilindungi.  

 

Buaya Sinyulong        Bangau Tongtong            Mentok Rimba 

Gambar 24.  Jenis Fauna pada Ekosistem Gambut 

8) Ekosistem Sabana 

Sabana merupakan padang rumput yang dipenuhi oleh semak perdu dan 
diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar, 
seperti palem dan akasia. Sistembiotik ini biasanya terbentuk di antara 
daerah tropis dan subtropis. Sabana memiliki ciri-ciri antara lain: 
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a) Suhu udara di daerah sabana tetap sama sepanjang tahun, yaitu 
hangat. b) Hujan terjadi secara musiman, dimana sabana akan berubah 
menjadi semak belukar apabila terbentuk mengarah ke daerah yang 
intensitas hujannya makin rendah dan Sabana akan berubah menjadi hutan 
basah apabila mengarah ke daerah yang intensitas hujannya makin tinggi. 
Jenis hewan yang hidup di daerah sabana antara lain hewan jenis 
karnivora dan herbivora. Di Indonesia terdapat beberapa daerah sabana 
yang menarik untuk diketahui : 

 

Gambar 25.  Ekosistem Sabana  

9) Ekosistem Stepa 

Stepa merupakan suatu dataran tanpa pohon (kecuali yang berada di dekat 
sungai atau danau), hampir mirip dengan prairie, dimana prairie pada 
umumnya oleh rumput tinggi, sedangkan stepa umumnya ditumbuhi 
rumput pendek. Stepa dapat berupa semi-gurun, atau ditutupi oleh rumput 
atau semak, atau keduanya, tergantung dari musim dan garis 
lintang.Daerah di Indonesia yang banyak memiliki stepa yaitu di Nusa 
Tenggara Timur.Ciri-ciri stepa antara lain : 

a. Curah hujanya relatif rendah turun 
b. Curah hujan tidak teratur antara 250 – 500 mm/tahun 
c. Memiliki beberapa jenis rumput yang tinggi hingga mencapai 

ketinggian 3,5 m 
d. Tanah pada umumnya tidak mampu menyimpan air yang disebabkan 

oleh rendahnya tingkat porositas tanah dan sistem penyaluran yang 

   
Taman Nasional Baluran, 

Jawa Timur 

 

Sabana Cikasur, Gunung 
Argopuro, Jawa Timur 

 

Sabana Sembalun, Gunung 
Rinjani, Lombok 
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kurang baik, sehingga menyebabkan rumput-rumput tumbuh dengan 
subur 

e. Memiliki pohon yang khas yaitu akasia dan fauna yang hidup di stepa 
antara lain herbivora dan karnivora  

 

Gambar 26.  Daerah Stepa di Pulau Timur, Nusa Tenggara 

 

10) Ekosistem Gua 

Ekosistem gua disebut juga dengan karst. Ciri-ciri gua atau karst adalah  :  

a) terdapatnya cekungan tertutup dan atau lembah kering dalam 
berbagai ukuran dan bentuk,  

b) langkanya atau tidak terdapatnya drainase/ sungai permukaan,  
c) terdapatnya goa dari sistem drainase bawah tanah,  
d) adanya sungai-sungai di bawah permukaan tanah,  
e) terdapat bukit-bukit kecil,  
f) sungai-sungai yang nampak dipermukaan hilang dan terputus ke 

dalam tanah,   
g) adanya endapan sedimen lempung berwama merah hasil dari 

pelapukan batu gamping, dan  
h) permukaan yang terbuka nampak kasar, berlubang-lubang dan 

runcing.  
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Menurut Rahmadi Cahyo, 2007 Ekosistem gua atau karst terbagi menjadi 
empat zona antara lain : 

a. Mulut gua : merupakan daerah yang menghubungkan luar gua 
denganlingkungan gua dan masihmendapatkan cahaya matahari 
dan kondisi lingkungannya masih sangat dipengaruhioleh 
perubahan lingkungan luar gua. Temperatur dan kelembaban 
berfluktuasitergantung kondisi luar gua. Mulut gua mempunyai 
komposisi fauna yang mirip dengankomposisi fauna di luar gua. 
Kondisi iklim mikro di mulut gua masih sangat dipengaruhioleh 
perubahan kondisi di luar gua.  

b. Zona peralihan atau zona remang‐remang:  kondisi sudah 
gelap namun masih dapatterlihat berkas cahaya yang memantul 
dinding gua yang tergantung tipe gua. Di zonaperalihan kondisi 
lingkungan masih dipengaruhi oleh luar gua yaitu masih 
ditemukanaliran udara. Temperatur dan kelembaban masih 
dipengaruhi lingkungan luar gua.Komposisi fauna mulai berbeda 
baik jumlah jenis maupun individu.Kemelimpahan jenisdan individu 
lebih sedikit dibandingkan di daerah mulut gua. 

c. Zona gelap :  daerahyang gelap total sepanjang masa, kondisi 
temperatur dan kelembaban mempunyaifluktuasi yang sangat kecil 
sekali. Jenis fauna yang ditemukan sudah sangat khas dantelah 
teradaptasi pada kondisi gelap total. Fauna yang ditemukan 
biasanya mempunyaijumlah individu yang kecil namun mempunyai 
jumlah jenis yang besar (Deharveng andBedos 2000).  

d. Zona gelap total : sama sekali tidakterdapat aliran udara kondisi 
temperatur dan kelembaban mempunyai fluktuasi yangsangat 
kecil. Biasanya mempunyai kandungan karbondioksida yang sangat 
tinggi. Zonaini biasanya terdapat pada sebuah ruangan yang 
lorongnya sempit dan berkelok‐kelok. 
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Gambar 27.  profil gua menurut pembagian zona (modifikasi dari Howard, 1990) 

Gua merupakan sebuah ekosistem yang khas, dimana gua bukanlah 
ekosistem tertutup tetapi merupakan sebuah ekosistem yang 
terbukadimana semua komponen saling berkaitan baik dalam lingkungan 
gua maupunlingkungan luar gua. Kondisi gelap total tidak memungkinkan 
produsen utama seperti dilingkungan luar gua dapat hidup. Hal ini 
menyebabkan tumbuhan hijau sebagai sumberutama energi di ekosistem 
lain di luar gua tidak ditemukan di dalam gua. Sehinggaenergi dalam gua 
merupakan sumber energi yang allochtonous dan sangat bergantungpada 
produktivitas mikroorganisme yang ada dalam gua maupun sumber‐sumber 
lainyang berasal dari luar gua. Menurut Gnaspini dan Trajano terdapat 5 
tipe gua berdasarkan kemelimpahan dan jenis sumber pakan : 

 Oligotrophic yaitu gua yang mempunyai jumlah ketersediaan 
bahan organik yang rendahyang berasal dari hewan atau 
tumbuhan 

 Eutrophic adalah gua yang mempunyaiketersediaan bahan 
organik yang sangat tinggi, umumnya berasal dari hewan 
khususnyaguano kelelawar 

 Distrophic adalah gua yang ketersediaan bahan organik berasal 
daritumbuhan yang terbawa banjir 

 Mesotrophic adalah gua yang berada pada tingkatmenengah 
antara tiga tipe tersebut dan dicirikan dengan ketersediaan bahan 
organikdari hewan dan tumbuhan dalam jumlah yang sedang 
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 Poecilotrophic adalah gua yangmerupakan pemanjangan bagian 
gua dengan suplai energi yang berbeda denganrentang bagian 
oligotrophic sampai eutrophic 
 

Kawasan karst di Indonesia mencakup luas sekitar 15,4 juta ha dan 
tersebar hampir di seluruh Indonesia. Perkiraan umur dimulai sejak 470 
juta tahun lalu sampai yang terbaru sekitar 700.000 tahun. Keberadaan 
kawasan ini menunjukkan bahwa pulau-pulau Indonesia banyak yang 
pernah menjadi dasar laut, namun kemudian terangkat dan mengalami 
pengerasan.Wilayah karst biasanya berbukit-bukit dengan banyak gua. 

Kawasan gua menyimpan kekayaan flora dan fauna yang sangat tinggi, 
flora yang hidup di ekosistem ini antara lain anggrek, paku‐pakuan, palem 
dan pandan.  Beberapa adaptasi flora terhadap kondisi lingkungan karst 
adalahkemampuanhidup di puncak bukit dengan 196ystem perakaran yang 
sangat panjang mampu menembuscelah rekahan batu karst dan mencapai 
batas sumber air, contoh pohon beringin (Ficusspp.). Jenis-jenis fauna 
yang hidup di ekosistem gua juga beraneka ragam antara lain gelatik Jawa 
yang hidup di tebing-tebing pantai selatan di Gunung Kidul,  gua di daerah  
Gunung sewu ditemukan  kepiting gua (Sesarmoides jacobsoni) dan 
udanggua (Macrobrachium poeti).Serta fauna yang sering ditemukan hidup 
di gua yaitu kelelawar baik jenis-jenis pemakan serangga maupun 
pemakan buah.Selain itu burung wallet juga sangat banyak ditemukan di 
gua‐gua di pesisir selatan Gunung Kidul dan memberikan fungsi 
ekonomidan ekologi tersendiri. 
 

 
Gambar 28.  Ekosistem Gua di Gunung Kidul 
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Gambar 29. Kelelawar, salah satu fauna yang hidup di ekosistem gua 

 
11) Ekosistem Hutan Hujan Tropis 

Berdasarkan atas faktor lingkungan yang memiliki pengaruh dominan 
terhadap bentuk susunan komunitas atau ekosistem hutan, maka 
ekosistem hutan dikelompokan ke dalam dua formasi yaitu formasi klimatis 
dan formasi edafis. Ekosistem hutan hujan tropis merupakan tipe 
ekosistem hutan yang terbentuk karena pengaruh faktor formasi klimatis 
yaitu formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh 
unsur-unsur iklim seperti temperatur, kelembaban udara, intensitas 
cahaya, dan angin (Indriyanto, 2006). 
 
ciri ekosistem hutan hujan tropis, yaitu: 

(1) Hutan hujan tropis terbentuk oleh vegetasi klimaks pada daerah 
dengan curah hujan 2.000 – 4.000 mm/tahun dengan tingkat 
kelembaban yang tinggi yaitu rata-rata 80% 

(2) Hutan hujan tropis terdapat pada wilayah yang memiliki tipe iklim 
A dan B atau pada daerah yang terlalu basah. 

(3) Tegakan hutan tropis didominasi oleh pepohonan yang selalu hijau 
dengan tingkat keragaman yang tinggi dan membentuk lapisan 
tajuk yang berlapis-lapis dan rapat. 

(4) Adanya tumbuhan yang memanjat, menggantung, dan menempel 
pada dahan-dahan pohon seperti rotan, anggrek dan paku-pakuan. 

(5) Adanya komunitas tanaman toleran dan intoleran dengan faktor 
pembatas cahaya. 

(6) Hutan Hujan tropis memiliki kecepatan daur ulang yang sangat 
tinggi sehingga kaya unsur hara. 

(7) Menurut Santoso (1996); Direktorat Jenderal Kehutanan (1976) 
dalam Indriyanto (2006) menyebutkan bahwa hutan hujan tropis 
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dibedakan menjadi tiga zona atau wilayah berdasarkan ketinggian 
tempat dari permukaan laut, yaitu: 

 Zona 1 dinamakan hutan hujan tropis bawah, karena 
terletak pada daerah dengan ketinggian tempat 0-1.000 
mdpl. 

 Zona 2 dinamakan hutan hujan tropis tengah, karena 
terletak pada daerah dengan ketinggian tempat 1.000-
3.300 mdpl. 

 Zona 3 dinamakan hutan hujan tropis atas, karena terletak 
pada daerah dengan ketinggian tempat 3.300-4.100 mdpl. 

 
Hutan hujan tropis memiliki fungsi antara lain : 

 Menyediakan rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan. Hutan 
hujan merupakan rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan 
hewan di dunia, termasuk diantaranya spesies yang terancam 
punuah. Saat hutan ditebangi, banyak spesies yang harus 
menghadapi kepunahan. Beberapa spesies di hutan hujan 
hanya dapat bertahan hidup di habitat asli mereka. Kebun 
binatang tidak dapat menyelamatkan seluruh hewan. 

 Membantu menstabilkan iklim dunia. Hutan hujan membantu 
menstabilkan iklim dunia dengan cara menyerap karbon 
dioksida dari atmosfer. Pembuangan karbon dioksida ke 
atmosfer dipercaya memberikan pengaruh bagi perubahan 
iklim melalui pemanasan global. Karenanya hutan hujan 
mempunyai peran yang penting dalam mengatasi pemanasan 
global. Hutan hujan juga mempengaruhi kondisi cuaca lokal 
dengan membuat hujan dan mengatur suhu. 

 Melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi.  Akar tumbuhan, 
kanopi serta tumbuhan bawah memiliki fungsi untuk 
melindungi curahan hujan yang dapat menyebabkan erosi 
pada musim penghujan, sementara akar tanaman dapat 
berfungsi menyerap air hujan dan menjadikan cadangan di 
tanah sehingga di musim kemarau tidak mengalami kekeringan 

 Sumber dari obat-obatan dan makanan.  Kekayaan hayati 
tumbuhan yang menjadi bagian hutan hujan tropis menjadi 
sumber pangan dan obat-obatan. 
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 Menyokong kehidupan manusia.. Di beberapa wilayah di 
Indonesia, masyarakat hidup sangat tergantung dengan hutan 
hujan tropis, baik untuk sumber makanan yang diperoleh 
langsung dari tumbuhan dan hewan yang ada dihutan maupun 
untuk sumber air. 

 Merupakan  tempat menarik untuk dikunjungi.  Kekayaan 
hayati, lansekap dari hutan hujan tropis menarik untuk 
dikunjungi dan menjadi salah satu obyek wisata alam. 

Permasalahan Hutan Hujan Tropis 
 

 Salah satu sebab utama perusakan hutan hujan tropis adalah 
penebangan hutan.  Walau penebangan hutan dapat dilakukan 
dalam aturan tertentu yang mengurangi kerusakan lingkungan, 
kebanyakan penebangan hutan di hutan hujan sangat 
merusak. Pohon-pohon besar ditebangi dan diseret sepanjang 
hutan, sementara jalan akses yang terbuka membuat para 
petani miskin mengubah hutan menjadi lahan pertanian.  

 Kebakaran hutan baik yang disebabkan oleh manusia maupun 
alam seperti musim kemarau yang panjang yang telah memicu 
kebakaran hutan, merupakan penyebab hancurnya ekosistem 
hutan hujan tropis 

 Pertambangan, wilayah hutan hujan tropis bukan hanya kaya 
oleh flora dan fauna namun juga aneka tambang, di Indonesia 
hutan hujan tropis seperti di kawasan Halimun Salak juga 
memiliki kekayaan bahan tambang seperti emas, gas sehingga 
menarik minat masyarakat maupun pengusaha untuk 
mengeksploitasi kawasan hutan ini.  

 Masih banyak lagi hal yang merusak yang secara tidak 
langsung  yaitu melalui kebijakan-kebijakan peruntukan lahan 
yang kurang bijaksana dan tepat, misalkan pembangunan jalan 
yang memotong kawasan hutan tropis, alih fungsi lahan 
menjadi lahan perkebunan sawit, dll. 

 
Upaya untuk melindungi hutan hujan tropis dilakukan antara lain 
dengan menjadikan kawasan konservasi seperti cagar alam, taman 
nasional, dan bentuk lainnya. Juga mendorong masyarakat lokal yang 
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masih memiliki dan menerapkan pengetahuan lokal yang bijak dalam 
mengelola sumberdaya alam menjadi pengelola melalui hutan adat 
salah satunya. 

 
12) Ekosistem Sawah 
 
Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan. Umumnya 
sawah merupakan lahan usaha bidang pertanian yang secara fisik 
memiliki permukaan yang rata, dilengkapi dengan pematang, dan 
tujuan utama pembukaan lahannya adalah untuk ditanami padi. Sawah 
khususnya sawah basah,  memiliki kondisi tanah yang sedikit berair 
sebab beberapa jenis tanaman padi memang menyukai kondisi 
tersebut. Ekosistem sawah merupakan bagian dari pertanian memiliki 
sistem lebih sederhana dan monokultur,  sehingga ditinjau dari segi 
teoritik  ekosistem sawah merupakan ekosistem yang tidak stabil. Ada 
banyak faktor yang mempengaruhi kestabilan dari ekosistem sawah ini 
antara lain interaksi antara komponen ekosistem di dalam sawah itu 
sendiri. Komponen dalam ekosistem sawah mencakup semua 
komponen abiotik dan biotik yang ada di dalam lingkungan sawah itu 
sendiri mulai dari tanah, bebatuan, padi, hama, predator dan masih 
banyak lagi lainnya. 
 
Berbicara hama, dalam ekosistem sawah bisa dibagi menjadi dua yakni 
parasitoid dan juga predator. Berdasarkan penelitian lanjutan 
ditemukan fakta bahwa sedikitnya ada 700 jenis hama yang ada di 
dalam eksoistem sawah salah satunya adalah wereng batang coklat 
atau WBC. Wereng ini dimasukkan ke dalam kelompok predator yang 
bersifat polifag, yakni memangsa serangga yang hidup di persawahan. 
Oleh karena sifat tersebut sehingga  WBC ini dianggap sebagai metode 
non-kimia untuk menanggulangi gangguan serangga di sawah. 
Penggunaan metode alamiah ini akan membuat ekosistem sawah lebih 
stabil sebab penggunaan bahan kimia bisa direduksi. Pada ekosistem 
sawah, musuh alami semacam WBC sangat diperlukan sebab 
keseimbangan biologis bisa tercapai secara alami tentunya. 
 
Serangga yang ada di persawahan juga merupakan komponen biotok 
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ekosistem sawah,  disebut juga dengan istilah organism pengganggu 
tanaman atau OPT. Salah satu faktor yang menyebabkan keberadaan 
OPT  melimpah adalah karena makanan tersedia sepanjang waktu dan 
di semua tempat. Untuk menjamin keberhasilan pertanian, tentu OPT 
ini harus ditanggulangi dengan cara yang terpadu. Salah satu caranya 
adalah dengan memahami konsep mekanisme alamiah yakni 
predatisme, parasitisme, patogenesitas, suksesi, produktivitas, 
keanekaragaman hayati, intraspesies spesies dan lainnya. Semua sifat 
dan mekanisme alamiah ini merupakan bentuk interaksi alam yang bisa 
diambil celahnya dan digunakan untuk menstabilkan ekosistem 
sekaligus menyukseskan kegiatan pertanian. 
 
Hal lain yang penting dalam ekosistem sawah adalah persoalan irigasi 
atau usaha manusia dalam mengairi lahan persawahan agar 
pertumbuhan padi lebih terjamin. Ada beragam model irigasi mulai dari 
yang alamiah sampai yang buatan. Kegiatan irigasi ini berperan juga 
dalam hal menstabilkan ekosistem persawahan. 
 
Selain sawah basah, di Indonesia juga dikenal dengan sawah tadah 
hujan yang umumnya berlokasi di dataran tinggi (upland area), sawah 
rawa, sawah irigasi, dan sawah pasang surut yang umumnya terdapat 
di pinggir pantai. 
Saat ini dengan bertambahnya populasi penduduk, ekosistem sawah 
terutama di pulau Jawa semakin berkurang. Umumnya area sawah 
dijadikan pemukiman dan bahkan kawasan industri.  Misalkan saja di 
Karawang sebagai salah satu sentra padi, luasan sawah sudah semakin 
berkurang digantikan dengan kawasan-kawasan industri dan 
pemukiman penduduk. 

 
13) Ekosistem Agroekosistem 
 
Bebeberapa pengertian tentang agroekosistem sudah banyak 
dirumuskan antara lain : 

 Agroekosistem adalah sistem interaksi antara manusia dan 
lingkungan biofisik, sumber daya pedesaan dan pertanain guna 
meningkatkan kelangsungan hidup penduduknya.    
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 Agroekosistem adalah manusia dengan sengaja merubah 
ekosistem alami dimana ia merupakan bagiannya, dengan 
menciptakan suatu ekosistem baru yang khusus dibuat untuk 
kepentingan pertanian. 

 
Sama halnya dengan ekosistem alami, komponen agroekosistem terdiri 
dari komponen biotik dan abiotik : 
 Komponen Biotik 

a. Produsen Jasad-jasad hidup yang mampu menangkap 
energi matahari dan membentuk bahan-bahan yang 
mengandung energi (tumbuh-tumbuhan berklorofil hijau). 

b. Konsumen Jasad-jasad hidup yang memakan tumbuh-
tumbuhan dan atau hewan; mampu membentuk bahan-
bahan organis yang lebih tinggi mutunya dari bahan yang 
dimakannya. Konsumen terbagi menjadi herbivora, 
karnivora, omnivora. 

c. Dekomposer Jasad-jasad hidup (mikrobia) yang dapat 
mengurai sisa-sisa dari jasad hidup yang mati (proses 
mineralisasi) 

d. Tanaman atau vegetasi Tanaman dalam agroekosistem 
berfungsi sebagai produsen atau unsur/ komponen yang 
diusahakan oleh manusia untuk budidaya. 

e. Hewan Hewan sebagai penyeimbang atau pendukung 
komponen-komponen dalam agroekosistem. Contoh : 
cacing membantu menyuburkan tanah. 

 Komponen Abiotik; air, udara, tanah, cahaya, salinitas. 
 
Agroekosistem umumnya mengalami permasalahan antara lain: 
(1) Degradasi lahan. Kekeliruan pembukaan dan pengelolaan lahan 

dengan sistem pembukaan lahan secara tebas-bakar (slash and 
burn) dan biasanya terletak pada lahan yang miring merupakan 
penyebab erosi. Pembakaran lahan setiap tahun pada tempat yang 
sama juga menjadi tidak baik, karena akan banyak merusak tanah, 
yang akhirnya menurunkan produktivitas tanah. Pembakaran sisa-
sisa tanaman tiap tahun akan mempercepat proses pencucian dan 
pemiskinan tanah. Merosotnya kadar bahan organik tanah akan 
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memperburuk sifat fisik dan kimia tanah. Struktur tanah menjadi 
tidak stabil, bila terjadi hujan maka pukulan butir hujan akan cepat 
menghancurkan agregat tanah, dan partikel-partikel tanah yang 
halus akan mengisi ruang pori. Terisinya ruang pori oleh partikel 
tanah menyebabkan turunnya kapasitas infiltrasi tanah dan 
meningkatkan aliran permukaan dan mempercepat laju erosi 
tanah. Hilangnya lapisan atas tanah karena erosi menyebabkan 
produktivitas lahan menurun. 

(2) Kerusakan Tubuh Tanah. Tanah sebagai suatu sistem dinamis, 
selalu mengalami perubahan-perubahan, yaitu perubahan segi 
fisik, kimia ataupun biologi tanahnya. Perubahan-perubahan ini 
terutama karena pengaruh berbagia unsur iklim, tetapi tidak sedikit 
pula yang dipercepat oleh tindakan atau perlakuan manusia. 
Kerusakan tubuh tanah yang diakibatkan berlangsungnya 
perubahan-perubahan yang berlebihan misalnya kerusakan dengan 
lenyapnya lapisan atas tanah yang dikenal dengan nama erosi. 
Meningkatnya erosi dapat diakibatkan oleh hilangnya vegetasi 
penutup tanah dan kegiatan pertanian yang tidak mengindahkan 
kaidah konservasi tanah. Erosi tersebut umumnya mengakibatkan 
hilangnya tanah lapisan atas yang subur dan baik untuk 
pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu erosi mengakibatkan 
terjadinya kemunduran sifat-sifat fisik dan kimia tanah. Erosi 
merupakan penyebab utama kerusakan lahan dan lingkungan. 
Permasalahan degradasi lahan dan beratnya erosi disebabkan oleh 
1) curah hujan yang mempunyai nilai erosivitas tinggi, 2) tanah 
peka erosi, 3) kemiringan lereng melebihi batas kemampuan lahan 
untuk tanaman pangan, 4) cara pengelolaan tanah dan tanaman 
yang salah termasuk kebiasaan membakar dan cara pembukaan 
lahan yang salah, dan 5) tindakan konservasi lahan yang belum 
memadai.  

(3) Dampak Pemupukan yang Berlebihan. Pemupukan dilakukan untuk 
memberikan zat makanan yang optimal kepada tanaman, agar 
tanaman dapat memberikan hasil yang cukup. Pemupukan dan 
pupuk buatan dapat menyebabkan tanah menjadi asam (pH tanah 
menurun). Jika tanah menjadi asam, produktivitas tanaman 
pertanian akan merosot. Selain itu, unsur nitrogen yang terkandug 



| Saka Kalpataru214
 

di dalam pupuk dapat menyebabkan terbentuknya larutan nitrit di 
dalam tanah. Larutan nitrit itu dapat meresap ke dalam sumur 
penduduk yang berdekatan. Pemupukan yang berlebihan dan larut 
ke dalam air juga dapat menyebabkan meningkatkan kesuburan 
sungai (eutrofikasi). Ganggang dan tumbuhan sungai, misalnya 
eceng gondok, tumbuh dengan subur. Akibatnya hewan-hewan air 
akan kekurangan oksigen sehingga mengalami kematian. Selain 
itu, meningkatnya kesuburan tumbuhan air dapat menyebabkan 
terjadinya pendangkalan pada waduk dan bendungan.  

(4) Lahan pertanian terbatas/semakin sempit. Dalam suatu 
agroekosistem, khusunya yang diolah sedemikian rupa untuk 
memenuhi kebutuhan manusia dibidang pertanian,  pasti 
membutuhkan lahan untuk mengelola sumber daya yang ada. 
Namun, akibat dari pertambahan penduduk yang makin meningkat 
dari tahun ke tahun mengakibatkan penggunaan lahan untuk 
pemukiman dan industri semakin besar sehingga lahan yang 
dulunya sebagai lahan pertanian menjadi semakin sempit. Dan lagi 
lahan pertanian di Indonesia banyak pula yang belum benar-benar 
dimanfaatkan untuk pertanian karena lahan tersebut berupa lahan 
kritis dan gambut yang memerlukan perlakuan dan penanganan 
lebih apabila dijadikan lahan untuk pertanian. Untuk lahan-lahan 
kritis, gambut, serta tanah kosong yang tidak dimanfaatkan 
akhirnya dialihfungsikan untuk daerah pemukiman maupun 
industri.  

(5) Ketergantungan Petani terhadap Pestisida, Pupuk Anorganik dan 
Varietas Unggul. Akibat petani yang mengintensifkan penggunaan 
pestisida untuk menanggulangi serangan hama dan penyakit pada 
tanaman yang dibudidayakannya, petani tersebut memiliki 
ketergantungan terhadap pestisida, karena minimnya pengetahuan 
petani untuk memanfaatkan pestisida nabati yang aman serta 
memanfaatkan musuh alami sesuai program PHT (Pemberantasan 
Hama Tanaman). Petani pada masa Revolusi Hijau lebih 
mempercayakan pestisida untuk memberantas hama dan penyakit 
yang menyerang karena pestisida tersebut bekerja efektif dan 
langsung ke sasarannya. Begitupula dengan ketersediaan pupuk 
anorganik untuk meningkatkan produksi pertanian, petani selalu 
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melakukan pemupukan intensif dengan pupuk anorganik bahkan 
terkesan berlebihan sehingga dalam usahataninya petani sangat 
bergantung kepada ketersediaan pupuk anorganik. Varietas unggul 
pun diperlukan sebagai modall untuk menghasilkan produksi yang 
tinggi pada masa Revolusi Hijau sehingga tanpa varietas yang 
unggul, petani merasa produksinya akan menurun dan tidak dapat 
menutupi biaya produksi sehingga petani mengalami kerugian.  

(6) Munculnya Ketahanan (Resistensi) Hama terhadap Pestisida.  
Timbulnya ketahanan hama terhadap pemberian pestisida yang 
terus menerus, merupakan fenomena dan konsekuensi ekologis 
yang umum dan logis. Munculnya resistensi adalah sebagai reaksi 
evolusi menghadapi suatu tekanan (strees). Karena hama terus 
menerus mendapat tekanan oleh pestisida, maka melalui proses 
seleksi alami, spesies hama mampu membentuk strain baru yang 
lebih tahan terhadap pestisida tertentu yang digunakan petani. 
Pada tahun 1947, dua tahun setelah penggunaan pestisida DDT, 
diketahui muncul strain serangga yang resisten terhadap DDT. 
Saat ini, telah didata lebih dari 500 spesies serangga hama telah 
resisten terhadap berbagai jenis kelompok insektisida.  

(7) Resurgensi Hama. Peristiwa resurgensi hama terjadi apabila 
setelah diperlakukan aplikasi pestisida, populasi hama menurun 
dengan cepat dan secara tiba-tiba justru meningkat lebih tinggi 
dari jenjang polulasi sebelumnya. Resurgensi sangat mengurangi 
efektivitas dan efesiensi pengendalian dengan pestisida. Resurjensi 
hama terjadi karena pestisida, sebagai racun yang berspektrum 
luas, juga membunuh musuh alami. Musuh alami yang terhindar 
dan bertahan terhadap penyemprotan pestisida, sering kali mati 
kelaparan karena populasi mangsa untuk sementara waktu terlalu 
sedikit, sehingga tidak tersedia makanan dalam jumlah cukup. 
Kondisi demikian terkadang menyebabkan musuh alami 
beremigrasi untuk mempertahankan hidup. Disisi lain, serangga 
hama akan berada pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. 
Sumber makanan tersedia dalam jumlah cukup dan pengendali 
alami sebagai pembatas pertumbuhan populasi menjadi tidak 
berfungsi. Akibatnya populasi hama meningkat tajam segera 
setelah penyemprotan.  
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(8) Ledakan Populasi Hama Sekunder. Dalam ekosistem pertanian, 
diketahui terdapat beberapa hama utama dan banyak hama-hama 
kedua atau hama sekunder. Umumnya tujuan penggunaan 
pestisida adalah untuk mengendalikan hama utama yang paling 
merusak. Peristiwa ledakan hama sekunder terjadi, apabila setelah 
perlakuan pestisida menghasilkan penurunan populasi hama 
utama, tetapi kemudian terjadi peningkatan populasi pada spesies 
yang sebelumnya bukan hama utama, sampai tingkat yang 
merusak. Ledakan ini seringkali disebabkan oleh terbunuhnya 
musuh alami, akibat penggunaan pestisida yang berspektrum luas. 
Pestisida tersebut tidak hanya membunuh hama utama yang 
menjadi sasaran, tetapi juga membunuh serangga berguna, yang 
dalam keadaan normal secara alamiah efektif mengendalikan 
populasi hama sekunder. Peristiwa terjadinya ledakan populasi 
hama sekunder di Indonesia, dilaporkan pernah terjadi ledakan 
hama ganjur di hamparan persawahan Jalur Pantura Jawa Barat, 
setelah daerah tersebut disemprot intensif pestisida Dimecron dari 
udara untuk memberantas hama utama penggerek padi kuning 
Scirpophaga incertulas. Penelitian dirumah kaca membuktikan, 
dengan menyemprotkan Dimecron pada tanaman padi muda, 
hama ganjur dapat berkembang dengan baik, karena parasitoidnya 
terbunuh. Munculnya hama wereng coklat Nilaparvata lugens 
setelah tahun 1973 mengganti kedudukan hama penggerek batang 
padi sebagai hama utama di Indonesia, mungkin disebabkan 
penggunaan pestisida golongan khlor secara intensif untuk 
mengendalikan hama sundep dan weluk. 

 
14) Ekosistem Hutan Kota 
 
Hutan Kota merupakan salah satu ekosistem buatan memiliki manfaat 
dan fungsi penting diwilayah perkotaan. Hutan kota merupakan 
komunitas tumbuh-tumbuhan berupa pohon dan asosiasinya yang 
tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar 
atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) 
hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi 
satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis. 
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Menurut Endes Dahlan, berdasarkan letaknya, hutan kota dapat dibagi 
menjadi lima yaitu : 

(1) Hutan Kota Permukiman. Hutan kota di sini bertujuan untuk 
membantu menciptakan lingkungan yang sejuk, segar dan 
nyaman serta menambah keindahan. Hutan Kota permukiman 
juga dapat digunakan untuk menangkal pengaruh polusi kota 
terutama polusi udara yang diakibatkan oleh adanya 
kendaraan bermotor. 

(2) Hutan Kota Industri, berperan sebagai penangkal polutan yang 
berasal dari kegiatankegiatan industri berupa polutan padat, 
cair, maupun gas.  

(3) Hutan Kota Wisata/Rekreasi, berperan sebagai sarana untuk 
memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat kota. Hutan Kota 
sebaiknya dilengkapi juga dengan sarana bermain untuk anak-
anak atau remaja, tempat peristirahatan serta sarana olah raga 
seperti untuk joging, kamping, panjat dinding dan lain 
sebagainya. 

(4) Hutan Kota Konservasi. Hutan kota ini untuk mencegah 
kerusakan, memberi perlindungan serta pelestarian terhadap 
objek tertentu, baik flora maupun faunanya serta ekosistem 
kota yang unik dan khas. 

(5) Hutan Kota Pusat Kegiatan. Hutan kota ini untuk meningkatkan 
kenyamanan, keindahan, dan produksi oksigen di pusat-pusat 
kegiatan kota seperti pasar, terminal, perkantoran, pertokoan 
dan lain sebagainya.  
 

pa :  
(1) Jalur Hijau. Jalur Hijau berupa peneduh jalan raya, jalur hijau di 

bawah kawat listrik tegangan tinggi, di kiri-kanan jalan kereta api, 
di tepi sungai dan di tepi jalan tol. 

(2) Taman Kota. Taman Kota adalah tanaman yang ditanam dan ditata 
sedemikian rupa, baik yang alami maupun buatan untuk 
menciptakan keindahan kota. 

(3) Kebun dan Halaman. Jenis pohon yang ditanam di kebun dan 
halaman terdiri atas jenis  pohon yang dapat menghasilkan buah. 
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(4) Kebun Raya, Hutan Raya, dan Kebun Binatang. Kebun raya, hutan 
raya dan kebun binatang dapat dimasukkan ke dalam salah satu 
bentuk Hutan Kota.  

(5) Hutan Lindung, daerah di dalam maupun di tepi kota dengan 
lereng yang curam harus dijadikan kawasan Hutan Kota untuk 
mencegah longsor. Demikian pula dengan daerah pantai yang 
rawan akan abrasi laut 

 
Bentuk Hutan Kota yang dikembangkan selama ini di Indonesia beru 
 
Fungsi dan mannfaat hutan kota diantaranya adalah sebagai berikut  
(Endes Dahlan 2002): 
(1) Identitas Kota, Jenis tanaman dapat dijadikan simbol atau lambang 

suatu kota yang dapat dikoleksi pada  areal Hutan Kota.  Di Aceh, 
misalkan flora identitas provinsi Aceh adalah bunga Jeumpa, bunga 
ini sangat harum sehingga juga sangat cocok ditanam di tengah 
kota. Di beberapa provinsi lain seperti Propinsi Sumatra Barat 
misalnya, flora yang dikembangkan untuk tujuan identitas kota 
adalah Enau (Arenga pinnata) dengan alasan pohon tersebut serba 
guna dan istilah Kerajaan Pagar-ruyung menyiratkan makna pagar 
enau. Jenis pilihan lainnya adalah kayu manis (Cinnamomum 
burmanii), karena potensinya besar dan banyak diekspor dari 
daerah ini. 

(2) Nilai Estetika. komposisi vegetasi pohon dan bebungaan dapat 
menambah nilai keindahan kota. Tajuk  pohon dan vegetasi lainnya 
dapat memberi kesan lembut pada bangunan yang sering  
mendominasi ruang kota yang menimbulkan kesan kaku, silau dan 
panas. Pohon, semak dan perdu dapat ditata sedemikian rupa yang 
menimbulkan kesan indah menurut garis, bentuk, warna, ukuran 
dan teksturnya. 

(3) Penyerap Karbondioksida. Hutan merupakan penyerap gas CO2 
yang penting di wilayah kota dan perkotaan. Dengan berkurangnya 
luasan hutan alam akibat perladangan, pembalakan dan 
kebakaran,  maka perlu dibangun Hutan Kota untuk membantu 
mengatasi penurunan fungsi hutan alam tersebut. Proses 
fotosintesis yang mengubah gas CO2 menjadi oksigen (O2) yang 
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sangat  bermanfaat bagi manusia. Penyerapan gas ini juga 
bermanfaat dalam mebantu mengatasi efek  rumah kaca. Jenis 
tanaman yang baik sebagai penyerap gas Karbondioksida (CO2) 
dan  penghasil oksigen adalah damar (Agathis alba), daun kupu-
kupu (Bauhinia purpurea),  lamtoro gung (Leucaena leucocephala), 
akasia (Acacia auriculiformis), dan beringin (Ficus benjamina). 
Penyerapan karbon dioksida oleh hutan kota dengan jumlah 9.000 
pohon berumur 16-20 tahun mampu mengurangi karbon dioksida 
sebanyak 800 ton per tahun. Dahlan (2002) menyatakan satu 
pohon trembesi (Albizia saman) dengan panjang dahan 15 meter 
dapat menyerap gas ini sebanyak 28,5 ton/pohon/tahun. 

(4) Pelestarian Air Tanah.  Sistem perakaran tanaman yang 
mencengkeram tanah dan mengikatnya serta tajuk pohon yang 
menutupi permukaan tanah akan melindungi tanah dari tumbukan 
air hujan yang  memiliki energi kinetis yang tinggi. Tajuk pohon 
dan serasah yang kemudian berubah  menjadi humus akan 
mengurangi tingkat erosi, menurunkan aliran permukaan dan 
mempertahankan kondisi air tanah di lingkungan sekitarnya. 
Akibatnya, ketika musim hujan laju aliran permukaan dapat 
dikendalikan, sedangkan pada musim kemarau air tanah akan 
tetap mengalir keluar dari mata air yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia. Hutan kota dengan luas minimal 0,5 ha 
mampu menahan aliran permukaan akibat hujan dan meresapkan 
air ke dalam tanah sejumlah 9.219 m3 setiap tahun. 

(5) Penahan Angin.  Hutan kota berfungsi sebagai penahan angin yang 
mampu mengurangi kecepatan angin dan meningkatkan 
kelembaban udara. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam  
mendesain Hutan Kota sebagai penahan angin adalah sebagai 
berikut : 

 Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang 
memiliki dahan yang kuat. 

a. Daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan 
angin dengan kecepatan sedang 

b. Memiliki jenis perakaran dalam. 
c. Memiliki kerapatan yang cukup (70 - 85%). 
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d. Tinggi dan lebar jalur Hutan Kota cukup, 
sehingga dapat melindungi wilayah yang 
dilindungi. 

 Pohon dengan daun yang selalu hijau sepanjang tahun 
(evergreen), tidak meranggas pada musim kemarau. 
Wind break berguna sebagai penahan angin pada 
musim dingin, sehingga dapat menghemat energi 
pemanas ruangan sampai 50 %. Sebaliknya pada 
musim panas tajuk pepohonan akan menahan sinar 
matahari dan memberikan kesejukan di dalam 
ruangan. 

(6) Ameliorasi Iklim. Hutan kota dapat dibangun untuk mengelola 
lingkungan perkotaan untuk menurunkan suhu pada waktu siang 
hari dan sebaliknya pada malam hari dapat lebih hangat karena 
tajuk pohon dapat menahan radiasi balik (reradiasi) dari bumi  
udara di siang hari tidak terlalu panas dan sebaliknya ketika malam 
hari tidak terlalu dingin.  Jumlah pantulan radiasi matahari pada 
suatu hampaaran Hutan Kota sangat dipengaruhi oleh panjang 
gelombang, jenis tanaman, umur tanaman, posisi jatuhnya sinar 
matahari, keadaan cuaca dan posisi lintang.  Suhu udara pada 
daerah berhutan lebih sejuk, segar dan nyaman daripada daerah 
yang tidak berhutan. Sebaliknya kelembaban udara di dalam 
wilayah hutan kota lebih tinggi daripada di luar Hutan Kota. 
Peohonan Hutan Kota dapat memberikan kesejukan pada daerah-
daerah kota yang panas (heat island effect) akibat pantulan panas 
matahari yang berasal dari gedung-gedung, aspal dan baja. 
Daerah ini akan menghasilkan suhu udara 3-7oC lebih tinggi 
daripada daerah pedesaa 

(7)  Habitat Hidupan Liar. Hutan kota bisa berfungsi sebagai habitat 
berbagai jenis hidupan liar baik flora maupun fauna endemik 
maupun eksotik sehingga keanekaragaman hayatinya menjadi 
tinggi. Hutan  kota merupakan tempat perlindungan dan penyedia 
nutrisi bagi satwa: lebah, burung,  mamalia kecil dan lainnya. 
Lumut kerak, anggrek, kadaka dan beberapa efifit lainnya dapat  
hidup pada pepohonan Hutan Kota. 
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(8) Manfaat Ekonomi. Manfaat Hutan Kota secara ekonomi dapat 
diperoleh secara langsung maupun tidak  langsung. Secara 
langsung, manfaat ekonomi hutan kota diperoleh dari penjualan 
atau  penggunaan hasil hutan kota berupa bunga, buah, getah dan 
kayu. Penanaman jenis tanaman hutan kota yang bisa 
menghasilkan biji, buah atau bunga dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai  keperluan oleh masyarakat seperti untuk meningkatkan 
gizi, kesehatan dan penghasilan  masyarakat. Buah kenari selain 
dapat dikonsumsi juga dapat dimanfaatkan untuk kerajinan 
tangan. Bunga tanjung, cempaka dan kantil dapat diambil 
bunganya. Buah mangga, matoa,  sawo, pala, kelengkeng, duku, 
asam, menteng dan lain sebagainya dapat dimanfaatkan oleh  
masyarakat warga kota. Secara tidak langsung, manfaat Hutan 
Kota adalah sebagai agen produksi oksigen, air dan kenyamanan. 
Hutan Kota juga dapat menarik minat wisatawan dan peluang-
peluang bisnis lainnya.  Beribu orang dari Jakarta maupun kota 
lainnya di Indonesia serta turis mancanegara datang  mengunjungi 
Kebun Raya Bogor untuk melihat Bunga Bangkai atau Kalong.  
Lapangan kerja akan tercipta dan bertambah banyak antara lain 
berupa: sopir, guide, hotel  restoran, pedagang asongan dan 
lainnya akan berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat  kota. 

 
Kendala yang dihadapi dalam membangun hutan kota antara lain: 
persediaan lahan untuk hutan kota yang semakin hari semakin sempit 
serta harga yang  lahan semakin mahal.  Disamping itu pula terbentur 
kepada peresepsi dari para perancang dan pelaksana pembangunan, 
maupun dari lapisan masyaraan  lainnya terhadap hutan kota belum 
sama dan belum terbangun. Melihat fungsinya maka kita harus 
membangun dan mengembangkan hutan kota. Dari hasil penelitian 
yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa dengan membangun dan 
mengembangkan bentuk hutan kota serta membangun dan 
mengembangkan struktur hutan kota, maka kendala lahan dapat di 
modifikasi sehingga kita akan tetap dapat membangun dan 
mengembangkan hutan kota. Disamping itu secara bertahap kita selalu 
berusaha membangun dan mengembangkan persepsi tentang hutan 
kota.  
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15) Ekosistem Pemukiman Kota 
 
Ekosistem permukiman kota merupakan lingkungan buatan yang 
seutuhnya diciptakan manusia termasuk hubungan sosial budaya yang 
diciptakan oleh kelompok yang tinggal di perkotaan tersebut.  
Ekosistem kota merepresentasikan ekpresi tertinggi dari perkembangan 
teknologi dan evolusi budaya manusia. Komponen yang mudah dikenali 
sebagai bagian dari ekosistem kota adalah bangunan gedung, komplek 
perumahan dan jaringan sarana transportasi, termasuk di dalamnya 
sejumlah jenis tanaman dan binatang yang ditempatkan pada tempat 
hidup yang spesifik. Karakteristik dasar dari ekosistem kota umumnyat 
terjadi interaksi antara komponen hayati dan non hayati, kedua-duanya 
dipengaruhi oleh manusia. Dominansi peran manusia pada ekosistem 
kota jauh lebih tinggi, manusia mengendalikan komponen utama dalam 
lingkungan kota, yaitu manusia, komponen non-manusia, dan struktur 
fisiknya.  
 
Pada ekosistem pemukiman kota, manusia yang menyusun ekosistem 
kota diharapkan dapat bekerja bersama-sama untuk mendukung 
kehidupan manusia dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Namun 
demikian, komponen-komponen itu dan interaksi antar mereka 
seringkali menimbulkan masalah dalam pandangan manusia 
(antrophosentris), sehingga seringkali menimbulkan konflik, bagi 
manusia yang kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang 
lingkungan komponen abiotik seperti sungai, anak sungai atau parit 
menjadi tempat pembuangan sampah, sementara bagi yang 
memahami komponen tersebut harus dijaga karena bagian penting 
dalam kehidupan.  
Menurut beberapa sumber, sejarah pekembangan kota menunjukkan 
bahwa pada awal tahun 1800 masyarakat yang hidup di ekosistem 
perkotaan diperkirakan hanya 1,7% dari seluruh populasi dunia. Pada 
saat itu masyarakat hidup di pedesaan dengan lingkungan hidup 
agraris. Hadirnya masyarakat industri pada akhir tahun 1800-an 
memulai kecenderungan terjadinya urbanisasi secara global. Pada 
tahun 1950 populasi masyarakat kota meningkat menjadi 28%, pada 
tahun 1985 mencapai 42%, dan pada tahun 2000-an akibat 
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pertumbuhan pesat dari penduduk kota menyebabkan setengah 
penduduk dunia akan tinggal pada kota-kota besar. Tidak 
mengherankan jika pada saat ini disebut sebagai urban millineum.  
 
Perkembangan kota-kota di Indonesia, seperti hal nya perkembangan 
di dunia, terjadi dalam waktu pesat, yang dicirikan dengan percepatan 
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.  Kota Jakarta sebagai Ibu 
Kota Negara merupakan contoh perkembangan kota yang sangat 
cepat, yang umumnya diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan aset pembangungan seperti infrastruktur kota, jaringan 
jalan, gedung-gedung perkantoran, apartemen, dan lain-lain. Namun 
demikian terjadi pula peningkatan perubahan bentang alam, konversi 
lahan, peningkatan ketidakteraturan, berkurangnya kebersihan dan 
meningkatnya volume sampah serta pencemaran udara serta air. Di 
samping itu, muncul permasalahan yang berkaitan dengan hadirnya 
organisme-organisme vektor penyakit (hama permukiman). Kehadiran 
organisme vektor penyakit ini merupakan bagian dari masalah yang 
muncul pada ekosistem kota .Berbagai vektor penyakit yang sebagian 
besar dari kelompok serangga mampu beradaptasi pada lingkungan 
yang khas dan kondisi yang diciptakan oleh manusia dan menjadi 
toleran terhadap kondisi suhu serta kelembaban tertentu yang 
merupakan karakteristik lingkungan hidup manusia. Apabila tidak 
diatasi dan dicegah perkembangbiakan serangga yang cukup 
membahayakan jiwa manusia mengancam keberlangsungan hidup 
manusia.  Beberapa penyakit yang disebabkan serangga ini antara lain 
demam berdarah yang sudah banyak menimbulkan korban jiwa.   
 
Umumnya untuk mengatasi berbagai penyakit di perkotaan, pola hidup 
sehat dan bersih menjadi salah satu bagian dari pencegahan serta 
peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan menjadi hal 
penting, agar ekosistem ini dapat lebih stabil.  

 
10.4.   Jasa Lingkungan  

10.4.1. Pengertian 
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Ekosistem umumnya menyediakan komoditas yang dimanfaatkan untuk 
keberlangsungan hidup manusia,  komoditas tersebut secara garis besar 
terbagi 2 yaitu: 

a. Berbentuk barang (goods) yang merupakan ekstraksi dari alam, 
seperti kayu, rotan, berbagai jenis ikan dan biota air lainnya serta 
barang tambang. 

b. Berbentuk jasa (services), yang disebut dengan jasa lingkungan, 
yaitu sesuatu yang bukan berbentuk material, merupakan 
keuntungan yang diperoleh dari alam non ekstraksi, seperti tata 
air, konservasi tanah, keindahan, kesejukan, dan lainnya. 

 
Terkait dengan jasa lingkungan, beberapa mendefinisikan sebagai berikut: 

 Jasa lingkungan ialah manfaat yang diperoleh masyarakat dari 
hubungan timbal-balik yang dinamis yang terjadi di dalam 
lingkungan hidup, antara tumbuhan,  binatang, dan jasa renik dan 
lingkungan non-hayati. Walaupun kekayaan materi dapat 
membentengi perubahan lingkungan, manusia sangat tergantung 
pada aliran jasa lingkungan tersebut.19  

 Jasa lingkungan menurut Sriyanto (2007) dalam Supriyatno (2009) 
20  didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem 
alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan 
secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku 
kepentingan (stakeholder) dalam rangka membantu memelihara 
dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan 
masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara 
berkelanjutan. 

 Definisi menurut RUPES, jasa lingkungan adalah penyediaan, 
pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya 
oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi 
keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, pemanfaatan jasa 
lingkungan adalah upaya pemanfaatan potensi jasa (baik berupa 
jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, maupun jasa 
pendukung) yang diberikan oleh fungsi ekosistem dengan tidak 
merusak dan tidak mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut. 
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Pemanfaatan jasa lingkungan adalah upaya pemanfaatan potensi jasa (baik 
berupa jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, maupun jasa 
pendukung) yang diberikan oleh fungsi ekosistem dengan tidak merusak 
dan tidak mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut.  Dengan demikian, 
jasa lingkungan adalah produk sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 
yang berupa manfaat langsung (tangible) dan/atau manfaat tidak langsung 
(intangible), yang meliputi antara lain jasa wisata alam, jasa perlindungan 
tata air (hidrologi), kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, 
keindahan dan keunikan alam, penyerapan dan penyimpanan karbon 
(carbon offset). Jasa lingkungan dihasilkan dari berbagai jenis penggunaan 
lahan (hutan atau pertanian), juga perairan baik air tawar (sungai, danau, 
rawa) maupun laut. Jasa lingkungan dihasilkan dari perpaduan aset alami, 
kualitas manusia, kondisi sosial yang kondusif, serta modifikasi teknik.  

Saat ini dikenal 4 tipologi pemanfaatan Jasa Lingkungan yaitu : 
(1) Jasa Lingkungan Perlindungan Tata Air 
(2) Jasa Lingkungan Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman 

Hayati 
(3) Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim dan Penyimpanan Karbon 
(4) Jasa Lingkungan Keindahan Bentang Alam  

Secara lebih rinci dipaparkan pada bagian selanjutnya. 

10.4.2. Pembayaran Jasa Lingkungan (Payment Environmental      
Services-PES) 

Komoditas berbentuk jasa  umumnya belum banyak diperhatikan sehingga 
sering sekali penilaian jasa lingkungan ini dibawah nilainya atau bahkan 
tidak dinilai sama sekali. Kondisi seperti ini membuat kondisi lingkungan 
hidup menjadi terdegradasi dengan cepat. Data  dari Millenium Ecosistem 
Assessment (2005) menyatakan bahwa 60% dari jasa lingkungan yang  
dipelajari mengalami degradasi lebih cepat dari kemampuan 
memperbaikinya. Di tengah menurunnya daya dukung  bumi dan 
kemiskinan yang makin meningkat, muncul komitmen global untuk  
memperkecil dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan serta 
berupaya  mempertahankan berbagai pilihan untuk meningkatkan 
kehidupan manusia dengan cara-cara yang berkelanjutan. Dalam 
menanggulangi degradasi lingkungan, salah  satunya dapat dilakukan 
melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Pengakuan terhadap  jasa 
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lingkungan bermakna ganda yaitu perlindungan lingkungan dan 
pemberantasan  kemiskinan. Perubahan struktur pemberian insentif akan 
dapat mewujudkan perubahan perilaku supaya lebih kondusif bagi 
penyediaan jasa lingkungan yang  dimungkinkan dengan adanya 
penegakan peraturan, pemberian imbalan yang  seimbang, dan tekanan 
moral yang berjalan seiring. Pemanfaatan jasa lingkungan ini  melalui 
pembayaran (imbalan) jasa lingkungan atau Payments for Environmental  
Services (PES). 
 
Pembayaran jasa lingkungan (PJL) menarik perhatian karena (UN-ESCAP, 
2009),  

(1) Berkurangnya penyediaan jasa lingkungan. Bertambahnya pilihan  
pendapatan lain dan pertumbuhan penduduk menyebabkan 
perubahan  penggunaan lahan dan berkurangnya jasa lingkungan 
yang telah mencapai  tahap mengkhawatirkan. Dengan 
meningkatnya pemahaman mengenai nilai  ekonomi-sosial-budaya 
dari jasa lingkungan serta terus bertambahnya  penduduk dan 
ekonomi, nilai jasa lingkungan yang semakin langka justru  akan 
meningkat. 

(2) Dampak perubahan iklim. Jasa lingkungan menjadi lebih bernilai 
akibat  dampak perubahan iklim. Peristiwa cuaca ekstrim, banjir, 
longsor, badai dan  kekeringan akibat dampak perubahan iklim 
mengurangi pendapatan domestik  bruto (PDB) negara-negara 
dunia, contohnya negara-negara Asia Tenggara  diperkirakan 
kehilangan 2,2% - 6,7% per tahun pada akhir abad ini.  
Pengelolaan lingkungan yang efektif diketahui sebagai cara untuk 
mengatasi  sebagian biaya (yang digunakan untuk memperbaiki 
lingkungan yang rusak)  yang semakin bertambah.  

(3) Potensi untuk memanfaatkan nilai jasa  dan menghasilkan 
pembiayaan  yang berkelanjutan. PJL mengajarkan kepada 
pemanfaat jasa (users)  mengenai nilai jasa lingkungan melalui 
pembayaran moneter. PJL berpotensi  untuk pembiayaan 
berkelanjutan guna melengkapi pendanaan dari  masyarakat. PJL 
juga dapat digunakan untuk mendongkrak pendanaan yang  
disediakan oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih besar. 
Keluwesan dalam perancangan PJL memungkinkan pembuat 
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keputusan menggabungkan keikutsertaan masyarakat dan swasta 
sedemikian rupa sehingga memperbesar penyediaan jasa pada 
setiap hal tertentu. 

(4) Pasar internasional yang sedang tumbuh untuk jasa penyimpanan 
karbon. PJL memperoleh perhatian karena terkait upaya untuk 
mitigasi  (peringanan dampak) perubahan iklim. Deforestasi 
bertanggung jawab atas  seperlima emisi gas rumah kaca (GRK) 
dunia. Pasar penyimpanan karbon  yang sedang tumbuh telah 
memfasilitasi PJL untuk Reducing Emissions from  Deforestation 
and Forest Degradation (REDD). 

Untuk memperjelas bagaimana pembayaran jasa lingkungan dalam praktek 
sehari-hari, bagian contoh-contoh berikut dapat membantu memudahkan 
pemahaman kita. 
 
10.4.3. Contoh Pemanfaatan Jasa Lingkungan  

 
Berdasarkan empat tipologi pemanfaatan  jasa lingkungan , beberapa 
contoh yang ada di Indonesia antara lain: 
(1) Jasa Lingkungan Perlindungan Tata Air 

Kawasan hutan sebagai bagian dari sistem pengelolaan daerah aliran 
sungai (DAS) yang umumnya berada di hulu  DAS memiliki fungsi 
sebagai penyedia air bagi masyarakat sekitar kawasan hutan maupun 
pengguna air dibagian hilir.  Pemanfaatan jasa lingkungan air dari 
maupun di kawasan hutan telah dilakukan tanpa disadari oleh 
masyarakat, serta telah berlangsung baik secara non komersial 
(digunakan oleh masyarakat setempat guna keperluan rumah tangga, 
pertanian, pembangkit listrik) maupun komersial (perusahaan air 
minum, perusahaan air minum dalam kemasan, pembangkit 
listrik/hydro-power, perhotelan, perkebunan, dll). 

 
Sebagai contoh, jasa lingkungan tata air untuk keperluan pembangkit 
listrik tenaga air yang dikelola secara komersil (PLTA) dipengaruhi 
oleh: 1) banyaknya curah hujan; 2) perilaku masyarakat di hulu; 3) 
kondisi sosial ekonomi masyarakat hulu yang mendukung penerapan 
praktek penggunaan lahan yang ramah lingkungan; dan 4) sistem 
penggelontoran air yang efisien. Jika jasa lingkungan tata air ini 
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diabaikan, misal terjadi pendangkalan sungai akibat erosi di hulu 
sungai, maka PLTA tersebut harus membayar lebih banyak untuk 
mengeruk sungai agar terjaga keberlanjutan usahanya, yaitu air yang 
kontinyu mengalir sesuai kebutuhan PLTA.. 
 
Pasar jasa lingkungan untuk DAS pada umumnya adalah pasar lokal 
yang tidak melibatkan kuantitas dan kualitas airnya sendiri, namun 
lebih banyak fokus pada pembiayaan bagi pengelolaan lahan (di hulu) 
untuk dapat menghasilkan suplai air yang berkelanjutan. Demand jasa 
DAS biasanya berasal dari pemanfaat di wilayah di bawahnya, seperti 
petani, PLTA, industri, kebutuhan air baku masyarakat perkotaan. 
Implementasi PJL untuk DAS merupakan yang paling populer di 
Indonesia, seperti di Sumber Jaya Lampung, Lombok Barat, Cidanau, 
dan beberapa tempat lainnya.21 
 

(2) Jasa Lingkungan Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman 
Hayati  

Umumnya masyarakat Indonesia terutama petani sangat bergantung 
pada keragaman hayati dalam pengelolaan pertaniannya misalkan saja 
kupu-kupu yang membantu proses  penyerbukan tanaman dirasakan 
sangat bermanfaat bagi para petani.  Sementara secara umum jasa 
lingkungan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, 
umumnya mencakup potensi dan upaya yang terkait dengan 
kepentingan : 

 Pemanfaatan sumber komoditi primer, sumber daya genetik, 
mikrobia, dan materi kimia bagi industri pangan, agrokimia, 
farmas, dan bioteknologi 

 Hak cipta intelektual terhadap tumbuhan obat, resep ahli 
pengobatan tradisional, varietas tumbuhan tradisional, dan 
informasi genetik yang dikandungnya. 

 Upaya untuk memperlambat laju kepunahan spesies,  
 

Pemanfaatan jasa lingkungan keanekaragaman hayati di kawasan 
hutan maupun di pesisir dan laut dilakukan melalui jasa pemanfaatan 
plasma nutfah (material hidup), mikrobia dan materi kimia (aktif dan 
non aktif) sebagai bahan baku untuk kepentingan industri pangan, 
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obat-obatan (farmasi) dan industri kimia, serta pendayagunaan atas 
hak cipta intelektual terhadap tumbuhan/hewan obat, resep ahli 
pengobatan tradisional, varietas tumbuhan tradisional, dan informasi 
genetik yang dikandungnya. Dalam kaitan tersebut, seharusya 
pemerintah memiliki hak kepemilikan yang kuat terhadap flora,fauna 
dan menjamin bahwa pemerintah harus mendapatkan keuntungan dari 
pemanfaatan sumber daya alamnya, serta menghentikan pencarian 
sistematik biota oleh perusahaan industri farmasi atau industri 
manufaktur, dan laboratorium asing yang dikenal sebagai bioprospeksi. 
Potensi keanekaragaman hayati Indonesia sangat luar biasa, menjadi 
target kegiatan bioprospeksi, laju kerusakan dan erosi 
keanekaragaman hayati, pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh 
bangsa Indonesia sendiri masih sangat terbatas. Indonesia harus 
segera menyusun kebijakan yang jelas untuk pengaturan dan 
pengembangan bioprospeksi, antara lain berupa : 

 Pengaturan dan pengembangan bioprospeksi. 
 Mekanisme ekspor untuk materi biologi baik untuk komersial 

maupun untuk penelitian/studi, 
 Arahan lembaga yang berminat dalam pengembangan 

bioprospeksi: nilai tambah industri atau sekedar  eksportir 
materi dasar biologi, 

 Penerapan kontrak dan Material Transfer Agreements 
(MTAs), 

 Pembagian keuntungan yang adil dan memadai, termasuk 
keuntungan bagi masyarakat adat tempat sumber daya 
hayati diambil/ dimanfaatkan, dan 

 Mekanisme pembagian keuntungan (sharing benefits) 
 
Disamping itu perlu didorong adanya sertifikasi atas “produk pertanian 
yang  bersahabat dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati”, 
diharapkan para produsen akan memperoleh harga tertinggi di pasar 
komoditas alternatif tersebut sebagai pembayaran jasa lingkungan 
ekosistem/ keanekaragaman hayati yang mereka lakukan. Pembayaran 
jasa lingkungan dari perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman 
hayati pada dasarnya merupakan internalisasi nilai-nilai eksternal dari 
pembayaran langsung bagi penyediaan jasa keanekaragaman hayati. 



| Saka Kalpataru230
 

 
(3) Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim dan Penyimpanan Karbon 

Ekosistem hutan secara global mampu menyerapan kelebihan emisi gas 
rumah kaca oleh tumbuhan hutan, melalui pohon hutan yang masih 
dalam pertumbuhan, hutan tanaman baru atau hutan yang masih 
muda. Total emisi gas rumah kaca di seluruh dunia telah melebihi 
ambang batas emisi yang dibolehkan. Sebagian gas yang diemisikan 
tersebut mengandung unsur karbon. Total kelebihan emisi inilah yang 
diperdagangkan yang kemudian dikenal dengan istilah perdagangan 
karbon (carbon trading). Jadi yang diperjualbelikan dalam perdagangan 
karbon sebenarnya adalah jasa lingkungan hutan atau tumbuhan yang 
memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan kelebihan emisi karbon 
di dunia terhadap emisi yang dibolehkan. 
 
Dalam kaitan ini perlu diketahui tarif setiap ton karbon dalam 
penyerapan dan  menyimpan kelebihan emisi, dengan diketahuinya 
kemampuan setiap hektar hutan atau tumbuhan dalam penyerapan dan 
penyimpan kelebihan emisi karbon tersebut, maka harga jasa 
lingkungan hutan dalam penyerapan dan penyimpan karbon per hektar 
dapat ditentukan besarnya. Tentu saja sampai berapa lama karbon dari 
kelebihan emisi tersebut harus tetap tersimpan dalam selulosa (gabus) 
pohon hutan. Lamanya karbon harus disimpan dalam hutan juga 
ditentukan, selama itu pula hutan tersebut tidak boleh diganggu, seperti 
mengalami penebangan, terbakar atau terkena gangguan lain yang 
dapat mengakibatkan lepasnya kembali karbon dari pohon hutan ke 
udara. 
 
Jasa lingkungan hutan untuk pengikatan karbon merupakan program 
mitigasi dan program adaptasi dari perubahan iklim dalam kerangka 
pembangunan hutan berkelanjutan. Pemanasan global merupakan 
manifestasi bentuk perubahan iklim yang ditimbulkan oleh 
meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmospher yang 
berasal dari kegiatan industrialisasi di negara-negara maju. Hal ini 
mendorong para pihak dari berbagai negara di dunia untuk 
menggerakkan  perjanjian/konvensi perubahan iklim melalui United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang 
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merupakan badan PBB untuk pengurangan emisi GRK pada tingkat yang 
tidak membahayakan kelangsungan sistem kehidupan di muka bumi, 
guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencegahan 
dampak negatif perubahan iklim tidak bisa dilakukan sendiri oleh suatu 
negara tetapi diperlukan kerjasama yang terkoordinasi dan terintergrasi 
di lingkup nasional maupun internasional. Hal ini perlu penanganan 
secara bijaksana dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan dari 
perubahan iklim menyangkut berbagai aspek kehidupan diantaranya : 
 Berkurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya air. 
 Hilangnya berbagai jenis spesies flora fauna di kawasan hutan. 
 Menurunnya produktifitas tanaman pertanian. 
 Meningkatnya penyakit tertentu seperti demam berdarah, malaria 

dan diare.  
 Terjadinya kenaikan permukaan air laut, sehingga banyak kawasan 

pesisir yang tenggelam dan berubahya fungsi kawasan pesisir 
tertentu. 

 
Indonesia yang memiliki hamparan hutan hujan tropis yang sangat luas, 
dan perlu mempersiapkan lebih lanjut mengenai pedoman/mekanisme 
perdagangan karbon. Jasa pengikatan karbon yang dapat ditawarkan 
oleh sektor kehutanan yang potensial dapat menekan emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK) atau perubahan GRK dapat dikelompokkan menjadi empat 
bagian meliputi : 
 jasa perlindungan kawasan konservasi 
 jasa peningkatan penyerapan/pengikatan karbon melalui kegiatan 

aforestasi dan reforestasi. 
 jasa substitusi penggunaan bahan bakar fosil dengan biomass. 
 jasa devegetasi (adaptasi perubahan iklim) 
 
Mekanisme penjualan jasa lingkungan pengikatan karbon diatur dalam 
ketentuan Kyoto Protocol dan non Kyoto Protocol untuk jasa konservasi. 
Kegiatan jasa perlindungan kawasan konservasi merupakan jasa 
penyerapan karbon dan penyediaan oksigen dilakukan melalui 
perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi akibat aktifitas 
manusia. Kegiatan jasa peningkatan pengambilan karbon (rosot) 
dilakukan melalui reforestasi dan aforestasi dalam perdagangan karbon 
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melalui mekanisme pembangunan bersih/Clean Development 
Mechanism (CDM) sektor kehutanan antara negara maju/industri 
sebagai buyer dan negara berkembang sebagai seller dalam rangka 
mewujudkan pembangunan kehutanan yang lestari/berkelanjutan.   
Saat ini sistem penjualan jasa lingkungan karbon yang dikenal adalah 
mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest 
Degradation (REDD) . 
 

(4) Jasa Lingkungan Keindahan Bentang Alam  
Ekosistem hutan dengan potensi keanekaragaman hayati maupun 
fenomena alam lingkungannya merupakan basis dari industri pariwisata 
alam yang tumbuh secara cepat di dunia. Banyak pengunjung ke hutan 
tropis, untuk menikmati indahnya kehidupan flora dan fauna hidupan 
liar, serta mencari pengalaman dan 
mempelajari keunikan dan keajaiban hidupan liar yang sudah sangat 
langka dan belum pernah mereka saksikan di daerah/negaranya, 
disamping menikmati lingkungan alam dan panorama alam yang masih 
alami, bersih, indah dan menarik. 
 
Meningkatnya penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di sebagian 
belahan dunia dan meningkat-nya kesadaran akan kelestarian 
lingkungan hidup, telah mendorong pola kehidupan kembali ke alam 
(back to nature). Kecenderungan global pola kehidupan kembali ke 
alam belum sepenuhnya ditanggapi oleh bangsa Indonesia sebagai 
peluang untuk memperoleh devisa dari kegiatan ekowisata Di negara-
negara maju potensi ekowisata telah memberikan penerimaan devisa 
yang berarti dan memberi kesempatan kerja bagi masyarakatnya, 
disamping memberi pengaruh ganda  atas aktivitas ekonomi di 
sekitarnya.  
 
Hasil kajian di Taman Nasional Gunung Gede Pangranggo menunjukan 
bahwa kegiatan pariwisata alam telah memberikan dampak positif pada 
19 sektor pembangunan, dengan perkiraan nilai manfaat langsung dan 
tidak langsung mencapai Rp. 290 juta/ha/tahun. Nilai ekonomi tersebut 
sebenarnya lebih besar 
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lagi karena banyaknya nilai peubah yang belum dijadikan dasar 
perhitungan. 
Kegiatan ekowisata tersebut menyajikan beragam aktivitas, antara lain 
menjelajah hutan (tracking), mendaki gunung (hiking), panjat tebing 
(climbing), arung jeram (rafting), perkemahan (camping),  menyelam 
(diving), berenang (swimming), memancing (fishing), bersilancar 
(surfing), mengamati hidupan liar (wildlife watching), pemotretan 
(photo-hunting), dan sebaginya. Potensi tersebut 
memerlukan pengelolaan dalam paket-paket perjalanan wisata dengan 
ilengkapi tour operator, pemandu wisata, interpreter berikut 
fasilitas/akomodalsi untuk kemudahan mencapai dan menikmatinya. 

 
10.4.4. Upaya Pelestarian Jasa Lingkungan  
 
Pembentukan kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam,  
Taman Buru, Warisan Alam Dunia, Cagar Biosfer, Kawasan Lahan Basah, 
Hutan Kota, Kebun Raya merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar 
pemanfaatan kawasan ekosistem dapat terus memberikan manfaat dalam 
bentuk jasa lingkungan yang dibutuhkan oleh manusia.  
 
Upaya perlindungan jasa lingkungan tata air  
Untuk mempertahankan agar jasa lingkungan tata air dapat optimal maka 
diperlukan  
 Pengaturan aliran air (menjaga aliran di musim kemarau dan juga 

pengendali banjir). 
 Kontrol erosi dan sedimentasi. 
 Pencegah banjir. 
 Meningkatkan kualitas air (kontrol beban nutrien, beban kimia dan 

salinitas). 
 Meningkatkan suplai air (air permukaan dan air tanah). 
 Menjaga habitat akuatik. 
 
Selain itu proteksi Daerah Aliran Sungai dan bebeapa  kegiatan yang 
dianggap dapat meningkatkan jasa lingkungan dari Daerah Aliran sungai 
adalah: 
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 Menciptakan filter alami (natural filters) di DAS untuk mengurangi 
pencemaran. 

 Merawat vegetasi untuk membantu aliran air sepanjang waktu. 
 Mengontrol banjir dengan membangun tanggul-tanggul dan tumbuhan 

penahan air. 
 Meminimisasi sedimentasi dan tanah yang hilang dengan vegetasi. 
 
Upaya perlindungan jasa lingkungan keaneakaragaman hayati 
antara lain: 
 Kebanyakan demand dari keanekaragaman hayati ini memang pada 

level global. Pemanfaat dalam skema ini seringkali melibatkan 
organisasi internasional yang memiliki kepentingan terhadap  
pengelolaan keanekaragaman hayati dunia, seperti NGO internasional 
yang bergerak dalam  konservasi lingkungan, perusahaan farmasi, 
lembaga penelitian, donor, pemerintah, bank, dan lain  sebagainya. 
Sebagian besar tertarik pada habitat yang kaya spesies atau global 
hotspot. Komoditas  yang diminati dalam PJL keanekaragaman hayati 
ini meliputi (Landell-Mills and Porras, 2002): 

 Kawasan Konservasi laut, Kawasan lindung. 
 Hak bioprospekting (Bioprospecting right). 
 Produk biodiversity yang ramah lingkungan. 
 Kontrak pengelolaan biodiversitas. 
 Ekoturisme. 

 
Mekanisme PJL keanekaragaman hayati berkaitan dengan proteksi 
keanekaragaman hayati  melalui proteksi habitat, untuk mencegah 
terjadinya eksploitasi berlebih terhadap spesies-spesies penting. Teknik 
yang biasa dilakukan untuk hal tersebut adalah melalui (Forest trend et al, 
2009): 

 Pembangunan kawasan penyangga di Kawasan Konservasi. 
 membangun Kawasan konservasi/lindung baru untuk memperkuat 

kawasan lindung yang  kurang efektif. 
 Merehabilitasi/menanam kembali daerah yang terdegradasi dengan 

spesies endemik dan atau  membasmi spesies yang mengganggu 
dan berbahaya bagi spesies endemik, memperbaiki  tanah yang 
rusak, mengurangi  ebutuhan akan pupuk dan pestisida.  
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 mengelola biodiversitas untuk melindungi kualitas produk 
pertanian, kontrol hama,  penyerbukan, perlindungan sumber daya 
genetik atau habitat penting. 

 Menghidari kerusakan pada area yang memiliki nilai budaya, 
spiritual atau estetika. 

 Launching proyek konservasi diluar proyek yang ada. 
 
Upaya perlindungan jasa lingkungan penyerapan karbon 
Penyerapan karbon merupakan jasa lingkungan yang populer 
diperdagangkan pada level  global saat ini. Kesepakatan yang diambil pada 
Kyoto Ptotokol untuk mencari solusi bagi pemanasan  global adalah 
bagaimana mengembangkan sistem yang dapat menjadi solusi bagi 
permasalahan  pemanasan global yang menjadi persyaratan dalam United 
Nations Framework Convention on Climate  Change (UNFCCC). Intinya PJL 
carbon sequestration ini bertujuan untuk mengurangi efek pemanasan  
global. Kyoto Protocol menjadi momentum bagi berkembangnya PJL untuk 
komoditas penyerapan  karbon, dimana ada ekspektasi agar negara maju 
dapat membeli karbon dari negara berkembang,  sehingga masyarakat 
dapat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon 
dan  menerima pembayaran untuk jasa lingkungannya. Skema PJL dalam 
carbon sequestration ini  
kebanyakan menjadi demand dari komunitas internasional, terutama 
negara-negara maju, dengan  penyedia jasa lingkungan dari masyarakat di 
negara-negara berkembang. Penyerapan karbon (Carbon sequestration) 
merupakan skema PJL yang bertujuan untuk  menyimpan karbon dioksida 
tetap berada di tumbuhan/hutan, laut dan tanah, dan tidak lepas ke  
atmosfir. Dengan demikian hal ini akan menghindarkan terjadinya 
pelepasan gas methan ke atmosfir,  peningkatan temperatur di atmosfir 
dan terjadinya pemanasan air laut. Skema PJL carbon  sequestration yang 
berkaitan dengan solusi pemanasan global ini diantaranya dilakukan 
melalui  kegiatan-kegiatan (Forest Trend, et al, 2009): 
 Pencegahan penggundulan hutan. 
 Reforestasi lahan terutama di kawasan tropis. 
 Mengurangi pencemaran methan, terutama dari pertanian, melalui 

pengelolaan praktis atau  perubahan tipe pakan bagi hewan. 
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 Implementasi konservasi pengolahan lahan pertanian untuk 
meminimalisasi pelepasan karbon dari tanah. 

 Menghindari kegiatan yang meningkatkan keasaman dan pemanasan 
laut. 

Perlindungan jasa lingkungan bentang alam 
Jasa lingkungan yang berkaitan dengan keindahan alam pada dasarnya 
adalah jasa lingkungan yang juga terkait dengan keanekaragaman hayati, 
carbon sequestration, DAS dan yang lainnya, yang ditujukan untuk 
menjaga, mempertahankan dan melindungi sumber daya alam yang dapat 
dinikmati keindahannya dan juga fungsinya dalam ekosistem di kawasan 
pariwisata. PJL keindahan alam ini sebenarnya merupakan skema yang 
sudah lebih dahulu diimplementasikan di seluruh dunia, namun demikian 
sampai sekarang pengertian, pengukuran dan juga skema mekanismenya 
masih belum banyak difahami. Dalam hal pengukuran misalnya, PJL 
keindahan alam sangat sulit diukur, karena berdasarkan kepada preferensi 
setiap orang yang berbeda-beda, dengan berbagai atribut keindahan alam 
yang juga berbeda-beda. Kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan 
keindahan alam juga sangat bervariasi, dari mulai duduk diam dan 
menikmati keindahan alam, sampai kegiatan lainnya yang ekstrim seperti 
panjat tebing, arung jeram, dan lain sebagainya, dari mulai kegiatan yang 
bersifat konsumtif seperti memancing, berburu, dan lain sebagainya, 
sampai ke kegiatan yang non konsumtif, seperti memandang alam. 
 
Kegiatan PJL yang berkaitan dengan jasa lingkungan keindahan alam ini 
sangat bervariasi dan seringkali hampir sama dengan kegiatan PJL 
keanekaragaman hayati, seperti misalnya: 

 Membangun sistem nasional atau lokal untuk Kawasan Konservasi 
hutan, laut, atau Taman nasional. 

 membangun sistem untuk melindungi, mempertahankan dan 
menjaga kawasan yang memiliki nilai historis penting. 

 Membangun sistem tata ruang kawasan pariwisata yang 
berwawasan lingkungan. 

 Mengembangkan sertifikasi kawasan pariwisata (green tourism), 
dll. 
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Salah satu contoh penerapan PJL adalah di Pulau Bali, misalkan saja  
masyarakat di 
sekitar Ubud misalnya diminta untuk tidak menjual lahan pertanian 
mereka, dengan diberikan kompensasi untuk tidak membayar Pajak Bumi 
dan Bangunannya oleh pemerintah, serta juga diberikan kompensasi oleh 
badan usaha pariwisata yang ada disana dalam bentuk pembayaran 
langsung. Hal ini dilakukan karena pemandangan lahan sawah menjadi 
atraksi yang menarik bagi turis di wilayah ini, yang mendatangkan jumlah 
turis sangat tinggi, dan memberikan sumbangan pendapatan yang cukup 
tinggi baik bagi pemerintah daerah maupun bagi pengusaha pariwisata 
disana seperti hotel, restauran, dan lain-lain. Turis pada dasarnya memiliki 
keinginan membayar terhadap keindahan alam yang selama ini ditarik 
keuntungannya oleh perantara dalam rantai industri pariwisata seperti 
operator pariwisata. Konsep PJL dapat melibatkan masyarakat lokal dalam 
prosesnya, sehingga terjadi dampak langsung bagi kesejahteraan 
masyarakat sekitar kawasan pariwisata. 
 
Berikut adalah beberapa contoh dari Jasa Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box. 1. Jasa Lingkungan di  DAS Cidanau 
Budhi et al. (2008) melakukan penelitian mengenai konsep dan 
penerapan dari program pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau. 
Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerapan 
pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau dimotivasi oleh gangguan 
yang merusak daerah tangkapan air dan penggunaan pupuk dan 
pestisida pada pertanian yang mencemari air. Faktor lain adalah 
kebutuhan akan ketersediaan air yang diketahui telah mengalami 
fluktuasi pada beberapa tahun terakhir.  
Mekanisme ini diagggap penting diterapkan untuk mengatasi masalah 
air. Selain itu, banyak perusahaan yang setuju untuk membayar 
sejumlah kompensasi kepada masyarakat hulu. Namun, penerapan dari 
program tersebut tidak mudah. PT KTI sebagai perusahaan air 
kemudian siap mendanai penerapan tersebut sebagai uji coba PES. PT 
KTI mendanai komunitas hulu dari DAS Cidanau untuk menanam 
pohon dan menggunakan teknik konservasi pada pertanian mereka. 
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Box. 2 Jasa Lingkungan di Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango 
Karya ilmiah mengenai peningkatan kualitas jasa lingkungan 
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) melalui 
Payment for Environmental Services (PES), pernah dilakukan oleh 
Sudrajat et al. (2009). Sudrajat et al. (2009) menyebutkan bahwa 
pemilik villa, perkebunan teh dan instansi pembangkit listrik pun 
harus turut membayar jasa air dari TNGGP yang dimanfaatkan. 
Dana yang diperoleh dari hasil pembayaran jasa lingkungan 
tersebut dikelola oleh suatu badan/lembaga yang dibentuk khusus 
untuk mengatasi masalah lingkungan. Dana yang terkumpul 
tersebut akan digunakan untuk pengelolaan TNGGP untuk 
penjagaan kualitas lingkungan di kawasan.  
 
Lebih lanjut lagi, Sudrajat et al. (2009) menyebutkan pembayaran 
jasa lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk biaya 
reboisasi, manajemen pengelolaan, biaya informasi, dan biaya 
promosi. Dengan adanya mekanisme tersebut, maka kualitas 
lingkungan TNGGP tetap terjaga. Selain itu, manfaat jasa yang 
dihasilkan oleh TNGGP dapat terus ditingkatkan. Artinya, 
pembayaran jasa lingkungan berkorelasi positif dengan 
peningkatan jasa lingkungan.  
 
Penelitian lainnya mengenai pembayaran jasa lingkungan di 
kawasan tersebut adalah Sutopo (2011). Penelitian ini ditekankan 
pada pengembangan kebijakan pembayaran jasa lingkungan 
dalam pengelolaan air minum yang mengambil lokasi studi di DAS 
Cisadane Hulu. Penelitian ini menyebutkan tingkat apresiasi 
masyarakat terhadap pembayaran jasa lingkungan mencapai 
54,3% dan sebanyak 61,1% perusahaan pemanfaat air minum 
bersedia membayar jasa lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga 
mengasilkan rataan kesediaan perusahaan membayar (WTP) 
sebesar Rp 1.538,65/m3 dan kesediaan menerima pembayaran 
jasa lingkungan (WTA) sebesar Rp 1.589,29/m3. Berdasarkan 
hasil tersebut, maka rataan yang digunakan sebagai dasar 
pembayaran jasa lingkungan adalah sebesar Rp 1.563,97/m3. 
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10.4.5. Teknologi Terapan dalam Jasa Lingkungan 
 
Contoh-contoh teknologi terapan dari pemanfaatan jasa lingkungan antara 
lain untuk  jasa lingkungan tata guna air, misalkan di kawasan Halimun 
masyarakat menggunakan kincir air sederhana 
untuk pembangkit listrik, mengingat di kawasan ini 
sumber air salah satunya sungai Cikaniki memiliki 
debit yang cukup tinggi dan berada di kawasan 
pegunungan sehingga memiliki potensi untuk 
dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.  Teknologi 
sederahan seperti Kincir Air yang terbuat dari kayu 
merupakan alternatif teknologi terapan yang 
banyak digunakan dan dibuat langsung oleh warga 
dengan bahan baku yang mudah di dapat di sekitar 
mereka.   
 
Untuk pemanfaatan jasa lingkungan keanekaragaman hayati, beberapa 
dengan sistem penangkaran kupu-kupu  seperti  Taman Cihanjuang 
Bandung atau di Bali di Tabanan serta di Taman Nasional Lorentz di Papua 
bukan hanya untuk  tujuan untuk wisata namun juga untuk tujuan 
pendidikan dan konservasi. Bantimurung (maros) Sulsel , Cilember (Cisarua 
Jabar),  dll. 

Box.3. Jasa Lingkungan Karbon  
Penyerapan karbon dari tegakan hutan rakyat jati misalnya dengan  
jumlah 100 batang per hektar apabila diberikan kompensasi sebesar 
Rp.  30.000/ batang/ tahun akan memberikan pendapatan dari jasa 
lingkungan  sebesar Rp. 3.000.000.000 per ha/tahun. Dapat 
diperkirakan dari lahan hutan  rakyat yang dikelola secara intensif 
dengan luasan 2-5 ha seorang petani  pemilik hutan rakyat dapat 
memperoleh kompensasi dari pengorbanan yang  dilakukan sebesar 
6-15 juta rupiah per tahun. Hal ini tentunya akan mampu  membuat 
petani tertarik untuk berpartisipasi dalam mengelola hutannya dengan 
baik serta melakukan pemanenan sesuai dengan jangka waktu yang 
telah  ditetapkan. 
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