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ABSTRAK 

 

MODUL PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN 

PENGOLAHAN LIMBAH PADA MATA KULIAH 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN 

Oleh 

Eva Yuliawati 

 

 Modul pembelajaran ini bertujuan untuk : (1) Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengertian daya dukung lingkungan serta konservasi 

lingkungan, (2). Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian 

pencemaran Lingkungan serta pengolahan limbah. (3). Mahasiswa 

mampu mendeskripsikan kota ramah lingkungan. (4) Mahasiswa 

mampu mendeskripsikan eco pesantren.  

 Permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu 

materi pembelajaraan belum secara optimal mengkaji berbagai 

persoalan dalam pembelajaan dan keterbatasaan media pembelajan. 

media pembelajaran sangat mempengaruhi kebersahilan dalam proses 

pembelajaran. salah satu solusi yakni dengan menggunaka media 

pembelajaran salah satunya yakni modul. Modul merupakan suatu 

cara perorganisasian materi pembelajaran yang memperhatikan fungsi 

pendidikan stragtegi perorganisasian mengandung sequencing yang 

mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi pembelajaraan, dan 

synthesizing yang mengacu pada upaya untuk menunjukkan 

mahasiswa keterkaitan antar fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang 

terkandung didalam materi pembelajaraan. 

 Pada mata kuliah pendidikan lingkungan menjelaskan tentang 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, kelestarian 

alam, perlu diterapkannya penggunaan modul agar lebih memudahkan 

mahasiswa untuk memahami materi pada mata kuliah pendidikan 

lingkungan. 

Kata kunci : Media, Modul, Pendidkan Lingkungan 
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MOTTO 
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tanpa pengetahuan adalah kegilaan” 

(Abu Hamid Al Ghazali) 

 

 

“Jadilah diri sendiri, cari jati diri, serta dapatkan hidup mandiri 

optimis, karena hidup terus mengalir dan terus berputar, cobalah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk 

membantu mengembangkan diri seseorang, sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi, dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, pembangunan 

dibidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat 

baik dalam pembinaan sumber daya manusia, oleh karena itu, 

bidang pendidikan perlu mendapat perhatian, serta pengolahan 

yang cukup memadai, untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan siap bersaing dengan Negara lain hal 

tersebut merupakan peran penting dalam pendidikan. 
1
 

 Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang di susun 

secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode 

dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. biologi merupakan ilmu 

tentang kehidupan yang mengkaji objek dan persoalan gejala 

alam. biologi sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan alam 

yang menyediakan berbagai pengalaman dan teknologi yang 

semakin pesat siswa dituntut untuk aktif dan mampu mandiri 

dalam belajar. 

 Program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri 

memiliki beberapa jenis mata kuliah yang harus di tempuh. salah 

satunya materi Ekologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 

yang dimana ada Pratik dan pembelajaran. dalam pembelajaran 

ada banyak hal yang perlu di perhatikan seperti media 

pembelajaran, peralatan pembelajaran yang digunakan. dalam 

pembelajaran peran modul sangatlah penting yaitu sebagai acuan 

pada saat proses pembelajaran karena saat pembelajaran 

                                                             
1 Conny Semiawan, dkk, Pendekatan keterampilan proses sains, (PT 

Gramedia, 1988), h.14 
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berlangsung kita sangat perlu sekali acuan materi untuk 

pengetahuan lebih lanjut karena jika kita hanya fokus pada satu 

buku atau modul itu tidak cukup karena biasanya isinya kurang 

lengkap. kurangnya modul maka menyebabkan mahasiswa 

kekurangan informasi tentang materi tersebut. mencari informasi 

di internet bisa tetapi terkadang isi cakupan meterinya pun 

berbeda-beda.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya akan 

membuat modul tentang judul Analisis Modul Pada Mata Kuliah 

Pendidikan Lingkungan untuk program studi pendidikan Biologi 

UIN Raden Intan Lampung. 

B. Deskripsi Singkat 

Modul ini memberikan pengetahuan tentang : 

1. Pengertian daya dukung lingkungan,konservasi lingkungan 

2. Pengertian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah 

3. Kota ramah lingkungan (kota hijau, sustainable,citties index, 

smart city ) 

4. Pengertian eco pesantren  

C. Tujuan pembelajaran 

Adapun tujuan dari pembuatan modul ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian daya dukung 

lingkungan serta konservasi lingkungan 

2. mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pencemaran 

ingkungan serta pengolahan limbah  

3. mahasiswa mampu mendeskripsikan kota ramah lingkungan 

4. mahasiswa mampu mendeskripsikan eco pesantren 
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BAB II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

  

A.  Daya Dukung Lingkungan 

1. Pengertian Daya Dukung Lingkkungan 

 Daya dukung lingkungan adalah Kemampuan lingkungan 

untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup yang meliputi 

ketersediaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar atau 

tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial 

tertentu disebut daya dukung lingkungan. Keberadaan sumberdaya 

alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan 

pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, 

pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan 

tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengembangan 

lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara 

lain sebagai berikut : 

 a. Memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui 

dengan hati-hati dan efisien, misalnya : air, tanah dan udara. 

 b. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi 

(campuran). 

 c. Mengembangkan metode penambangan dan pemprosesan 

yang lebih efisien serta dapat didaur ulang.  

d. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian 

alam.  

Pengertian (konsep) dan ruang lingkup daya dukung lingkungan 

menurut UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; 

sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah 

rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup 

terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang 
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ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung 

perikehidupan manusia.  

Daya dukung lingkungan pada hakekatnya adalah daya dukung 

lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan 

yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah 

itu. daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, 

yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas 

tampung limbah (assimilative capacity). Daya dukung lingkungan 

adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung 

kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan 

produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbarui 

diri.  

Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan 

lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia Daya dukung 

lingkungan/carrying capacity adalah batas atas dari pertumbuhan 

suatu populasi, di mana jumlah populasi tersebut tidak dapat lagi 

didukung oleh sarana, sumberdaya dan lingkungan yang ada. Atau 

secara lebih singkat dapat dijelaskan sebagai batas aktivitas manusia 

yang berperan dalam perubahan lingkungan. Konsep ini berasumsi 

bahwa terdapat kepastian keterbatasan lingkungan yang bertumpu 

pada pembangunan. 

 Sumberdaya. Kapasitas pembawa akan berbeda untuk tiap 

kelompok manusia dalam sebuah lingkungan tempat tinggal, 

disebabkan oleh jenis makanan, tempat tinggal, dan kondisi sosial dari 

masing-masing lingkungan tempat tinggal tersebut. Carrying 

Capacity/CC (kapasitas daya tampung) merupakan kemampuan optimum 

lingkungan untuk memberikan kehidupan yang baik dan memenuhi 

syarat kehidupan terhadap penduduk yang mendiami lingkungan 

tersebut.  

Apabila kemampuan optimum telah terpenuhi, sedangkan populasi 

cenderung meningkat maka akan terjadi persaingan dalam 

memperebutkan sumberdaya (SD). Untuk mengurangi disparitas 

pemenuhan kebutuhan masing-masing individu akan sumberdaya 

(SD) maka diperlukan sebuah teknologi yag dapat membantu 

memperbesar kapasitas sumberdaya (SD).  
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Adanya konsep Carrying Capacity (CC) berdasarkan sebuah 

pemikiran bahwa lingkungan mempunyai batas kapasitas maksimum 

guna mendukung pertumbuhan populasi penduduk yang berbanding 

lurus dengan azas manfaatnya. Kapasitas daya tampung (CC) 

dibedakan atas 4 (empat) tingkatan, yaitu : 

a. CC Maksimum, apabila SD yang tersedia telah dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dan telah melebihi daya dukung SD 

dalam memenuhi kebutuhan populasi penghuninya. 

b. CC Subsistem, apabila pemanfaatan SD melebihi kapasitas daya 

tampung SD akan tetapi populasi tidak optimum sehingga 

melebihi kebutuhan populasi. 

c. CC Suboptimum, apabila pemanfaatan SD yang ada berada di bawah 

rata-rata kebutuhan populasi.  

d. CC Optimum, apabila kapasitas daya tampung SD berada di bawah 

rata-rata kebutuhan populasi. 

 
Gambar 2. 1 Carrying Capacity Indicator (Rolasisasi, 2007) 

 

2.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Dukung  

Daya dukung berkelanjutan ditentukan oleh banyak faktor, baik 

faktor biofisik maupun sosial-budaya-ekonomi. Kedua kelompok 

faktor ini saling mempengaruhi. Faktor biofisik penting yang 

menentukan daya dukung daya dukung berkelanjutan ialah proses 
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ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan 

keanekaragaman jenis yang merupakan sumberdaya gen. Misalnya 

hutan adalah salah satu faktor ekologi dalam sistem pendukung kehidupan. 

Hutan melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita 

perlukan untuk pernafasan kita. 

 Apabila proses fotosintesis terhenti atau menurun dengan 

drastis karena hutan atau tumbuhan pada umumnya habis atau sangat 

berkurang, kandungan oksigen dalam udara akan menurun dan 

kehidupan kita akan terganggu. Hutan juga mempunyai fungsi orologi yaitu 

melindungi tata air dan tanah dari erosi. Kerusakan hutan akan 

mengakibatkan rusaknya tata air dan terjadinya erosi tanah. Erosi 

tanah akan menurunkan kesuburan tanah yang berarti menurunkan 

produksi dan menambah biaya produksi, menyebabkan pendangkalan 

sungai, waduk dan saluran irigasi; menurunkan produksi ikan dan 

memperbesar bahaya banjir.  

Faktor sosial budaya juga mempunyai peranan yang sangat 

penting, bahkan menentukan dalam daya dukung berkelanjutan. Sebab 

akhirnya manusialah yang menentukan apakah pembangunan akan 

berjalan terus atau terhenti. Kemelaratan pada salah satu pihak merupakan 

hambatan untuk pembangunan. Faktor-faktor yang dapat menentukan 

daya dukung lingkungan dalam kondisi baik atau tidak antara lain, 

adalah ketersedian bahan baku dan energi, akumulasi limbah dari 

aktivitas produksi (termasuk manajemen limbahnya). interaksi antar 

makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan. Dengan kata lain daya 

dukung harus mampu mencakup daya dukung lingkungan fisik, biologi dan 

persepsi atau psikologis.  

 

B. Pencemaran  Lingkungan 

1. Pengertian pencemaran Lingkungan 

            Pencemaran lingkungan adalah berubahnya suatu tatanan 

lingkungan yang terjadi karena ulah manusia atau proses alam 

sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun pada tingkat tertentu 

dan menyebabkan lingkungan tersebut menjadi tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. pencemaran lingkungan dapat timbul sebagai 

akibat ulah manusia ataupun disebabkan oleh alam (gubung meletus, 

gas beracun). cara menggurangi agar tidak terjadi pencemaran 
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dilingkungann sekitar adalah dengan cara mengendalikan 

pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat terhadap lingkungan agar tidak mencemari lingkungan. 

2. Jenis-jenis pencemaran lingkungan 

   Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi: 

a. Pencemaran Air 

      Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu 

tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air 

tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang 

menyebabkan menurunya kualitas air tersebut. Cottam 

mengemukakan bahwa pencemaran air adalah bertambahnya 

suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang 

mempengaruhi kondisi perairan sehingga mengurangi atau 

merusak daya guna perairan. Danau, sungai, lautan dan air tanah 

adalah bagian penting dalam  sikluskehidupan manusia dan 

merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain 

mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai 

macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. 

Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah 

untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran 

pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya 

berpotensi sebagai objek wisata. Air merupakan kebutuhan vital 

bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk dapat 

dikonsumsi air harus memenuhi syarat fisik, kimia maupun 

biologis. Akan tetapi apabila air tersebut tidak baik dan tidak 

layak untuk dikonsumsi, maka air tersebut bisa dikatakan 

tercemar. Penyebab pencemaran air diantaranya: 

a.  Pembuangan limbah industri ke perairan (sungai, danau, 

laut). 

b. Pembuangan limbah rumah tangga (domestik) kesungai, 

seperti air cucian, air kamar mandi. 

c.  Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. 

d.  Terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanahke 

perairan.  

e.  Penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap 

ikan.  
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f. Pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke 

sungai. 

g.  Tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan 

sumur  

gambar pencemaran air 1.1 

    
https://www..kompas.com 

b. Pencemaran udara 

     Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya 

unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfir yang dapat 

mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan 

pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan 

kualitas lingkungan. Udara dimana di dalamnya terkandung 

sejumlah oksigen, merupakan komponen esensial bagi 

kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. 

Udara merupakan campuran dari gas, yang terdiri dari sekitar 

78 % Nitrogen, 20 % Oksigen; 0,93 % Argon;0,03 % Karbon 

Dioksida (CO2) dan sisanya terdiri dari Neon (Ne), Helium 

(He), Metan (CH4) dan Hidrogen (H2).. Adapun beberapa jenis 

bahan yang dapat mencemari udara yakni Karbon monoksida 

(CO), Nitrogen dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), Karbon 

dioksida (CO2), Ozon (O3), Benda Partikulat (PM), Timah (Pb) 

dan HydroCarbon (HC). Akibat aktifitas perubahan manusia, 

udara seringkali menurun kualitasnya.    

 Pencemaran udara dapat diklasifikasikan kedalam 2 macam, 

yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. 

1) Pencemar primer 

     Pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber 

pencemaran udara, diantaranya kendaraan bermotor dan 

aktifitas mesin pembakaran pada 

https://www..kompas.com/


9 
 

 
 

2) Pencemar sekunder 

    Pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar 

primer di atmosfer. Contohnya gabungan sulfur dioksida,sulfur 

monoksida dan wap air akan menghasilkan asid sulfuric. Tindak 

balas antara pencemar primer dengan gas terampai di atmosfera 

akan menghasilkan peroksid asetil nirat (PAN). Contoh: Sulfur 

dioksida, Sulfur monoksida dan uap air akan menghasilkan 

asam sulfurik. 

   Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara 

diantaranya berikut 

    ini: 

a. Asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, 

pembakaran atau kebakaran      hutan, asap rokok, yang 

membebaskan CO dan CO2 ke udara. 

b. Asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan 

gunung berapi yang menebarkan partikelpartikel debu ke 

udara. Bahan dan partikel-partikel radioaktif dari bom 

atom atau percobaan nuklir yang membebaskan 

partikelpartikel debu radioaktif ke udara. Asap dari 

pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik 

yang membebaskan partikel, nitrogen oksida, dan oksida 

sulfur. 

c. Chloro Fluoro Carbon (CFC) yang berasal dari kebocoran 

mesin pendingin ruangan, kulkas, AC mobil. 

 

Gambar Pencemaran udara karena  aktifitas industry 1.2 

 
https://www.kibrispdr.org/dwn-1/gambar-pencemaran-udara-

beserta-penjelasannya.html#google_vignette 
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c.  Pencemaran tanah 

     Pencemaran darat atau tanah adalah semua keadaan dimana 

polutan masuk kedalam lingkungan tanah sehingga menurunkan 

kualitas tanah tersebut. Dimana Polutan bisa berupa zat-zat bahan 

pencemar baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan 

mikroorganisme. Sebelum adanya kemajuan teknologi dan 

industri manusia hanya membuang sampah dan limbah organik. 

Sampah atau limbah tersebut mudah diurai oleh mikroorganisme 

sehingga menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan 

alam. Namun, dewasa ini perkembangan teknologi dan industri 

sangat pesat berkembang. Dan sampah serta limbah yang dibuang 

bukan hanya sampah organik, melaikan sampah organik juga. 

Sampah organik sangat sulit untuk diurai oleh mikroorganisme, 

sehingga memerlukan waktu yang lama untuk hancur dan 

menyatu kembali dengan alam. Contoh sederhana sampah 

anorganik yaitu plastik yang dapat terurai dalam waktu 240 

tahun, sedangkan sampah kaleng yang terbuat dari alumunium 

memerlukan waktu 500 tahun untuk dapat diuraikan.  

     Menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah dibagi 

menjadi 3 golongan yaitu, limbah domestik, limbah industri dan 

limbah pertanian. 

1) Limbah domestik. Limbah jenis ini berasal dari 

pemukiman penduduk; perdagang-an/pasar/tempat usaha 

hotel dan lain-lain.Kebanyakan limbah domestik 

merupakan sampah basah atau organik yang mudah 

diurai. 

2)  Limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan 

industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari 

proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, 

pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan 

daging dll. 

3) Limbah pertanian, seperti pestisida atau DDT (Dikloro 

Difenil Trikloroetana) yang sering digunakan oleh petani 

untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat 

buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. 
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gambar pencemaran tanah 1.3 

 
https://www.google.com/search?q=gambar+penceman+tanah+a

kibat+industr  

3. Dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh 

limbah sampah 

    Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran 

lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan 

hidup serta merusak ekosistem alaminya. Dampak negatif dari 

menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya 

pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam adalah 

timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, 

menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), dan 

terganggunya sistem alami (natural system). Dampak negatif 

terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu 

jangka panjang. Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh 

limbah dan sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan 

menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh 

dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari.
2
 

a. Upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran 

lingkungan 

    Upaya secara hukum dapat dilaksanakan dengan lebih 

mengintensifkan penegakan dari Undang-Undang yang berlaku 

tersebut. Secara non hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi 

                                                             
2 Soedjono, pengamanan hokum terhapada pencemaran lingkungan akibat 

industry, Bandung 1979 

https://www.google.com/search?q=gambar+penceman+tanah+akibat+industr
https://www.google.com/search?q=gambar+penceman+tanah+akibat+industr
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dan himbauan. Sosialisai yang dilakukan oleh Pemerintah dalam 

upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup adalah dengan 

mensosialisasikan tentang Peraturan Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta 

sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal 

ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan unsur Desa yaitu 

PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna terkait. Serta 

menghimbau masyarakat untuk ikut berperan serta dalam 

mencegah dan melindungi lingkungan dari pencemaran limbah 

dan sampah dengan cara mengadakan clean up sungai.
3
 

 

C. Kota Ramah Lingkungan ( kota hijau, sustainable cities 

index, smart city) 

1. Pengertian kota hijau 

  Kota hijau merupakan salah satu konsep pendekatan 

perencanaan kota yang berkelanjutan. kota hijau sebagai ekologis atau 

kota sehat. artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan 

perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. dengan kota yang 

sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, 

bersih, dan sehat. kota hijau (green city). 

2. ciri-ciri kota hijau 

   kota hijau berkolerasi dengan factor urbanisasi yang 

menyebabkan pertumbuhan kota-kota besar menjadi tidak terkendali 

bila tidak ditata dengan baik. adapun kriteria kota hijau setidaknya 

memiliki delapan atribut yaitu : 

a. green planning and design (perencanaan dan rancangan 

hijau) 

perencanaan adan rancangan hijau adalah perencanaan tata 

ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota 

berkelanjutan. 

b. green open space (ruang terbuka hijau) 

Ruangan terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting 

kota hijau ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi 

populasi. 

                                                             
3 Soedjono, pengamanan hokum terhapada pencemaran lingkungan akibat 

industry, Bandung 1979 
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c. green wast ( pengelolaan sampah hijau) 

green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang 

berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan 

ulang), dan recycle (daur ulang). 

d. Green transportation adalah transportasi umum hijau yang 

focus pada pembangunan transportasi masal yang 

berkulitas, transportasi hijau bertujuan untuk penggunaan 

transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan 

pribadi, menggurangi emisi kendaraan. 

e. Green water (manajem air yang hijau) 

Konsep green water bertujuan untuk penggunaan air yang 

hewat serta penciptaan air yang berkualitas. 

f. green energy (energy hijau) 

adalah strategi kota hijau yang focus pada penggurangan 

energy melalui penghematan penggunaan serta peningkatan 

penggunaan energy terbaharukan. sepert listrik tenaga 

taenaga surya, listrik tenaga angina listrik dari emisi 

methane TPA. 

g. Green building (bangunan hijau) 

Green buiding adalah struktur dan rancangan bangunn yang 

ramah lingkungan dan pembangunanya bersifat efisien,baik 

dalam rancangan kontruksi, perawatan dan renovasi. Green 

building dirancang untuk mengurangi dampak nrgatif 

penggunaan energy air. 

h. Green community (komunitas hijau) 

Green community adalah strategi yang melibatkan berbagai 

stakeholder dari jalangan pemerintah, yang bertujuan untuk 

menciptakan partisipasi nyata stakeholder dalam 

pembangunan kota hijau dan membangun masyarakat yang 

memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan. 

Misi kota hijau hijau dengan visinya yang lebih luas dan 

komprehensif, yaitu Kota yang Ramah Lingkungan, memiliki misi 

antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air 

dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi 

terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan Mensinergikan 
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lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan 

perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi secara 

seimbang. 
4
 

3. kelebihan dan kekurangan kota hijau 

- kelebihan kota hijau 

     Kelebihan dari konsep Kota Hijau adalah dapat memenuhi kebutuhan 

keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu kawasan, sehingga dapat 

mengurangi bahkan memecahkan masalah lingkungan, bencana alam, polusi 

udara rendah, bebas banjir, rendah kebisingan dan permasalahan 

lingkugan lainnya. 

-kelemahan kota hijau 

   kelemahan juga. Penerapannya pada masing-masing kawasan tidak 

dapat disamaratakan karena tiap-tiap daerah memerlukan kajian 

tersendiri. Setidaknya harus diketahui tentang karakteristik lokal, 

iklim makro, dan sebagainya. Misalnya, daerah pegunungan RTH 

difungsikan untuk menahan longsor dan erosi, di pantai untuk 

menghindari gelombang pasang, tsunami, di kota besar untuk 

menekan polusi udara, serta di perumahan, difungsikan meredam 

kebisingan. 

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota 

hijau di Indonesia dapat dicermati dalam beberapa aspek, yaitu aspek 

Turbinlakwas, ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, dan spasial. 

Dalam aspek Turbinlakwas, ada masalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan 

pengawasan yang harus diperhatikan. Pengaturan P2KH sebenarnya 

sudah cukup lengkap, namun masih perlu dilengkapi dengan peraturan 

turunan yang lebih detail, seperti Juknis, sehingga lebih mudah dalam 

operasionalisasinya. Lalu dalam pembinaan, P2KH terkendala karena 

belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam rangka perwujudan 

kota hijau di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang 

belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan serta 

rendahnya keterlibatan stakeholders dalam penyelenggaraan RTH. 

                                                             
4 Nurul Hasanah, konsep pengembangan kota hijau (green city,smart city, 

compact city,mega city, kota satelit/baru), http://www.academia.edu. 24 februari 

2022. pukul 11.02 WIB 

http://www.academia.edu/
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Sedangkan masalah pengawasan adalah kurang optimalnya pengawasan oleh 

aparat.  

Dalam aspek tata kelola, P2KH menghadapi masalah yaitu masih rendahnya 

kerjasama dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Kemudian yang terakhir, dalam aspek spasial, tantangan P2KH 

adalah perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung bersifat 

ekspansif dan menunjukkan gejala urban sprawl yang tidak terkendali, 

alihfungsi kawasan pertanian subur di pinggiran kota dan 

meningkatnya ketergantungan pada kendaraan bermotor, serta 

kurangnya lahan perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH. 
5
 

b. Penerapan kota hijau 

Indonesia Indonesia mulai menerapkan konsep green city yang 

dituangkan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). P2KH diawali 

dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota melalui 

perumusan local action plan atau rencana aksi kota hijau (RAKH). RAKH 

merupakan salah satu bagian implementasi RTRW yang utamanya memuat 

prakarsa, program, dan komitmen daerah sebagai langkah awal mewujudkan kota 

hijau. Bentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah sinergi dan 

kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha. 

Curitiba merupakan contoh kota hijau, program pemerintah kota 

didesain untuk melindungi masyarakat miskin kota dari ketidak adilan 

social, diantaranya program daur ulang sampah dengan bahan 

makanan segar.
6
  

  

                                                             
5 Nurul Hasanah, konsep pengembangan kota hijau (green city,smart city, 

compact city,mega city, kota satelit/baru), http://www.academia.edu. 24 februari 

2022. pukul 11.02 WIB 
6 Nurul Hasanah, konsep pengembangan kota hijau (green city,smart city, 

compact city,mega city, kota satelit/baru), http://www.academia.edu. 24 februari 

2022. pukul 11.02 WIB 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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gambar kota hijau 1.4 

 
https://www.agoda.com./id-id/five-stars/city/curitiba 

 

4. Sustainabel Index City (kota berkelanjutan) 

Sustainabel city dimunculkan oleh Richard Register dengan 

mengeluakan ostilah “ecocity” dalam bukunya pada tahun 1987. E 

cocity Berkeley building  cities for healthy future. dapat diartikan , 

pemabngunan kota yang sekarang membutuhkan jenis pembangunan 

yang tidak hanya memperhatikan pembangunan dari sisi ekonomi 

saja, tetapi perlu memperhatikan aspek-aspek perkembangan kualitas 

hidup manusia didalamnya.  

   Kota berkelanjutan adalah sebuah kota yang di desain dengan 

mempertimbangakan dampak pada lingkungan sekitar.  sustainable 

city dapat diartikan juga sebagai kota yang memperhatikan 

kesimbingan harmonis antara perkembangan kota. 

   Kreteria yang dijadikan acuan pembangunan berkelanjutan, pada 

dasarnya menyangkut dimensi ekologi, ekonomi, sosial serta 

didukung dengan dimensi kelembagaan, penentuan status 

berkelanjutan pengolahan RTH publik dapat diperoleh dengan 

pendektan MDS (multi Dimensional Scaling).7 

a. Konsep dan prinsip kota berkelanjutan (Sustainable city) 

Beberapa pendapat para ahli kota berkelanjutan dapat di 

definisikan bahwa kota yang dalam perkembanganya 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, 

                                                             
7 Sri Wulandari. “ Status Berkelanjutan RUANG Terbuka Hijau Sebagai 

Cadangan Karbon DI Kota Pekan Baru”. Jurnal Manusia dan Lingkungan  Vol. 25 

No. 2 (2018) ISSN 1022146 

https://www.agoda.com./id-id/five-stars/city/curitiba
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mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan 

mempertahankan keserasian lingkungan vitalisasi social, 

budaya, politik dan pertahanan keamanan. dalam 

mewujudkan kota berkelanjuan tentu saja diperlulukan 

beebrapa prinsip dasar yang dikenal dengan panca E yaitu 

Environment ( ecology), Economy (employment), Eqiuty 

Engagement and Energy.
8
 

Berikut ini prinsip dasar panca E sebagai berikut : 

Aspek  Pendekatan kota yang 

kurang berkelanjutan 

Pendektan kota yang 

berkelanjutan 

EKONOMI (Kesejahteraan) 

pendekatan Kompetisi,industry 

besar, retensi bisnis dan 

ditarget, ekspansi. 

Kerjasama strategis, 

peningkatan keahlian 

pekerja, infrastruktur 

dasar dan informasi. 

Hubungan 

antara 

perkembangan 

social dan 

ekonomi 

Kesenjangan yang 

bertambah, kesempatan 

kerja terbatas. 

Penanaman modal 

strategis pada tenaga 

kerja dan kesempatan 

kerja. 

EKOLOGI (Lingkungan) 

Peraturan 

pengunaan 

tanah 

Penggunaan tertinggi 

dan terbaik, 

penggunaan lahan yang 

tunggal (terpisah), 

kurang terpadu dengan 

system transportasi, 

pemekaran kota tanpa 

kendala. 

Penggunaan lahan 

campuran, koordinasi 

dengan system 

transportasi, menciptakan 

tanaman, menetapkan 

batas 

perkembangan/pemekaran 

kota 

EQUITY (Pemerataan) 

Disparitas Disparitas yang 

semakin meningkat 

antara kelompok ras 

Disparitas kurang dan 

kesempatan yang 

seimbang 

                                                             
8 Inasari Widiyastuti. “ Smart sustainable city framework usulan model kota 

cerdas yang berkelanjutan dan integrative”. Jurnal pikom, Vol. 22. No 1 (juni 2021) 
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dan income 

ENGAGEMENT (Peran serta) 

Partisipasi 

rakyat 

Diminimalkan Dioptimalkan 

Kepemimpinan Isolasi dan fragmentasi Justifikasi jurisdiksi 

silang 

Regional Kompetisi Kerjasama strategis 

Peran 

pemerintah 

Penyediaan jasa, 

regulator komando dan 

pusat kontrol 

Fasilisator pemberdayaan 

negosiator dan menyaring 

masukan dari bawah. 

ENERGY 

Sumber energi Pengurasan Penghemat 

Sistem 

transportasi 

Mengutamakan 

kendaraan pribadi yang 

boros energi 

Mengutamkan 

transportasi umum, masal, 

hemat energy. 

 

Alternatif Alternatif energy 

terbatas 

Alternatif energy meluas 

Bangunan Menggunakan 

pencahayaan dan 

penghematan artifisal 

Mendayagunakan 

pencahayaan dan 

penghematan alami. 

   

b. Contoh kota berkelanjutan 

 Zurich, kota nomor satu dalam indeks kota berkelanjutan, 

memiliki sebuah reputasi kuat sebagai kota kontemporer 

yang layak huni yang dikenal sebagai kuatnya pada 

lingkungan hidup serta lembaga keungan terkenal 

didunia, keterjangkauan dan keseimbangan kehidupan 

kerja adalah penyebab utama perbedaan ini. transit public 

di kota ini sangat dianggap sebagai model berkelanjutan 

untuk kota-kota lain. trem, kereta api, bus,kereta ringan 

dan sangat berkoordinasi sehingga menjadikan mobilitas 

sederhana,cepat,dan keterjangkauan. 

 Stockholm, swedia Merupakan kota cerdas iklim yang 

memperioritaskan bersepeda, berjalan kakidan 

trasnportasi umum, system transportasi yang efesien dan 
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cerdas iklim di kombinasikan dengan konsumen energy 

terbaru yang lebih besar.  

 London, Inggris Merupakan salah satu kekuatan ekonomi 

dunia, peringkat ketiga dalam sub indeks laba. 

menduduki di pusat keunagan global. posisi kelas berat 

dari London, dikombinasikan dengan sejarah panjang 

evolusi budaya dan ekonomi. 

5. Smart City 

Smart city adalah visi pembangunan perkotaan untuk 

mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi 

(ICT) dan solusi Internet of Things (IOT) dalam sebuah bentuk yang 

aman untuk mengelola aset kota. Berdasarkan Wikipedia, definisi 

dari Smart City itu begitu luas mencakup berbagai macam 

keseluruhan teknologi digital yang dapat meningkatkan kualitas 

kehidupan, mengurangi biaya dan sumber konsumsi, dan dapat 

meningkatkan interaksi aktif antara kota dan warganya secara 

efektif.  

Karakteristik bahwa kota pintar (juga masyarakat, klaster bisnis, 

aglomerasi perkotaan atau wilayah) menggunakan teknologi 

informasi untuk:  

a. Membuat lebih efisien penggunaan infrastruktur fisik (jalan, 

lingkungan  dibangun dan aset fisik lainnya) melalui 

intelijen dan data buatan analisis untuk mendukung, 

pengembangan budaya yang kuat dan sehat ekonomi sosial.  

b. Terlibat secara efektif dengan orang-orang lokal dalam 

pemerintahan lokal dan keputusan dengan menggunakan 

proses inovasi terbuka dan e-partisipasi, meningkatkan 

kecerdasan kolektif dari lembaga kota melalui governance, 

dengan pada partisipasi warga dan codesain.  

c. Belajar, beradaptasi dan berinovasi dan dengan demikian 

merespon lebih efektif dan segera untuk mengubah keadaan 

dengan meningkatkan kecerdasan kota.  

      Menurut IEEE Smart Cities.org, sebuah kota pintar 

menyatukan teknologi, pemerintah dan masyarakat untuk 

memungkinkan karakteristik sebagai berikut:  

a. ekonomi pintar (smart economy)  
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b. mobilitas cerdas 

c. lingkungan cerdas (smart environment)  

d. orang pintar (smart people)  

e. hidup cerdas (smart living) 

 f. pemerintahan cerdas (smart governance) 

1. Strategi Pembangunan Smart City  

   Beberapa ahli mengutarakan bahwa menciptakan kota 

cerdas adalah kompleks, proses jangka panjang, dan 

keberhasilannya tergantung pada komitmen berkelanjutan 

untuk aksi yang jelas, antara lain:  

a.  Kepemimpinan terpadu.  

b.  Visi inspiratif yang jelas. 

c.  Satu arah strategi dan tujuan yang jelas.  

 d.  Penciptaan model tata kelola yang sesuai dan dapat 

diterima. 

 e.  Perkembangan kasus bisnis dan penilaian ekonomi 

untuk menilai dampak dari pembangunan.  

f.  Sebuah pemahaman yang jelas tentang pembangunan 

perkotaan, transportasi dan infrastruktur strategi dan 

model regenerasi. 

 g.  Sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang 

bagaimana teknologi dapat diintegrasikan seluruh 

fungsi kota dan departemen untuk menciptakan sinergi 

dan wawasan baru. 

 h.  Apresiasi saat ini dan muncul praktek terbaik dalam 

penggunaan sistem cerdas dalam layanan, infrastruktur, 

dan bangunan.  

i.   Apresiasi konteks dan pemahaman tentang kepentingan 

stakeholders, budaya dan adat istiadat setempat dapat 

memiliki pengaruh besar pada apa yang dapat diterima.  

j. Pemahaman tentang kepemilikan, keselamatan, 

keamanan dan penggunaan data serta model pendanaan 

untuk infrastruktur baru.
9
 

                                                             
9 Nurul Hasanah, konsep pengembangan kota hijau (green city,smart city, 

compact city,mega city, kota satelit/baru), http://www.academia.edu. 24 februari 

2022. pukul 11.02 WIB 

http://www.academia.edu/
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2. Manfaat smart city 

    Keberadaan smart city memiliki beberapa manfaat jika 

diterapkan yaitu dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan 

kota layak huni yang lebih baik di masa depan. Konsep smart city 

membuat layanan egovernment dapat lebih cepat implikasinya kepada 

masyarakat. Dengan begitu, hal ini dapat meningkatkan produktivitas 

daerah atau daya saing ekonomi. smart city, juga membuat sistem 

transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan 

mobilitas masyarakatnya. Pun menciptakan rumah dan bangunan yang 

hemat energi -- bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber 

energi terbarukan. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena 

konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. 

Manfaat lain konsep smart city juga berkaitan dengan kesejahteran 

masyarakatnya. Smart city akan meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Perbedaan smart city di Indonesia dengan luar negeri adalah, 

Indonesia menggunakan konsep smart city sebagai upaya pembenahan 

kota, dan belum di dukung dengan adanya fasilitas kota berbasis 

teknologi. sedangkan luar negeri konsep smart city digunakan sebagai 

upaya untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan sudah di 

dukung dengan fasilitas kota berbasis teknologi ramah.
10

 

3. Contoh Smart city  

a. Jakarta smart city  

Jakarta merupakan salah satu kota Indonesia yang mulai 

menerapkan konsep smart city. yang bertujuan untuk 

memberikan informasi transparan kepada masyarakat 

dengan memperlihatkan hasil kerja pemerintah Jakarta 

dalam menangani permasalahan. 

 

  

                                                             
10 Chandra Eko Wahyudi Utomo, Mochamad Hariadi “Strategi Pembangunan 

Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota” Jurnal Strategi dan Bisnis 

Vol.4, No. 2 ( Oktober 2016) 
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gambar smart city Jakarta 1.5 

 
https://www.gogle.com/imgres 

b. kota surabya 

Kota Surabaya dikatagorykan sebagai smart city 

govermment karena sudah memenuhi rencana strategis 

teknologi infiormasi dan komunikasi. keterlibatan public 

dalam pengambilan keputusan, system adminitrasi 

kepedudukan, partisipasi warga dan system monitorinf 

area public kota Surabaya juga layak mendapat 

penghargaan katagori smart vironment. system pengolahan 

sampah berbasis teknologi informasi dan system 

pengawasaan air berbasis teknologi. 

gambar smart city kota Surabaya 1.6 

 
https://www.gogle.com/imgres 

  

https://www.gogle.com/imgres
https://www.gogle.com/imgres
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c. Kota hongkong 

Kota hongkong merupakan kota yang tergolobg daam 

smart city karena memiliki rangking paling tinggi dalam 

pemerintahan digital. smart card saat ini tellah digunakan 

jutaan penduduk untuk mendapatkan layanan umum 

seperti transportasi,akses perpustakaan, akses gedung, 

belanja dan parker mobil. salain itu Tv kabel di hongkong 

merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. gambar 

smart city hing kong 1.7 

 
https://www.gogle.com/imgres 

 

D. Pengolahan Limbah 

1. Pengerian limbah 

Limbah adalah bahan buangan atau bahan sisa yang tidak digunakan 

lagi dari hasil kegiatan manusiabaik pada skala rumah tangga, 

industri, maupun pertambangan. semakin banyak masyarakat umum 

yang membuang limbahnya langsung ke lingkungan. Pembuangan 

secara langsung inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya 

pencemaran terhadap lingkungan. 

pengolahan limbahada tiga jenis yaitu pengolahan secara fisika, 

pengolahan secara kimia,dan pengolahan secara biologi. 

2. Jenis-jenis Limbah 

a. Limbah domestik. Limbah jenis ini berasal dari pemukiman 

penduduk; 

https://www.gogle.com/imgres
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perdagang-an/pasar/tempat usaha hotel dan lain-lain. 

Kebanyakan limbah 

domestik merupakan sampah basah atau organik yang mudah 

diurai. 

b. Limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri 

berupa 

padatan,lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. 

Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, 

plywood, pengawetan buah, ikan daging dll. 

c. Limbah pertanian, seperti pestisida atau DDT (Dikloro Difenil 

Trikloroetana) 

yang sering digunakan oleh petani untuk memberantas hama 

tanaman juga 

dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. 

Berdasarkan sifatnya limbah digolongkan menjadi 5, yaitu: 

1. Limbah cair 

Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, 

lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang 

telah dibuang. Mereka berbahaya dan beracun bagi 

lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun 

rumah tangga. Air limbah, demikian sering disebut, 

adalah segala limbah yang ada dalam bentuk cair. 

2. Limbah padat 

Limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, 

dan yang ditemukan di rumah tangga Anda dan lokasi 

industri dan komersial. Lima jenis utama sampah padat 

adalah: 

- Kaca dan Keramik, adalah bahan kaca dan keramik 

yang diproduksi oleh perusahaan untuk kebutuhan 

sehari-hari. Cara mengelolanya yang benar di sini 

adalah Anda harus membuangnya dengan benar supaya 

bisa di daur ulang. 

- Sampah plastic, adalah segala wadah, botol, dan tas 

yang ditemukan di perusahaan dan rumah. Plastik tidak 

dapat terurai secara hayati,dan sebagian besar tidak 

dapat didaur ulang. Jangan mencampur sampah 
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plastik dengan sampah biasa. Dan kurangi 

penggunaannya. 

3. Limbah organik 

Sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, 

dan makanan 

busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-

rumah. Seiring waktu, mereka terurai dan berubah 

menjadi kotoran oleh mikroorganisme. 

4. Limbah daur ulang 

Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, 

sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk 

dalam kategori ini. 

5. Limbah berbahaya 

Limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah 

terbakar, korosif, 

beracun, dan reaktif. Singkatnya, mereka adalah limbah 

yang menimbulkan 

ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. 

Jenis limbah berbahaya khusus meliputi: 

- E-waste: adalah limbah dari peralatan listrik dan 

elektronik seperti 

komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Limbah 

elektronik 

umumnya digolongkan berbahaya karena mengandung 

komponen 

beracun, misalnya PCB dan berbagai logam). 

- Limbah medis: berasal dari sistem perawatan 

kesehatan manusia dan hewan dan biasanya terdiri dari 

obat-obatan, bahan kimia, farmasi,perban, peralatan 

medis bekas, cairan tubuh dan bagian-bagiantubuh. 

Limbah medis dapat menular, beracun atau radioaktif 

atau mengandung bakteri dan mikroorganisme 

berbahaya (termasuk yangkebal obat). 

- Limbah radioaktif: mengandung bahan radioaktif. 

Pengelolaan limbah radioaktif berbeda secara signifikan 

dari limbah lainnya. 
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           Ada beberapa cara menangani pengurangan sampah yang 

lebih dikenal dengan prinsip 3R meliputi kegiatan: 

a. Reduce (Mengurangi)  

 Mengurangi produksi sampah dapat dilakukan dengan 

cara: 

                   1.Menggunakan bahan atau barang yang awet. 

                   2.Mengurangi penggunaan barang sekali pakai. 

                   3.Mengurangi belanja barang yang tidak 

b. Reuse (Memakai kembali) Sebisa mungkin pilihlah 

barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari 

pemakaian barang yang sekali pakai, hal ini dapat 

memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum 

menjadi sampah.  

Pemakaian kembali barangbekas tanpa harus 

memprosesnya dulu: 

 Menggunakan kembali kemasan untuk fungsi 

yang sama atau fungsi lainya. 

  Memanfaatkan barang kemasan menjadi tempat 

penyimpanan sesuatu. Seperti kertas bekas, botol 

plastik, botol kaca masih dapat dipergunakan 

kembali untuk keperluan lainnya. 

   c. Recycle (Mendaur ulang) 

 Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak 

berguna lagi, bisa didaur ulang, tidak semua barang 

bisa didaur ulang namun saat ini sudah banyak 

industri formal yang memanfaatkan sampah menjadi 

barang lain. Sampah anorganik yang masih memiliki 

nilai ekonomis yang dapat didaur ulang (misalnya: 

kertas, plastik, gelas, kaleng,botol, sisa kain), 

dilakukan pengepakan kemudian dijual kepada 

pengepul sampah sedangkan sampah anorganik yang 

tidak dapat dimanfaatkan lagi dibuang ke TPA. 

3. Dampak negatif dari sampah anorganik 

a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk 

lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: 

bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena 



27 
 

 
 

sampah bertebaran dimana-mana. Memberikan dampak 

negatif terhadap estetika lingkungan. 

b. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan 

rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di 

sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung 

(untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara 

tidak langsung (tidak masukkerja, rendahnya 

produktivitas). 

 

E. Perubahan Iklim 

1. Pengertian perubahan Iklim 

     Perubahan iklim merupakan ancaman yang signifikan bagi 

kehidupan masyarakat dan pembangunan di Indonesia, yang akan 

berdampak pada ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, mencakup 

antara lain produksi dan distribusi pangan, ketersediaan air dan energi. 

Perubahan iklim di Indonesia cenderung oleh ulah manusia dan 

aktivtas manusia seperti urbanisasi, deforestasi,industrialisasi dan oleh 

kontinen letusan gunung berapi, perubahan orbit bumi terhadap 

matahari, noda matahari dan el-nino. Laporan IPCC menegaskan 

bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab terjadinya perubahan 

iklim, terutama dalam 50 tahun terkahir. Pengaruh manusia 

(antropogenic caused) tampak dari meningkatnya emisi gas rumah 

kaca (karbon dioksida, metana, nitrogen oksida dan sejumlah gas 

industri) dari aktivitas manusia, yang tertinggi dalam sejarah dan 

belum pernah terjadi sebelumnya sejak 800.000 tahun yang lalu.
11

 

2. Dampak perubahan iklim 

 Perubahan iklim berdampak pada keamanan pangan global, 

dalam hal ini menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan 

secara global. Tanpa adanya upaya adaptasi, produksi tanaman utama 

(seperti gandum, beras, dan jagung) diproyeksikan turun. Perubahan 

iklim juga diproyeksikan meningkatkan kejadian perpindahan manusia 

(migrasi) dan memicu konflik, memicu guncangan ekonomi dan 

kemiskinan. Perubahan iklim juga akan memperburuk masalah 

kesehatan manusia dan menyebabkan gangguan kesehatan di berbagai 

                                                             
11Julismin, “Dampak dan perubahan iklim di Indonesia”. Jurnal geografi. vol 

5 no 1.ISSN 2085-8167 
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wilayah, misalnya melalui peningkatan gelombang panas dan 

kebakaran. Dampak perubahan iklim diproyeksikan memperlambat 

pertumbuhan ekonomi dan menjadikan usaha pengurangan angka 

kemiskinan akan lebih sulit.
12

 

3. Pengendalian perubahan iklim 

 Dalam konteks nasional, pengendalian perubahan iklim 

merupakan amanat konstitusi. adapun pengendalian perubahan 

sebagai berikut : 

1. Mitigasi Perubahan Iklim  

   Mitigasi perubahan iklim pada dasarnya adalah tindakan aktif 

untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan 

iklim /pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan 

iklim/pemanasan global dengan cara menstabilkan konsentrasi 

volume gas rumah kaca. 

   Di Indonesia, sektor-sektor yang menjadi pelaku aksi-aksi 

mitigasi yaitu :  

a. sektor kehutanan dan lahan (AFOLU), sektor energi (baik dari 

pembangkit maupun transportasi), sektor IPPU, dan sektor 

limbah. Beberapa contoh aksi mitigasi yang telah dilakukan di 

lapangan untuk sektor-sektor tersebut, diantaranya:  

b. sektor pertanian, kehutanan dan lahan/AFOLU : rehabilitasi 

hutan dan lahan, moratorium hutan di lahan gambut, 

pengendalian perubahan tutupan lahan di dalam dan luar 

kawasan hutan, peningkatan konservasi karbon dalam 

kawasan konservasi, ekosistem esensial, dan ekosistem 

mangrove, peningkatan simpanan karbon 15 dalam pemulihan 

ekosistem melalui penanaman pohon endemik. 

c. sektor energi : program-program konservasi energi, perbaikan 

perencanaan dan pengelolaan transportasi umum, perbaikan 

insfrastruktur transportasi umum 

d. sektor IPPU : perbaikan proses dan sistem operasi, perbaikan 

teknologi, substitusi bahan baku industri; dan 

                                                             
12Ardina Purbo, et al. Perubahan iklim perjanjian paris dan Nationally 

Determinal Contribution. Jakarta, juni 2016 



29 
 

 
 

e.  sektor limbah : penerapan kebijakan 3R (reuse, recycle, 

recovery), penerapan kebijakan pengolaan limbah padat 

perkotaan, pengelolaan limbah cair industri. 

 

F. Eco-pesantren 

1. Pengertian Eco-Pesantren 

   Eco-pesantren, dari susunan katanya terdiri dari dua kata yang 

masin-masing mempunyai definisi berbeda. Eco diambil dari kata 

ecologi atau ekosistem yang merupakan terminologi yang erat 

kaitannya dengan lingkungan hidup. sedangkan pesantren, 

sebagaimana definisi yang sudah umum dipahami adalah institusi 

pendidikan khas di Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman.  

Eco-Pesantren muncul pertama kali kurang lebih pada tahun 2005, 

yaitu ketika mulai digagas dan didirikannya EcoPesantren Daarut 

Tauhiid oleh KH Abdullah Gymnastiar bersama timnya di kota 

Bandung Jawa Barat. Eco-Pesantren Daarut Tauhiid merupakan 

sebuah model pesantren desa (rural pesantren) yang desain fisik dan 

rencana aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Program Eco-pesantren 

sebagai model pendidikan lingkungan hidup di lingkungan pondok 

pesantren ternyata manarik perhatian ulama dan ilmuan, serta secara 

nasional program ini diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup yang bekerjasama dengan Kementerian Agama pada tanggal 5-

6 Maret 2008 di Asrama Haji Pondok Gede. Menurut Kementerian 

Lingkungan Hidup Eco-pesantren memiliki beberapa tujuan di 

antaranya : 

 a. Meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi 

pedoman yang sangat penting dalam berperilaku yang ramah 

lingkungan. 

 b.  Penerapan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari  

c.  Sosialisasi materi lingkungan hidup dalam aktivitas pondok 

pesantren (Pengajian, Majelis Ta’lim, dan lain-lain) 

 d.  Mewujudkan kawasan pondok pesantren yang baik, bersih, 

dan sehat.  
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e. Memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan yang Islami, berdasarkan 

al-Quran dan al-Sunnah.  

f.  Meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah baik 

nilai ekonomi, sosial, dan ekologi.  

g.  Menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pembelajaran 

(central of excellence) yang berwawasan lingkungan bagi 

komunitas pesantren dan masyarakat sekitar. Program dan 

kegiatan yang dikembangkan dalam eco-pesantren 

berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, dan kitab-kitab salaf 

antara lain berupa: kemaslahatan, kebersamaan, 

keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian 

lingkungan hidup.  

Keuntungan pondok pesantren dalam mengikuti program 

eco-pesantren menurut Kementerian Lingkungan Hidup meliputi: 

a. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional 

pondok pesantren dan penggunaan berbagai sumberdaya.  

b.  Penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi 

berbagai sumberdaya.  

c.  Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman 

dan kondusif bagi warga pondok pesantren.  

d.  Menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga pondok 

pesantren, sekaligus meningkatkan kesadaran dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. 

e.  Menghindari berbagai resiko dampak lingkungan dengan 

meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi 

pondok pesantren.  

f.  Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang 

nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang baik dan benar. Indikator program eco-pesantren 

menurut Kementerian Lingkungan Hidup RI11 meliputi :  

a.  Pengembangan kebijakan pondok pesantren ramah 

lingkungan. 

b.  Pengembangan kurikulum lingkungan berbasis alam.  

c.  Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis 

tadabbur alam. 
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 d.  Pengembangan dan atau pengelolaan sarana dan 

prasarana pendukung pondok pesantren. 

2. Konsep Pelestarian Lingkungan Berbasis Eco-Pesantren 

 Pesantren adalah gambaran rill kekuatan umat Islam Indonesia, 

ia merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia dan 

merupakan potensi yang sangat besar dalam upaya pelesatarian dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Konsep pelestarian lingkungan yang 

berbasiskan ajaran Islam jika dapat dikembangan melalui pondok 

Pesantren, maka kesadaran untuk menjaga lingkungan dan 

memperbaiki kerusakan lingkungan akan dapat terlaksana dengan baik 

dan Pondok Pesantren dapat dijadikan sebagai Pusat Pembeljaran 

lingkungan bagi komunitas pondok dan masyarakat sekitarnya. Dalam 

konsep ajaran Islam tentang perintah untuk senantiasa memelihara 

lingkungan sudah jelas, demikian juga informasi tentang berbagai 

akibat bila kita melalaikan dalam menjaga kelestarian lingkungan 

hidup juga sangat jelas, seperti Firman Allah: 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). (QS. 30:41) 

3.  Nilai-Nilai Edukasi Dalam Konsep Eco-Pesantren 

Eco-pesantren merupakan bentuk pendidikan lingkungan hidup 

berbasis pondok pesantren yang memfokuskan pada penguatan moral 

generasi bangsa dalam upaya meningkatkan kesadaran lingkungan 

yang ditopang oleh tata nilai dan kehidupan spiritual Islam dengan 

meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kemaslahatan 

umat. Nilai-nilai edukasi yang dikembangkan dalam konsep 

pendidikan berbasis ecopesantren merupakan suatu nilai pendidikan 

untuk mempersiapkan kader-kader ulama dan intelektual muslim yang 

memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, dengan nilai edukasi seperti ini 

diharapkan generasi muda memiliki etika, moral dan agama, sehingga 

dapat menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia dan 

memiliki nuansa-nuansa lingkungan yang membawa ketentraman dan 

kesejahteraan secara berkelanjutan tanpa mengurangi hak generasi 



32 

 
yang akan datang. Program pendidikan berbasis eco-pesanten 

merupakan kegiatan untuk menjadikan pondok pesantren berbasis 

ramah lingkungan. Program ini sebagai representasi intelektual 

muslim untuk ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan 

yang ramah lingkungan melalui bentukbentuk kegiatan seperti 

peningkatan pola hidup yang ramah lingkungan.
13

 

 

G. Konservasi lingkungan hidup 

1. Pengertian konservasi 

Konservasi dapat diartikan sebagai pelindung alam, berasal dari 

kata natural conservation. dalam hal sumberdaya energy konservasi 

diartikan sebagai penyimpanan atau kekekalan energy (conservation 

of energy). menurut undang-undang  No. 23 tahun 1997, koservasi 

sumberdaya alam adalah pengelolahan sumberdaya alam untuk 

menjamin pemanfaatannya secara bijaksana. dalam undang-undang 

tersebut pengertian konservasi terkait dengan sumberdaya alam yang 

terdapat dalam lingkungan hidup.oleh sebab itu konservasi pada 

dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan sunber daya alam dan 

lingkungan. 
14

 

Dalan undang-undang  No. 5 Tahun 1990 tentang konsevasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi sumberdaya 

alam adalah pengolahan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatanya 

dilakukan secara bijak untuk menjamin keseimbangan persediaannya 

dengan tetep memelihara dan meningkatkan kulitas keanekaragaman 

dan nilainya. konsevasi sumberdaya alam hayati dapat dilakukan 

secara in situ dan ek situ.
15

 

2. Pendekatan konservasi dalam pengolahan lingkungan 

 Perkembangan penduduk yang sangat pesat dan pertumbuhan 

ekonomi dunia yang terus meningkat menyebabkan sumberdaya alam 

dimanfaatkan tanpa mempertahankan kelestariannya. saat ini 

penduduk terus bertambah. Akibatnya, kebutuhan alam pertanian 

semakin meluas, kebutuhan kayu semakin tinggi, sehingga 

                                                             
13 Jumarddin La Fua. “ECO-PESANTREN; model pendidikan berbasisi 

lingkungan” Jurnal Al-Ta’dib Vol. 6 No. 1( Januari-Juni 2013) 
14 Ramli Utami. Ekologi dan Lingkungan hidup.gorontalo, maret 2009 
15 Ibd, h 165 
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