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BAB I 
  

 

 

 

 

ehidupan manusia yang tidak dapat terlepas dengan kegiatan 
pembangunan akan berlangsung secara berkesiambungan selaras 
dengan dinamika kebutuhan manusia. Pembangunan  sebagai suatu 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang 
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam sistem pembangunan 
yang telah berjalan selama ini baik di negara maju maupun negara 
berkembang, sebagian besar perhatian tertuju pada mobilisasi modal 
sebagai faktor strategis. Akibatnya, pembangunan hanya berfokus pada 
dimensi pengembangan ekonomi. 

Konsep pembangunan tersebut dinilai gagal mencapai kualitas 
hidup manusia karena dalam implementasinya tidak meletakkan lingkungan 
sebagai bagian integral dari pembangunan. Pendekatan pembangunan yang 
dilaksanakan lebih bersifat sektoral dan meletakkan lingkungan sebagai 
sektor yang sering dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi, 
sehingga seringkali dihadapkan pada pilihan antara lingkungan di satu pihak 
dan pembangunan ekonomi di lain pihak. 

K 
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Keprihatinan manusia akan kondisi lingkungan mendorong lahirnya upaya 
perbaikan lingkungan dan menyelamatkan bumi.  Upaya tersebut terwujud 
dengan lahirnya suatu badan dunia yaitu Komisi Dunia untuk Lingkungan dan 
Pembangunan (World Commision on Environment and Development) yang 
dibentuk oleh PBB pada tahun 1983. Badan ini dipimpin oleh Nyonya Gro 
Harlem Brundtland. Dalam laporan WCED tersebut terungkap konsep 
pembangunan yang terdiri atas tiga pilar yaitu ekonomi, ekologi dan sosial 
budaya. Pembangunan ekonomi diupayakan untuk memaksimalkan 
pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital. 
Pembangunan juga harus memperhitungkan dimensi ekologi, yaitu kegiatan 
pembangunan harus dapat mempertahankan fungsi ekologi serta menjaga 
dan mempetahankan sistim fisik dan biologis. Pembangunan sosial budaya 
adalah bertujuan untuk menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya yang 
ada dalam masyarakat.  

Buku ini menguraikan berbagai implementasi pembangunan 
berkelanjutan pada berbagai sektor. Sebagai uraian awal, pada bab II 
diungkapkan tentang konsep pembangunan berkelanjutan serta pilar 
penyusun konsep pembangunan berkelanjutan. Uraian ini diharapkan dapat 
menjadi pengantar bagi pembaca dalam memahami pentingnya 
pembangunan berkelanjutan bagi masa depan bumi ini. Pemahaman akan 
tiga pilar pembangunan berkelanjutan juga dapat menjadi dasar 
pengembangan bagi setiap stakeholder dalam mengambil keputusan terkait 
dengan pembangunan. 

  Pada Bab III penulis menguraikan tentang implementasi 
pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Kehidupan 
manusia dalam kesehariaannya membutuhkan sejumlah air baik untuk 
keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan lain seperti pertanian, 
perikanan dan peternakan. Keseimbangan ekosistem juga tidak terlepas dari 
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ketersediaan air bersih dna berkualitas. Konsep yang diperkenalkan 
pengelolaan sungai yang berkelanjutan yang secara spesifik diungkapkan 
sebagai ekohidrolik. Konsep ini menggabungkan antara aspek teknis, aspek 
ekologi dan aspek sosial. Pengelolaan sungai yang umum dilakukan di 
beberapa negara termasuk Indonesia adalah pengelolaan secara struktural 
atau membangun struktur pelindung sungai. Pembangunan tersebut secara 
hidrolik dapat mencegah banjir, namun secara ekologis dapat menganggu 
keseimbangan. Selain itu, ekosistem danau yang juga banyak tersebar di 
Indonesia harus dipertahankan kualitasnya. Namun demikian, pemanfaatan 
danau sebagai sumber air bersih, budi daya ikan maupun untuk kegiatan 
pariwisata terkadang mangancam ekosistem tersebut. Sumber daya air yang 
juga tidak kalah pentingnya adalah air tanah. Berbagai permasalahan tentang 
air tanah akan diuraikan pada buku ini serta regulasi dalam pengelolaannya.  

Pembangunan di perkotaan menjadi sasaran kajian pada bab IV. 
Kemajuan infrastruktur perkotaan disertai dengan peningkatan jumlah 
penduduk yang pesat membutuhkan perhatian yang serius dari para ahli. 
Masalah lingkungan di perkotaan seperti kemiskinan, pengelolaan sampah 
dan air bersih serta kekumuhan merupakan alasan utama bagi pemerintah 
untuk menjadikan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai acuan. 
Olehnya uraian pada buku ini sangat penting untuk dicermati utamanya dalam 
menciptakan kota berkelanjutan. 

Sebagai uraian penutup pada bab V diuraikan tentang 
Pembangunan Berkelanjutan sebagai pengembangan sumber daya manusia. 
Upaya pembangunan tersebut tak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat. Modal sosial serta potensi lain pada masyarakat 
sebagai pendukung utama kegiatan pembangunan harus dapat dikelola 
dengan baik. Olehnya, pemerintah harus membuat kebijakan sebagai 
panduan pengelolaan sumber daya alam. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka buku ini menjadi sangat 
bermanfaat bagi kalangan pemerhati lingkungan. Dengan transformasi ilmu 
pengetahuan akan menjadikan perubahan pola pikir dan pada akhirnya 
menyebabkan adanya tindakan yang mendukung pembangunan 
berkelanjutan.  
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BAB II 

 

 

 

 

embangunan berkelanjutan merupakan hasil dari kesepakatan global 
pada KTT Bumi atau Konferensi Rio. Pertemuan tersebut merupakan 
salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa Bangsa yang 

diadakan di Rio de Janeiro, Brasil dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992. 
Pertemuan internasional ini dihadiri oleh 172 negara yaitu 108 kepala negara 
atau kepala pemerintahannya,  Pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan 
paralel organisasi yang dihadiri oleh 2.400 perwakilan dari organisasi non-
pemerintah. Adapun hasil dari  KTT Bumi adalah Deklarasi Rio tentang 
Lingkungan dan Pembangunan, Agenda 21 dan  Prinsip-Prinsip Hutan Selain 
itu terdapat dua perjanjian yang diperkenalkan dan dibuka untuk 
ditandatangani oleh para negara peserta yaitu Konvensi Keaneka Ragaman 
Hayati dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).  

Konferensi Rio menjadi titik kulminasi dari serentetan pertemuan 
internasional yang digagas oleh PBB. Rentetan tersebut dimulai  pada 
konferensi Stockholm di Swedia tahun 1972, Konferensi Nairobi di Kenya 
tahun 1982 dan Konferensi Rio di Brasil tahun 1992. Gambaran kegiatan 
konferensi yaitu: 

P 
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Konferensi Stockholm di Swedia  

Konsep pembangunan berkelanjutan secara umum diawali pada 
pertemuan ini. Deklarasi Stockholm yang menghasilkan prinsip 21 yang 
menguraikan dua hal mendasar tentang pemanfaatan sumber daya alam 
yaitu hak berdaulat (sovereign right) terhadap sumberdaya alam  yang 
siftanya lintas batas negara  serta  keterkaitan eksploitasi sumberdaya 
(sebagai bagian dari kegiatan pembangunan) dengan kebijakan pengelolaan 
lingkungan sebagai tanggung jawab negara (state responsibility). (Silalahi, 
2003). Pada Konferensi lingkungan ini  PBB membentuk suatu lembaga  
yang bernama United Nation Environment Programme (UNEP) yang 
berkedudukan di Nairobi, Kenya. Selain itu motto “Only One Earth” 
diperkenalkan serta deklarasi hari lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni.   

 

Konferensi Nairobi di Kenya  

Dalam konferensi ini PBB membentuk WCED (World Commision on 
Environmental and Development) yang diketuai oleh Gro Harlem Brundtland. 
Komisi ini selanjutnya menghasilkan dokumen “Our Common Future” pad 
tahun 1987 yang memperkenalkan tentang konsep pembangunan 
berkelanjutan. 

 

Konferensi Bumi Rio de Janeiro 

Dua dekade  setelah Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm serta  
lima tahun setelah terbitnya Laporan Brundtland, PBB 
menyelenggarakan United Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED) atau Konferensi Khusus tentang Masalah lingkungan 
dan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi (Earth 
Summit) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Jargon “ Think globally, 
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act locally “, yang menjadi tema KTT Bumi menjadi popular untuk 
mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan. KTT Bumi 
menekankan pentingnya semangat kebersamaan (multilaterisme) untuk 
mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-
upaya melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya melestarikan 
lingkungan.  

 

2.1. Definisi Sustainable Development 

Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang telah disepakati 
pada tahun1987 oleh The Brundtland Comission of The United Nations . 
Dalam laporannya yang berjudul “Our Common Future”  nampak keprihatinan 
dunia akan degradasi lingkungan akibat pembangunan yang diungkapkan 
sebagai berikut : 

“kecenderungan pembangunan masa kini mengakibatkan orang 
miskin semakin banyak dan mudah terserang penyakit, serta 
merusak lingkungan. Bagaimana pembangunan yang demikian ini 
dapat melayani dunia diabad mendatang yang berpenduduk dua kali 
lipat dan tetap menyandarkan pada lingkungan hidup yang sama ? 
“ 

Kesadaran akan masalah lingkungan global tersebut maka 
dirumuskanlah konsep pembangunan berkelanjutan. Berikut ini definisi dari 
pembangunan yang berkelanjutan. 

“Sustainable Development is development thats meets the needs of 
the present without compromising theability of future generations 
to meet their own needs” 
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Keiner, 2001 menguraikan definisi pembangunan berkelanjutan 
sebagai berikut : 

 

“ Pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup 
yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan 
menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternative 
akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan 
antara generasi  sekarang dan generasi masa depan harus 
dijadikan pertimbangan  dalam penggunaan sumber daya 
lingkungan , ekonomi dan sosial . Upaya perlindungan komprehensif 
pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik  juga 
harus dipertimbangkan. “ 

 

Dalam pengertian di atas memaparkan bahwa pembangunan yang 
berasaskanke lestarian dimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 
berdampak terhadap kebutuhan dimasa akan datang.  

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa   
pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 
kini dan generasi masa depan. 

Pada intinya, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses 
perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi 
sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan 
perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta 
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meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan 
dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus 
diupayakan dengan keberlanjutan. (Fauzi dan Oktavianus, 2014). 

Definisi di atas menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan 
mempertimbangkan pola pembangunan dan pertama, menyangkut 
pentingnya memperhatikan kendala sumberdaya alam yang dimanfaatkan 
pada kegiatan pembengunan serta kendala peningkatan kesejahteraan bagi 
generasi masa kini dan msa mendatang.  

 

2.2. Elemen Pembangunan Berkelanjutan 

Dalam laporan WCED (1987) diungkapkan tujuh sistem sebagai 
tujuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ketujuh sistem tersebut 
adalah : 

a. Suatu sistem politik yang menjamin partispasi efektif 
masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

b. Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta 
pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan 
bersifat berlanjut. 

c. Suatu sistem sosial yang memberi penyelesaian bagi 
ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan 
yang tidak selaras. 

d. Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk 
melestarikan ekologi bagi pembangunan. 

e. Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan terus menerus 
jawaban-jawaban baru. 
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f. Suatu sistem internasional yang membantu perkembangan 
pola-pola perdagangan dan keuangan yang berlanjut. 

g. Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai 
kemampuan memperbaiki diri. 

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang 
menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kulitas lingkungan dan 
kesetaraan sosial. Mohan Munasinghe (1993) dalam Rogers, et. al (2008) 
menguraikan tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu : 

a. Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan 
mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital. 

b. Ekologi, yaitu menjaga dan mempetahankan sistim fisik dan 
biologis. 

c. Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan 
budaya. 

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi 
yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam dimensi ekonomi terdapat 
beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain upaya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah produksi 
dan konsumsi ke arah yang seimbang. Sedangkan dimensi sosial 
berhubungan dengan pemecahan masalah kependudukan, perbaikan 
pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. 
Adapun dimensi lingkungan memiliki tujuan-tujuan antara lain upaya 
pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengelolaan limbah serta 
konservasi/preservasi sumber daya alam. Dengan demikian tujuan 
pembangunan berkelanjutan terfokus pada ketiga dimensi di atas yaitu 
keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (economic growth), 
keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (social progress) 



Implementasi Sustainable Development di Indonesia 

 

11 

serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang 
(ecological balance).  

Hal serupa diuraikan dalam Keiner (2001) bahwa tiga pilar dari 
pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan ( konservasi ) , ekonomi ( 
pertumbuhan ) , dan sosial ( Equity ). Bank Dunia pada tahun 1994 
mengembangkan  model capital stock.  Modal tersebut terbagi atas modal 
ekologi, modal ekonomi  dan modal sosial. Modal ekologi meliputi 
keanekaragaman hayati, landscape, sumber daya mineral, udara bersih dan 
air sehat. Modal  ekonomi meliputi materi dan finansial sedang modal sosial 
yaitu jaminan kesehatan , jaminan sosial , kohesi sosial, kebebasan, keadilan, 
kesetaraan kesempatan, dan perdamaian. 

Modal Pembangunan Berkelanjutan merupakan  penggabungan dari 
ketiga modal tersebut. Suatu negara tidak dapat mengimplementasikan 
konsep pembangunan berkelanjutan jika salah satu dari ketiga modal 
tersebut tidak mendukung. Pemerintah harus berupaya menjaga kualitas dari 
modal tersebut. Dalam pengembangan kawasan industry, pemerintah dan 
pihak investor tidak hanya mengedepankan pertimbangan keuntungan 
ekonomi, namun juga harus dapat memprediksi dampak kerusakan ekologi 
yang akan terjadi seperti menurunnya kualitas air bersih dan 
keanekaragaman hayati. Demikian pula pada aspek sosial, harus 
dipertimbangkan bahwa pembangunan kawasan tersebut tidak merusak 
tatanan sosial yang baik atau dapat menimbulkan konflik sosial. 

Dalam perkembangannya, Keiner (2001) memperkenalkan empat 
dimensi dari Pembangunan Berkelanjutan yaitu : 

a. Dimensi ekonomi (man-made capital)  

b. Dimensi lingkungan (natural capital) 

c. Dimensi Sosial (human capital)  
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d. Institutional dimension (social capital) 

Keempat dimensi tersebut digambarkan dalam bentuk prisma 
seperti pada gambar … 

 
Gambar 2.1. Prisma Keberlanjutan (Keiner, 1999) 

Perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan adalah pada 
dimensi kelembagaan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa dimensi sosial 
budaya terbagi atas modal sumber daya manusia dan kelembagaan atau 
institusi.  Suatu sistem atau organisasi yang bertanggungjawab pada 
kegiatan pembangunan harus mampu mengelola sumber daya manusia 
secara efektif. Hal ini hanya dapat dicapai dengan adanya kelembagaan. 

Konsep yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan 
diungkapkan oleh Kates, et. al (2005) yaitu  pembangunan berkelanjutan 
terbagi atas dua bagian yaitu apa yang harus dilestarikan dan apa yang harus 
dibangun. Adapun bagian yang harus dijaga adalah : 1) Nature (alam) yaitu 
bumi, biodiversitas dan ekosistem. 2) Life support (penunjang) yaitu layanan 
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ekosisten, sumber daya dan lingkungan dan 3) Community (masyarakat) 
yaitu budaya, kelompok dan tempat. 

Sedang bagian yang harus dibangun adalah : 1) Manusia yang 
ditujukan pada kehidupan anak-anak, harapan hidup, pendidikan, 
kesetaraan, dan kesempatan yang sama. 2) Ekonomi yang ditujukan pada 
kesejahteraan, produktifitas dan konsumsi, dan 3) Sosial yang ditujukan pada 
institusi, modal sosial, kawasan lokal dan regional. Definisi tersebut sesuai 
dengan gambar 5 berikut. 

WHAT IS TO                              

BE SUSTAINED 

 
 
 

FOR HOW LONG? 
WHAT IS TO        

DEVELOPED 

 
 
 

25 years 

“Now and in 

the future” 

Forever 

NATURE  PEOPLE 

Earth  Child survival 

Biodiversity  Life expectancy 

Ecosystems  Education 

   Equity 

   Equal opportunity 

LIFE SUPPORT 

Ecosystem LINKED BY 

ECONOMY 

Wealth 

Services Only Productive 

Resources Mostly Sectors 

Environment But Consumption 

  And   

  Or   
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COMMUNITY  SOCIETY 

Cultures  Institutions 

Groups  Social capital 

Places  States 

   Regions 

     

Gambar 2.2. Definisi pembangunan berkelanjutan (Kates, et. Al 2005) 

 

2.3. Arah Kebijakan Sustainable Development 

Pada buku “Our Common Future” diuraikan lima point penting 
tentang arah kebijakan dari konsep Sustainable Development yaitu : Populasi 
dan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, industri dan 
pertumbuhan kota. 

Populasi dan Sumber Daya Manusia 

Di berbagai negara di dunia, populasi tumbuh pada tingkat yang 
tidak dapat ditopang oleh sumber daya yang tersedia lingkungan. Jumlah 
populasi yang meningkat menuntut peningkatan areal perumahan dan 
infrastrukturnya.  Demikian pula pada layanan kesehatan, pendidikan dan 
ketahanan pangan , atau pasokan energi . Selain itu, jumlah populasi yang 
besar juga menjadi potensi meluasnya kemisikinan serta keterbatasan akses 
terhadap sumber daya.  Sebagai upaya keberlanjutan, maka pemerintah 
perlu untuk melakukan upaya jangka panjang untuk memperkuat sosial , 
budaya , dan motivasi ekonomi untuk keluarga berencana , dan untuk 
memberikan kepada semua orang  akses yang sama dalam  memperoleh  
pendidikan dan layanan lainnya.  
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Pembangunan berkelanjutan juga mendorong pengembangan 
sumber daya manusia. Tujuan dari upaya ini tidak hanya untuk membangun 
pengetahuan teknis dan kemampuan , tetapi juga untuk menciptakan nilai-
nilai baru yang mendukung perubahan sosial. Perubahan tersebut 
diharapkan dapat menciptakan kesadaran manusia dalam berbagi sumber 
daya global secara adil.  

 

Food Security (Ketahanan Pangan) 

Pada negara maju, ketersediaan pangan dijamin oleh pemerintah 
dan dilindungi dari persaingan internasional.  Pemerintah memberi subsidi  
pada petani dengan penyediaan tanah, sumber daya air dan bahan kimia 
serta dukungan teknologi.  Akibatnya, terjadi surplus bahan pangan dan 
disalurkan pada negara berkembang. Namun demikian, hal ini terkadang 
berdampak pada  kebijakan pertanian negara penerima.  

Pada negara berkembang, pemerintah memberi perhatian terhadap 
petani.  Peningkatan teknologi, insentif harga pupuk dan pelayanan 
pemerintah telah menghasilkan terobosan besar dalam produksi pangan. 
Namun demikian di beberapa wilayah,  teknologi pertanian sering tidak 
memadai dan tidak disiapkan insentif ekonomi. Tanah marginal tidak 
diperbaik sehingga kurang nutrisi. Kondisi ekosistem tidak diperhatikan 
sehingga hutan semakin  gundul  dan lahan kering yang produktif dibiarkan 
tandus. Akibatnya sistem produksi pangan juga terganggu akibat praktek 
pertanian yang kurang berkelanjutan. 

Ketahanan pangan juga memerlukan perhatian pada pola distribusi. 
Jalur distribusi  bahan pangan menyebabkan harganya meningkat.  Kelaparan 
pada masyarakat  sering terjadi akibat  kurangnya daya beli bukan karena 
kurangnya makanan yang tersedia.  Dengan demikian, kebijakan 
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pembangunan berkelanjutan mendorong semua negara untuk memperbaik 
pola pertanian, sistem produksi pangan dan pola distribusi.   

 

Ekosistem sebagai Sumber Daya pembangunan 

Ancaman kepunahan spesies terjadi akibat keinginan manusia dan 
kondisi alam. Keragaman spesies diperlukan untuk keberlanjutan fungsi  
ekosistem dan biosfer secara keseluruhan. Berbagai  spesies liar diperlukan 
sebagai bahan dasar obat-obatan dan bahan baku industri. Namun demikian, 
konservasi harus tetap dilakukan dengan pertimbangan moral, etika, budaya, 
estetika, dan ilmiah. Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan spesies 
serta kualitas ekosistem yaitu sebagai cadangan sumber daya alam. 
Pemerintah juga hendaknya membatasi pemanfaatan hutan tropis dan waduk 
sehingga  keanekaragaman hayati dapat dipertahankan. Pemanfaatan 
sumber daya hutan dan air tidak hanya mengedepankan pertimbangan 
ekonomi tetapi juga untuk kepentingan kualitas alam. 

 

Energi 

Distribusi energi yang aman dan berkelanjutan sangat penting untuk 
pembangunan berkelanjutan, namun hal tersebut sangat sulit untuk 
diadakan. Penggunaan energy untuk industry, pembangunan pertanian dan 
kebutuhan  populasi juga semakin besar. Olehnya, maka peningkatan jumlah 
penduduk serta industrialisasi membutuhkan peningkatan ketersediaan 
energy yang lebih besar pula. Pemerintah harus mampu membuat kebijakan 
efisiensi energi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Peralatan 
modern dapat dirancang untuk memberikan jumlah energi yang sama dengan 
layanan hanya dua pertiga atau bahkan satu-setengah dari input energi 
primer yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan tradisional. Pada 
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beberapa negara maju menggunakan energi nuklir, namun menjadi 
kontroversi yang tajam akan tingkat keamanannya. Prioritas tertinggi yang 
harus diberikan adalah kajian pengembangan alternatif energi yang ramah 
lingkungan dan ekologis.  

Industri 

Pada tahun 1970-an dunia memproduksi barang tujuh kali lipat 
dibandingkan pada tahun 1950an. Pertumbuhan penduduk mendorong 
meningkatnya  konsumsi barang-barang manufaktur sehingga industrialisai 
berkembang. Pengalaman di negara-negara industri membuktikan bahwa 
teknologi anti-polusi menghemat biaya dalam hal kesehatan, properti, dan 
kerusakan lingkungan. Pertumbuhan industry dengan produktivitas yang 
lebih tinggi, peningkatan efisiensi, dan penurunan polusi,  juga dituntut untuk 
mampu mengantisipasi resiko bahan kimia beracun serta limbahnya.  

Peningkatan kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa yang 
disediakan oleh industri, harus dapat mendukung pembangunan 
berkelanjutan atau tetap mempertimbangkan kualitas lingkungan, sosial dan 
masa depan ekologisnya. 

 

Pertumbuhan Kota 

Kota besar dengan dinamikanya menyebabkan perkiraan bahwa 
hampir setengah dari umat manusia akan hidup di kota-kota; dunia abad ke-
21 akan menjadi dunia yang sebagian besar perkotaan. Hal ini menunjukkan 
bahwa negara berkembang harus mampu meningkatkan kapasitasnya dalam 
menghasilkan dan mengelola infrastruktur perkotaan, layanan, dan tempat 
tinggal untuk menjaga carrying capacity kota. Di beberapa negara 
berkembang, pemerintah kota memiliki kemampuan, sumber daya, dan 
personil untuk melayani  populasi yang berkembang pesat dengan 
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ketersediaan tanah, jasa, dan fasilitas yang diperlukan untuk kehidupan 
manusia seperti pemukiman,  air bersih, sanitasi, sekolah, dan transportasi. 
Selain itu,  banyak kota di negara-negara industri juga menghadapi masalah 
- infrastruktur yang memburuk serta  degradasi lingkungan. Tantangan 
pemerintah di seluruh dunia baik pada negara maju maupun pada negara 
berkembang adalah penyediaan sarana prasarana serta kualitas kota yang 
layak huni. 

 

2.4. Sustainable Development Goals 

Program internasional yang disepakati oleh PBB untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan antara tahun 2000-2015 adalah Millennium 
Development Goals  (MDGs). Selanjutnya pada Konferensi Rio-20 yang 
dilaksanakan pada  13 – 22 Juni 2012 di Rio Jenairo Brasil disepakati 
okumen The Future We Want  yang menjadi arahan bagi pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan 
nasional. Dokumen memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan 
yang diharapkan oleh dunia (common vision) dan penguatan komitmen untuk 
menuju pembangunan berkelanjutan (renewing political commitment). 
Dokumen ini memperkuat penerapan Rio Declaration 
1992 dan Johannesburg Plan of Implementation 2002.  

Dalam dokumen The Future We Want, terdapat 3 (tiga) isu utama bagi 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) Green Economy in the 
context of sustainable development and poverty eradication, (ii) 
pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat 
global (Institutional Framework for Sustainable Development), serta (iii) 
kerangka aksi dan instrumen  pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 
(Framework for Action and Means of Implementation).  Kerangka aksi 
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tersebut termasuk penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs) post-
2015 yang mencakup 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, 
lingkungan dan ekonomi.  Azaz yang dianut dalam implementasinya adalah  
inklusif dan transparan, yaitu terdapat keterbukaan antar pemerintah  dan 
semua pemangku kepentingan  dengan maksud untuk mengembangkan 
tujuan pembangunan berkelanjutan global yang akan disepakati oleh PBB. 

Berdasarkan laporan ICSU (2015) bahwa Sustainable Development 
Goals  mencakup 17 tujuan yaitu : 

1. Pengentasan kemiskinan di seluruh dunia 

2. Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta upaya  
promosi pertanian berkelanjutan 

3. Peningkatan promosi hidup sehat dan  kesejahteraan masyarakat. 

4. Peningkatan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan serta upaya 
promosi  kesempatan belajar seumur hidup.  

5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

6. Ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.  

7. Tercapainya energi yang handal yang didukung dengan akses yang 
berkelanjutan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.  

8. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja  dan 
produktifitas serta pekerjaan yang layak untuk semua. 

9. Infrastruktur yang handal dan mendorong inovasi pada indutri yang 
berkelanjutan 

10. Ketimpangan antar negara yang semakin kecil.  

11. Tercapainya  kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan 

12. Pola produksi dan konsumsi kebutuhan masyarakat yang 
berkelanjutan. 
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13. Upaya  praktis untuk mereduksi dampak perubahan iklim.  

14. Pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung pembangunan 
berkelanjutan 

15. Perlindungan ekosistem darat, pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan, pencegahan penggurunan, pencegahan degradasi 
lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati 

16. Penciptaan masyarakat yang damai untuk pembangunan 
berkelanjutan, penyediaan akses yang efektif dan akuntabel bagi 
semua masyarakat. 

17. Peningkatan sarana dan kemitraan yang mendukung pembangunan 
berkelanjutan 

 

 Secara rinci program Sustainable development goals terbagi atas 
enam komponen yaitu :       

1. Planet  atau perlindungan ekosistem untuk  seluruh masyarakat 

2. People atau adanya jaminan hidup sehat, pendidikan serta inklusi 
wanita dan anak anak 

3. Dignity atau memberantas kemiskinan dan ketidakadilan 

4. Prosperty atau membangun kemandirian dan transformasi energi 

5. Justice atau mempromosikan lingkungan yang aman dan damai yang 
didukung dengan kelembagaan yang kuat. 

6. Partnership atau mengkatalisasi  solidaritas global yang mendukung 
pembangunan berkelanjutan. 
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BAB III 
 

 

 

3.1. Sumber Daya Air 

ir merupakan unsur yang sangat penting  dalam kehidupan semua 
makhluk di bumi. Bagi kehidupan manusia, penggunaan air tak dapat 
terhindarkan.  Sebagian besar masyarakat pengguna air pada 

umumnya berpendapat bahwa keberadaan air secara alami dan simultan. 
Ketersediaannya  tetap terjamin sepanjang masa. Namun kenyataannya, 
beberapa dekade ini terjadi keluhan masyarakat akibat kekeringan. 
Permasalahan air bagi manusia tidak hanya sebatas kuantitasnya, namun 
juga terkait dengan kualitas dan kontinuitasnya. Kualitas air menurun jika 
pada sumber dan distribusinya terjadi pencemaran.   

Aktivitas manusia dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air. 
Penggunaan lahan untuk permukiman, kegiatan ekonomi dan teknologi  
dapat berpengaruh terhadap tata guna lahan . Tata guna lahan dapat 
mempengaruhi ketersediaan air. Pontoh dan Sudrajat (2005) yang mengkaji 
Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Limpasan Air Permukaan: 
Studi Kasus Kota Bogor menguraikan bahwa Kota Bogor yang  merupakan 
bagian tengah dari daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung berkontribusi besar 
bagi  terjadinya banjir di DKI Jakarta. Tingginya curah hujan di Kota Bogor 

A 
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yang mencapai 3500-4000 mm/tahun dan terjadinya perubahan guna lahan 
di kawasan ini menambah laju limpasan permukaan yang terjadi. Limpasan 
permukaan tersebut terakumulasi pada Sungai Ciliwung dan bermuara pada 
wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan analisis terhadap perubahan penggunaan 
lahan di Kota Bogor dengan pendekatan shift share menggunakan data jenis 
dan luas penggunaan lahan pada dua titik waktu yang berbeda, yaitu tahun 
1995 dan 2002 menunjukkan terjadinya pergeseran luas jenis-jenis 
penggunaan lahan yang cukup besar. Analisis proportional shift menunjukkan 
bahwa jenis penggunaan lahan permukiman/perumahan, perkantoran dan 
pergudangan, perdagangan, industri, taman/lapangan olahraga/kuburan, 
dan penggunaan lain (jalan, terminal, stasiun, parkir, dan lainnya) mengalami 
peningkatan luas selama 7 tahun (1995-2002). Hasil analisis terhadap 
limpasan air permukaan di kota Bogor berdasarkan data penggunaan lahan 
tahun 2002 menggunakan rumus rasional menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan limpasan air permukaan seperti yang disajikan pada gambar 
3.1. 

 
Gambar 3.1. Peningkatan Limpasan Air Permukaan Di Kota Bogor 

(Pontoh dan Sudrajat, 2005) 
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Selain itu, berbagai aktivitas manusia seperti penebangan hutan, 
penggunaan bahan bakar fosil dianggap sebagai penyebab utama 
perubahan iklim (climate change).  Issu lingkungan tersebut juga 
berpengaruh terhadap ketersediaan air.  Gambaran pengaruh aktivitas 
manusia terhadap sumber daya air digambarkan pada gambar 3.2. 
 

 
Gambar 3.2. Hubungan antara aktivitas manusia dengan sumber daya air 

(Kundzewicz, Z.W,2007) 
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang 
Pengusahaan Sumber Daya Air diuraikan definisi sumber Daya Air adalah air, 
sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya menurut 
Wikipedia diuraikan bahwa sumber daya air (water resources) adalah  
sumber-sumber air yang bermanfaat dan potensial  dimanfaatkan bagi 
kehidupan manusia. Penggunaan air bagi manusia meliputi pertanian , 
industri , rumah tangga , rekreasi dan kegiatan lingkungan .  

Ketersediaan air di muka bumi dapat berupa sebagai air asin dan 
air tawar. Secara global, 97% air di bumi merupakan  air asin dan hanya tiga 
persen adalah air tawar.  Potensi air tawar tersebut sebagian besar dalam 
bentuk beku  yaitu  gletser dan es di kutub. Sisa air tawar dicairkan ditemukan 
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terutama sebagai air tanah , dengan hanya sebagian kecil hadir di atas tanah 
atau di udara . Distribusi air di dunia secara grafis diajikan pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Distribusi Jenis Air di Dunia (UN WWAP, 2006) 

Pada gambar 3.3. nampak bahwa hanya sebanyak 0,3% air tawar 
dalam bentuk air permukaan dan sebagian besar berada di danau (87%) 
dan hanya 2% yang berwujud sebagai air sungai.  Sumber air  permukaan 
berasal dari danau, rawa dan sungai.  Berdasarkan siklus hidrologi, air 
permukaan berasal dari  curah hujan dan mengalir melalui sungai. Selain itu, 
sejumlah air juga menaglami penguapan, evapotranspirasi dan resapan air 
tanah. Sistem air permukaan dipengaruhi oleh tingginya curah hujan dalam 
DAS, kapasitas penyimpanan di danau, rawa dan waduk buatan, 
permeabilitas tanah di bawah badan penyimpanan tersebut, karakteristik 
limpasan dari tanah di DAS, waktu curah hujan dan tingkat penguapan lokal. 

Potensi dan ketersediaan air di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 
15.00 meter kubik perkapita pertahun. Jauh lebih tinggi dari rata-rata 
pasokan dunia yang hanya 8.000 m3/kapita/tahun. Pulau Jawa pada taahun 
1930 masih mampu memasok 4.700 m3/kapita/tahun, saat ini total 
potensinya sudah tinggal sepertiganya, yakni tinggal 1500 m3/kapita/tahun. 
Pada tahun 2020 total potensinya diperkirakan tinggal 1200 
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m3/kapita/tahun. Dari potensi alami ini, yang layak dikelola secara ekonomi 
hanya 35 %, sehingga potensi nyata tinggal 400 m3/kapita/tahun, jauh 
dibawah angka minimum PBB, yaitu sebesar 1.000 m3/kapita/tahun. Padahal 
dari jumlah 35 % tersebut, sebesar 6 % diperlukan, untuk penyelamatan 
saluran dan sungai-sungai, sebagai maintenance low. (Herlambang, Arie dan 
Indriatmoko,R.H. 2005) 

 

3.2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang Berkelanjutan 

Daerah aliran sungai yang biasa disingkat dengan DAS dalam 
beberapa literatur menggunakan istilah yang berbeda dan arti yang sama, 
diantaranya menggunakan istilah: watershed, river basin, catchment atau 
drainage basin. Istilah watershed biasanya dihubungkan dengan batas aliran, 
sedang istilah river basin, catchment atau drainage basin dikaitkan dengan 
daerah aliran.  Daerah aliran sungai  adalah suatu wilayah daratan yang 
secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang 
menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke 
laut melalui sungai utama (Asdak, 2007).  

Daerah aliran sungai merupakan suatu sistem dinamis dengan 
karakteristik yang spesifik dan ditentukan oleh ruang, luas, bentuk, 
ketercapaian dan lintasannya. Karakter tersebut sangat terkait dengan 
masyarakat yang bermukim di sekitar sungai. Olehnya itu, tataguna daerah 
aliran sungai harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 
kerugian dan degradasi akibat persaingan kepentingan.  

Tideman (1996) memberikan argumentasi bahwa manajemen DAS 
adalah pemanfaatan secara rasional dari sumberdaya lahan dan air untuk 
produksi maksimum dengan resiko kerusakan minimum terhadap sumber 
daya alam. Setiap masukan dalam DAS terjadi proses interaksi dan 
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berlangsung dalam ekosistem tersebut. Proses interaksi tersebut dapat 
dievaluasi berdasarkan keluaran dari ekosistem.  

Asdak (2007) menguraikan proses interaksi dalam DAS yaitu dengan 
masukan berupa  curah hujan dan erosi. Sedang keluarannya adalah debit 
air serta muatan sedimen. Komponen DAS berupa vegetasi, tanah dan 
saluran air atau sungai bertindak sebagai prosessor. Proses erosi pada 
daerah tangkapan air sangat erat kaitannya dengan sistem hidrologi serta 
aktivitas manusia. Olehnya sistem DAS merupakan suatu rangkaian 
komponen ekosistem yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaannya. 
Fungsi ekosistem DAS yang terdiri atas input, proses dan output tergambar 
pada Gambar 3.4. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.4. Fungsi ekosistem DAS (Asdak, 2007) 
 
Dalam sistem DAS, terdapat ketergantungan antara hulu dan hilir. 

Perubahan komponen DAS di daerah hulu akan sangat mempengaruhi 
komponen DAS pada daerah hilirnya, oleh sebab itu perencanaan daerah 
hulu menjadi sangat penting.  Dalam setiap aktifitas perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan di dalam sistem DAS, sangat diperlukan indikator yang 
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mampu digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah 
berjalan sesuai dengan perencanaan atau belum.  Indikator yang dimaksud 
adalah indikator yang dengan mudah dapat dilihat oleh seluruh masyarakat 
luas sehingga dapat digunakan peringatan awal dalam pelaksanaan kegiatan.  

Perubahan fungsi kawasan bagian hulu yang merupakan vegetasi 
alami (hutan) daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan keseimbangan 
sungai/drainas terganggu. Gangguan ini berkontribusi terhadap kuantitas 
debit aliran dan kuantitas sedimentasi pada sungai/drainase. Hal ini dapat 
diartikan pula bahwa suatu daerah aliran sungai yang masih alami dengan 
vegetasi yang padat dapat diubah fungsi kawasannya sepanjang tidak 
mempenagruhi keadaan alam dari sungai/drainase yang bersangkutan.  

Pertambahan penduduk menyebabkan terjadinya perubahan 
karakteristik DAS, sebagai contoh pertambahan penduduk juga berdampak 
pada peningkatan kebutuhan papan sehingga terjadi konversi lahan, 
terutama lahan pertanian, menjadi lahan pemukiman. Tekanan terhadap 
lahan tidak hanya oleh pertambahan penduduk tetapi juga desakan 
pembangunan yang memerlukan lahan, seperti industri, jalan dan lain-lain. 
Paimin et. al (2012) memberikan data luas perkiraan konversi lahan sawah 
di Jawa sebesar 138.266 ha yang tersebar di Provinsi Jawa Barat seluas 
37.033 ha selama 5 (lima) tahun (tahun 1987 - 1991), di Provinsi Jawa 
Tengah 40.327 ha (tahun 1981 – 1986), di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 2.910 ha (tahun 1986 – 1990), dan Provinsi Jawa Timur 57.996 
ha (tahun 1987 – 1993). Konversi lahan mengakibatkan perubahan neraca 
air DAS baik secara spasial maupun temporal.   

Pengelolaan daerah aliran sungai mencakup pengelolaan empat jenis 
sumber daya yaitu sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya air 
dan sumber daya manusia. (Sudaryono, 2002). Sumber daya hutan 
mempunyai peranan sangat strategis terhadap kualitas daerah aliran sungai. 
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Namun dilain pihak, kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan cenderung 
semakin menurun. Hal ini antara lain karena penebangan hutan yang 
berlebihan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan perladangan 
berpindah. Upaya untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas hutan yaitu 
dengan usaha reboisasi, pengendalian perladangan berpindah, 
pengendalian kebakaran hutan dan pencegahan illegal logging.  

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang dapat 
diperbaharui dan sekaligus merupakan media lingkungan untuk 
memproduksi pangan, perumahan, dan lain-lain. Pertambahan jumlah 
penduduk yang disertai dengan meningkatnya kegiatan pembangunan telah 
berakibat terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan di Indonesia. Sering 
dijumpai pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan 
tersebut, sehingga timbul berbagai masalah, seperti terjadinya jutaan lahan 
kritis, hilangnya lahan subur, dan terjadinya pencemaran tanah. Degradasi 
lahan tersebut terjadi karena peruntukan lahan/tanah yang kurang tepat, 
sebagai akibat pelaksanaan yang tidak memperhatikan kaidah penataan 
ruang dan kriteria kemampuan serta kesesuaian lahan.  

Upaya pengendalian tanah longsor dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
(1) Upaya pengendalian jangka pendek/langsung, yaitu menitikberatkan 
pada penanganan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya. Metode yang 
digunakan adalah mekanis/sipil teknis. Penerapan jenis penanganan pada 
metode ini disesuaikan dengan tingkat kerentanan terjadinya tanah longsor; 
(2) Upaya pengendalian jangka panjang/tidak langsung, yaitu dengan 
memprioritaskan penanganan potensi tanah longsor yang manfaatnya baru 
akan dirasakan dalam waktu yang relatif panjang (minimal 10 tahun). Hal ini 
dikarenakan metode yang digunakan adalah metode vegetatif yang 
memerlukan waktu untuk pertumbuhan akar sebagai penahan longsor. Jenis 
penanganan pada metode ini dilakukan dalam lingkup kawasan yang 
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disesuaikan untuk setiap jenis fungsi kawasan dan tingkat kerentanannya. Di 
mana fungsi kawasan terbagi menjadi: a) Kawasan lindung, dengan luasan 
75,91 km2 atau 32,27%; b) Kawasan penyangga, dengan luasan 96,87 km2 
atau 41,18%; c) Kawasan budidaya, dengan luasan 62,43 km2 atau 
26,54%. (Dharmawan, et.al. 2014) 

Guna menjamin pemanfaatan yang lestari, lahan harus dikelola dengan 
memperhatikan keseimbangan antara aspek konservasi dan 
pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya lahan dilakukan dengan 
mempertimbangkan: fungsi lokasi lahan dalam tatanan lingkungan 
berdasarkan karakteristik tanah, lahan dan wilayah; cara-cara pemanfaatan 
yang memperhitungkan kaidah konservasi; pemanfaatannya disesuaikan 
dengan tata ruang; kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia; peran 
serta masyarakat secara luas. 

Pengelolaan sumberdaya air untuk mempertahankan kualiatas DAS  
yaitu dengan : 1) memperhatikan keterpaduan pengelolaan sumberdaya air 
permukaan dan air bawah tanah serta kemungkinan pemanfaatan air laut 
secara lintas sektoral; 2) pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara 
terpadu dalam pemanfaatannya melalui penataan ruang wilayah; 3) 
mengatur pemanfaatan air secara efisien; pembentukan tim koordinasi untuk 
kegiatan koordinasi yang melibatkan berbagai instansi terkait. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang 
Pengusahaan Sumber Daya Air diuraikan pengelolaan daerah aliran sungai 
melalui pembagian satuan wilayah sungai. Definisi Satuan Wilayah Sungai 
yaitu adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau 
lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang 
dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi)  

Environmentasl Protection Agency United States (2014) menguraikan 
empat prinsip dasar dalam pengelolaan daerah aliran sungai yaitu : 
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1. Daerah aliran sungai adalah sistem alami yang salah satu elemenya adalah 

aktivitas manusia . 

Sebagai sistem yang alami, daerah aliran sungai dapat terbagi atas 
sistem sub DAS yang lebih kecil. Selanjutnya pada sistem sub DAS juga 
terkadang  terdapat sub DAS yang lebih kecil. Olehnya, dalam pengelolaan 
DAS, diperlukan dilienasi atau pembatasan daerah tangkapan air sehingga 
peta luas DAS dan luas sub DAS menjadi sangat penting.  Selain pembatasan 
tersebut, arah pengaliran air pada sistem DAS juga menjadi penentu 
kebijakan dalam pengelolaan DAS (Gambar 3.5) 

 
Gambar 3.5. Batasan DAS dan daerah pengalirannya. 

Daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan ekosistem tata air dan 
digunakan sebagai unit pengelolaan sumberdaya alam vegetasi, tanah dan 
air yang rasional, merupakan wilayah daratan dengan batas alam berupa 
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punggung-punggung bukit sehingga tidak selalu bisa berhimpitan dengan 
batas administrasi pemerintahan. Dengan demikian perbedaan batas wilayah 
tersebut tidak perlu dipertentangkan tetapi perlu ditata keselarasannya, agar 
keterkaitan antar wilayah administrasi dalam satuan DAS bisa terhubung 
secara serasi melalui jalinan daur hidrologi. 

Pengelolaan DAS yang baik adalah mempertimbangkan aktivitas  
manusia di atasnya  baik yang mendukung kelestarian fungsinya maupun 
yang berkontribusi negatif pada kualitasnya.  Masyarakat yang tinggal di tepi 
sungai diperhadapkan dengan pilihan pemanfaatan sumber daya secara 
alami atau melakukan perubahan fungsi. Namun yang terpenting adalah  
fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air dan fungsi sungai untuk pengaliran 
harus tetap terjaga. 

 

2.  Pengelolaan daerah aliran sungai  dilakukan dengan pendekatan multi 

disiplin dan secara berkelanjutan 

Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi pada daerah aliran 
sungai, olehnya tujuan pengelolaan secara spesifik diarahkan pada kualitas 
air, debit air, pengurangan degradasi, warisan alamiah, konservasi, dsb. 
Dalam pengelolaan das terdapat empat permasalahan lingkungan yaitu : 
peneglolaan lahan, kualitas udara, pengelolaan air serta batas kewenagan 
(politis). Selanjutnya dalam pengelolaan daerah aliran sungai terdapat siklus 
yang dilakukan secara berkelanjutan yaitu : 

- Pengumpulan data yang melibatkan perencana, ilmuwan, 
masyarakat 

- Penilaian yang  melibatkan ahli ekologi, ahli hidrologi, ahli 
rekayasa dan ahli ekonomi. 



Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T. 

 

34 

- Penentuan prioritas dan target kegiatan yang melibatkan 
stakeholder 

- Rencana pembangunan yang  melibatkan  perencana, stakeholder, 
pemerintah daerah  dan ahli rekayasa. 

- Implementasi yang melibatkan stakehokder, pembuat kebijakan, 
tehnical support dan pakar. 
 

3.   Kerangka pengelolaan daerah aliran sungai  harus didukung dengan 

upaya kerjasama dengan aksi yang terencana untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Pengelolaan DAS dalam pelaksanaannya melibatkan banyak 
stakeholders (para pihak) dan pengambil keputusan, khususnya dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam dengan berbagai tujuannya, sehingga 
pendekatan multidisiplin merupakan keharusan esensial. Kegiatan dalam 
pengelolaan DAS harus melibatkan institusi pemerintah dari berbagai bidang 
atau sektor serta berbagai kelompok masyarakat.  

Hal serupa diuraikan oleh Sudaryono (2002) bahwa  pengelolaan 
DAS secara terpadu harus berazaskan : (1) pemanfaatan sumberdaya alam 
(hutan, tanah dan air) dengan memperhatikan terhadap perlindungan 
lingkungan; (2) pengelolaan DAS bersifat multidisiplin dan lintas sekoral; (3) 
peningkatan kesejahteraan rakyat; (4) keterpaduan dimulai sejak dalam 
perencanaan pengelola DAS terpadu. 
 

4. Dalam  pengelolaan DAS diperlukan pula pendekatan yang fleksibel. 

Karakteristik daerah aliran sungai berbeda beda tergantung pada 
struktur geologinya, vegetasinya serta tata guna lahan. Perilaku masyarakat 
yang tinggal di daerah aliran sungai berbeda antara satu dengan lainnya. 
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Olehnya, manajemen pengelolaannya harus dapat menyesuaikan dengan 
kondisi setempat. pengelolaan DAS adalah proses yang dinamis dan terus-
menerus harus  ditinjau sesuai dengan perubahan yang terjadi pada DAS.  

Secara spesifik di Indonesia, pengelolaan daerah aliran sungai 
selain mempertimbangkan aspek teknis juga  mempertimbangkan aspek 
sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan tahapan sistem pengelolaan DAS 
diuraikan pada gambar 3.6. 

.  
Gambar 3.6. Bagan alir sistem pengelolaan DAS (Paimin, 2012) 
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Dengan berbagai uraian di atas, maka dapat diungkapkan bahwa 
pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air 
harus dilaksanakan secara terpadu atau melibatkan semua sector terkait. 
Menyeluruh berarti kualitas dan kuantitas air, kesatuan hulu-hilir, serta 
instream-offstream. Berkelanjutan (antar generasi), dan berwawasan 
lingkungan (konservasi ekosistem) sebagai kesatuan pengelolaan. 

Gambaran pengelolaan DAS yang berkelanjutan disajikan pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.7.  Pengelolaan DAS yang Berkelanjutan 

 

3.3. Pengelolaan Sungai Yang Berkelanjutan 

Sungai merupakan wadah pengaliran air baik yang terbentuk secara 
alami dan/atau buatan yang dimulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi 
kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai merupakan bagian dari muka 
bumi yang paling rendah dibandingkan dengan permukaan sekitarnya dan  
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menjadi tempat air mengalir. Dari sudut pandang ekologi,  sungai dipandang 
sebagai wilayah keairan dinamis akibat pengalirannya. Sungai merupakan 
sistem terbuka dengan faktor dominan aliran air. Aliran air ini melintasi 
permukaan bumi dan membentuk alur aliran sungai atau morfologi sungai 
tertentu.  

Hui dan Ming (2009) mengungkapkan bahwa sungai memiliki lima 
fungsi alamiah yaitu: 1) Fungsi transportasi aliran yaitu mengangkut aliran 
air hujan serta mengangkut sedimen serta mempertahankan kondisi normal 
sungai, 2) Fungsi sumber daya air permukaan, 3) Fungsi tangkapan air pada 
limbah industri, pertanian dan pemukiman, 4) Fungsi habitat bagi biota 
akuatik, dan 5) Fungsi natural barrier atau pelindung alami.  Dari kelima 
fungsi tersebut, fungsi pengangkutan aliran air dan sedimen merupakan 
fungsi yang terpenting dalam pengelolaan sungai.  

Sosrodarsono dan Takeda (2006) menguraikan bahwa sungai 
mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan dalam suatu daerah tertentu 
dan mengalirkannya ke laut. Sungai dapat digunakan untuk berjenis-jenis 
aspek seperti pembangkit tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, 
dan lain-lain. Dalam bidang pertanian sungai berfungsi sebagai sumber air 
yang penting untuk irigasi. 

Sungai juga merupakan salah satu elemen dalam siklus hidrologi 
dimana sungai mengumpulkan 3 (tiga) jenis limpasan yakni limpasan 
permukaan (surface runoff), aliran intra (interflow) dan limpasan air tanah 
(groundwater runoff) (Sosrodarsono dan Takeda, 2006).  Air hujan yang 
jatuh ke  permukaan tanah sebagian terinfiltrasi dan sebagian mengisi lekuk-
lekuk permukaan tanah, kemudian mengalir ke daerah yang lebih rendah dan 
masuk ke sungai. Aliran air ini merupakan limpasan permukaan.  Aliran intra 
berasal dari aliran air yang terlebih dahulu terserap oleh tanah dan keluar 
kembali menuju ke sungai. Limpasan air tanah bersumber dari air tanah 



Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T. 

 

38 

(groundwater) yang keluar sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama 
ke permukaan tanah yang rendah.  

Jika dilihat dari bentuknya, maka morfologi sungai menggambarkan 
keterpaduan antara karakteristik abiotik (fisik, hidrologi, hidrolika, sedimen 
dan lain-lain) dan karakteristik biotik (biologi atau ekologi) daerah yang 
dilaluinya. Faktor yang berpengaruh terhadap morfologi sungai tidak hanya 
faktor abiotik dan biotik namun juga campur tangan manusia dalam 
aktivitasnya mengadakan pembangunan di wilayah sungai (sosio 
antropogenik). Pengaruh campur tangan manusia ini dapat mengakibatkan 
perubahan morfologi sungai yang jauh lebih cepat daripada pengaruh 
alamiah abiotiik dan biotik saja.  

Forman dan Gordon (1983) dalam Waryono (2008) menguraikan 
bahwa morfologi sungai pada hakekatnya merupakan bentuk luar yang 
secara rinci digambarkan pada Gambar 3.8. 

 

 
Gambar 3.8. Bentuk morfologi sungai (Waryono, 2008) 

Berdasarkan uraian dan Gambar 3.8, maka morfologi sungai tidak 
hanya mencakup badan sungai tetapi juga daerah sekitarnya. Daerah A 
merupakan bantaran sungai yang merupakan pembatas antara badan sungai 
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dengan daerah datar sekitarnya. Daerah B merupakan tebing sungai yang 
merupakan pembatas daerah aliran. Daerah C adalah badan sungai dan D 
menunjukkan tinggi muka air. Vegetasi yang tumbuh pada bantaran dan 
tebing sungai disebut juga vegetasi riparian.   

Selain itu, morofologi sungai juga ditandai dengan adanya pulau-
pulau di sungai. Pulau secara ekologis merupakan habitat yang paling cocok 
untuk perkembangan ekologi, karena pulau relatif terlindung dari gangguan 
antropogenik. Secara hidrolik pulau berfungsi sebagai komponen penahan 
kecepatan aliran sungai dan meningkatkan deversifikasi distribusi aliran 
sungai. Hal ini berguna bagi proses sedimentasi, erosi dan perkembangan 
ekologi akuatik dan amphibi sungai (Maryono, 2008) 

Adapun konfigurasi pulau di sepanjang sungai yang dapat muncul 
disajikan pada Gambar 3.9. 

 

 
 Gambar 3.9.  Konfigurasi pulau di sungai (Maryono, 2008) 

Konfigurasi pulau di sungai yang berbeda-beda disebabkan oleh 
pola aliran dan resistensi pulau terhadap aliran. Jika ditinjau pada arah 
memanjang sungai, bentuk alur sungai dapat dibedakan menjadi lurus, 
bercabang-cabang dan bermeander. Menurut Rosgen dalam Maryono 
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(2007), bentuk sungai dapat dibedakan menjadi 7 tipe yaitu tipe A,B,C,D,E,F 
dan G sebagaimana nampak pada Gambar  6. Tipe-tipe tersebut terbentuk 
terutama dipengaruhi oleh kemiringan dasar dan sedimen penyusun dasar 
sungainya. 

 
Gambar 3.10. Karakteristik sungai  

(Rosgen, 1996 diacu dalam Maryono, 2007) 
 

Jika ditinjau dari lebar dan luas DAS, maka sungai terbagi atas empat 
kelompok (Okologie, 1999 diacu dalam Maryono, 2005) yaitu: 

- Kali kecil dari suatu mata air yaitu dengan luas DAS 0–2 km2 dan 
lebar     0–1 m. 

- Kali kecil yaitu dengan luas DAS 2–50 km2 dan lebar 1–3 m. 

- Sungai kecil yaitu dengan luas DAS 50-300 km2 dan lebar 3–10 m. 

- Sungai besar yaitu dengan luas DAS lebih dari 300 km2 dan lebar 
lebih dari 10 meter. 

Pembagian sungai menjadi empat jenis tersebut sangat penting artinya 
dalam menelaah sifat-sifat sungai. Sungai-sungai kecil akan mempunyai 
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karakter yang hampir sama, demikian pula dengan sungai sedang dan sungai 
besar.  Salah satu karakter sungai yang dapat dilihat dari penggolongan 
tersebut adalah debit sungai. Pada sungai kecil yang masih alamiah, debit 
aliran berasal dari air tanah atau mata air dan debit aliran permukaan atau 
air hujan. Aliran air pada sungai jenis ini menggambarkan kondisi hujan 
daerah yang bersangkutan. Sedang pada sungai besar, sebagian besar debit 
alirannya berasal dari sungai-sungai kecil di atasnya.  

Secara melintang, sungai dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu daerah 
badan sungai dan daerah sempadan sungai. Daerah badan sungai adalah 
bagian sungai yang dalam dan yang dangkal yang bila airnya surut akan diisi 
dengan gugus endapan. Daerah ini biasa juga disebut dengan zona akuatik. 
Dasar sungai dapat terdiri dari substrat berbatu, kerikil, pasir atau lumpur. 
Substrat berbatu atau kerikil merupakan substrat keras yang menyediakan 
tempat bagi tumbuhan dan hewan akuatik untuk hidup.  Air mengalir melalui 
permukaan bebatuan akan mengandung lebih banyak oksigen.  Sedangkan 
substrat berpasir atau berlumpur ditemukan ketika air sungai  bergerak 
lambat. Hal ini terjadi karena aliran sungai yang lambat tidak mampu 
mengangkut partikel sedimen yang berukuran lebih besar seperti bebatuan 
atau kerikil.   

Sempadan sungai adalah daerah bantaran banjir ditambah dengan 
lebar longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi. Sempadan sungai 
merupakan daerah ekologi dan daerah hidrologis sungai yang sangat 
penting. Daerah sempadan sungai berfungsi memberikan kemungkinan 
luapan banjir pada sisi kiri dan kanan sungai sehingga kecepatan air ke hilir 
dapat dikurangi, energi air dapat diredam dengan demikian erosi tebing dan 
erosi dasar sungai dapat berkurang. Bantaran sungai adalah daerah pinggir 
sungai yang tergenangi air saat banjir.  
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Sempadan sungai  merupakan area yang dipertimbangkan dalam 
perbaikan fungsi ekologi aquatik dan terrestrial, kualitas air, hidraulik dan 
morphologi sungai. Penetuan lebar sempadan sungai berbeda-beda 
tergantung tujuan pemanfaatannya. Secara rinci penentuan lebar sempadan 
sungai sesuai manfaatnya disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Penentuan lebar sempadan sungai 

Manfaat Lebar Sempadan 
(meter) 

Tujuan konservasi Perbaikan kualitas air 5.00 - 30.00 

Perbaikan habitat akuatik 3.00 - 30.48 

Perbaikan habitat biota 

Terrestrial 

30.00 - 500.00 

Perlindungan kualitas air 15.00 - 80.00 

Perlindungan gerakan meandering  

dan banjir 

5.00 - 90.00 

 Sumber: Maryono, 2010 

Namun demikian fungsi sempadan sungai untuk kepentingan kualitas 
lingkungan seakan diabaikan. Saat ini sebagian besar sungai di daerah-
daerah pertanian telah direduksi fungsinya menjadi drainase dengan 
kapasitas pemulihan (self capacity) yang kecil  serta pengembangan nilai 
konservasi alami yang minim. Konservasi sungai dilakukan dengan pelurusan 
dan pengerukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertanian. Akibatnya 
terjadi perubahan kondisi fisik sungai yaitu: pengurangan panjang aliran, 
pengurangan fungsi penyimpanan air, tidak adanya bantaran banjir 
(floodplains) dan hilangnya vegetasi di sepanjang sungai (Petersen et al. 
1992) 
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Sebagian besar permasalahan sungai di Indonesia adalah 
sedimentasi, erosi serta banjir. Pengelolaan sungai merupakan bagian utama 
dari pengendalian banjir sebagaimana diuriakan pada gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11. Sistem Pengendalian banjir. 

Secara struktural, perbaikan dan pengaliran sistem sungai dilakukan 
dengan berbagai upaya yaitu : Sistem jaringan sungai : yaitu upaya untuk 
mempertahankan pengaliran air dari anak sungai ke sungai dan menuju ke 
hilir. Sistem jaringan ini biasanya dihadapkan dengan banyaknya sedimen di 
dasar sungai sehingga beberapa titik mengalami penyempitan (bottleneck) 
dan penurunan kapasitas atau terjadi luapan. Akibat sistem yang terganggu, 
maka akan terdapat areal yang tergenang air. 

Normalisasi adalah upaya memperbaiki penampang sungai. Tindakan 
memperlebar dan memperdalam sungai dengan tujuan agar kapasitasnya 
meningkat dan sungai menampung air lebih besar. Pilihan memperlebar dan 
memperdalam sungai mengandung konsekwensi yaitu : 
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- Pelebaran sungai akan meningkatkan debit aliran, namun masalah 
yang dihadapi adalah kebutuhan lahan pada sisi kiri dan kanan 
sungai.Selain itu, tebing sungai harus diberi perkuatan struktural 
sehingga tidak terjadi erosi. 

- Penambahan kedalaman sungai (pengerukan) hanya bersifat 
sementara. Dengan peningkatan debit aliran, maka potensi 
sedimentasi meningkat pula. Sedimentasi yang berlangsung terus 
menerus juga akan menyebabkan penurunan kapasitas. 

Sudetan merupakan alur baru yang dibuat di luar alur sungai lama untuk 
keperluan-keperluan pengelakan aliran, penurunan muka air banjir, dan 
pembangunan bending. Dengan adanya sudetan air dapat mencapai bagian 
hilir atau laut dengan cepat, dengan mempertimbangkan alur sungai stabil. 
Ilustrasi pembangunan sudetan  Sungai Ciliwung  Jakarta yang 
menghubungkan dengan Kanal Banjir Barat disajikan pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.12. Ilustrasi pembangunan sudetan Sungai Ciliwung (Taufik, 

2013) 

Selain metode struktural, pengelolaan sungai dapat pula dilakukan 
dengan non struktural. Salah satu metode yaitu ekohidrolik. Ekohidrolik 
berasal dari kata ecological hydraulics  yaitu konsep yang mengembangkan 
unsur ekologi atau lingkungan dalam pengelolaan sungai. Konsep ini 
merupakan salah satu bagian dari pengelolaan sumber daya air terpadu. 
Sebagaimana uraian Naiman et al. (2007) bahwa dalam pengelolaan sumber 
daya air terpadu (IWRM) terdapat empat konsep yaitu hydroecology, aquatic 
ecohydrology, ecohydraulics dan environmental flows. Adapun definisi 
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ecohydraulic adalah konsep atau kajian yang mengintegrasikan antara 
proses fisik dan respon ekologi pada sungai, estuaria dan lahan basah. 

Herricks dan Suen (2003) menguraikan bahwa ekohidrolik merupakan 
konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dalam analisa hidrolika 
lingkungan yang memperhitungkan keberadaan organisme pada saluran. 
Selanjutnya Dong  (2004) menguraikan bahwa konsep ekohidrolik yang 
mengintegrasikan rekayasa hidrolika dengan ekologi. Konsep ini 
menguraikan tentang pengaruh rekayasa hidrolika pada sistem ekologi 
sungai, syarat kesehatan dan keberlanjutan ekosistem akuatik.  

 Dalam penanggulangan banjir secara ekohidrolik, maka 
komponen-komponen daerah aliran sungai dipandang sebagai suatu 
kesatuan sistem ekologi dan hidrolik secara integral. Berbeda dengan 
pengelolaan sungai secara konvensional yang hanya memandang daerah 
aliran sungai sebagai sistim hidrolik sehingga air diharapkan mengalir 
secepatnya ke daerah hilir. Konsep ekohidrolik bertujuan untuk menahan 
atau merentensi air di DAS bagian hulu, tengah dan hilir secara merata. Cara 
ini juga sekaligus mempertahankan daerah bantaran sungai sebagai daerah 
penyimpan air dan dapat menanggulangi kekeringan pada musim kemarau. 
Pemanfaatan vegetasi dalam pengelolaan sungai merupakan tanggapan atas 
pengelolaan sungai yang bersifat hidrolik murni.  

Adapun kelemahan dari konsep hidrolik murni yaitu tidak bersifat 
berkelanjutan, yakni bangunan seperti tanggul  akan berkurang fungsinya 
pada masa tertentu sesuai dengan umur rencana. Selain itu, dalam masa 
pemakaiannya, perlu dilakukan tindakan pemeliharaan secara berkala. 
Pengelolaan sungai dengan konsep hidrolik murni menyebabkan hilangnya 
karakter alamiah dari sungai seperti pulau, delta dan meander. 
Keanakeragaman hayati sungai juga berkurang dan konservasi air menurun. 
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Maryono (2007) menguraikan bahwa penanganan banjir dengan 
konsep ekohidrolik secara konkrit terdiri atas: konservasi hutan, konservasi 
air, penataan tata guna tanah, penataan bantaran sungai serta pencegahan 
erosi. Konservasi hutan pada DAS bagian hulu dilakukan  untuk meningkatkan 
retensi dan tangkapan air. Hal ini sesuai dengan uraian Asdak (2007) bahwa 
secara umum peranan hutan dalam menurunkan besaran banjir adalah 
melalui peran perlindungannya terhadap permukaan tanah dari gempuran 
kinetis air hujan (proses terjadinya erosi). Erosi dan tanah longsor pada 
dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada sungai dan 
menyebabkan terjadinya banjir. 

Konservasi air pada penanganan banjir yaitu dengan berupaya 
menyebarkan jumlah air yang mengalir di sepanjang alur sungai. Maryono 
(2007) menguraikan bahwa konsep ekohidrolik menganut pada konsep 
distribusi banjir yaitu banjir besar yang terjadi secara lokal dibagi-bagi 
menjadi banjir kecil di sepanjang alur sungai. Banjir kecil tersebut diperlukan 
oleh ekosistem sepanjang sungai sebagai kelangsungan hidup flora dan 
fauna. Selain itu, konsep ini juga memungkinkan diaktifkannya situ atau 
embung alamiah sebagai kantong air. 

Penataan tata guna tanah pada daerah aliran sungai memberikan 
pengaruh terjadinya banjir. Asdak (2007) menguraikan bahwa: perubahan 
tata guna lahan khususnya perubahan tegakan hutan tampaknya akan 
memberi pengaruh terhadap terjadinya banjir dengan periode ulang 5 
sampai 20 tahun. Pengaruh itupun terjadi dengan catatan bahwa perubahan 
dari hutan menjadi bentuk tata guna lahan selain hutan, terutama tata guna 
lahan yang bersifat lebih memadatkan permukaan tanah sehingga 
menurunkan laju infiltrasi tanah atau meningkatkan air larian. Hasil penelitian 
Suroso dan Susanto (2006) menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan 
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di DAS Banjaran sejak tahun 1994 hingga 2002 memberikan pengaruh 
terhadap debit banjir.  

Konsep ekohidrolik juga mengaktifkan daerah bantaran sungai 
sebagai retensi banjir.  Sebagai penyangga ekologi, bantaran sungai 
merupakan areal penting bagi keberlanjutan sungai. Onrizal (2005) 
menguraikan bahwa bantaran sungai merupakan areal sempadan kiri dan 
kanan sungai yang terkena/terbanjiri luapan air sungai, baik dalam periode 
waktu yang pendek maupun periode waktu yang panjang, yang merupakan 
daerah peralihan (ekoton) antara sistem akuatik dengan ekosistem daratan. 
Sebagai ekoton, daerah bantaran sungai memiliki peran penting antara lain: 
menyediakan habitat yang unik bagi biota, mengatur suplai organik kesistem 
akuatik, sebagai indikator hidroklimat, dan mempunyai visual quality yang 
kuat dalam menciptakan warna, variasi dan citra yang berbeda serta 
menciptakan wilderness experience.  

Pengelolaan sungai yang berkelanjutan mencakup upaya 
mempettahankan kualitas pengaliran air dari hulu ke hilir baik secara 
struktural maupun non struktural. Upaya ini dapat memberikan manfaat yang 
berkelanjutan jika didukung dengan partisipasi masyarakat baik dalam hal 
perencanaan maupun dalam hal pemeliharaan. Pemerintah daerah sebagai 
pihak yang membuat regulasi dalam pengaturan tata air harus mampu 
mengaktifkan partisipasi tersebut.  

 

3.4. Pengelolaan ekosistem danau 

Danau  merupakan salah satu komponen  dalam keseimbangan 
sistem tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber 
daya lainnya. Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang terakumulasi 
di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya 
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gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Dalam skala dunia, danau 
telah menjadi perhatian global karena 90% air tawar di permukaan bumi 
tersimpan di danau dan waduk. Ekosistem DAS dan danau di wilayah 
Indonesia menyimpan kekayaan 25% plasma nutfah dunia, mensuplai 72% 
air permukaan dan penyedia air untuk pertanian, sumber air baku 
masyarakat, pertanian, pembangkit listrik tenaga air, pariwisata dan lain-lain. 
(Trisakti, et.al, 2014). 

Danau dibedakan menjadi danau alam (natural lake) dan danau 
buatan (man made lake/artificial lake). Danau alam adalah danau yang 
dibentuk secara alami, biasanya berbentuk mangkok (bowl-shape) yang lebih 
rendah dari permukaan tanah, yang terisi air dalam waktu lama, terbentuk 
akibat bencana alam besar seperti glasier, aktifitas gunung berapi atau 
gempa tektonik. Danau buatan adalah waduk/bendungan yang dibentuk 
melalui pembangunan bendungan yang memotong aliran sungai. 
Waduk/Bendungan dapat pula dibangun pada saluran outlet danau alami, 
sebagai suatu tujuan untuk mengontrol tinggi muka air danau yang lebih baik. 
Ekosistem danau terdiri dari daerah tangkapan air (DTA) danau, sempadan 
danau dan perairan danau. KLH (2012) menguraikan bahwa kondisi 
kerusakan danau di Indonesia adalah: 

1. Erosi lahan akibat penebangan hutan di daerah tangkapan air. 
Penebangan tersebut pada umumnya secara illegal. Penyebab 
lainnya adalah pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan daya 
dukungnya.  

2. Pendangkalan dan penyempitan danau yang telah merusak 
ekosistem danau, dan berdampak sangat nyata dan 
mengkhawatirkan karena lambat laun status danau berubah menjadi 
rawa dan selanjutnya menjadi lahan daratan. 
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3. Pencemaran kualitas air danau yang mengganggu pertumbuhan 
biota akuatik dan pemanfaatan air danau. Apabila terjadi bencana 
arus balik, bahan pencemaran dari dasar danau yang mengandung 
gas beracun akan terangkat ke permukaan air. Hal ini 
mengakibatkan kematian ikan endemic dan ikan bududaya keramba 
jaring Apung. 

4. Kehilangan keanekaragaman hayati akibat kerusakan habitat akibat 
pelumpuran, pendangkalan dan penurunan permukaan air, 
kerusakan kualtias air akibat pencemaran dari DTA, serta 
penyempitan perairan danau 

5. Pertumbuhan gulma air akibat pencemaran limbah organik dan zat 
hara (unsur nitrogen dan phosphor) 

6. Pertumbuhan alga yang berlebihan atau marak alga (alga bloom) 
yang disebabkan oleh penyuburan air danau akibat pencemaran 
limbah organik dan zat penyubur. Pertumbuhan masal gulma 
air/tumbuhan dan alga di suatu danau akan mengganggu 
peruntukan danau karena mempercepat pendangkalan dan proses 
evapotranspirasi, menganggu lalu lintas perairan, mengurangi nilai 
estetika, mengganggu kegiatan olahraga air dan menyebabkan 
kematian ikan akibat permukaan air tertutup oleh lapisan alga 
sehingga mengurangi kandungan oksigen terlarut di dalam air 

7. Perubahan fluktuasi muka air danau yang disebabkan oleh 
kerusakan DTA serta pengambilan air dan tenaga air, sehingga 
mengganggu keseimbangan ekologis daerah sempadan danau. 
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Adapun 10 danau terbesar di Indonesia disajikan pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2. Daftar Danau di Indonesia 

No Danau Luas 
(km2) 

Kedalaman 
maks 
(meter) 

Lokasi Jenis 

1 Toba 1.120 529 Sumatra 
Utara 

Vulkanik 

2 Towuti 561,1 203 Sulawesi 
Selatan 

Tektonik 

3 Poso 323,2 450 Sulawesi 
tengah 

Tektonik 

4 Sentarum 275 8 Kalimantan 
Barat 

Floodplain 

5 Matano 164,1 590 Sulawesi 
Selatan 

Tektonik 

6 Jempang 150 6 Kalimantan 
Timur 

Floodplain 

7 Paniai 145 50 Papua Tektonik 

8 Rombebai 137,49 - Papua Floodplain 

9 Tempe 130 5 Sulawesi 
Selatan 

Tektonik 

10 Semayang 130 6 Kalimantan 
Timur 

Floodplain 
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3.5. Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan 

Dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber 
Daya Air diuraikan bahwa Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan 
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah 
satu jenis persediaan air di muka bumi dan menjadi bagian yang dominan 
dari prosentase air tawar. Keberadaan air tanah tidak terlepas dari proses 
infiltrasi  dari air permukaan, baik dari air hujan maupun air yang terdapat 
pada sungai, danau dan embung.  Air permukaan menyerap masuk ke dalam 
lapisan tanah mengisi pori pori tanah yang tak jenuh air. Proses masuknya 
air ke dalam tanah disebabkan oleh gaya gravitasi. 

Mekanisme pengaliran air dari permukaan menjadi air tanah diuraikan oleh 
Herlambang dan Indriatmoko  (2005) yaitu :  

- Pengaliran air ke dalam tanah disebabkan oleh adanya gaya 
adhesi butiran  tanah pada zona tak jenuh, menyebabkan pori 
pori tanah terisi air dan udara dalam jumlah yang berbeda beda. 
Setelah hujan, air bergerak ke bawah melalui zona tak jenuh (zone 
aeration), air yang berada pada zone tak jenuh disebut air 
gantung (vedose water). 

- Sejumlah air yang beredar di dalam tanah dan ditahan oleh gaya 
gaya kapiler  dan pori pori yang kecil atau tarikan molekuler  di 
sekeliling partikel partikel tanah. Air yang tersimpan dalam ruang 
merambat (capillary zone) disebut capillary water.  

- Apabila kapasitas aerasi dari tanah pada zona aerasi telah habis, 
air akan bergerak ke bawah ke dalam daerah di mana pori pori 
tanah atat batuan terisi air pada zona jenuh (zona of saturation), 
air yang terdapat dalam zona jenuh disebut air tanah (ground 
water) 
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Adapun faktor yang mempengaruhi gerakan air di bawah permukaan 
tanah antara lain : perbedaan kondisi energy di dalam air tanah sendiri, 
permebilitas tanah, kemampuan mengantarkan air (transmissibility) dan 
kekentalan air tanah (viscositas). (Sharda, et. al. 2006). 

Pemanfaatan air tanah bagi kehidupan manusia juga sangat besar, 
namun demikian volume air ini akan berkurang akibat rendahnya infiltrasi  
kedalam tanah akibat tutupan lahan berupa bangunan. Pemanfaatan air 
tanah dilakukan dengan pengeboran atau dengan cara alami yaitu mata air 
dan artesis. 

Sedemikian pentingnya air tanah dan ancaman pengurangan 
volumenya memerlukan adanya upaya konservasi. Suripin (2002) dalam 
Riastika (2012) menguraikan bahwa terdapat dua jenis konservasi air tanah 
yaitu konservasi pasokan dan konservasi kebutuhan. Dari segi pasokan, 
upaya yang dapat dilakukan adalah penyimpanan air secara maksimal. 
Sedang dari segi kebutuhan, upaya yang dilakukan adalah efisiensi 
penggunaan air. 

Konservasi air sangat terkait dengan konservasi tanah. Kondisi lahan 
yang memungkinkan infiltrasi yang baik memberikan cadangan air tanah yang 
baik pula. Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 
Tanah dan Air  ditegaskan bahwa konservasi tanah dan air adalah upaya 
perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada 
lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. 

Konservasi air tanah yang umum dikenal dengan istilah pengimbuhan 
(recharge). Upaya ini dapat berlangsung secara alamiah atau secara buatan. 
Secara alamiah, pengimbuhan dapat dibagi atas tiga tipe yaitu Direct 
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recharge, indirect recharge dan localized recharge (Vries dan Simmers, 
2002). Direct recharge (pengumbuhan langsung) yaitu penambahan air ke 
dalam reservoir air tanah melalui pori tanah, dengan aliran perkolasi ke 
permukaan air tanah melalui pori tanah dengan aliran vertical melalui zona 
tak jenuh. 

Indirect Recharge (pengimbuhan tidak langsung) yaitu perkolasi ke 
permukaan air tanah melalui wadah penyimpanan air di permukaan (sungai, 
waduk, danau) Localized Recharge (pengimbuhan lokal) yaitu pengisian air 
tanah yang dihasilkan oleh proses resapan dari saluran saluran air melalui 
celah atau rekahan. Pengimbuhan buatan (artificial recharge) dilakukan 
dengan berbagai teknik baik yang menggunakan air hujan ataupun air yang 
dialirkan ke dalam tanah sebagai pengisi. Taheri dan Zare ( 2011) 
menguraikan bahwa pengimbuhan buatan adalah memasukkan air dengan 
sengaja ke dalam formasi permeable dengan tujuan meingkatkan permukaan 
air tanah.  

Berbagai teknologi telah dikembangkan dalam pengimbuhan buatan 
untuk memulihkan air tanah. Pada kondisi air tanah dangkal digunakan 
teknologi biopori, pipa komposter, sumur resapan dan pipa resapan. Uraian 
tentang teknik tersebut disajikan pada tabel 3.3. Pada kondisi air tanah 
dalam digunakan sumur injeksi atau pembangunan bending di kawasan 
recharge area. 
 

Tabel 3.3. Teknologi pengimbuhan buatan pada air tanah dangkal 

Jenis Metode Kelebihan/Kekurangan 

Biopori Pipa pendek (± 1 
meter) yang dibuat 
berlubang lubang 

Dapat meningkatkan 
kehidupan fauna tanah akibat 
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Jenis Metode Kelebihan/Kekurangan 

dan ditanam ke 
dalam tanah lalu 
diisi dengan 
sampah organik 

pembusukan sampah menjadi 
kompos. 

Meningkatkan rembesan air  
ke dalam lapisan tanah 

Cocok pada tanah dengan 
permeabilitas tinggi. 

Pipa komposter Pipa sepanjang ± 
4 meter dibuat 
berlubang lubang 
ditanam ke dalam 
tanah dengan 
bantuan bor 
tangan lalu diisi 
dengan sampah 
organic. 

Teknik ini lebih baik 
disbanding dengan biopori 
dengan kedalaman lubang 
resapan yang lebih dalam 

Resiko penutupan lubang 
oleh tanah lebih besar 
dibandingkan dengan biopori 

Sumur resapan Lubang besar yang 
dibangun vertical 
ke dalam tanah 
dengan ujung 
lubang sumur 
dibiarkan terbuka. 

Teknik ini dapat mengurangi 
jumlah limpasan. Teknik ini 
cocok diterapkan pada 
daerah permukiman di 
perkotaan 

Kelemahannya adalah 
membutuhkan lahan yang 
besar dibandingkan dengan 
teknik biopori. 
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Jenis Metode Kelebihan/Kekurangan 

Pipa resapan Pipa dengan 
panjang antara 5 
m – 8 m dan 
dibuat berlubang 
lubang.  Ditanam 
kedalam tanah 
dengan bantuan 
bor tangan atau 
bor mesin tanpa 
diisi sampah 
organic. 

Kedalaman lubang yang 
dalam dapat mengefektifkan 
pengimbuhan. 

Tidak membutuhkan lahan 
yang luas dan cocok untuk 
daerah pertanian. 

Volume air yang ditampung 
relative lebih kecil 
dibandingkan dengan sumur 
resapan 

Sumber : Darwis. 2012 

 

Upaya pengimbuhan buatan membutuhkan biaya yang cukup besar 
sehingga harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan air tanah, curah 
hujan dan kondisi fisik tanah. Pada daerah perkotaan dengan jumlah populasi 
yang besar dan lahan yang semakin sempit merupakan masalah utama dalam 
upaya degradasi air tanah. Herlambang dan Indriatmoko (2005) 
menguraikan  bahwa upaya pemulihan air tanah di wilayah Jakarta dengan 
asumsi sumur resapan diameter 80 cm memungkinkan bidang resapan 
seluas 1 m2 dengan permeabilitas tanah sebesar 0,00105 m/hari. Maka 
kapasitas resapan per sumur 0,592 m3/tahun/unit. Untuk pemulihan 
degradasi air diperlukan  volume pengimbuhan sebesar 1.082.419 
m3/tahun. Olehnya itu, diperlukan sumur resapan sebanyak kurang lebih 2 
juta unit. 
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BAB IV 
 

 

 

 

 

ota yang merupakan pusat permukiman penduduk bertumbuh dengan 
pesatnya sejalan dengan dinamika kebutuhan dan peradaban 
manusia.  Perkembangan perkotaan di Indonesia didorong oleh 

pertambahan penduduk  dan pola pergerakannya. Adapun faktor yang 
menyebabkan perkembangan perkotaan yaitu pertambahan penduduk baik 
secara alamiah maupun migrasi dari desa ke kota. Kedua hal ini telah 
berakibat kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas 
dan sarana pelayanan kota. Olehnya pembangunan perkotaan tidak hanya 
diarahkan pada pembangunan fisik namun juga sebagai upaya pembangunan 
manusia dan lingkungan. Secara umum perkembangan dan pertumbuhan 
kota harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia yang menyangkut  
kegiatannya serta  pola pergerakan antar kegitan manusia. Faktor manusia 
menyangkut pertumbuhan jumlah tenaga kerja, perkembangan status sosial 
dan perkembangan kemampuan teknologi.  Faktor kegiatan manusia  
menyangkut kebutuhan masyarakat seperti permukiman dan fasilitas lainnya. 
Faktor pola pergerakan adalah sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan 

K 
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penduduk sebagai contoh pemusatan permukiman, kebutuhan sarana 
transportasi dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat. 

Data WHO mengungkapkan bahwa tahun 2014 sekitar 54% penduduk 
dunia mendiami perkotaan. Perkembangan penduduk perkotaan sangat 
pesat jika dibandingkan dengan tahun 1960 yang hanya sekitar 34%. 
(http://www.who.int/gho/urban_health). Bahkan jika melihat sejarah 
pertumbuhan kota, maka pada tahun 1800, penduduk kota hanya berkisar 
3% dari penduuduk dunia, tahun 1900 hanya berkisar 14%. 
(http://www.prb.org/Publications). Gambaran data ini menunjukkan bahwa 
perkotaan bertumbuh dengan sangat pesat dan menimbulkan dampak 
lingkungan dan sosial yang beragam. Olehnya, maka perkembangan 
perkotaan harus dikontrol dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan 
pepulasinya. Baik penyediaan ruang maupun dalam penyediaan jasa. 

Dalam Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
diuraikan definisi perkotaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi  kawasan sebagai termpat 
permukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Fungsi kota sebagai 
pusat pelayanan (service center) membawa konsekwensi areal kota akan 
dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan komersial dan sosial, selain kawasan 
perumahan dan permukiman. Pembangunan ruang kota bertujuan untuk : 1) 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, 
baik dalam kualitas maupun kuantitas; 2) memenuhi kebutuhan akan suasana 
kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera 
(Budiharjo, 1997). 

Pertumbuhan kota sebagai pusat permukiman juga mendorong aspek 
kemasyarakatan lainnya. Di beberapa kota besar di Indonesia tumbuh 
sebagai pusat pendidikan, perkembangan teknologi dan kreativitas manusia. 
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Namun di sisi lain, permasalahan yang muncul di perkotaan juga makin 
kompleks dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Pengelolaan 
kota secara tepat juga bermanfaat bagi wilayah sekitarnya atau kota – kota 
pendukung atau terbentuknya suatu kota yang baru. Selain itu, pengelolaan 
kota juga harus mempertimbangkan manfaat fasilitas kota terhadap 
masyarakatnya. Urbanisasi yang mendukung pertumbuhan kota dipengaruhi 
oleh daya tarik kota. Beberapa ciri pembeda wilayah desa kota memang 
secara faktual dapat dilihat secara kasat mata yang menunjukkan bias 
pembangunan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Berpijak pada 
ciri desa-kota tersebut kota lebih memberikan kesan yang lebih maju dari 
pada desa. Kehidupan di perkotaan seolah-olah memberikan suasana 
menjanjikan bagi setiap urban yang silau dengan corak kehidupan glamour, 
penuh kemewahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum memadai, berbagai 
gedung menjulang tinggi dan masyarakat bergaya hidup “modern” (Santosa, 
2012)  

 

4.1. Masalah Lingkungan di Perkotaan 

Berbagai masalah lingkungan di perkotaan tumbuh sejalan dengan 
perkembangan masyarakatnya. Masalah tersebut antara lain poverty, crime, 
sampah, air bersih, kekumuhan, polusi udara  

4.1.1. Poverty (kemiskinan) 

Tingkat kemiskinan di Indonesia dilaporkan menurun dari tahun ke 
tahun. Pada kurun waktu Tahun 1999-2002 diinformasikan jumlah penduduk 
miskin berkurang 9,57 juta jiwa atau dari 47,97 juta orang menjadi 38,4 juta 
jiwa. Demikian pada Tahun 2005-2006 menjadi 39,3 juta jiwa dan Tahun 
2007 menjadi 37,17 juta jiwa dari total jumlah penduduk . Tahun 2011 
laporan  versi BPS tinggal 12, 49 persen atau setara dengan 30,02 juta jiwa. 
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(Santosa, 2012).  Selanjutnya laporan BPS (2016) bahwa pada Maret 2016, 
jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per 
bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang 
(10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan 
kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). 
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 
sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. 
Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 
persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. 
(https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1229).  

Masyarakat miskin perkotaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang 
serupa dengan negara lain – mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan 
rendah, bekerja di sektor informal dengan upah rendah, hidup di permukiman 
berkualitas rendah, kurang memiliki jaminan pekerjaan, dan mempunyai 
akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar dibandingkan mereka yang 
tidak miskin. Sub kelompok masyarakat miskin perkotaan yang sangat rentan 
meliputi pendatang baru di perkotaan, tenaga kerja anak, anak jalanan, dan 
mereka yang hidup di permukiman informal.  

Santosa (2006) menguraikan fakta masyarakat miskin di perkotaan 
yang ditandai dengan kehadiran rumah kardus, gubuk dan pondok reyot. 
Selain itu kondisi sosial ekonomi nampak dengan  tingkat ekonomi rendah, 
tingkat pendidikan rendah, akses terhadap fasilitas kesehatan lemah, 
kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, selalu terlilit hutang, pekerjaan tak 
tetap, lokasi pekerjaan berpindah-pindah dan sering diuber aparat. Tak 
jarang, warga miskin di perkotaan terlibat tindakan kriminal yang meresahkan 
kehidupan sosial. penghasilan tidak memadai (jika dibandingkan dengan 
pengeluaran dan harga berbagai kebutuhan dasar).  
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Kerentanan masyarakat perkotaan pada umumnya disebabkan oleh 
masalah ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat kurangnya 
lapangan pekerjaan. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakmampuan pencari 
kerja untuk bersaing dalam menmperoleh pekerjaan jangka panjang. Selain 
itu, biaya hidup di pekrotan yang sangat besar juga dipersulit dengan biaya 
pendidikan dan transport yang tinggi, Demikian pula dengan biaya kesehatan 
yang termasuk biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya pengibatan. 

Berdasarkan laporan Susenas  2010 diperoleh gambaran kemiskinan 
perkotaan  bahwa secara geografis, sebagian besar penduduk miskin 
perkotaan tinggal di Pulau Jawa (67,6%) dengan tingkat urbanisasi  56,7%. 
Wilayah Papua dengan tingkat urbanisasi 22,8% hanya didiami oleh 0,3% 
dari jumlah penduudk di Indonesia.  

Tabel 4.1. Gambaran kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia 

Daerah 

Tingkat 

kemiskinan 

perkotaan 

(%) 

Bagian daerah 

dari seluruh 

masyarakat 

miskin 

perkotaan (%) 

Tingkat 

urbanisasi 

(%) 

Rata rata 

pengeluaran 

per kapita 

harian 

(Rupiah) 

Jawa 9,6 67,6 56,7 16.980 

Sumatra 11,6 20,4 39,1 14.895 

Nusa Tenggara 24 6 30,3 13.850 

Sulawesi 6,2 2,9 30,7 17.980 

Kalimantan 4,7 2,4 40,2 18.365 

Maluku 6,8 0,4 27,6 13.770 

Papua 5,6 0,3 22,8 12.545 

Sumber : Susenas, 2010 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan rata 
rata sebesar 9,9% . Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara memiliki tingkat 
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kemiskinan yang lebih tinggi dari nilai rata rata nasional. Tingkat penyebaran 
masyarakat misikin yang terbesar berada di Pulau Jawa yaitu 67,6% daerah 
perkotaan didiami oleh masyarakat miskin. Wilayah Papua menunjukkan 
hanya 0,3% wilayah perkotaannya yang didiami oleh masyarakat misikin. 
Pulau Jawa juga mengalami tekanan urbanisasi terbesar di seluruh Indonesia 
yaitu 56,7%.  Data pada tahun 2010 tersebut juga menunjukan bahwa biaya 
hidup tertinggi dialami oleh masyarakat di wilayah Kalimantan yaitu rata rata 
pengeluran per kapita harian sebesar Rp.18.365. Masyarakat di wilayah 
Sulawesi juga menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi dari biaya hidup rata 
rata seluruh Indonesia.  

Profil rumah tangga perkotaan yang miskin dan tidak miskin sangat 
terkait dengan kondisi internal dan ekstrenalnya. Secara internal, rumah 
tangga miskin pada umumnya didukung dengan tingkat pendidikan yang 
rendah serta jumlah anggota keluarga yang cukup besar. Secara ekstrenal, 
profil ini juga didukung dengan kesempatan kerja, akses terhadap pelayanan, 
jaminan kepemilikan dan kondisi perumahan. Kepala rumah tangga 
perkotaan yang miskin kemungkinan besar bekerja sendiri dan lebih kecil 
kemungkinannya untuk menjadi karyawan yang menerima upah dibandingkan 
kepala rumah tangga yang tidak miskin, yang mana hal ini mengindikasikan 
tingkat kepentingan yang lebih tinggi bagi kepala rumah tangga miskin untuk 
bekerja di sektor informal. Masyarakat miskin perkotaan juga memiliki 
pendidikan yang lebih rendah dibanding yang tidak miskin, dengan satu 
pertiganya memiliki pendidikan kurang dari pendidikan primer. Secara umum, 
masalah kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh sulitnya mendapat 
pekerjaan jangka panjang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber 
daya manusia. Masyarakat dengan tingkat penddikan rendah sulit mendapat 
akses pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonominya. Olehnya, tantangan 
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pemerintah adalah memberikan layanan pendidikan yang merata bagi semua 
masyarakat dengan biaya terjangkau. 

4.1.2. Crime 

Kriminalitas di perkotaan adalah dampak negatif dari pertumbuhan 
kota.  Karakter masyarakat kota yang heterogen menyebabkan adanya 
kelompok masyarakat  yang tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan 
kota. Kesulitan dalam beradaptasi menyebabkan kebimbangan, 
kebingungan, kecemasan dan konflik. Kriminalitas sebagai penyimpangan 
tingkah laku terhadap norma umum dan dapat merugikan orang lain 
meningkat akibat dorongan konflik batin, baik secara internal maupun 
eksternal.  

Kata kriminalitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Crime yang berarti 
kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diungkapkan bahwa 
krimanlitas  adalah suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau 
kejahatan. Kejahatan kriminal banyak menimpa masyarakat kota, dan terjadi 
setiap saat baik siang maupun malam hari, menyerang perorangan maupun 
kelompok, ditempat pribadi maupun privat. Adanya rasa takut terhadap 
kriminalitas mengakibatkan masyarakat perkotaan melakukan pengamanan 
terhadap pribadi, keluarga serta harta miliknya. Tindakan pencegahan 
kejahatan di perkotaan dapat terlihat dari pembuatan pagar rumah yang 
tinggi dan kokoh, pembuatan jeruji pada bukaan pintu dan jendela, 
pembuatan portal-portal sebagai penghalang pada jalan-jalan di permukiman 
serta pembuatan kelompok hunian tertutup.  

Warga kota di seluruh belahan dunia seakan mengalami ancaman  
tindak kejahatan dan kekerasan, seperti perkosaan dan perampokan, 
penyerangan, dan pencurian yang lebih kejam dibanding warga perdesaan 
ataupun pinggir kota. Land, Mccall, dan Cohen (1990) melaporkan di Amerika 
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Serikat rata-rata tingkat kriminalitas wilayah perkotaan 74% lebih tinggi 
dibanding pedesaan dan 37% lebih tinggi dibandingkan pinggiran kota. 
Disamping itu biasanya warga kota menjadi korban tindak kriminal dari orang 
yang mereka tidak kenal dibanding korban di pedesaan atau pinggiran kota. 

Pradini K (2011) menguraikan bahwa terdapat dua karakteristik 
kriminalitas di perkotaan. yaitu, kriminalitas yang dipengaruhi oleh motif 
perekonomian (motif struktural) dan kriminalitas yang timbul akibat terjadi 
pola disorganisasi di masyarakat (motif kultural). Kriminalitas dengan 
karakteristik struktural diduga dipengaruhi oleh beberapa variabel penting 
yaitu kemiskinan, pengangguran dan aksesibilitas sumber daya sedangkan 
variabel yang diduga mempengaruhi kriminalitas kultural adalah keragaman 
etnis dan terjadinya disorganisasi sosial di masyarakat. Hasil penelitian 
tersebut menggambarkan bahwa ancaman kriminalitas di perkotaan 
disebabkan oleh masalah ekonomi dan kesenjangan  sosial.  

Suryani (2012), dalam penelitiannya tentang analisis hubungan faktor 
internal dan eksternal penyebab timbulnya tindakan kriminal dengan 
pendekatan simulasi sistem dinamik menyatakan bahwa tingkat kriminalitas 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor-faktor penting 
yang secara langsung mempengaruhi tingkat kriminalitas adalah hubungan 
lingkungan (environment effect), kesejahteraan hidup, tingkat pendidikan 
dan pengangguran (unemployment).  

Dorongan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih tinggi 
dengan keterbatasan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan 
menyebabkan seseorang bertindak melanggar hukum. Kejadian kriminalitas 
di Indonesia digambarkan pada Statistik Kriminal 2014 bahwa Data registrasi 
Polri mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama periode 
Tahun 2011–2013 cenderung berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan atau 
crime total dari sekitar 347.000 kasus pada tahun 2011 menurun menjadi 
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sekitar 341.000 kasus pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2013 
meningkat menjadi sekitar 342.000 kasus. Hal ini sejalan dengan resiko 
penduduk terkena kejahatan (crime rate) selama periode Tahun 2011-2013 
yang juga berfluktuasi. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan 
(crime rate) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 149 orang 
pada tahun 2011, 134 orang pada tahun 2012, dan 140 orang pada tahun 
2013.(BPS.  2014).  

Tingkat kriminalitas pada kota kota besar di dunia disajikan pada 
Numbeo (2016) dalam angka Safety Index dan crime index. Penjumlahan 
untuk kedua index tersebut adalah 100. Data tersebut diperoleh dari jawaban 
tentang persepsi  pengunjung pada kota tertentu yang disebarkan melalui 
website. Nilai safety index 0 mengindikasikan bahwa kota tersebut sangat 
tidak aman sedang nilai 100 menunjukkan kategori sangat nyaman. Tabel 
4.2 menunjukkan nilai safety index untuk beberapa kota besar di dunia 
 

Tabel 4. 2. Tingkat kriminalitas di beberapa kota besar di dunia (Year 2016) 

Kota Negara Crime Index Safety Index 

Jakarta Indonesia 50,44  49,56  

Kuala Lumpur Malaysia 73,16  26,84  

Manila Philipina 49,21  50,79  

Teheran, Iran Iran 57,07  42,93  

Karachi Pakistan 67,37  32,63  

New Delhi India 60,28 39,72 

Bankok Thailand 49,06  50,94  

Colombo Srilanka 46,62  53,38  

Ankara Turki 44,50  55,50  
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Kota Negara Crime Index Safety Index 

Beijing China 36,73  63,27  

Bandar Sri Begawan Brunei 30,64  69,36  

Tokyo Jepang 20,73  79,27  

Hongkong Hongkong 20,31  79,69  

Singapura Singapura 16,49 83,51 

Paris Perancis 52,04 47,96 

Moscow Rusia 46,94 53,06 

Rotterdam  Belanda 43,27 56,73 

Wina Austria 23,19 76,81 

London Inggris 47,24 52,76 

Sumber : /www.numbeo.com/crime/rankings.jsp 
 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas Kota Jakarta cukup 
mengkhawatirkan dimana sebagian besar responden menilai bahwa kota ini 
tidak aman. Namun demikian, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota 
Kuala Lumpur, Teheran dan New Delhi. Kota Singapura menunjukkan tingkat 
kriminalitas yang sangat rendah yaitu 16,49. Selanjutnya pada BPS (2016) 
diuraikan laporan Crime Rate atau jumlah kejahatan dibandingkan dengan 
jumlah penduduk, atau nilai rata-rata kejahatan per 100.000 penduduk. 
Crime rate untuk Indonesia adalah 140 atau dalam 100.000 penduduk 
terdapat 140 kejahatan di Indonesia. Propinsi Sulawesi Utara memiliki crime 
rate terbesar yaitu 328 dan Jawa Tengah dengan angka 48.  

Dengan gambaran pada tabel di atas, maka Indonesia menghadapi 
ancaman kriminalitas yang cukup besar. Sebagai suatu masalah sosial, 



Implementasi Sustainable Development di Indonesia 

 

71 

pencegahan kriminalitas melalui pengembangan partisipasi masyarakat. 
Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah: 

1. Memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat seperti 
mengaktifkan organisasi agama dan organisasi kepemudaan. 

2. Memperkuat kembali identitas budaya yang berakar pada kearifan 
lokal. 

3. Mencegah penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang 
pemakaiannya dapat mendorong aktivitas kriminal. Olehnya itu, 
maka pemerintah secara simultan hendaknya melakukan stratrgi 
pengendaliannya untuk mendapatkan keberlanjutan kota yang 
baik. 

4. Mengembangkan sikap peduli dan empati terhadap sesama 
manusia sehingga dapat mengurangi rasa ketidakpuasandan 
kecemburuan sosial. 

 

 

4.1.3. Sampah 

Permasalahan sampah di Indonesia terutama di kota besar antara lain 
yaitu semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat serta 
kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Sampah sebagai tempat 
berkembangnya  serangga dan tikus merupakan ancaman bagi kesehatan 
manusia. Selain itu, sampah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, 
air, dan udara. Kategori sumber penghasil sampah yang sering digunakan 
adalah (1) sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari pemukiman; 
(2) sampah komersial yaitu sampah yang berasal dari lingkungan 
perdagangan atau jasa komersial berupa toko, pasar, rumah makan dan 
kantor; (3) sampah industri, yaitu sampah berasal dari sisa produksi dan (4) 
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sampah yang berasal dari selain yang telah disebutkan tadi, misalnya sampah 
pepohonan, sapuan jalan dan bencana alam (Hadiwijoto, 1983: 77). Sedang 
BPPT (2000) menguraikan  sembilan jenis sampah di  kota besar (Tabel 4.3) 

Tabel 4.3. Jenis sampah di Kota besar 

No Jenis Sifat Sumber 

1 Sampah basah Sampah dari hasil 
penyiapan dan pemasakan 
makanan; Sampah pasar; 
Sampah hasil penanganan, 
penyimpanan dan 
penjualan produk. 

Rumah tangga 

Rumah makan 

Institusi 

Toko dan pasar 

2 Sampah kering Mudah terbakar 
(combustible) seperti 
kertas, karton, dsb. 

Tidak mudah trebakar 
(uncombustible) seperti 
logam, karet, kawat, dsb 

Rumah tangga 

Rumah makan 

Institusi 

Toko dan pasar 

3 Abu/debu Residu hasil pembakaran 
baik  dari proses 
pemasakan dan 
pemanasan dari proses 
insinerasi 

Rumah tangga 

Rumah makan 

Institusi 

Toko dan pasar 

4 Buangan dari 
jalan raya 

Debu  dan daun daunan Jalan raya, trotoar 
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No Jenis Sifat Sumber 

5 Bangkai 
binatang 

Kucing, anjing, kerbau, dll Jalan raya, 
permukiman dan 
RPH 

6 Sampah 
industri 

Buangan dari pengolahan 
makanan, scrap, metal, dll 

Pabrik dan 
pembangkit listrik 

7 Buangan sisa 
konstruksi 

Sisa sisa pipa, material dan 
konstruksi bangunan 

Pembangunan 
dan perbaikan 
gedung 

8 Buangan 
khusus 

Buangan B3 (padat, cair, 
debu dan gas) yang 
bersifat mudah meledak, 
patogen, radioaktif, dll 

Rumah tangga, 
hotel, industri, 
Rumah sakit, dll 

9 Residu hasil 
pengolahan 
limbah 

Padatan residu dari 
screening dan grid 
chamber (penangkap 
pasir), lumpur dan sepotick 
tank 

Instalasi 
pengolahan air 
limbah dan septic 
tank 

Sumber : BPPT, 2000 

Berdasarkan laporan Pengelolaan Sampah Kota Tahun 2012 (KLH, 
2012) yang menggunakan data pada 382 Kabupaten/Kota menggambarkan 
jumlah timbulan sampah pada Kota metropolitan, Kota sedang dan kota kecil 
beserta jumlah penduudknya. Dengan data tersebut, maka diperoleh volume 
sampah per jiwa per hari yang disajikan pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Volume sampah pada berbagai jenis kota 

Jenis kota m3/bulan jiwa m3/hari m3/jiwa/hari 

Kota metropolitan 2.211.238,980 26.576.647 73707,966 0,003 

Kota besar 2.845.664,37 10.666.063 94855,479 0,009 

Kota sedang 56.318.205,44 20.662.723 1877273,515 0,091 

     

Kota kecil 89.923.566,84 36.783.418 2997452,228 0,081 

Sumber : KLH, 2012 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa timbulan sampah untuk berbagai 
jenis kota berbeda beda. Timbulan sampah pada kota metropolitan lebih kecil 
nilainya karena pengelolaan sampah lebih efektif sedang pada kota sedang 
dan kota kecil, pengelolaan sampah belum efektif. Hal serupa diungkapkan 
oleh hasil penelitian Mulasari et al (2015) bahwa Kota Yogyakarta 
menghasilkan 900 gram per hari per orang. Per hari dalam satu keluarga 
dengan lima orang anggota keluarga menghasilkan 4.500 gram sampah dan 
dalam satu tahun menghasilkan 1.620 kg per hari. BLH Kota Yogyakarta 
telah melakukan evaluasi bahwa setelah perumahan, transportasi, dan 
komersial, ternyata sampah menduduki urutan keempat sebagai produsen 
emisi masyarakat dengan kapasitas 158.692 ton ekuivalen CO2 atau CO2e.  

Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut nampak bahwa 
sebagian besar sampah belum dikelola. Sampah dikelola dengan proses 3R 
(pembuatan kompos, bank sampah dan pemanfaatan lain) adalah 1.936.282 
m3/bulan (671.890 ton/bulan) atau hanya 0,80% dari total timbulan 
sampah, sehingga tidak sebanding dengan timbulan sampah yaitu sebesar 
241.928.614 m3/bulan (83.949.229 ton/bulan). Sampah yang tidak 
terkelola masih sebesar 229.465.602 m3/bulan (79.624.564 ton/bulan) 
atau 95% sampah belum dikelola.  
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Mulasari et al (2015) menguraikan permasalahan persampahan 
Kota Yogyakarta dapat dipandang dari tiga sudut pandang yaitu pada bagian 
hilir, permasalahan yang muncul dari masyarakat penimbul sampah adalah 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi dan mengelola sampah. 
Masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan di sungai. 
Bahkan ketika sudah disediakan tempat pembuangan sampah sementara 
(TPS) di lingkungannya, masyarakat masih tidak tertib dalam waktu ataupun 
tempat membuang sampahnya. Konsep 3R (reuse, replace, recycle) tidak 
diterapkan dengan baik dan perilaku membuang sampah sembarangan 
masih tinggi. Permasalahan di bagian hilir juga disebabkan kurangnya 
kesadaran masyarakat. Perilaku yang tidak baik sering kali disebabkan 
karena tingkat pengetahuan dan sikap yang kurang baik. Pada bagian 
proses, pelayanan publik bidang persampahan di Kota Yogyakarta dilakukan 
oleh BLH Kota Yogyakarta. Cakupan pelayanan persampahan di Kota 
Yogyakarta baru mencapai 85%. Hal tersebut disebabkan karena 
keterbatasan sumber daya dan anggaran. Pada bagian hulu, pengelolaan 
TPA Piyungan dirasa stakeholder belum dapat maksimal, baik dari sistem 
atau teknologi yang diterapkan, seperti contoh yang dikemukakan di atas 
bahwa sering terjadi pula kerusakan sarana prasarana yang ada di TPA. 

Dengan jumlah sampah yang semakin besar, maka pemerintah 
dituntut untuk mampu melakukan pengelolaan secara terus menerus. 
Berbagai upaya yang dilakukan adalah : reduksi sampah dari sumbernya, 
daur ulang, transformasi dan landfill. Prinsip pembuangan akhir adalah 
memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi 
tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. 
Mekanisme pengelolaan sampah berbasis pemilahan selain dapat mereduksi 
sampah namun juga dapat dimanfaatkan untuk produksi pupuk organik. 
(gambar 4.1.) 
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Gambar 4.1. Pengelolaan sampah rumah tangga (Artiningsih, 2008) 

 

Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan sampah 
sejak dari hilir hingga hulu diatur dalam SNI 19-2454-2002 tentang  Tata 
Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Adapun hal yang 
diuraikan bahwa teknik pengelolaan sampah perkotaan terdiri atas kegiatan 
pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat 
terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.  Teknik 
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pengolahan sampah dapat berupa : pengomposan, insinerasi, daur ulang, 
pengurangan volume sampah dnegan pencacahan dan pemadatan dan 
biogasifikasi (pemanfaatan energi hasil pengelolaan sampah). Sebagian 
besar pengelolaan sampah di perkotaan dalam bentuk open dumping dan 
sanitary landfill. TPA dengan metode open dumping adalah menumpuk 
sampah terus hingga tinggi tanpa dilapisi dengan lapisan geotekstil dan 
saluran lindi.  Pada sistem terbuka (open dumping), sampah dibuang begitu 
saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun. 
Dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh sistem Open Dumping: 

1. Tercemarnya air tanah yaitu lindi (limbah cair yang berasal dari 
sampah basah atau sampah organik yang terkena air hujan) dapat 
meresap ke dalam tanah hingga masuk ke aquifer air tanah.  

2. Leachete (Cairan yang dihasilkan akibat proses penguraian) dapat 
mencemari sumber air. 

3. Lahan yang luas akan tertutup oleh sampah dan tidak dapat 
digunakan untuk tujuan lain. 

4. Gas yang dihasilkan dalam proses penguraian akan terperangkap di 
dalam tumpukan sampah dapat menimbulkan ledakan jika mencapai 
kadar dan tekanan tertentu. 

Sistem controlled landfill merupakan peningkatan dari open dumping. 
Sampah ditimbun dalam suatu TPA yang dipersiapkan secara teratur, dibuat 
barisan dan lapisan setiap harinya dan dalam kurun waktu tertentu timbunan 
sampah tersebut diratakan dipadatkan oleh alat berat seperti Buldozer 
maupun Truck Loader dan setelah rata dan padat timbunan sampah lalu 
ditutup oleh tanah, pada controlled landfill timbunan sampah tidak ditutup 
setiap hari, biasanya lima hari sekali atau seminggu sekali.  Dalam sistem  ini 
diperlukan penyediaan beberapa fasilitas, di antaranya : Saluran drainase 
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untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi (leachate) 
dan instalasi pengolahannya, pos pengendalian operasional, fasilitas 
pengendalian gas metan serta alat berat 

Alat berat yang dubutuhkan pada TPA adalah : 

- Bulldozer untuk perataan, pengurugan dan pemadatan 

- Crawl/track dozer untuk perataan tanah lunak 

- Wheel dozer untuk pengurugan dan pemadatan 

- Loader dan power showel  untuk penggalian, perataan, pengurugan 
dan pemadatan 

- Dragline untuk penggalian dan penguurgan 

- Scraper untuk pengurugan tanah dan perataan 

- Kompaktor untuk pemadatan timbunan sampah 

 

4.1.4. Kebutuhan air bersih 

 Keberadaan air bersih di daerah perkotaan menjadi sangat penting 
mengingat aktifitas kehidupan masyarakat kota yang sangat dinamis. Air 
bersih untuk keperluan sehari-hari merupakan salah satu kebutuhan utama 
masyarakat perkotaan. Beberapa kota besar di Indonesia mengalami 
permasalahan kelangkaan dan kualitas air bersih yang disebabkan oleh : 

- Pertumbuhan penduduk perkotaan. Tingkat pertumbuhan penduduk 
perkotaan yang sangat tinggi menyebabkan peningkatan kebutuhan 
akan air bersih. 

- Perubahan pola spasial kota. Perkembangan permukiman di 
perkotaan menyebabkan pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. 
Kawasan resapan air atau peruntukan hutan kota dijadikan areal 
pemukiman menyebabkan menurunnya debit air sumber air bersih. 
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Selain itu, perluasan areal permikiman membutuhkan sarana 
penyediaan air bersih yang lebih besar. 

- Batas adiministrasi kabupaten/kota. Pelayanan air bersih bagi 
masyarakat tidak terintegrasi dengan daerah sekitar namun hanya 
berbasis pada kawasan administratif. Hal ini meyebabkan adanya 
wilayah yang tidak terjangkau dengan layanan air bersih. 

- Keterbatasan sumber air baku yang memenuhi syarat. Pertumbuhan 
kota yang pesat menyebabkan daerah resapan air berkurang. Hal 
ini menyebabkan kuantitas atau debit air menurun sehingga terjadi 
kelangkaan sumber air. Dari segi kualitas air baku, tingginya 
cemaran air, tanah dan udara menyebabkan penurunan kualitas air 
baku di perkotaan. Akibatnya, pengelolaan ai minum membutuhkan 
sistem yang lebih kompleks dengan biaya yang lebih mahal. 

Fakta lapangan digambarkan pada kota metropolitan. Kota Jakarta 
masih kekurangan air bersih sekitar 9.100 liter per detik. Kebutuhan air 
bersih bagi warga Jakarta yang mencapai 10 juta jiwa sebanyak 26.100 
liter perdetik. Sedangkan, air bersih yang dapat dikelola dan didistribusikan 
dua operator Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya, hanya sebanyak 
17.000 liter per detik. (Berita Satu, 21 Januari 2016). Kebijakan Nasional 
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat 
saat ini telah berkembang dengan pesat. Kegiatan penyediaan air minum 
berbasis masyarakat telah dilaksanakan di hampir seluruh wilayah 
Indonesia dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari 
anggaran pemerintah maupun pihak lain, seperti lembaga donor, lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), swasta (melalui kegiatan Corporate Social 
Responsibility) dan masyarakat. 
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4.1.5. Kekumuhan 

Dalam perkembangan kota dengan dinamika dan pertumbuhan 
penduduknya menyebabkan pertumbuhan permukiman yang pesat. Di kota 
kota besar pertumbuhan permukiman padat penduduk yang ditunjang 
dengan arus urbanisasi menyebabkan bertumbuhnya permukiman yang tidak 
layak huni yang ditandai dengan kepadatan bangunan, serta kurangnya 
fasilitas air bersih dan pengelolaan air limbah. Permukiman yang dibangun 
oleh kaum urban biasanya tidak jauh dari pusat kota, akibat daya tarik 
ekonominya.  

 Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan 
kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan 
bangunan snagat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial 
dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak 
terlayaninya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan 
keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. (Budiharjo, 
2005).  

Permukiman kumuh di Indonesia menyebar di berbagai kota. ada lima 
kawasan kumuh terparah di Indonesia, yaitu (1) Daerah Belawan Medan, (2) 
Kawasan Ciliwung Jakarta, (3) Kawasan Taman Sari Bandung, (4) Kawasan 
Boezem Surabaya dan (5) Kawasan Tallo Makassar. (Ariyanti, 2012 dalam 
Suradi, 2015).  Permasalahan yang timbul akibat berkembangnya 
permukiman kumuh dapat dibagi atas aspek yaitu aspek fisik kawasan dan 
aspek sosial. Aspek fisik kawasan ditandai dengan meningkatnya 
pencemaran lingkungan akibat volume limbah dari rumah tangga yang tidak 
dikelola secara baik. Sampah organik dan anorganik berserakan tanpa 
pewadahan sehingga mencemari badan air yang merupakan sumber air 
minum dan kebutuhan hidupm Akibatnya air yang dikonsumsi tidak memenuhi 
baku muut yang disyaratkan. Pada aspek sosial, pemukiman kumuh yang 
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padat penduduk rawan terjadi konflik. Suradi (2015) menguraikan bahwa 
kawasan permukiman padat dan kumuh (slum), terdapat bentuk bentuk 
perilaku menyimpang, seperti perjudian, prostitusi, pelecehan seksual, 
penelantaran dan eksploitasi anak, minum-minuman keras dan zat adiktif, 
pemalak, dan penjambret. Perilaku-perilaku tersebut akan menyebabkan 
terjadinya gangguan keamanan, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat. 
Selain itu, mereka yang tinggal di kawasan permukiman slum mudah 
dimobilisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti melakukan demo 
kenaikan harga BBM dan sembako, merusak fasilitas negara dan fasilitas 
publik, pembebasan lahan dan sebagainya. 

Kondisi sosial ekonomi penduduk di kawasan kumuh perkotaan pada 
umumnya dalam kategori yang rendah. Akibatnya lahan yang ditempati 
dengan status ilegal, dan tidak dimilikinya administrasi kependudukan, dan 
pada akhirnya situasi ini akan membebani pemerintah dalam pengelolaan 
pembangunan perkotaan. Selain itu, karakteristik rumah yang  dibangun 
sendiri dengan bahan-bahan yang murah dan mudah rusak (kardus, triplek 
dan seng bekas). Rumah yang berhimpit-himpitan di kawasan permukiman 
tersebut biasanya tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih, penerangan 
listrik dengan sambungan resmi, drainase, dan pembuangan sampah. 
Kawasan permukiman biasanya pada musim hujan menjadi becek, di sana 
sini air tergenang dan terjadi banjir. 

Kebijakan yang mendasari penanganan kawasan kumuh adalah 
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional yang didalamnya diatur Rencana Kota Tanpa 
Permukiman Kumuh. Kebijakan ini juga tertuang dalam : 

- Rencana Pembangunan Jangka menengah tahun 2004 – 2009 

- Rencana Pembangunan Jangka menengah tahun 2010 – 2014 



Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T. 

 

82 

- Rencana Pembangunan Jangka menengah tahun 2015 – 2019 

Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 
juga diatur dalam Undang Undang No 1 tahun 2011 tentnag Perumahan dan 
Kawasan Permukiman. Selain itu salah satu tujuan Millenium Development 
Goals adalah memastikan kelestarian lingkungan dengan salah satu 
targetnya yaitu Pada 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam 
kehidupan signifikan 100 juta penghuni kawasan kumuh. Hal ini sejalan 
dengan target penanganan kawasan kumuh tahun 2015 – 2019 pada 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat yaitu menuju KOTA Tanpa Kumuh 2019. Berdasarkan UU 
No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pola 
penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah pencegahan 
dan peningkatan kualitas. Pola penanganan pencegahan terdiri atas:  

- Pengawasan dan Pengendalian: Kesesuaian terhadap perizinan, 
standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

- Pemberdayaan Masyarakat: Pelaksanaan melalui pendampingan 
dan pelayanan informasi.  

Pola penanganan peningkatan kualitas terdiri atas: 

- Pemugaran: Perbaikan, pembangunan kembali menjadi 
permukiman layak huni 

- Peremajaan: Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna 
melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan 
terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat 

- Pemukiman kembali: Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak 
mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
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dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang 
ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa) 

Berdasarkan data tahun 2014, luas kawasan kumuh perkotaan di 
Indonesia yaitu 38.431Ha di 390 kab/kota, di 3.550 kawasan. Sasaran 
perbaikan kawasan terdiri atas tujuh komponen yaitu: Bangunan gedung, 
jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, air limbah, sampah dan 
pemadam kebakaran (Cipta Karya, 2015). Secara rinci jenis kegiatan untuk 
komponen tersebut disajikan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Komponen dan jenis kegiatan dalam penanganan kawasan 
Kumuh 

Komponen Jenis kegiatan 

Bangunan gedung Rehabilitasi 

Rekonstruksi 

Jalan Lingkungan Perbaikan aspal/ paving/cor pada jalan 
lingkungan. 

Drainase 
Lingkungan 

a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase; 

b. Perbaikan drainase yang tersumbat; 

c. Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol, 
atau kerusakan akibat bencana 

Air minum a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air 
bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan 
instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, 
kerusakan akibat bencana) 
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b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih 
perpipaan yang mengalami kerusakan 
(kebocoran, korosi, akibat bencana) 

Air limbah a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang 
mengalami sedimentasi, mampat, atau 
kerusakan akibat bencana. 

b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang 
mengalami sedimentasi, mampat atau 
kerusakan akibat bencana. 

Sampah a. Perbaikan sarana persampahan komunal 
(TPS) yang mengalami penurunan kualitas 
karena pengendapan sampah basah. 

b. Perbaikan sarana persampahan yang 
mengalami pencampuran jenis sampah 

Pengamanan 
Kebakaran 

a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang 
mengalami kerusakan karena korosi atau 
rusak karena bencana; 

b. Perbaikan hydran air yang mengalami 
kerusakan akibat korosi atau bencana. 

 Sumber : Cipta Karya, 2015 

 

4.1.6. Polusi Udara 

Di beberapa negera berkembang, kota kota besar mengalami 
ancaman polusi udara yang bersumber dari industri dan gas buang 
kendaraan. Pertumbuhan polusi kota dan tingakat industrialisasi yang tak 
terhindar serta kebutuhan enegi yang lebih besar menyebabkan peningkatan 
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volume limbah/ zat pencemar di udara. Zat-zat pencemar udara yang paling 
sering dijumpai dilingkungan perkotaan adalah: SO2, NO dan NO2, CO, O3, 
Suspended Particulate Matter. dan Pb. 

Polusi udara yang terjadi pada umumnya akibat kegiatan manusia 
seperti penggunaan energi, industri, pertanian dan transportasi. Di kota 
besar dengan jumlah penduduk yang besar dan aktifitasnya yang dinamis 
tidak terlepas dari penggunaan energi, industri dan transportasi. (Gambar 
4.2.) 

 
Gambar 4.2. Keterkaitan antara kegiatan manusia dengan polusi udara 
(http://infopolusiudara.blogspot.co.id) 
 

Umumnya sebagian besar zat-zat polutan udara ini langsung 
mempengaruhi sistem pernafasan dan pembuluh darah. Meningginya angka 
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kesakitan dan kematian dan adanya gangguan fungsi paru-paru dikaitkan 
dengan kenaikan konsentrasi zat SO2, SPM, NO2 dan O3 yang juga 
mempengaruhi sistem pernafasan. Pemaparan yang akut dapat 
menyebabkan radang paru sehingga respon paru kurang permeabel, fungsi 
paru menjadi berkurang dan menghambat jalan udara. Ozon dapat 
mengiritasi mata, hidung dan tenggorokan dan penyebab sakit kepala. CO 
berafinitas tinggi terhadap Hb sehingga mampu mengganti O2 dalam darah 
yang menuju ke sistem pembuluh darah dan jantung serta saraf. Pb 
menghambat sistem pembentukan Hb dalam darah merah, sumsum tulang, 
merusak fungsi hati dan ginjal dan penyebab kerusakan saraf. Pengaruh-
pengaruh langsung dari polusi udara terhadap kesehatan manusia 
tergantung pada; intensitas dan lamanya pemaparan, juga status kesehatan 
penduduk yang terpapar. 

Sebagai langkah pengendalian polusi udara di Indonesia, maka 
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menerbitkan Surat Keputusan 
Nomor: KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997 Tentang Pedoman Teknis 
Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. 
Kebijakan tersebut sebagai panduan laporan kondisi udara yang harus 
disampaikan pada masyarakat. Kenijakan ini mengatur parameter dasar dan 
waktu pengukuran sehingga informasi yang dihasilkan akurat.  

Tabel 4.6.  Parameter Dasar Pengukuran Kuaitas Udara 

No Parameter Waktu Pengukuran 

1. Partikulat (PM10) 24 jam (Periode pengukuran rata-rata) 

2. Sulfur Dioksida (SO2) 24 jam (Periode pengukuran rata-rata) 
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No Parameter Waktu Pengukuran 

3. Carbon Monoksida (CO) 8 jam (Periode pengukuran rata-rata) 

4. Ozon (O3) 1 jam (Periode pengukuran rata-rata) 

5. Nitrogen Dioksida (NO2) 1 jam (Periode pengukuran rata-rata) 

Sumber : SK  Nomor: Kep- 107/KABAPEDAL/11/1997 

Selanjutnya angka dan kategori ISPU disajikan pada tabel 4.7 

Tabel 4.7.  Kategori ISPU 

Indeks Kategori 

1 – 50 Baik 

51 - 100 Sedang 

101 - 199 Tidak Sehat 

200 - 299 Sangat Tidak Sehat 

300 - lebih Berbahaya 

Sumber : SK  Nomor: Kep- 107/KABAPEDAL/11/1997 

Sebagai laporan kondisi polusi udara di perkotaan bagi masyarakat, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembaruan 
terhadap Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di kota kota besar secara 
berkala. (Tabel 4.8) 
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Tabel 4.8. Nilai ISPU pada beberapa kota di Indonesia (Desember 2016) 

No Kota Propinsi Nilai ISPU Kategori 

1 Pekanbaru Riau 26 Baik 

2 Jambi Jambi 37 Baik 

3 Palembang Sumatera 
Selatan 

87 Sedang 

4 Batam Kep. Riau 11 Baik 

5 Banjar Baru Kalimantan 
Selatan 

14 Baik 

6 Palangka Raya Kalimantan 
Tengah 

73 Sedang 

7 Jakarta Jakarta 47 Baik 

Sumber : Kementerian LH dan Kehutanan, 2016 

Gambaran kualitas udara pada tujuh kota di Indonesia 
menunjukkan kategori baik, Namun demikian, Palembang dan Palangka Raya 
menunjukkan nilai ISPU yang sedang karena udara mengandung particulate 
matter yang lebih besar. Selain pelaporan ISPU, Kementerian LH dan 
Kehutanan juga mengadakan Program Langit Biru yaitu penghargaan bagi 
kota di Indonesia yang mampu mengurangi tingkat pencemaran udaranya. 
Ke-15 kota di Indonesia yang dinilai berhasil dalam meningkatkan kualitas 
udaranya menjadi lebih bersih dikelompokkan dalam tiga kategori. Ketiganya 
adalah Penghargaan Langit Biru untuk kategori Kota Metropolitan, kategori 
Kota Besar, dan kategori Kota Sedang dan Kecil.  Indikator yang menjadi 
penilaian adalah hasil uji emisi kendaraan, kinerja dan manajemen lalu lintas, 
dan pemantauan kualitas udara di jalan raya masing-masing kota. Parameter 
kualitas udara didasarkan pada tingkat karbon monoksida (CO), nitrogen 
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monoksida (NO2), hidrokarbon (CO), oksidan (O3), partikulat (PM10) dan 
sulfur dioksida (SO2). Hasil penilaian pada tahun 2014 untuk tiga kategori 
kota disajikan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9.  Data Kota di Indonesia dengan Kualitas Udara yang Baik 

Kategori Kota Skor Indeks 

Kota Metropolitan Palembang 78,50 

 Surabaya 75,78 

 Jakarta Pusat 70,27 

 Jakarta Utara 69,11 

 Medan 68,82 

Kota Besar Tangerang Selatan 82,34 

 Pontianak 72,54 

 Balikpapan 71,63 

 Malang 67,79 

 Padang 65,08 

Kota Sedang Ambon 7,58 

 Serang 74,95 

 Banda Aceh 72,78 

 Pangkal Pinang 72,01 

 Palu 71,18 

Sumber : http://www.menlh.go.id. 

 

Reduksi emisi pada berbagai kota besar didukung oleh tersedianya 
hutan kota dan ruang terbuka hijau. Pohon menyerap CO2 melalui proses 
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fotosintesis dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon organik 
(karbohidrat) serta menyimpannya dalam bentuk biomassa pada batang, 
daun, akar, umbi, buah, dan lain lain. Keseluruhan hasil dari proses 
fotosintesis ini akan hilang melalui berbagai proses, seperti respirasi dan 
dekomposisi. Jumlah karbon tersimpan dapat menggambarkan berapa 
banyak CO2 yang diserap oleh tumbuhan untuk kemudian diproses melalui 
fotosintesis. Hasil dari fotosintesis kemudian disebarkan ke seluruh bagian 
tumbuhan dan akhirnya menjadi biomassa. (Sri et al, 2013).  

Hasil penelitian Sofyan et al (2013) yang mengkaji potensi tiga 
hutan kota di DKI Jakarta sebagai penyerap karbon menghasilkan bahwa Nilai 
serapan CO terbesar dihasilkan dari hutan kota UI yaitu 634,40 ton/ha, 
Srengseng 88,15 ton/ha dan PT JIEP 86,76 ton/ha. Sumbangan cadangan 
karbon pohon terbesar dihasilkan dari pohon famili Fabaceae.  

Berbagai program lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk 
menekan tingkat polusi udara adalah: 

1. Konversi bahan bakar minyak tanah dengan gas LPG pada tahun 
2007. Berdasarkan data Kementerian ESDM (2013) merilis bahwa 
emisi CO2 yang dihasilkan minyak tanah sebesar 0,0912 ton/GJ   
lebih besar dibandingkan dengan emisi dari LPG yaitu 0,0631 
ton/GJ. Sedang emisi karbon minyak tanah sebesar 0,0196 ton/GJ 
dan elpiji sebesar 0,0172 ton/GJ.  

2. Pemerintah DKI Jakarta tahun 2011 mengadakan program Breathy 
Easy Jakarta melalui lima agenda yaitu :  partisipasi dan 
komitmen stakeholder, pelatihan dan evaluasi persediaan emisi, 
pelatihan pemantauan kualitas udara, pengembangan quality 
modelling, serta pelatihan dan penilaian manfaat kesehatan. Kelima 
agenda kegiatan ini  dilaksanakan dalam lima tahun. Program 
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pemerintah DKI Jakarta yang telah berhasil menurunkan 
pencemaran udara  adalah memanfaatkan bahan bakar gas (BBG) 
untuk transportasi sejak tahun 1987, penghapusan bensin 
bertimbal (2001), pengembangan angkutan umum massal melalui 
Bus Rapid Transit atau busway (2004).  

3. Kota Surabaya sejak tahun 2014 mengadakan program Kota 
Rendah Karbon. Dengan program ini, pemerintah Kota Surabaya 
mentargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) atau 
karbondioksida hingga 140.000 ton  per tahun dalam Adapun 
empat sektor yang menjadi pilot project pengurangan emisi gas 
karbon yaitu:  

a. Sektor energi (penghematan listirk) yang dilakukan di kawasan 
Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dengan target 
reduksi atau pengurangan karbon hingga 45.000 ton/tahun, 
bangunan hemat energi (balai kota, perusahaan lokal, 
universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan) dengan target 
reduksi karbon 9.500 ton/tahun, dan penggunaan lampu LED 
jalan raya dengan target reduksi karbon 630 ton/tahun 

b. Sektor transportasi dilakukan oleh kendaraan umum (30 bus dan 
150 taxi) melalui penggunaan bahan bakar alternatif dengan 
target reduksi karbon 900 ton/tahun, penggantian kendaraan 
pengangkut sampah dengan kendaraan rendah emisi untuk 
mencapai target reduksi karbon 100 ton/tahun dari 150 ton 
sampah/hari 

c. Sektor limbah padat yang dilakukan dengan pemisahan dan daur 
ulang limbah padat untuk mengurangi karbon 10.000 
ton/tahun dari 150 ton sampah/hari, proyek energi dari 
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sampah untuk mengurangi karbon 30.000 ton/tahun dari 500 
ton sampah/hari, dan insinerasi sampah industri di tempat 
pembakaran semen untuk pengurangan karbon 12.000 
ton/tahun 

d. Sektor sumber daya air dengan melakukan penghematan energi 
pada instalasi pemurnian air dan stasiun pemompaan untuk 
mengurangi 8.000 ton karbon/tahun, serta pengelolaan air 
limbah di SIER dan instalasi pengelolaan limbah tinja di Keputih 
untuk mengurangi 150 ton karbon/tahun. (Surabaya Raya, 10 
Februari 2014) 

 

4.2. Kota Yang Berkelanjutan 

Konsep kota yang berkelanjutan atau ecocity dikembangkan dengan 
kesadaran dampak lingkungan yang terjadi akibat tekanan penduduk kota 
terhadap sumber daya lahan, sumber makanan dan energi. Dengan tekanan 
tersebut, maka masalah limbah, polusi air dan udara semakin sulit 
dikendalikan. Pendekatan pembangunan kota berkelanjutan (kota hijau) 
harus dilaksanakan dengan mengkombinasikan pertumbuhan ekonomi yang 
sehat dan ramah lingkungan (pro green growth), meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (pro poor), menyediakan lapangan kerja yang 
ramah lingkungan (pro green job) dan dalam bingkai menjaga kelestarian 
lingkungan (pro environment). Membangun kota hijau dilakukan dengan 
mengoptimalkan sumber daya manusia, teknologi dan jasa ekosistem yang 
memungkinkan kota dikelola secara cerdas dan berlanjut. 

Kota berkelanjutan adalah suatu daerah perkotaan yang mampu 
berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global dan mampu 
pula mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan 
(Research Triangle Institute, 1996 dalam Budihardjo, 2005). Lima prinsip 
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dasar kota berkelanjutan: Environment (Ecology), Economy (Employment), 
Equity, Engagement dan Energy.  

Environment (Ecology) 

Kondisi lingkungan perkotaan sudah banyak tercemar baik pada sumber 
daya air, maupun pada udaranya. Akibatnya penduduk kota semakin mudah 
terserang penyakit, ditambah lagi dengan tekanan mental akibat panas, 
macet dan polusi udara. Keterbatasan lahan di perkotaan, menyebabkan 
ruang semakin sempit dan sulitnya penduduk kota memperoleh udara segar 
yang nyaman. Dengan ancaman tersebut, maka untuk mempertahankan 
kehidupan manusia yang berkualitas di perkotaan diperlukan adanya strategi 
untuk memperbaiki kualitas lingkungan.  

Konsep environment terkait dengan pengembangan green city. Siemens 
(2012) menguraikan  indikatornya yaitu: Emisi CO2,  energi,  bangunan, tata 
guna lahan, transportasi, air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah dan 
kualitas udara. Tabel 4.10  menguraikan sub indikator pada penilaian Green 
City. 

Tabel 4.10. Indikator penilaian Green City 

No Indikator Sub Indikator 

1 Emisi CO2 Intensitas CO2, emisi CO2 dan strategi 
pengurangan emisi CO2 

2 Energi Konsumsi energi, intensitas energi, 
konsumsi energi terbarukan dan kebijakan 
energi bersih dan efisiensi energi 

3 Bangunan Konsumsi energi pada bangunan 
perumahan, standar bangunan hemat 
energi dan inisiatif bangunan hemat energi 
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No Indikator Sub Indikator 

4 Tata guna lahan 
dan pengelolaan 
sampah 

Produksi sampah kota, sampah daur ulang, 
kebijakan reduksi sampah dan kebijakan 
lahan hijau. 

5 Transportasi Transportasi yang tidak menggunakan 
kendaraan bermotor, jaringan transportasi 
yang tidak menggunakan kendaraan 
bermotor, promosi green transport dan 
kebijakan untuk mereduksi kemacetan 

6 Air bersih dan 
sanitasi 

Konsumsi air bersih, kebocoran sistem air 
bersih, sistem pengelolaan limbah cair dan 
kebijakan pengolahan dan efisiensi air. 

7 Kualitas udara Nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozone, 
particulate matter, kebijakan udara bersih 

8 Perhatian 
pemerintah 
terhadap 
lingkungan 

Green action plan, green management dan 
partisipasi publik pada kebijakan lingkungan 

(Siemens, 2012) 

 Adapun kota yang memenuhi kategori green city adalah : 

a. Kota Mexico dengan tingkat efisiensi energi tertinggi yaitu hanya 
dengan mengunakan energi 0,3 GigaJoule untuk menghasilkan GDP 
USD 1000. 

b. Curitiba yang merupakan tempat inovasi awal dari Bus Rapid 
Transport dan fasilitas jalan khusu pejalan kaki. Sejak tahun 2009, 
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pemrintah kota giat memacu peningkatan ruang terbuka hijau dan 
mencapai tingkat penyerapan karbon yang setara dengan emisinya. 

c. Tokyo dengan sistem air bersih yang dirancang dengan cermat dan 
menghasilkan kebocoran hanya 3%. Selain itu, skema pengurangan 
energi sebesar 6% yang menghasilkan emisi CO2 

d. Seoul dengan jaringan transportasi kota yang menghasilkan indeks 
6,6 km/km2 sedang rata – rata indeks adalah 1,7 km/km2. 

e. Durban yang merencanakan zero-waste city  dalam 20 tahun dan 
carbon neutral pada tahun 2050. 

 

Economy (Employment) 

Pembangunan kota berkelanjutan sangat terkait dengan 
peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat perkotaan. Pada tahun 
2012, pemerintah memperkenalkan konsep ekonomi hijau melalui  Pidato 
Presiden RI  dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 
(Majalah Tribun, 06 Juni 2012). Ekonomi hijau yang dimaksud  adalah 
pembangunan yang ditujukan untuk mencapai tiga sasaran besar yaitu : 
pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, penyediaan lapangan kerja dan 
pengurangan kemiskinan. Olehnya pembangunan infrastruktur kota harus 
mendukung pencapaian tiga tujuan tersebut.  

 

Equity 

Kota dengan keberagaman individu menyebabkan timbulnya 
pemasalahan yang kompleks. Permasalahan sosial yang utama di perkotaan 
adalah kesenjangan ekonomi yaitu adanya golongan yang berpenghasilan 
sangat tinggi dan ada banyak masyarakat yang harus dan terpaksa rela 
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dengan penghasilan yang pas-pasan. Dengan kata lain pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas belum tercapai karena belum mencerminkan 
keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi yang ditandai dengan adanya 
keterbatasan akses ekonomi bagi suatu kelompok sehingga menyebabkan 
terjadinya kemisikinan. Kondisi ini menyebabkan munculnya masalah keadilan 
sosial. Prinsip equity atau  pemerataan dianggap mampu meminimalisasi 
disparitas baik ekonomi dan sosial serta kesempatan yang seimbang bagi 
masyarakat. 

 Masyarakat miskin perkotaan tidak dapat mengakses beberapa hal 
penting yang sangat dibutuhkan oleh mereka, yaitu: kebutuhan gizi ideal, 
kesehatan ibu dan anak balita, pendidikan dasar, aksesibilitas terhadap air 
bersih dan juga kecukupan kebutuhan sanitasi minimum di lingkungan 
pemukiman kumuh. Kelima kebutuhan dasar ini menjadi masalah yang serius 
bagi masyarakat perkotaan. Sebagai akibat dari tidak tercukupinya 
kebutuhan dasar minimum ini maka menjadikan mereka memperoleh 
“kemajuan” dalam kerapuhan, keterbelakangan, kerawanan, ketakberdayaan 
dan kerentanan. (Santosa, 2012). 

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang dapat menyediakan akses 
ekonomi dan sosial yang luas dan setara sehingga masyarakat mampu 
mengembangkan diri dan kelompoknya. Kesenjangan  tingkat pendidikan 
yang masih cukup besar di berbagai kota harus disikapi dengan penyediaan 
sarana dan prasarana pendidikan yang menyebar di seluruh wilayah kota. 
Fasilitas tersebut harus dapat diakses dengan mudah dan murah oleh semua 
masyarakat kota. Salah satu  program untuk menciptakan kesetaraan 
pendidikan telah dilakukan yaitu Program Bantuan Siswa Miskin yang 
dikembangkan untuk  membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan 
pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk 
kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan 
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pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran 
program sekolah.Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari 
rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, 
dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan 
yang saat ini dialami orangtuanya.  Program BSM juga mendukung komitmen 
pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di 
Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Demikian 
pula pada layanan kesehatan yang setara. Kebijakan pelayanan kesehatan 
yang merata dan terjangkau bagi masyarakat telah dikembangkan sejak 
lama. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat di setiap kecamatan memberi 
kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar.  

Selain itu, pemerintah kota juga harus dapat mempertimbangkan 
intergeneration equity atau kesetaraan antar generasi.  Masyarakat dari 
kelompok usia remaja atau anak anak memiliki hak yang setara dalam 
pemenuhan kebutuhannya dengan kelompok usia tua. Demikian pula dengan 
kondisi lingkungan yang menyediakan ruang yang layak dan berkualitas bagi 
generasi mendatang. 

 

Engagement  

Prinsip engagement adalah memberikan peluang bagi semua pihak 
di perkotaan untuk ikut serta mengembangkan kualitas lingkungan baik 
secara ekologis, ekonomi maupun secara sosial. Bentuk pembangunan 
berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan dan optimalisasi peran 
serta masyarakat dalam proses pembangunan lingkungan. Dalam hal ini, 
pemerintah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan 
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mampu menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat.  Prinsip ini 
terkait dengan pengembangan partisipasi masyarakat.  

Konsekuensi logis dari pernyataan bahwa pelaksanaan 
pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 
seluruh lapisan masyarakat ialah bahwa seluruh masyarakat, baik secara 
sendiri-sendiri maupun secara formal melalui berbagai jenis organisasi yang 
terdapat dalam masyarakat, memungkinkan dan berkesempatan untuk aktif 
dalam proses pembangunan. (Tjokrowinoto, 2000) 

 

Energy 

Prinsip energy mengandung makna bahwa kota yang berkelanjutan juga 
disertai dengan penyediaan energi yang cukup. Jenis energi yang diperlukan 
di perkotaan adalah  energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk 
transportasi, industri,dan pertanian. Ketersediaan energi listrik bagi 
masyarakat merupakan hal yang mutlak bagi keberlanjutan suatu 
kota.Pengelolaan energi di Indonesia dilakukan secara terpusat atau tidak 
menjadi kewenangan pemerintah kota. Namun upaya yang dapat dilakukan 
melalui partisipasi masyarakat adalah efisiensi enegi acara meluas ditingkat 
rumah tangga, hal ini didasrakan data bahwa sebagian besar pemanfaatan 
energi adalah di rumah tangga. Data tahun 2014 menunjukan bahwa 
sebagian besar energi listrik yang tersedia dimanfaatkan untuk konsumsi 
rumah tangga, selanjutnya diukuti oleh industri dan kegiatan usaha. (Gambar 
4.3.) 
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Gambar 4.3.  Distribusi pemanfaatan energi (Statistik Ketenagalistrikan, 
2014) 

 Selanjutnya pertumbuhan konsumsi listrik untuk kegiatan rumah 
tangga, industri, usaha dan kegiatan umum juga meningkat sangat tajam. 
Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4.  Peningkatan penggunaan energi listrik di Inodensia (Statistik 
Ketenagalistrikan, 2014) 
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Berdasarkan data di atas, maka pemerintah harus terus 
mengembangkan sumber energi yang dapat mencukupi kebutuhan energi 
rumah tangga terutama di perkotaan. Connors (1998) menyebutkan bahwa 
sistem sosial ekonomi yang berkelanjutan harus didukung dengan 
infrastruktur energi yang berkelanjutan. Penyediaan energi yang 
berkelanjutan biasa juga disebut dengan penyediaan energi terbarukan 
adalah pemanfaatan sumber alami yang berkelanjutan seperti tenaga 
surya, tenaga angin, arus air,dan biomassa. Namun demikian, sebagian 
besar kota di Indonesia belum didukung dengan infrastruktur energi yang 
berkelanjutan.   

Ketergantungan terhadap energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan 
energi listrik di Indonesia terhitung sangat besar yaitu 96% (minyak bumi 
48%, gas 18%, dan batubara 30%). Tingginya konsumsi energi fosil 
diakibatkan oleh subsidi sehingga harga energi menjadi murah dan 
masyarakat cenderung boros dalam menggunakan energi. Hal ini berdampak 
pada penurunan cadangan energi fosil sementara belum dapat diimbangi 
dengan penemuan cadangan sumber energi baru. Oleh karena itu, terus 
dilakukan penelitian untuk mendapatkan penemuan baru dan inovasi 
teknologi dalam bidang pembangkitan energi listrik, khususnya dari sumber-
sumber yang terbarukan.(Outlook Energi Indonesia 2014). 

Upaya lembaga internasional yang mendukung keberlanjutan energi 
diuraikan dalam UNDP (2016) bahwa : Setelah 20 tahun, UNDP telah 
memfasilitasi 120 negara berkembang dan negara dengan pendapatan 
menengah yang berfokus pada upaya komprehensif dan terintegrasi untuk  
tiga sasaran yaitu akses energi, energi terbarukan dan efisiensi energi. Akses 
energi adalah upaya meningkatkan jumlah rumah tangga yang kebutuhan 
energinya tercukupi. Istilah yang biasa digunakan adalah rasio elektrifikasi 
atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga.  
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Secara keseluruhan  nilai rasio ini meningkat yaitu tahun 2005 hanya 62,1% 
dan tahun 2010 sebesar 67,1% selanjutnya tahun 2013 mencapai 80,51%. 
Data ini menunjukkan bahwa kurang dari 20% rumah tangga di Indonesia 
yang tidak terlayani akses listrik. 

Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia sudah mulai 
dikembangkan dengan kebijakan  Pengembangan Energi Baru Terbarukan 
(EBT) yang mengacu pada Perpres No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional. Tujuan dari Kebijakan Eneri Nasional (KEN) adalah 
tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari satu pada tahun 2025. 
Elastisitas energi adalah perbandingan antara tingkat pertumbuhan 
konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sasaran dari KEN 
adalah mendorong pemanfaatan energi melalui diversifikasi energi. 
Diversifikasi energi adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan 
berbagai sumber energi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemanfaatan 
energi baru terbarukan kemudian dipertimbangkan dalam penyediaan energi. 
Energi baru terbarukan yang dipertimbangkan dalam OEI 2014 meliputi 
energi terbarukan (panas bumi, tenaga air, biomassa, surya dan angin). 
Biomassa di sini meliputi biomassa yang berasal dari limbah industri, 
pertanian, dan kehutanan serta biomassa dari sampah kota. (Outlook Energi 
Indonesia, 2014).  

Berbagai kajian potensi sumber energy terbarukan di Indonesia 
memberikan gambaran bahwa terdapat delapan jenis sumber energi 
terbarukan yaitu :  

1. Biofuel atau bahan bakar hayati yang dihasilkan dari bahan-bahan 
organik. Sumber biofuel adalah  tanaman memiliki kandungan gula 
tinggi (seperti sorgum dan tebu) dan tanaman yang memiliki kandungan 
minyak nabati tinggi (seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit).  
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2. Biomassa adalah jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi 
bahan biologis seperti tanaman. Bahan organik dapat diperoleh dari 
hewan dan mikroorganisme. energi yang dapat dihasilkan dari biomassa 
di indonesia diperkirakan sebesar 32.654 MW namun dari jumlah yang 
sangat besar tersebut baru 1.717 Mw atau sekitar  5,26 % saja yang 
termanfaatkan (Dewan Energi Nasional, 2014). 

3. Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan 
berupa energi thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam 
bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, 
berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih 
terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di 
sekitar lempeng tektonik. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
(PLTP) yang dimiliki Indonesia antara lain: PLTP Sibayak di Sumatera 
Utara, PLTP Salak (Jawa Barat), PLTP Dieng (Jawa Tengah), dan PLTP 
Lahendong (Sulawesi Utara). 

4. Sumber daya air sebagai sumber energi yaitu dengan memanfaatkan 
energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Pengembangan 
PLTA di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1980-an seperti 
PLTA Singkarak (Sumatera Barat), PLTA Gajah Mungkur (Jawa Tengah), 
PLTA Karangkates (Jawa Timur), PLTA Riam Kanan (Kalimantan 
Selatan), dan PLTA Bakaru (Sulawesi Selatan). 

5. Energi angin yang dimanfaatkan melalui kincir yang berfungsi untuk 
mengubah energi angin menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan 
energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTBayu) Samas di Bantul, 
Yogyakarta. 

6. Energi matahari atau surya adalah energi yang bersumber dari radiasi 
sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Pembankit Listrik Tenaga 
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Surya yang terdapat di Indonesia antara lain : PLTS Karangasem (Bali), 
PLTS Raijua, PLTS Nule, dan PLTS Solor Barat (NTT) 

7. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi yang bersumber dari 
dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai 
negara maritim yang terletak diantara dua samudera berpotensi tinggi 
memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya sumber 
energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. 

8. Energi pasang surut air laut adalah energi yang memanfaatkan proses 
pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut 
air laut, pertama adalah  perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang 
dan surut. Yang kedua adalah arus pasang surut terutama pada selat-
selat yang kecil. Layaknya energi gelombang laut, Indonesia memiliki 
potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut. 
Sayangnya, sumber energi ini belum termanfaatkan. 

Kota yang berkelanjutan juga harus didukung dengan adanya upaya 
efisiensi energi.Secara rumah tangga upaya efisiensi energi dapat dilakukan 
dengan penggunaan alat elektronik yang hemat energi, penggunaan alat 
elektronik secara cermat dan tepat guna serta penkondisian ruang secara 
nyaman dengan menggunakan energi yang minim. Salah satu contoh upaya 
efisiensi energi pada industri yang telah dilakukan adalah Teknologi Waste 
Heat Recovery Power Generation (WHRPG) oleh PT. Semen Padang. 
Teknologi ini memanfaatkan potensi gas panas buang yang diperoleh dari 
suspension preheater (360 °C) dan Air Quenching Cooler (310°C) untuk 
membangkitkan tenaga listrik. Gambaran efisiensi adalah penuurnana 
konsumsi listrik dalam produksi semen. (Gambar 4.5) 
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          Gambar 4.5. Penggunaan listrik dengan teknologi WHRPG 

          (Sumber : PT. Semen Padang, 2013) 

Selain itu, upaya efisiensi memberi dampak lingkungan yang beragam 
seperti pengurangan emisi CO2, penurunan temperatur cerobong, penurunan 
penggunaan air dan minimalisasi air buangan pabrik. (Gambar 4.6.) 

 
Gambar 4.6 . Dampak Lingkungan dengan teknologi WHRPG 

(Sumber : PT. Semen Padang, 2013) 
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 Berdasarkan uraian di atas, kota yang berkelanjutan juga 
didukung dengan adanya upaya penyediaan akses yang meluas pada 
pemanfaatan energi, penggunaan energi terbarukan dan upaya efisiensi 
energi. Infrastruktur kota dan kelembagaannya hendak menjadi stimulan 
dalam upaya masyarakat untuk memanfaatkan energi secara optimal tanpa 
mengurangi kenyamanna dan produktivitasnya. 

 

4.3. Kesimpulan 

Kota yang berkelanjutan menghadapi berbagai permasalahan seperti 
kemiskinan,  kriminalitas, sampah, air bersih, kekumuhan dan polusi udara. 
Dengan berbagai fakta yang diungkapkan, maka pemerintah kota terus 
berupaya mengembangkan program yang mendukung pembangunan 
berkelanjutan berdasarkan lima prinsip yaitu Environment (Ecology), 
Economy (Employment), Equity, Engagement dan Energy.  
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BAB V 
 

 

 

 

 

ualitas suatu bangsa ditandai dengan kualitas sumber dayanya yaitu 
yang memiliki kualitas fisik dan mental serta menunjang kemandirian 
bangsa. Pada hakekatnya pembangunan tidak hanya diarahkan pada 

perkembangan fiisk bangsa namun juga terkait dengan pengembangan sosial 
kemasyarakatan. Demikian pula dengan konsep pembangunan berkelanjutan 
yang juga meninjau aspek sosial dalam pelaksanaannya. Pembangunan 
manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Hal ini 
dapat dilihat pada istilah Indeks pembangunan manusia yang memiliki arti 
indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) 
adalah bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indicator 
pembangunan ini sangat  penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM 
diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 
tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan 
tahunan Human Development Report (HDR). Perhitungan indeks ini 

K 



Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T. 

 

110 

menggunakan tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, 
pengetahuan dan standar hidup layak. 

 

Angka Harapan Hidup 

Angka harapan lama sekolah merupakan jumlah tahun yang 
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan 
pendduduk yang dihitung dalam rata rata lama sekolah (RLHS) adalah 
penduduk dengan usia di atas 25 tahun sesuai standar UNDP.  

 

Pengeluaran 

Nilai pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai 
pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Nilai paritas daya beli adalah 
keseimbangan kemampuan berbelanja dengan memperhitungkan nilai tukar 
antar mata uang dari dua negara. 

Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan 
Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini 
menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami 
kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati 
peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung 
dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami 
kenaikan 44,3 persen.Nilai Human Developement Indeks untuk Indonesia dari 
tahun ke tahun meningkat sebagaiman tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Nilai Human Development Indeks Indonesia 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HDI 66,53 67,09 67,7 68,31 68,9 69,55 

Sumber : BPS, 2017 (https://www.bps.go.id) 
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Nilai HDI untuk beberapa propinsi di Inodonesia lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai HDI yaitu : 

Tabel 5.2.  Nilai HDI pada beberapa Propinsi Di Indonesia 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jambi 65.39 66.14 66.94 67.76 68.24 68.89 

Sumatera Selatan 64.44 65.12 65.79 66.16 66.75 67.46 

Bengkulu 65.35 65.96 66.61 67.50 68.06 68.59 

Lampung 63.71 64.20 64.87 65.73 66.42 66.95 

Kep. Bangka Belitung 66.02 66.59 67.21 67.92 68.27 69.05 

Jawa Barat 66.15 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 

Jawa Tengah 66.08 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 

Jawa Timur 65.36 66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 

Nusa Tenggara Barat 61.16 62.14 62.98 63.76 64.31 65.19 

Nusa Tenggara Timur 59.21 60.24 60.81 61.68 62.26 62.67 

Kalimantan Barat 61.97 62.35 63.41 64.30 64.89 65.59 

Kalimantan Tengah 65.96 66.38 66.66 67.41 67.77 68.53 

Kalimantan Selatan 65.20 65.89 66.68 67.17 67.63 68.38 

Sulawesi Tengah 63.29 64.27 65 65.79 66.43 66.76 

Sulawesi Selatan 66 66.65 67.26 67.92 68.49 69.15 

Sulawesi Tenggara 65.99 66.52 67.07 67.55 68.07 68.75 

Gorontalo 62.65 63.48 64.16 64.70 65.17 65.86 

Sulawesi Barat 59.74 60.63 61.01 61.53 62.24 62.96 

Maluku 64.27 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05 
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Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maluku Utara 62.79 63.19 63.93 64.78 65.18 65.91 

Papua Barat 59.60 59.90 60.30 60.91 61.28 61.73 

Papua 54.45 55.01 55.55 56.25 56.75 57.25 

Sumber : BPS, 2017 (https://www.bps.go.id) 

 

Variasi angka angka HDI pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa 
kemajuan pembangunan di Indonesia belum merata. Sebagian besar propinsi 
menunjukkan nilai rata rata HDI yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
HDI Indonesia. 

Selanjutnya dalam Kerangka Sustainable Development Goals (ICSU, 
ISSC, 2015)  terdapat enam tujuan yang terkait dengan pembangunan 
manusia yaitu:  

- End poverty in all its forms everywhere (memberantas kemiskinan 
di seluruh dunia) 

- End hunger, achieve food security and improved nutrition, and 
promote sustainable agriculture (Ketahanan pangan dan 
peningkatan gizi masyarakat) 

- Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
(peningkatan derajat kesehatan dan promosi kesehatan pada 
semua tingkat usia) 

- Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-
long learning opportunities for all (kesempatan pendidikan bagi 
semua tingkatan umur) 
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- Achieve gender equality and empower all women and girls 
(kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) 

- Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels (pengembangan 
perdamaian antar bangsa dan sosial inklusif, aspek keadilan bagi 
semua serta pengembangan institusi kesmasyarakatn 

Jika dikaitkan pembangunan manusia dan kerangka SDGs maka dapat 
diuraikan beberapa aspek berikut sebagai implementasi pembangunan 
berkelanjutan : 

 

5.1. Pengentasan  kemiskinan  

Kebijakan nasional yang mengatur tentang program pengentasan 
kemiskinan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 
2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam 
kebijakan tersebut diatur bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah pemerintah, pemerintah 
daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah 
bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi 
mikro dan kecil atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi 
masyarakat.  

Dalam upaya tersebut, pemerintah membentuk Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga yang dibentuk sebagai wadah 
koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat 
yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk 
menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.  
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Data dari BPS, 2016 menunjukkan berbagai fakta tentang program 
pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu : Pada Maret 2016, jumlah 
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di 
bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 
persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi 
September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Selama 
periode September 2015–Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah 
perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada 
September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di 
daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang 
pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016). 

Berdasarkan fakta di atas, maka nampak bahwa program 
pengentasan kemiskinan efektif menurunkan jumlah penduduk miskin baik di 
perkotaan maupun di pedesaan. Program Penanggulangan Kemiskinan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terbagi atas tiga kelompok 
klaster yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah. 
Adapun program tersebut adalah: 

- JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah 
yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang 
menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, 
produktif dan sejahtera.  

- Program Keluarga Produktif yang menerbitkan Kartu Keluarga 
Sejahtera  (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah 
sebagai penanda keluarga kurang mampu.  

- Program Indonesia Pintar melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar)  
adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak 
usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal 
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dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah 
tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

- Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan 
sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan 
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Program ini dalam jangka  pendek bertujuan mengurangi beban 
RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata 
rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya 
dapat keluar dari perangkap kemiskinan. 

- Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan subsidi 
pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya 
dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan 
memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Tujuan program ini 
adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran 
(RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam 
bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan 
protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan / membuka 
akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga 
penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. 

- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam 
bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) 
dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta. 
Tujuan program ini adalah meningkatkan akses pembiayaan 
perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala 
besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan 
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menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain 
yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan 
pemberdayaan UMKM. 

 

5.2. Peningkatan Standar  Hidup Manusia (Ketahanan Pangan Dan Gizi 

Masyarakat) 

Dalam  Undang Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan 
diuraikan bahwa  Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan 
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya 
Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 
berkelanjutan.Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, 
dan berkelanjutan . Upaya pmenuhan konsumsi pangan tersebut harus 
mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya 
dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal 
pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis 
pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan 
pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) 
pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, 
dan produktif. Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada 
pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan 
Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam 
negeri. 

Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi 
dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, 



Implementasi Sustainable Development di Indonesia 

 

117 

pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. 
Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu 
keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan 
Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan 
Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.  

Kondisi ketahanan pangan Indonesia tahun 2016 meningkat. Data 
Global Food Security Index (GFSI) menunjukkan, ketahanan pangan Indonesia 
tahun 2016  berada di peringkat ke-71 dari 113 negara. The Economist 
Intelligence Unit menguraikan bahwa  pada 2014 dan 2015 angka ini 
merosot ke posisi 76 dari 113 negara. Perbaikan mulai nampak di tahun 
2016. (www.merdeka,com) 

 

5.3. Peningkataan Derajat Kesehatan 

 Derajat kesehatan merupakan indikator dari keberhasilan 
pembangunan kesehatan  yang ditandai dengan mortalitas, morbiidtas dan 
status gizi.. Secara rinci pembangunan kesehatan tersebut digambarkan 
pada Gambar 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1.  Proses Program Peningkatan Derajat kesehatan 
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Mortalitas atau tingkat kematian ditandai dengan jumlah kematian ibu, 
jumlah kematian bayi dan usia harapan hidup. Tingkat  kematian bayi masih 
merupakan salah satu masalah prioritas bidang kesehatan ibu dan anak di 
Indonesia. Berdasarkan hasil sementara Survei Penduduk Antar Sensus 
(SUPAS) tahun 2015, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia mencapai 22 
per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBA) mencapai 26 
per 1000 kelahiran hidup. (Kompas.com 10 Januari 2017). Nilai ini 
menunjukkan bahwa taregt MDGs yaitu AKB tahun 2015 sebesar 23 per 
1000 kelahiran hidup belum tercapai. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan 
salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka 
kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam 
tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan 
kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah 
mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. United Nation 
Development Program tahun 2015 meluncurkan kajian Human 
Development Report 2015. Bahwa indikator maternal mortality 
(kematian ibu melahirkan) Indonesia berada pada posisi 190 (kematian) 
per 100.000 (kelahiran). Pemerintah melalui Survei Demografi dan 
Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyebut angka AKI di Indonesia 
masih 359 per 100 ribu kelahiran. (Harian Nasional, 19 Desember 
2015). Uraian data mortalitas tersebut menunjukkan bahwa target 
tingkat mortalitas di Indonesia belum tercapai. 

Morbiditas adalah keadaan sakit; terjadinya penyakit atau kondisi yang 
mengubah kesehatan dan kualitas hidup. Morbiditas atau Angka tingkat sakit 
mempunyai peranan penting yang lebih penting dibandingkan dengan angka 
kematian. Angka kesakitan yang tinggi akan mempengaruhi meningkatnya 
angka mortalitas.  Jumlah kejadian penyakit sangat terkait dengan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat. Tingkat morbiditas dan mortalitas berbeda pada 
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setiap kelompok umur. Morbiditas dan mortalitas dipengaruhi oleh penyakit 
seperti penyakit menular, penyakit tidak menular dan kecelakaan. Pada 
penduduk usia muda ada beberapa penyakit yang mempengaruhi morbiditas 
dan mortalitas, yaitu diare, ISPA dan pneumonia. Pada penduduk usia 
produktif ada beberapa penyakit yang mempengaruhi morbiditas, yaitu 
penyakit jantung, TBC, hipertensi dan kecelakaan lalu lintas. Dan pada 
penduduk usia lanjut banyak ditemui penyakit degenerative. Upaya untuk 
mencegah meningkatnya mortalitas dan morbiidtas serta mendukung 
peningkatan status gizi masyarakat, maka pemerintah menyediakan 
pelayanan kesehatan yang berkualitas, didukung oleh sumber daya 
kesehatan yang handal. Selain itu manajemen kesehatan pada setiap daerah 
dan kontribusi sektor terkait akan dapat menghasilkan derajat kesehatan 
yang baik.  

 

5.4. Pendidikan Bagi Semua Tingkatan Usia 

Kebijakan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang Undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Dalam kebijakan 
tersebut diungkapkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu 
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global 
sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, 
terarah, dan berkesinambungan. Selanjutnya jalur pendidikan dibagi atas tiga 
bentuk yaitu: 

- Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi.  



Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T. 

 

120 

- Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

- Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan. 

 

Indikator pendidikan di Indonesia ditandai dengan angka partisipasi 
sekolah yaitu proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu 
kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang 
sesuai. Berdasarkan data yang disajikan pada Statistik Pendidikan 2016 
diproleh gambaran bahwa indikator pendiidkan di Indoeseia meningkat 
(gambar 5.2.)’ 

 
Gambar 5.2. Peningkatan angka partisipasi sekolah di indonesia 
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kelompok umur 19 – 24 tahun angka partisipasi sekolah hanya berkisar 21 
persen, atau pada kelompok umur 24 tahun hanya 20 persen mengenyam 
pendidikan tinggi.  

 

5.5. Pengembangan  Modal Sosial  

Modal sosial merupakan salah satu penunjang keberhasilan 
pembangunan.  Tujuan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat dapat 
dicapai jika terdapat simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Dukungan masyarakat tersebut secara kolektif terbentuk melalui 
hubungan sosial antar individu.  Dengan demikian, pola sosial yang bersifat 
asosiatif merupakan  modal sosial. Modal sosial tumbuh didalam suatu 
masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi 
sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotannya. Didalam proses 
perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut masyarakat senantiasa 
terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan sebagai acuan 
bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan atau 
membangun jaringan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur 
yang merupakan roh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap 
yang saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan 
diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang 
mendukungnya.(Kadarisman, 2015) 

Fu (2004) mengemukakan bahwa modal sosial berhubungan positif 
dengan kesejahteraan ekonomi, pembangunan regional, aksi bersama dan 
pemerintah yang demokratis.  Selanjutnya Supono (2011) menguraikan 
unsur unsur pokok dalam modal sosial meliputi: Partisipasi Dalam Suatu 
Jaringan, Resiprocity, Trust, Norma Sosial, Nilai-nilai, serta Tindakan yang 
Proaktif. 
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Dalam suatu kelompok atau jaringan, maka partisipasi antar 
anggotanya dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan.  Semakin 
tinggi tingkat partisipasi yang dibentuk, maka semakin kita pula jaringannya 
dan modal sosial yang tercipta lebih berkualitas. Resiprocity  mengandung 
pengertian adanya kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu. Hal 
ini sesuai dengan sifat dasar manusia yang memiliki kelebihan dan kelemahan 
sehingga dalam kehidupannya pasti mebutuhkan bantuan orang lain. Selain 
itu, manusia memiliki semangat untuk membantu dan mementingkan 
kepentingan orang lain). 

Trust atau rasa percaya merupakan bentuk keinginan untuk 
mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari perasaan yakin 
bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan 
bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung dan tidak 
merugikan diri dan kelompoknya.  Selanjutnya norma Sosial yang merupakan 
sekumpulan aturan tidak tertulis yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh 
anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. 

Fu (2004) menguraikan bentuk modal sosial sebagai berikut: 

- Modal sosial yang bersifat  formal, seperti PTA (Parent-Teacher 
Association) atau organisasi yang menghimpun guru dan orangtua, 
serikat pekerja dan organisasi nasional. Organisasi ini berjalan 
dengan kendali ketua disertai dengan iuran keanggotaan dan 
sebagainya. 

- Modal sosial yang sangat informal, seperti sekelompok orang yang 
berkumpul di bar setiap Kamis malam. Anggota kelompok bekerja 
sama secara  timbal balik.  

- Modal sosial dengan jalinan yang sangat padat, seperti sekelompok 
pekerja yang bekerja sama setiap hari di pabrik, pergi ke Gereja 
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Katolik setiap hari Minggu, dan pergi keluar bowling di hari Sabtu. Itu 
adalah saling bentuk yang sangat padat. 

- Modal sosial yang sangat tipis dan bahkan bentuknya  hampir tak 
terlihat sebagai modal sosial. Tipe ini nampak dalam bentuk sesaat 
seperti perkenalan antara dua orang yang incidental seperti saat 
menunggu dalam antrian. 

Pembangunan di Indonesia mengembangkan berbagai bentuk 
modal sosial formal seperti tumbuhnya kelembagaan formal baik organisasi 
politik, organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan. Selain itu, 
pengembangan interaksi sosial yang bersifat asosiatif juga dikembangkan 
dengan penyediaan ruang ruang publik di perkotaan seperti taman kota dan 
lapangan hijau. Melalui interaksi sosial terjadi pembelajaran antara manusia 
satu dengan yang lain, komunitas satu dengan yang lain, berlangsung terus 
menerus hingga akhirnya terdapat kesatuan pemahaman bersama bahwa 
heterogeniti yang ada dalam satu kota merupakan suatu hal yang harus 
diupayakan dan diterima bersama-sama. Rotenberg and Donogh (1993) 
menguraikan bahwa kehidupan masyarakat perkotaan terbentuk dari 
pengalaman hidup dan kegiatan sosialisasi. Pada masyarakat perkotaan 
yang heterogen  muncul  kebudayaan yang tidak berasal dari kebudayaan 
asal mereka. Penduduk kota yang sangat padat dan terkonsentrasi dapat 
dengan mudah saling tukar menukar pendapat dan pengetahuan. Demikian 
pula pada pertumbuhan aktifitas ekonominya. Dengan interaksi sosial yang 
tumbuh pada ruang terbuka hijau menunjukkan bahwa pada perkotaan 
terjadi perubahan sosial. 
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