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Deskripsi Singkat  

BERBASIS POTENSI LOKAL 

Tujuan Pendidikan Lingkungan Berbasis Potensi Lokal bertujuan 
untuk memberikan pemahaman tentang konsep pengetahuan 
lingkungan serta menerapkannya dalam kehidupan dan pembelajaran 
sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar secara nyata. 

MUATAN 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN 
BERBASIS POTENSI LOKAL 
 

Konsep dasar dan  
aplikasi ilmu lingkungan. 
 

Konsep dasar dan karakteristik 
berbagai tipologi ekosistem. 
 

Permasalahan lingkungan baik ditingkat lokal  
maupun global, serta penyebab dan  
dampaknya bagi manusia dan lingkungan. 
 

Kebijakan upaya dalam pengelolaan  
lingkungan hidup berkelanjutan. 
 

Etika Pengelolaan 
Lingkungan 
 

Pengelolaan Lingkungan  
Berbasis Kearifan Lokal 
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1.1 URGENSI PENDIDIKAN LINGKUNGAN 
 

 
 

“Hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang 
secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan 
hidup dapat berkembang ke arah yang optimal”  

(A. Tresna Sastrawijaya, 2009) 

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup menjelaskan lingkungan hidup adalah kesatuan 
ruang dengan semua benda, daya, keadaan,dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 
sendiri,kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain. Secara umum lingkungan hidup terdiri dari 2 
komponen, yaitu: komponen benda hidup (Biotik) dan komponen 
benda tak hidup (Abiotik) (I Gusti Bagus Arjana, 2013). Komponen 
biotik, merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk 
hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. 
Sedangkan komponen abiotik, merupakan unsur lingkungan hidup 
yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, 
iklim, dan lain-lain. Setiap komponen dalam lingkungan saling 
berinteraksi dan dapat saling mempengaruhi. Ketidakseimbangan pada 
satu komponen lingkungan akan menyebabkan terganggunya 
keseimbangan lingkungan.  
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Manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Kehidupan 
manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan, dimana terdapat hubungan timbal-balik yang 
dinamis. Manusia memengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya 
manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Perubahan 
lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan prilaku manusia untuk 
beradaptasi dengan kondisi yang baru. Sebaliknya, perubahan prilaku 
manusia dapat menyebabkan dampak terhadap  lingkungan hidup.  

Perkembangan jumlah penduduk yang cepat serta perkembangan 
teknologi yang makin maju, telah mengubah pola hidup dan prilaku 
manusia. Bila sebelumnya kebutuhan manusia hanya terbatas pada 
kebutuhan primer dan sekunder, kini kebutuhan manusia tidak hanya 
sekedar kebutuhan, namun, telah meningkat menjadi kebutuhan 
tersier yang tidak terbatas. Kebutuhan tersier ini telah menyebabkan 
perubahan yang besar terhadap pola hidup manusia menjadi 
konsumtif. Perubahan prilaku manusia ini dapat memengaruhi 
keberlangsungan keseimbangan  lingkungan hidup. 

Pendidikan lingkungan merupakan salah satu sarana penting dalam 
upaya pembentukan generasi yang berwawasan lingkungan. 
Pendidikan lingkungan berperan penting untuk mengembangkan 
masyarakat yang sadar dan peduli terhadap berbagai persoalan 
lingkungan serta memiliki pengetahuan, sikap, komitmen, dan 
keterampilan bekerja secara individual maupun kolektif dalam rangka 
memecahkan dan mencegah timbulnya masalah lingkungan (Sutoyo, 
2007). Kehadiran pendidikan lingkungan dimulai dari keprihatinan 
masyarakat dunia terhadap degradasi lingkungan yang dicanangkan 
melalui komitmen “Belgrade Charter” tentang pendidikan lingkungan di 
Jugoslavia tahun 1975. Hal ini didukung melalui komitmen UNESCO 
yang mengeluarkan rekomendasi tentang pendidikan lingkungan 
dalam Konferensi Tbilisi tahun 1977. Sejak itu pendidikan lingkungan 
terus berkembang sebagai salah satu mata pelajaran wajib pada 
berbagai jenjang pedidikan di Dunia.  

Komitmen pendidikan lingkungan di Indonesia diterjemahkan dalam 
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang berhak mendapatkan 
pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan 
akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan 
sehat. Untuk itu, pemerintah pusat/provinsi/kabupaten bertugas dan 
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berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

Keberadaan lingkungan serta berbagai permasalahan lingkungan yang 
telah terjadi sangat kompleks. Sehingga perlu upaya secara 
komprehensif dalam menjaga lingkungan. Diantaranya melalui 
pendekatan multidisiplin ilmu untuk menganalisis dari berbagai sektor 
masalah lingkungan dan merumuskan upaya-upaya strategis dalam 
menangani masalah lingkungan. 

 

 

1.2 RUANG LINGKUP ILMU LINGKUNGAN 

Ilmu Lingkungan sebagai suatu bidang ilmu yang mengintegrasikan 
berbagai ilmu dalam mempelajari hubungan jasad hidup (manusia) 
terhadap lingkungan. Lingkungan hidup, pendidikan, pengelolaan 
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yayasan Institut 
pendidikan dan pengembangan lingkungan. Jakarta. mengungkapkan 
Ilmu Lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kenyataan-kenyataan 
tentang lingkungan hidup dan pengeloalaannya untuk menjaga 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lainnya. Didalam ilmu lingkungan juga mempelajari 
tentang tempat, peranan, dan keharusan manusia dalam 
menempatkan diri diantara makhluk hidup dan komponen kehidupan 
lainnya. 

Kehadiran Ilmu Lingkungan disebabkan kesadaran manusia tentang 
pentingnya lingkungan dalam kehidupan. Keinginan untuk menjaga 
lingkungan serta melestarikan lingkungan menjadikan ilmu lingkungan 
sebagai bidang ilmu yang harus dikuasai disetiap lapisan masyarakat. 
Tidak hanya terfokus pada satu bidang keahlian, namun setiap bidang 
keahlian harus memahami dengan baik ilmu lingkungan. Hal ini agar 
permasalahan lingkungan dapat teratasi. 

Ruang lingkup kajian ilmu lingkungan sangat luas. Ilmu lingkungan ini 
menyediakan pendekatan interdisipliner yang terintegrasi untuk 
mempelajari sistem lingkungan serta solusi dari permasalahan 
lingkungan. Bidang ilmu tersebut meliputi ilmu fisika, kimia, biologi, 
sosial, hukum maupun bidang lainnya (Gambar 1.1). Miller dalam I Gusti 
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Bagus Arjana (2013) mengungkapkan, cakupan kajian ilmu lingkungan 
memadukan ilmu-ilmu yang bersifat fisik, sosial dan mengintegrasikan 
berbagai disiplin ilmu yang mencakup Fisika, Kimia, Biologi (terutama 
Ekologi), Geologi, Geografi, Teknologi Sumberdaya, Demografi, Ilmu 
Ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi, Psikologi, dan Etika. Jadi pada 
hakikatnya Ilmu lingkungan adalah perpaduan konsep dan asas dari 
berbagai bidang ilmu secara komprehensif untuk mempelajari dan 
memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara mahluk 
hidup dengan lingkungannya. 

 

Gambar 1.1. Ruang Lingkup kajian Ilmu Lingkungan 

Pendidikan merupakan sebuah proses pendewasaan manusia yang 
dilakukan secara sistematis, agar memiliki tanggungjawab dalam 
menjalani kehidupan secara mandiri. Prinsip dasar pendidikan adalah 
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan mengembangkan potensi manusia agar 
menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki 
kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Pendidikan dapat 
ditempuh melalui berbagai cara, diantaranya melalui jenjang perguruan 
tinggi.  

Pelaksanaan pendidikan di jenjang perguruan tinggi bertujuan 
membekali sekaligus mengembangkan kemampuan sumberdaya 
manusia bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di 
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Indonesia. Sehingga keberadaan perguruan tinggi seharusnya mampu 
menghasilkan generasi penerus yang memiliki kecakapan, kepekaan 
dan kepedulian terhadap problematika yang terjadi pada lingkungan. 
Keberhasilan setiap perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang 
mulia tersebut sangat dipengaruhi dari proses pembelajarannya.  

 

Gambar 1.2. Kedudukan Ilmu Lingkungan dalam Pembelajaran di 
Perguruan Tinggi 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kehidupan 
manusia, lingkungan menjadi salah satu cabang ilmu yang harus 
dipahami. Kehadiran ilmu lingkungan sebagai salah satu matakuliah 
dalam pembelajaran di perguruan tinggi memiliki arti penting dalam 
menghasilkan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan. 
Kepedulian terhadap lingkungan harus diawali dengan pengetahuan 
yang baik tentang lingkungan. Selanjutnya pengetahuan konsep dasar 
lingkungan dan interaksi didalamnya akan memberikan pemahaman 
penting tentang kedudukan manusia sebagai komponen didalam 
lingkungan. Sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan. 
Usaha dalam mengimplementasikan dalam setiap sikap dan perbuatan 
inilah yang akan menumbuhkan nilai-nilai kepedulian terhadap 
lingkungan. 

Ilmu lingkungan tidak serta merta mengubah kebiasaan yang ada. 
Namun ilmu lingkungan akan memberikan wawasan yang baik dan 
mampu diimplementasikan dalam kehidupan. Upaya penanaman sikap 
peduli lingkungan tidak terbatas oleh jenjang pendidikan maupun 
bidang keahlian. Ketika permasalahan lingkungan terjadi, 
permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, 

PERGURUAN TINGGI 

KOGNITIF 

KEMAMPUAN 

Sikap Peduli Lingkungan yang Tercermin 
dalam Kehidupan Sosial dan Masyarakat 
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tetapi dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Dijenjang perguruan 
tinggi, Keberadaan Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat 
memiliki andil di dalamnya tak terkecuali dalam lingkungan mereka 
sendiri. Secara definitif, mahasiswa memperoleh predikat yang 
istimewa dimata masyarakat. Mahasiswa sebagai ‘orang terpelajar’ 
harus mampu menjadi contoh perubahan yang lebih baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan kemampuan  untuk menghadapi dan melahirkan 
kemungkinan alternatif dalam penyelesaian suatu permasalahan 
lingkungan yang terdapat di masyarakat. 

 

 

1.3 PRINSIP DASAR ILMU LINGKUNGAN 
 

Perkembangan suatu keilmuan memiliki dasar keilmuan yang pasti. 
Ilmu lingkungan adalah sebagai perluasan dari ilmu Ekologi dan 
integrasi ilmu lainnya. Konsep dasar ilmu lingkungan berasal dari dasar-
dasar ekologi. Ekologi sebagai dasar konsep keilmuan sedangkan ilmu 
lingkungan sebagai ilmu terapan. Ilmu lingkungan memiliki prinsip 
dasar yang menjadi landasan dalam pengembangannya. Watt dalam 
Wuryadi (1984) mengungkapkan bahwa terdapat 14 Prinsip dasar 
dalam Ilmu Lingkungan (Tabel 1.1). 

Secara umum, prinsip dasar ilmu lingkungan menjelaskan tentang 
berbagai sumber energi pada lingkungan yang berpengaruh kepada 
makhluk hidup, dan tentang derajat pola keteraturan naik-turunnya 
populasi yang bergantung pada jumlah keturunan dalam sejarah 
populasi sebelumnya. Prinsip ini terdiri dari teori-teori penting yang 
terjadi dalam lingkungan. Teori tersebut pada dasarnya hanyalah 
fenomena-fenomena yang terjadi di alam atau lingkungan hidup. 
Selanjutnya konsep tersebut lahir berdasarkan pengamatan, 
penelaahan, dan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis.  
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Tabel 1.1. Prinsip dasar Ilmu Lingkungan 

PRINSIP PENJELASAN 

1 Semua energi yang masuk ke dalam tubuh organisme, populasi, atau 
ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau yang 
terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, 
tetapi tidak mungkin hilang, atau dihancurkan, atau diciptakan. 

2 Tidak ada sistem konversi energi yang sepenuhnya efisien. Sehingga 
kemampuan ekosistem dalam memanfaatkan energi sangat 
menentukan kelangsungan dan kelestarian ekosistem. 

3 Materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman adalah sumberdaya 
alam. 

4 Untuk semua kategori sumberdaya, apabila ketersediaannya cukup 
banyak, maka pengaruh penambahan satu unit akan menurun sejalan 
dengan peningkatan sumberdaya tersebut sampai suatu batas 
maksimum. Untuk semua kategori sumberdaya, kecuali waktu dan 
keanekaragaman, kenaikan di atas batas maksimum akan merugikan. Hal 
ini merupakan pengaruh penjenuhan, atau prinsip pengosongan. Dalam 
banyak gejala peningkatan peluang terjadi kerusakan sistem justru pada 
tingkat maksimum ketersediaan sumberdaya 

5 Ada dua tipe sumberdaya yaitu sumberdaya yang peningkatan 
ketersediaannya dapat memacu penggunaan selanjutnya, dan 
sumberdaya yang tidak mempunyai daya pemacu seperti tersebut. 

6 Individu-individu atau spesies-spesies yang memiliki jumlah keturunan 
yang lebih besar dibanding dengan saingannya, cenderung akan 
menggantikan saingannya. 

7 Keanekaragaman yang mantab dari komunitas-komunitas akan lebih 
tinggi pada lingkungan yang dapat diramalkan. 

8 Suatu habitat menjadi jenuh oleh keanekaragaman spesies dalam takson 
tertentu, bergantung kepada bagaimana nisia dipisahkan dalam taxon 
tersebut. 

9 Keanekaragaman komunitas akan sebanding dengan biomassa dibagi 
dengan produktivitasnya. 

10 Perbandingan biomassa terhadap produktivitas akan menaik sepanjang 
waktu dalam lingkungan fisik yang stabil, sampai tercapai suatu bentuk 
asimtot. 

11 Sistem yang sudah mantap (dewasa) akan mengeksploitasi sistem yang 
belum mantap. 

12 Kesempurnaan daya adaptasi tiap sifat atau atribut bergantung kepada 
nilai penting relatif dari suatu lingkungan tertentu. 

13 Lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan terjadinya 
penimbunan keanekaragaman biologik di dalam ekosistem yang mantap, 
yang menggalakkan kestabilan populasi 

14 Derajat pola keteraturan fluktuasi populasi bergantung kepada jumlah 
keturunan dari populasi sebelumnya yang berpengaruh pada populasi 
tersebut. 

Sumber: Watt dalam Wuryadi. 1984. Ilmu Pengetahuan Lingkungan Dasar dan Terapannya, IKIP Yogyakarta. ; 
Yustina dan Elya Febrita. 2013. Ilmu Pengetahuan Lingkungan. UR Press. Pekanbaru 
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1.4 EKOLOGI SEBAGAI DASAR ILMU 

LINGKUNGAN 

SECARA ETIMOLOGI 

Ekologi berasal dari kata Oikos dan Logos (Bahasa 
Yunani) 
 Oikos  :  Tempat Hidup 
Logos  :  Ilmu  
 Oikoslogos yaitu Ilmu yang mempelajari tempat 
hidup 

 
SECARA HARFIAH 

Ekologi adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau 
kelompok organisme terhadap lingkungannya.  

Ekologi mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi 
dengan lingkungan biologis dan fisik dalam menjalankan 
kehidupannya, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi 
distribusi dan kelimpahan suatu jenis makhluk hidup. Makhluk hidup 
dapat bertahan hidup karena kebutuhan hidupnya terpenuhi, makanan 
cukup oksigen untuk bernapas cukup, suhu lingkungan yang cocok, itu 
semua dipelajari dan kemudian dipelajari pula bagaimana jumlah serta 
distribusi jenis makhluk hidup bisa mempengaruhi kondisi biologis dan 
fisik suatu lingkungan.  

Ekologi mencoba memahami hubungan timbal balik atau interaksi 
antara tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dengan alam 
lingkungannya. Hubungan-hubungan tersebut sedemikian kompleks 
dan erat. Untuk dapat memahami dengan baik dan menyeluruh 
interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, 
maka kita harus memilih pendekatan yang sistematis untuk 
mempelajari ekologi. Mulai dari ekosistem dengan cakupan terluas 
karena melibatkan komponen biotik dan abiotik; lalu bergerak ke arah 
komunitas di mana terjadi interaksi antar populasi dari jenis makhluk 
hidup yang berbeda; dan akhirnya populasi, yang terdiri dari sejumlah 
individu dari jenis makhluk hidup yang sama. Jadi dalam ekologi ada 
tingkatan yang berlapis mulai dari ekologi organisme, ekologi populasi, 
ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem (Gambar 1.3). 
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Ekologi ekosistem merupakan suatu studi untuk mempelajari tentang 
komponen biotik dan abiotik dari suatu ekosistem dan bagaimana 
interaksi yang terjadi diantara komponen-komponen tersebut. Hal 
tersebut penting untuk membantu kita memahami bagaimana 
memelihara kelestarian lingkungan yang berkualitas baik sehingga 
produktivitasnya dapat terpelihara. 

 

Gambar 1.3. Ilmu Lingkungan sebagai pengintegrasian konsep 
ekologi, sosial dan ekonomi 

Berdasarkan bidang kajiannya ekologi dibagi menjadi autekologi dan 
sinekologi. Aspek dasar kajian ekologi adalah sebagai berikut: 

• Ekologi mempelajari mengenai hubungan organisme dengan 

lingkungannya 

• Ekologi mempelajari mengenai hubungan organisme terhadap 

lingkungannya 

• Ekologi mempelajari mengenai hubungan struktur kehidupan 

beserta dengan fungsi alam 

Ilmu lingkungan adalah penerapan berbagai prinsip dan ketentuan 
ekologi dalam kehidupan manusia. Penerapan prinsip dan ketentuan 
ekologi dalam kehidupan manusia dapat berupa pendekatan dan 
metodologi. Berbagai pendekatan Ekologi dalam ilmu lingkungan 
disajikan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Berbagai pendekatan ekologi dalam ilmu lingkungan 

NO. 
BENTUK-
BENTUK 

PENDEKATAN 
PENJELASAN 

1 Pendekatan 
Holistik 

Pendekatan seutuhnya berupa analitik dan reduksionistik 
(Odum dan Boyden) 

2 Pendekatan 
Evolusioner 

Pendekatan yang mengkaji evolusi yang terjadi pada para 
pelaku dalam lingkungan hidup, baik secara individual, 
populasi, maupun komunitas 

3 Pendekatan 
Interaktif 

Menurut hasil pengkajian Price, dkk (1983), suatu 
kehidupan harus dilihat dari hubungan-hubungan interaktif 
antar komponen penyusun dan merupakan suatu 
pendekatan bottom-up untuk mengenal ekosistem atau 
lingkungan hidup dengan lebih baik. 

4 Pendekatan 
Situasional 

Jarvie, Papper, dan Vayda, menganjurkan pendekatan 
ekologi dengan cara memperhatikan perubahan situasi 
pada saat suatu permasalahan timbul 

5 Pendekatan 
Sosiosistem 
dan Ekosistem 

Pendekatan ini berupaya memisahkan lingkungan hidup ke 
dalam sistem sosial dan sistem alami serta mempelajarinya 
berdasarkan aliran materi, energi, dan informasi. Dari 
antara keduanya akan menghasilkan proses seleksi dan 
adptasi 

6 Pendekatan 
Peranan dan 
Perilaku 
Manusia 

Pendekatan ini berupaya mempelajari peranan manusia 
dalam program MAB (Man And Biosphere) atau 
pendekatan pemanfaatan oleh manusia (UNESCO, 1974) 

7 Pendekatan 
Kontektualisasi 
Progresif 

Pendekatan ini bersifat interdisipliner dan dapat ditelusuri 
secara progresif sehingga setiap permasalahan dapat 
dimengerti dan dipahami dengan baik 

8 Pendekatan 
Kualitas 
Lingkungan 

Pendekatan ini merupakan kelanjutan pendekatan 
kontektualisasi progresif yang kemudian dikembangkan 
dengan penyusunan Analisis Dampak Linkungan (AMDAL) 
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1.5 APLIKASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN  
 

Pendidikan Lingkungan telah menjadi pelopor dalam mendorong 
dilakukannya pendidikan interdisipliner, pemikiran kritis, pemecahan 
masalah dan komponen integral lainnya dalam gerakan reformasi 
pendidikan. Disiplin ini berperan dalam membantu masyarakat agar 
dapat hidup secara berkelanjutan dalam lingkungannya. Pendidikan  
Lingkungan berbeda dari disiplin ilmu lain, dengan penekanan kepada 
perubahan tingkah laku, kemampuan seumur hidup dan tindakan 
nyata, bukan hanya pengetahuan dan kemampuan teoritis. 

Nilai strategis ilmu lingkungan adalah: 

o Relevan dengan agenda dunia (Internasional), Nasional dan 

Lokal 

o Dapat melatih untuk berfikir secara holistik dan menghargai 

berbagai cabang ilmu pengetahuan 

o Menjadi integrator antara MIPA, Ilmu Biologi, Teknik, Estetika, 

Seni dan Humaniora 

o Menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan masyarakat 

dan lingkungan sekitar 

Tujuan Utama Pendidikan Lingkungan adalah (a) meningkatkan 
kesadaran dan kepedulian, adanya saling keterkaitan antara faktor-
faktor ekonomi, sosial, politik dan ekologi; (b) Memberikan 
kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, 
nilai, sikap, komitmen dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk 
melindungi dan memperbaiki lingkungan; (c) Melahirkan pola sikap 
individu, kelompok dan masyarakat yg lebih baik terhadap lingkungan. 
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RANGKUMAN 
 

1. Pendidikan lingkungan berperan penting untuk mengembangkan 

masyarakat yang sadar dan peduli terhadap berbagai persoalan 

lingkungan serta memiliki pengetahuan, sikap, komitmen, dan 

keterampilan bekerja secara individual maupun kolektif dalam 

rangka memecahkan dan mencegah timbulnya masalah 

lingkungan. 

2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Secara umum lingkungan hidup terdiri komponen benda 

hidup (Biotik) dan komponen benda tak hidup (Abiotik).  

3. Ilmu lingkungan adalah perpaduan konsep dan asas dari berbagai 

bidang ilmu secara komprehensif untuk mempelajari dan 

memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara mahluk 

hidup dengan lingkungannya.  

4. Ruang lingkup kajian ilmu lingkungan bersifat Multidisiplin Ilmu 

yang saling terintegrasi untuk mempelajari sistem lingkungan 

serta solusi dari permasalahan lingkungan. 

5. Keberadaan Ilmu lingkungan dalam pembelajaran di perguruan 

tinggi memiliki arti penting dalam menghasilkan sumberdaya 

manusia yang peduli lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan 

harus diawali dengan pengetahuan yang baik tentang lingkungan. 

Sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Usaha 

dalam mengimplementasikan dalam setiap sikap dan perbuatan 

inilah yang akan menumbuhkan nilai-nilai kepedulian terhadap 

lingkungan. 

6. Ilmu lingkungan memiliki 14 prinsip dasar yang secara umum 

menjelaskan tentang berbagai sumber energi pada lingkungan dan 

pengaruhnya kepada makhluk hidup. Prinsip ini menjadi landasan 

dalam pengembangannya. 
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7. Ilmu lingkungan adalah penerapan berbagai prinsip dan ketentuan 

ekologi dalam kehidupan manusia. Penerapan prinsip dan 

ketentuan ekologi dalam kehidupan manusia dapat berupa 

pendekatan dan metodologi. Selain itu, Ilmu Lingkungan sebagai 

pengintegrasian konsep ekologi, sosial dan ekonomi. 

8. Pendidikan Lingkungan memiliki peran penting untuk (a) 

meningkatkan kesadaran dan kepedulian, adanya saling 

keterkaitan antara faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan 

ekologi; (b) Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk 

mendapatkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen dan 

ketrampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki 

lingkungan; (c) Melahirkan pola sikap individu, kelompok dan 

masyarakat yg lebih baik terhadap lingkungan. 

 

ISTILAH PENTING 

Ilmu lingkungan  : Perpaduan konsep dan asas dari berbagai 
bidang ilmu secara komprehensif untuk 
mempelajari dan memecahkan masalah 
yang menyangkut hubungan antara 
mahluk hidup dengan lingkungannya. 

Lingkungan Hidup : Kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain. 
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Kalau hidup hendak selamat, 
Peliharalah laut beserte selat, 
Peliharalah tanah berhutan lebat, 
 
Disitu terkandung rezeki dan rahmat, 
Disitu terkandung tamsil ibarat, 
Disitu terkandung aneka nikmat, 
Disitu terkandung beragam manfaat, 
Disitu terkandung petuah adat. 
-------- 
Tenas Effendi 
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RUANG LINGKUP 
1. Menjelaskan konsep dasar ekosistem 

2. Menganalisis hubungan saling ketergantungan antar 

komponen ekosistem 

3. Mendeskripsikan tipe-tipe ekosistem 

4. Membandingkan karakteristik pada berbagai macam 

ekosistem darat dan perairan  

5. Merangkum berbagai contoh ekosistem darat dan 

perairan yang berada di Provinsi Riau 

 

MUATAN MATERI 
Membahas tentang karakteristik dan macam-macam 
ekosistem darat dan ekosistem perairan perairan, disertai 
berbagai contoh ekosistem yang berada di Provinsi Riau 
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2.1 KONSEP EKOSISTEM 
 
Istilah ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh A.G. Tansley  seorang 
ahli ekologi berkebangsaan Inggris pada Tahun 1935. 

“Ekosistem adalah suatu sistem yang saling terkait antara organisme 
hidup dan organisme tak hidup atau lingkungan fisiknya”. 

Menurut Undang-undang Lingkungan Hidup (2009), Ekosistem adalah 
tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur 
lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem mengandung 
keanekaragaman jenis dalam suatu komunitas dengan lingkungannya 
yang berfungsi sebagai suatu satuan interaksi kehidupan dalam alam. 
Menurut (Woodbury, 1954) Ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara 
kompleks didalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang 
dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga 
semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran 
energi. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Ekosistem adalah kesatuan (sistem) yang terdiri dari komunitas 
berbagai jenis organisme hidup dan lingkungan tidak‐hidup (berupa 
materi dan energi) yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam 
satu kesatuan tempat hidup. 

Ekosistem dapat berupa ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami 
adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan 
manusia. Contohnya: Ekosistem hutan, ekosistem sungai dan 
mangrove. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang 
sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya: 
ekosistem waduk, kolam dan akuarium. 

 

Setiap ekosistem, baik alami maupun buatan tersusun atas 
komponen biotik (makhluk hidup) dan komponen abiotik (tidak 
hidup). Kedua komponen ini saling berinteraksi dan 
mempengaruhi.  
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2.1.1 KOMPONEN BIOTIK 
Komponen biotik dalam suatu ekosistem merupakan seluruh makhluk 
hidup yang berada dalam satuan wilayah ekosistem. Seperti manusia, 
hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Setiap komponen biotik memiliki 
peranan tertentu yang menyebabkan kehidupan didalam ekosistem 
menjadi seimbang. Peranan tersebut berhubungan dengan cara 
makhluk hidup memenuhi kebutuhan makanan. Oleh sebab itu, suatu 
ekosistem yang baik cenderung terdapat berbagai makhluk hidup yang 
beragam. 

 

Gambar 2.1. Komponen biotik ekosistem dilihat berdasarkan 
peranannya dan satuan makhluk hidup 

Berdasarkan peranannya komponen biotik pada ekosistem 
dikelompokkan menjadi Produsen (Penghasil), Konsumen (Pemakai) 
dan Pengurai (Dekomposer). 

Produsen dalam pengertian biologi merupakan makhluk hidup yang 
dapat menghasilkan makanannya sendiri. Seperti Tumbuhan dan 
fitoplankton melalui fotosintesis. 

Konsumen dalam pengertian biologi merupakan makhluk hidup yang 
tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sumber makanan 
berasal dari produsen atau makhluk hidup lainnya. Seperti Manusia dan 
hewan. Hewan yang memakan produsen disebut dengan Konsumen 
Tingkat I, Hewan yang memakan hewan pemakan tumbuhan disebut 
dengan Konsumen Tingkat II, dan seterusnya. 
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Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang 
terkandung didalam sampah dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah 
mati. Seperti Jamur dan bakteri. Pengurai dibedakan menjadi 2, yaitu 
dekomposer contohnya jamur dan mikroorganisme (bakteri) dan 
detritivor yaitu cacing. 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi hubungan komponen biotik (produsen, 

konsumen dan pengurai) pada ekositem mangrove di 

Pulau Berkey, Kab. Rokan Hilir 

Gambar 2.2 menunjukkan hubungan komponen biotik pada ekosistem 
mangrove. Fitoplankton merupakan mikroorganisme berklorofil yang 
hidup melayang didalam air. Keberadaan fitoplankton yang memiliki 
klorofil berperan sebagai produsen karena mampu menghasilkan 
makanan sendiri (sumber energi) sendiri melalui fotosintesis. Ikan pada 
gambar 1.2 berperan sebagai konsumen I karena memakan produsen. 
Demikian selanjutnya untuk burung bangau sebagai konsumen II dan 
burung elang sebagai konsumen III. Setiap makhluk hidup yang mati 
akan diuraikan oleh organisme pengurai diantaranya adalah keong 
bakau. 

Berdasarkan satuan makhluk hidup, komponen ekosistem terdiri 
individu, populasi dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup 
tunggal yang menempati suatu wilayah seperti seekor buaya, dan 
sebatang pohon. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang 
menempati suatu daerah tertentu. Seperti beberapa ekor ikan lele di 
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sungai. Sedangkan Komunitas merupakan kumpulan beberapa 
populasi makhluk hidup yang hidup di daerah tertentu yang saling 
berinteraksi. Seperti adanya populasi harimau sumatera, gajah dan 
kancil. 

 

Gambar 2.3. Ilustrasi Contoh Individu, Populasi dan Komunitas 

2.1.2 KOMPONEN ABIOTIK 
Komponen abiotik atau komponen tak hidup merupakan semua 
komponen fisik dan kimia yang berada disekitar makhluk hidup, seperti: 
suhu, air, tanah, udara, cahaya, kelembapan, kadar keasaman (pH) dan 
berbagai bahan organik maupun anorganik. Keberadaan faktor abiotik 
sangat menentukan sebaran dan kepadatan organisme (sebagai 
komponen biotik) dalam suatu daerah. Hal ini berkaitan erat dengan 
sumber kebutuhan makhluk hidup seperti kemampuan adaptasi 
terhadap faktor-faktor lingkungannya. Adaptasi adalah suatu 
kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap kondisi 
lingkungannya.  

TAHUKAH ANDA 

Burung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) 
ditetapkan sebagai hewan khas (maskot) 
Provinsi Riau. Burung ini masuk dalam Red 
List International Union for Conservation of 
Nature and Natural (IUCN) dengan status 
Konservasi Least Concern (Beresiko Rendah). 
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2.1.3 HUBUNGAN SALING KETERGANTUNGAN 
Keberadaan komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi 
dalam suatu ekosistem menyebabkan terjadinya saling ketergantungan 
antar komponen, baik antara komponen biotik dengan biotik, maupun 
komponen biotik dengan abiotik. 

A. Saling Ketergantungan Komponen Biotik dan Abiotik 
Faktor abiotik merupakan penyokong kehidupan makhluk hidup yang 
dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan 
makhluk hidup.  

1. Air dan Mineral. Berpengaruh pada pertumbuhan tajuk  akar. 

Defisiensi salah satu unsur hara atau lebih akan menghambat 

atau menyebabkan pertumbuhan tak normal. 

2. Kelembaban. Kelembaban yang tinggi  akan membantu 

mempercepat pertumbuhan, seperti perkecambahan biji, 

pertumbuhan spora  jamur  

3. Suhu.  Mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang diperlukan 

untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. 

4. Cahaya.  Mempengaruhi fotosintesis. Secara umum merupakan 

faktor penghambat pertumbuhan. 

Tahukah kamu??? 
Terdapat banyak contoh hubungan saling ketergantungan antar 
komponen biotik dan abiotik disekitar kita. Berikut gambaran contoh 
kasus ketergantungan organisme dengan komponen abiotik (air). 

 

Gambar 2.4. Perbandingan (a) lahan padi yang mengalami 

kekeringan air Kab. Kuantan Singingi dan (b) lahan 

padi yang cukup air di Kab. Siak  
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Gambar diatas memperlihatkan kondisi lahan yang mengalami 
kekeringan akibat kemarau panjang. Sumber air yang biasa digunakan 
berkurang. Pada lahan yang kekurangan air menunjukkan kondisi padi 
yang tidak tumbuh dengan baik bahkan menguning dan hampir mati, 
sedangkan Padi pada lahan yang cukup air tumbuh subur. Hal ini 
membuktikan bahwa air merupakan salah satu faktor abiotik yang 
mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. 

Kondisi ini menunjukkan hubungan salah satu komponen abiotik (air) 
terhadap makhluk hidup (Padi). Air sangat penting bagi kehidupan. 
Hampir 85% tubuh makhluk hidup berupa air. Air mengandung berbagai 
jenis bahan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh organisme.  

Hubungan antar komponen biotik dan abiotik memiliki hubungan saling 
ketergantungan yang sangat erat. Rusaknya atau hilangnya salah satu 
komponen dalam ekosistem menyebabkan tekanan terhadap makhluk 
hidup. Besarnya dampak yang dirasakan oleh organisme akibat 
perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat toleransi 
organisme tersebut. 
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BATAS TOLERANSI ORGANISME, 
kita menyadari pentingnya lingkungan bagi 

setiap makhluk hidup termasuk MANUSIA... 

Artinya merusak lingkungan sama dengan 
merusak keberlanjutan kehidupan manusia... 

LINDUNGILAH LINGKUNGAN untuk 
menjamin kehidupan manusia di masa depan 

 
 

B. Saling Ketergantungan Antar Komponen Biotik 
Pada dasarnya setiap organisme tidak bisa hidup sendiri. Setiap 
orgaisme saling bergantung kepada organisme lainnya. 
Ketergantungan antar organisme ini disebabkan oleh kebutuhan hidup, 
seperti mendapatkan makanan dan perkembangbiakannya. Untuk 
mendapatkan sumber-sumber penghidupan tersebut, terjadilah 
interaksi antara organisme yang satu dengan organisme lainnya. 
Ketergantungan antar komponen tersebut dapat terjadi melalui: 

a) Rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi melalui 

proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap 

tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofik atau taraf 

trofik. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan 

zat makanan adalah tumbuhan maka tingkat trofi pertama 

selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat 

selanjutnya adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan 

pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. 

Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi 

ketiga, terdiri atas hewan-hewan karnivora. Setiap pertukaran 

energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi lainnya, sebagian 

energi akan hilang. 

 

Tahukah kamu??? Banyak ekosistem disekitar kita, 

khususnya di Provinsi Riau yang dapat dijadikan contoh 

hubungan rantai makanan. Diantaranya sebagai berikut. 
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Gambar 2.5. Ilustrasi Rantai Makanan pada Kebun Buah di Universitas 
Riau 

Jaring-jaring makanan, yaitu rantai-rantai makanan yang saling 

berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga 

membentuk seperi jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi 

karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu 

jenis makhluk hidup lainnya. Berikut adalah contoh jaring-jaring 

makanan yang ada di Kebun Buah Universitas Riau. 

 

 

RANTAI 

MAKANAN 

Elang 
Konsumen 
Tertinggi 

Biawak 
Konsumen II 
(Sekunder) 

Serindit 
Konsumen I 

(Primer) Jambu Air 
Produsen 

Jamur 
Dekomposer 
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Gambar 2.6. Ilustrasi Jaring-jaring makanan pada Kebun Buah di 

Universitas Riau 

b) Piramida makanan, merupakan ilustrasi yang terbentuk akibat 

perbedaan jumlah produsen dan konsumen pada suatu rantai 

makan. Hal ini disebabkan organisme dengan tingkat trofik 

yang lebih tinggi akan membutuhkan sumber energi lebih besar 

dengan memakan organisme yang tingkat trofik dibawahnya 

lebih banyak. Jumlah produsen akan lebih banyak dibandingkan 

dengan konsumen I, sedangkan konsumen tingkat I akan lebih 

banyak dibandingkan konsumen II, demikian seterusnya, 

hingga mencapai konsumen tingkat tertinggi yang memiliki 

jumlah paling sedikit. Keadaan ini jika digambarkan akan 

membentuk piramida makanan. Berikut adalah contoh 

piramida makanan yang ada di Kebun Buah Universitas Riau. 
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Gambar 2.7. Ilustrasi Piramida Makanan 

 

 
Konsep Jaring-jaring makanan dan piramida 

makanan mengajarkan kita bahwa setiap 
makhluk hidup memiliki peranan penting 

terhadap organisme lainnya... 

Coba renungkan... 
Jika produsen pada suatu ekosistem (Gambar 

1.6 dan 1.7)  musnah karena ditebang oleh 
manusia, Apa yang akan terjadi? 

Sehingga... 
LESTARIKANLAH setiap komponen biotik 

pada ekosistem agar seimbang dan tidak 
menggangu komponen ekosistem lainnya 
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C. Saling Ketergantungan Antar Komponen Abiotik 
Selain hubungan antar komponen biotik maupun antara komponen 
biotik ke abiotik, hubungan juga dapat terjadi antar komponen abiotik 
sendiri. Hubungan ini dapat saling meningkatkan atau menurunkan 
kadar komponen abiotik tersebut. 

Air dapat mempengaruhi keadaan tanah menjadi subur atau tandus. 
Tanah menjadi subur apabila terdapat cukup air yang berguna untuk 
menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan serta mendukung 
kehidupan suatu organisme lainnya (hewan dan manusia). Keadaan 
curah hujan yang tinggi akan meningkatkan kadar air yang mebasahi 
lahan. Lahan yang sering dibasahi akan memiliki kesuburan yang lebih 
baik dibandingkan dengan lahan kering.  
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2.2 MACAM-MACAM EKOSISTEM 
Berdasarkan cara pembentukannya, ekosistem dikelompokkan 
menjadi ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah 
ekosistem yang ada secara alami karena bentukan alam tanpa campur 
tangan manusia, contohnya Hutan 
Hujan Tropis, Hutan Mangrove, 
Sungai, dan Laut. Ekosistem 
buatan adalah ekosistem yang 
diciptakan manusia untuk 
memenuhi kebutuhannya. 
Ekosistem buatan mendapatkan 
subsidi energi dari luar, tanaman 
atau hewan peliharaan didominasi 
pengaruh manusia, dan memiliki 
keanekaragaman rendah. Contoh 
ekosistem buatan adalah: taman, 
perkebunan, sawah, waduk dan 
bendungan. 

Secara umum ekosistem juga 
dibedakan menjadi ekosistem 
darat (terestrial) dan ekosistem 
perairan (akuatik). Ekosistem 
darat adalah sebuah ekosistem 
yang lingkungan fisiknya berupa 
daratan, misalnya hutan. 
Ekosistem perairan adalah sebuah 
ekosistem yang komponen 
abiotiknya sebagian besar terdiri atas air, contohnya waduk dan danau. 

Tahukah kamu bahwa secara umum bentang alam bumi terdiri dari 
wilayah daratan dan perairan, dimana 70,8% berupa perairan? 

 

PERBANDINGAN DARATAN 
DAN PERAIRAN BUMI 

Luas Daratan = 148.940.000 Km
2 

Luas Perairan = 361.132.000 Km
2 

Luas Total = 510.072.000 Km
2 
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2.2.1 EKOSISTEM DARAT 
Ekosistem darat (teresterial) merupakan suatu ekosistem dimana 
interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya berada di daratan. 
Contoh ekosistem daratan adalah Hutan Hujan Tropis, hutan rawa 
gambut, dan hutan mangrove. Total daratan saat ini adalah 29,20% dari 
luas total permukaan Bumi, dan dari jumlah tersebut, hanya 4,71% yang 
ditanami secara permanen. Hampir 40% permukaan tanah 
dimanfaatkan sebagai lahan 
pertanian dan padang rumput.  

Provinsi Riau juga memiliki 
perairan yang lebih luas 
dibandingkan daratan. Luas 
daratan Riau hanya 28,67% 
sedangkan perairan mencapai 
71,33% dari luas total yaitu 329.867 
km2. 

Provinsi Riau juga memiliki 
berbagai contoh ekosistem darat. 
Berikut diuraikan beberapa 
contoh ekosistem darat meliputi 
Hutan Hujan Tropis, Hutan Rawa 
Gambut, Hutan Mangrove, dan 
Perkebunan yang ada di Provinsi 
Riau. 

Tahukah kamu??? Provinsi Riau memiliki beragam kekayaan alam 
yang dapat dijadikan sebagai contoh ekosistem. Berikut disajikan 
berbagai contoh ekosistem yang tersebar diberbagai Kabupaten/Kota. 

PERBANDINGAN DARATAN 
DAN PERAIRAN RIAU 

Luas Daratan = 94.561 Km
2 

Luas Perairan = 235.306 Km
2 

Luas Total = 329.867 Km
2 

Darat 
28,67% 



BAB II | Ekosistem 

32 

 
(Modifikasi: http://www.sijoripost.com) 

Gambar 2.8. Beberapa lokasi contoh ekosistem darat yang termasuk 

dalam kawasan konservasi dan dilindungi di Provinsi 

Riau 

A. Hutan Hujan Tropis 
Ekosistem Hutan Hujan Tropis adalah hutan yang berada pada daerah 
tropis dengan curah hujan yang tinggi (berkisar 2000-4000 mm 
pertahun). Komponen dasar hutan tersebut umumnya memiliki pohon-
pohon hijau dengan ketinggian mencapai rata-rata 30 meter. Tingginya 
curah hujan didukung dengan kondisi iklim tropis menjadikan hutan ini 
memiliki keanekaragaman spesies binatang dan tumbuhan yang sangat 
tinggi.  
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Tabel 2.1. Karakteristik Hutan Hujan Tropis 

KARAKTERISTIK HUTAN HUJAN TROPIS 

Komponen Abiotik Komponen Biotik 

o Curah hujan tinggi (berkisar 

2000-4000 mm pertahun) 

o Kelembapan udara tinggi 

(rerata 80%) 

o Sinar matahari tidak mampu 

menjangkau dasar hutan  

o Terdapat genangan air di 

dasar hutan 

o Memiliki pohon tinggi dan 

berdaun lebat 

o Memiliki vegetasi tanaman 

berlapis 

o Keanekaragaman tumbuhan 

dan hewan tinggi  

o Memiliki daya regenerasi tinggi 

Selain itu, berdasarkan ketinggiannya ekosistem Hutan Hujan Tropis 
dapat dibedakan menjadi tiga zona atau wilayah, yaitu sebagai berikut: 

o Zona 1 dinamakan hutan hujan bawah, Hal ini dikarenakan 

terletak pada daerah dengan ketinggian 0-1000 m dari 

permukaan laut. 

o Zona 2 dinamakan hutan hujan tengah, Hal ini dikarenakan 

terletak pada daerah dengan ketinggian 1000-3300 m dari 

permukaan laut. 

o Zona 3 dinamakan hutan hujan atas, Hal ini dikarenakan terletak 

pada daerah dengan ketinggian 3300-4100 m dari permukaan 

laut. 

Provinsi Riau yang berada di kawasan tropis memiliki beberapa 
kawasan hutan yang tergolong kelompok Hutan Hujan Tropis. Kawasan 
tersebut tersebar dibeberapa Kabupaten/Kota. Beberapa Hutan Hujan 
Tropis tersebut secara alami hingga sekarang masih bertahan. Berikut 
disajikan beberapa potret contoh Hutan Hujan Tropis di Provinsi Riau 
yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan lindung. 
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Tabel 2.2. Contoh Kawasan Konservasi dengan Karakteristik Hutan 

Hujan Tropis di Provinsi Riau  

NO. 
HUTAN 
HUJAN 
TROPIS 

DESKRIPSI 

1 Suaka 
Margasatwa 
Bukit 
Rimbang 
Bukit Baling 

Ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margsatwa (SM) 
melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 
3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 
dengan luas 141.226,25 hektar yang terletak di 
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi.  

2 Cagar Alam 
Bukit 
Bungkuk-
Duri 

Cagar Alam Bukit Bungkuk secara administratif 
berada di Kabupaten Kampar dengan luas ± 20.000 
hektar. Kawasan ini ditunjuk dengan Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986. 

3 Taman 
Nasional 
Teso Nilo 

Taman Nasional Teso Nilo ditetapkan sebagai Taman 
Nasional berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan 
No. 663/Menhut-II/2009 15 Oktober 2009, luas 
arealnya menjadi ± 83.068 hektar yang terletak di 
Kabupaten Pelalawan. 

4 Taman 
Nasional 
Bukit Tiga 
Puluh 

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no. 
6407/Kpts-II/2002, pada 21 Juni 2002, yang memiliki 
luas ±144.223 hektar (dimana: ±111.223 hektar berada 
di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan ±33.000 
hektar di Provinsi Jambi). 

5 Taman 
Hutan Raya 
(TAHURA) 
Sultan Syarif 
Hasyim 

TAHURA ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan no. 348/Kpts-II/1999, 26 Mei 1999 seluas 
± 6.172 ha (±751.20 ha di Pekanbaru; ±2.374,47 ha di 
Siak dan ±3.354,66 ha di Kampar. 

(BBKSDA Riau, 2017) 

SM. Bukit Rimbang Bukit Baling, Cagar Alam Bukit Bungkuk-Duri, 
Taman Nasional Teso Nilo, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh,Taman 
Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim memiliki karakteristik yang 
sesuai dengan ekosistem hutan hujan tropis secara umum serta 
memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Potret kondisi masing-
masing wilayah konservasi tersbut disajikan sebagai berikut.  
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a. SM. Bukit Rimbang Bukit Baling 
SM. Bukit Rimbang Bukit Baling ditetapkan sebagai kawasan Suaka 
Margsatwa (SM) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 
3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan luas 141.226,25 
hektar yang terletak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan 
Singingi, Provinsi Riau. SM. Bukit Rimbang Bukit Baling tergolong 
ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki fungsi penting sebagai 
habitat flora dan fauna serta sumber mata air yang perlu dijaga. Hal ini 
disebabkan lokasi SM. Bukit Rimbang Bukit Baling berada di bagian hulu 
Sungai Kampar.  

 

Gambar 2.9. Kondisi SM. Bukit Rimbang Bukit Baling di Kab. Kampar 
dan Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau 

Beberapa flora dan fauna yang ditemukan di SM. Bukit Rimbang Bukit 
Baling adalah sebagai berikut. 

Flora : Kelat (Syzygium sp.), Medang (Dehaasia caesia), Mendarahan 
(Myristica iners), Geronggang (Cratoxylon celebicum), Rambutan 
(Nephelium lappaceum), Mempening (Quercus sp.), Resak (Vatica 
rassak), Meranti (Shorea sp.), Semangkok, Balam (Palaquium sp.), 
Payena (Payena sp.), Ubar (Shorea pauciflora), Punak (Tetramerista 
glabra), Bintangur (Calophyllum sp.), Marpoyan (Rhodamia cinera), 
Kopi-kopi (Rubiceae), Pagar-pagar (Lxonanthes icosandra), Akar 
gantung (Linia sp.), Jelutung (Dyera sp.), Rotan (Korthalsia sp., Calamus 
sp.), Kantung semar (Nepenthes sp.) dan lain-lain. 
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Gambar 2.10. Beberapa Flora di SM. Bukit Rimbang Bukit Baling; (a) 

Kelat; (b) Jelutung; (c) Medang; (d) Balam 

Fauna : Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), Macan dahan 
(Neofelis diardi), Kucing emas (Catopurna temminckii), Kucing hutan 
(Felis bengalensis), Kucing bulu (Felis marmorata), jenis – jenis mamalia 
lain yaitu Kijang (Muntiacus muntjak), Babi berjenggot (Sus barbatus), 
Kancil/napu (Tragulus napu), Rusa sambar (Rusa unicolor), Kambing 
hutan (Capricornis sumatraensis), Babi hutan (Sus scrofa), Linsang 
(Prionodon linsang). Selain itu, terdapat juga jenis – jenis mamalia 
lainnya, seperti Musang belang (Hemigalus derbyanus), Binturong 
(Arctictis binturong), Berang-berang pantai (Lutra lutra), Musang luwak 
(Paradoxurus hermaphroditus), Ajag (Cuon alpinus), Beruang madu 
(Helarctos malayanus), Tenggalung malaya (Viverra tangalunga), 
Musang kerah putih (Mustela nudipes), Musang galling (Paguma 
larvata), Garangan (Herpestes sp.), Berang berang (Lutra sp.), Musang 
tenggorokan kuning (Martes flavigula), Tapir asia (Tapirus indicus), 
Trenggiling (Manis javanica), Landak (Hystrix brachyura), Jelarang 
bilalang (Ratufa affinis), Landak ekor panjang (Trichys fasciculata), Tikus 
rembulan (Echinosorex gymnura), Tikus (Rattus sp.), Bajing tanah 
moncong runcing (Rhinosciurus laticaudatus) dan Tupai/Bajing. Jenis – 
jenis primata yaitu Owa ungko (Hylobates agilis), Kokah (Presbytis 
femoralis), Monyet daun (Presbytis sp.).  
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Gambar 2.11. Beberapa Fauna di SM. Bukit Rimbang Bukit Baling; (a) 

Rusa; (b) Harimau Sumatera 

b. Cagar Alam Bukit Bungkuk 
Cagar Alam Bukit Bungkuk secara administratif berada di Kabupaten 
Kampar dengan luas ± 20.000 hektar. Kawasan ini tergolong hutan 
hujan tropis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan 
No. 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan memiliki fungsi penting sebagai 
habitat flora dan fauna serta sumber mata air yang perlu dijaga karena 
berada di bagian hulu Sungai Kampar. 

 
Gambar 2.12. Kondisi Cagar Alam Bukit Bungkuk-Duri 
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Kondisi flora dan fauna yang ditemukan di CA. Bukit Bungkuk memiliki 
kesamaan dengan beberapa contoh ekosistem hutan hujan tropis 
lainya.  Beberpa flora dan fauna yang ditemukan diantaranya adalah: 

Flora: Meranti (Shorea sp.), Suntai (Palaquium sp.), Kempas (Koompasia 
malaccensis), Bintangur (Callophyllum sp.) dan lain-lain.  

 
Gambar 2.13. Beberapa Flora di CA. Bukit Bungkuk; (a) Meranti; (b) 

Kempas; (c) Bintangur; (d) Suntai 

Fauna: Beruang Madu (Helarctos malayanus), Harimau Loreng 
Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Rusa (Cervus timorensis), Kancil 
(Tragulus javanicus), Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan 
sebagainya. 

 

Gambar 2.14. Beberapa Fauna di CA. Bukit Bungkuk; (a) Jelutung; (b) 
Medang; (c) Meranti; (d) Balam 

c. Taman Nasional Teso Nilo 

Taman Nasional Teso Nilo ditetapkan sebagai Taman Nasional 
berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 663/Menhut-II/2009 
tanggal 15 Oktober 2009, luas arealnya menjadi ± 83.068 hektar yang 
terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kondisi tipologi 
kawasan TNTN adaah hutan hujan tropis yang memiliki 
keanekaragaman jenis flora dan fauna.  
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Gambar 2.15. Salah satu potret Kondisi Taman Nasional Teso Nilo, 

Kabupaten Pelalawan 

Areal TNTN ini merupakan salah satu kawasan konservasi Gajah di 
Provinsi Riau. Selain itu, juga ditemukan berbagai jenis satwa lainnya 
seperti Harimau sumatera, Babi Hutan dan lain-lain. Beberapa jenis flora 
dan fauna yang ditemukan di TNTN adalah sebagai berikut. 

Flora: Kantong Semar (Nephentes sp.), Cempedak Hutan (Arthocarpus 
sp.), Tampui, Durian Hutan (Durio sp.), Pohon Sialang, Kempas 
(Kompassia malaccensis), Keranji (Dialium platysepalum), Durian Burung 
(Durio lanceolatus), Medang (Litsea resinosa), Pening (Lithocarpus 
bancanus), Resak (Vatica sp.), Arang-arang (Diospyros sp.) dan 
sebagainya. 
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Gambar 2.16. Beberapa Flora di TNTN; (a) Kantong Semar; (b) 

Cempedak Hutan; (c) Keranji; (d) Pohon Sialang (Jenis 

meranti yang dihinggapi Lebah Madu). 

Fauna: Ungko (Hylobates agilis), Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis), Bajing (Callosiurus sp.), Bubut Besar (Centropus sinensis), 
Kirik-kirik Biru (Merops viridis), Elang Ikan (Spilornis cheela), Serindit 
Melayu (Loriculus galgulus), Tapir (Tapirus indicus), Gajah Sumatra 
(Elephas maximus), Simpai (Presbytis melalophos), Beruang Madu 
(Helarctos malayanus), Harimau Loreng Sumatera (Panthera tigris 
sumatrae), Kijang (Muntiacus muntjak), Kancil (Tragulus javanica), Babi 
Hutan (Sus scrofa) dan lain lain. 

 
Gambar 2.17. Beberapa Fauna di TNTN; (a) Ungko; (b) Gajah; (c) 

Simpai; (d) Balam 

d. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh 

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan no. 6407/Kpts-II/2002, pada 21 Juni 
2002, yang memiliki luas ±144.223 hektar (dimana: ±111.223 hektar 
berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan ±33.000 hektar di 
Provinsi Jambi). TNBT memiliki tipologi ekosistem hutan hujan tropis. 
Dimana disana juga terdapat Sungai Batang Gangsal sebagai sub DAS 
Sungai Indragiri. 
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Gambar 2.18. Kondisi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, di 

Kabupaten Indragiri Hulu 

Jenis flora dan fauna fauna yang ditemukan sama dengan kawasan 
hutan hujan tropis lainnya yang ada di Provinsi Riau. Beberapa jenis 
flora dan fauna tersebut disajikan sebagai berikut. 

Flora: Salo (Johannes tesmania), Durian (Durio zibethinus) Bunga 
Bangkai (Amorphophallus sp), Jernang (Draemonorops draco), Gaharu 
(Aquilaria malaccensis), Akar Kancil (Smilac zeylanica), Akar Kumis 
Kucing (Orthsiphon aristatus), Cendawan Muka Rimau (Rafflesia 
hasseltii), Pasak Bumi (Eurycoma langifolia) dan lain-lain. 

 

Gambar 2.19. Beberapa Flora di TNBT; (a) Salo; (b) Jernang; (c) 

Gaharu; (d) Cendawan Muka Rimau. 
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Fauna: Harimau Loreng Sumatra (Panthera tigris sumatrae), Beruk 
(Macaca nemestrina), Tapir (Tapirus indicus), Macan Dahan (Neofelis 
nebulosa), Kucing Congkok (Felis bengalensis), Kijang (Muntiacus 
muntjak), Kancil (Tragulus javanica), Burung Kuaw (Argusianus argus), 
Murai Batu (Copsychus malabaricus), Elang Bido (Spilornis cheela), 
Rangkong (Rhinoplax sp.), dan sebagainya. 

 

Gambar 2.20. Beberapa Fauna di TNBT; (a) Beruk; (b) Tapir; (c) 

Rangkong. 

e. Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim 
TAHURA ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan no. 348/Kpts-II/1999, 
26 Mei 1999 seluas ± 6.172 ha (±751.20 ha di Pekanbaru; ±2.374,47 ha di 
Siak dan ±3.354,66 ha di Kampar.  

 

Gambar 2.21. Kondisi Tahura Sultan Syarif Hasyim yang berada di 

Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. 
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Tahura ini memiliki berbagai jenis flora dan fauna khas hutan hujan 
tropis. Namun secara keseluruhan beberapa arealnya tidak lagi 
tergolong hutan primer melainkan hutan sekunder. Beberapa jenis 
flora dan fauna yang ditemukan adalah sebagai berikut. 

Flora : Meranti (Shorea sp.), Sendok-sendok (Endoserpum sp.), Keruing 
(Dipterocarpus sp.). 

 

Gambar 2.22. Beberapa Flora di TAHURA; (a) Meranti; (b) Keruing. 

Fauna: Harimau Loreng Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Gajah 
Sumatra (Elephas maximus), Tapir (Tapirus indicus), Siamang 
(Hylobathes) dan Burung Serindit (Loriculus sp.). 

 

Gambar 2.23. Beberapa Fauna di TAHURA; (a) Siamang; (b) Harimau 
Sumatera; (c) Serindit Melayu. 

  

C 
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B. Hutan Rawa Gambut 
Hutan rawa gambut merupakan salah satu sumberdaya alam yang 
mempunyai fungsi hidrologis dan fungsi lingkungan lainnya yang 
penting bagi kehidupan seluruh mahkluk hidup (Wahyunto et al., 2005). 
Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa 
tumbuhan (organik) yang setengah membusuk; oleh sebab itu, 
kandungan bahan organiknya tinggi. Secara ekologis ekosistem hutan 
rawa gambut merupakan tempat pemijahan ikan yang ideal selain 
menjadi habitat berbagai jenis satwa liar termasuk jenis-jenis endemik. 
Dengan kata lain, hutan rawa gambut merupakan sumber daya biologis 
yang penting yang dapat dimanfaatkan dan dikonservasi untuk 
memperoleh manfaat yang lestari. Lahan gambut memiliki peranan 
hidrologis yang penting karena secara alami berfungsi sebagai 
cadangan (reservoir) air dengan kapasitas yang sangat besar. Jika tidak 
mengalami gangguan, lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 
0,8 - 0,9 m3/m3. Dengan demikian lahan gambut dapat mengatur debit 
air pada musim hujan dan musim kemarau (Murdiyarso, 2004). 
Karakteristik hutan rawa gambut disajikan sebagai berikut. 

Tabel 2.3. Karakteristik Hutan Rawa Gambut 

KARAKTERISTIK HUTAN RAWA GAMBUT 

Komponen Abiotik Komponen Biotik 

o Tanah selalu tergenang air 
o Lahan memiliki kemampuan 

menahan air 
o Gambut yang kering tidak 

dapat kembali baik sehingga 
mudah terbakar 

o Terdapat lapisan gambut 
pada lantai hutan 

o Tanah cenderung asam (pH 
rendah, berkisar 3-4,5) 

o  Tanah mengandung kadar 
organik yang tinggi 

o Tumbuhan dapat tumbuh pada 
kondisi tanah cenderung asam 

o Memiliki pohon yang 
ketinggiannya bisa mencapai 
>40 m 

o Tumbuhan memiliki akar lutut 
dan tunasnya terendam 
didalam air 

o Jumlah keanekaragaman jenis 
cenderung rendah 

o Penyebaran spesies tumbuhan 
didalam ekosistem tidak 
merata 
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Gambar 2.24. Kondisi Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis 

Tahukah Kamu??? 
Hasil kajian Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) Republik 
Indonesia, Provinsi Riau memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 
mencapai ± 5,7 hektar atau sekitar 64% wilayah Riau.  

 
(http://appgis.dephut.go.id) 

Gambar 2.25. Peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Sumatera 

Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) adalah bagian dari kubah 
gambut yang berfungsi melindungi tata air di kesatuan hidrologis 
gambut yang luasnya sekitar 30% dari areal KHG sedangkan Kawasan 
Budidaya Gambut (KBG) adalah wilayah lain diluar KLG. 

 

64% 
WILAYAH 
DARATAN 

RIAU 
ADALAH 

KHG 
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Tabel 2.4. Luas Gambut Riau Menurut Kedalaman 

No Kabupaten 
Luas Berdasarkan Kedalaman (cm) 

Total 
<100 100-200 200-300 >300 

1 Indragiri 
Hilir 

377.714,2 5.356,1 433.675,7 181.864,4 998.610,4 

2 Indragiri 
Hulu 

12.247,8 4.788,9 133.191,1 71.976,3 222.204,1 

3 Pelalawan 41.559,9 21.636,4 418.308,7 275.428,1 756.933,1 

4 Kuantan 
Singingi 

4.236,5 584,1 - - 4.820,6 

5 Kepulauan 
Meranti 

137.888,0 - 114.245,3 84.114,9 336.248,2 

6 Siak dan 
Pekanbaru 

62.781,3 20.222,6 158.247,4 258.231,9 499.483,2 

7 Kampar 40.185,5 11.976,6 19.750,4 18.419,7 90.332,2 

8 Bengkalis 132.166,6 42.442,8 158.296,2 470.985,4 803.891,0 

9 Rokan Hilir 140.635,3 21.336,0 127.119,9 303.639,0 592.730,2 

10 Rokan Hulu 4.657,0 2.904,7 19.426,0 28.499,3 55.487,0 

TOTAL 954.072,1 131.248,2 1.582.260,7 1.693.159 4.360.740 

PERSENTASE (%) 38,8% 38,8% 38,8% 38,8%  
(BLH Riau, 2010) 

Provinsi Riau memiliki kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai 
contoh ekosistem hutan rawa gambut, diantaranya terdaat di kawasan 
Bentang Alam Kerumutan, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, dan  Kawasan 
Bentang Alam Senepis. 

 
(www.greenpeace.org) 

Gambar 2.26. Kawasan Kerumutan yang Berada di Kabupaten 
Pelalawan 
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(www.greenpeace.org) 
Gambar 2.27. Kawasan Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang Berada di 

Kabupaten Bengkalis 

 
(www.greenpeace.org) 
Gambar 2.28. Kawasan Senepis yang berada di Kabupaten Rokan 

Hilir 
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Ekosistem hutan rawa gambut juga memiliki berbagai jenis 
keanekaragaman hayati baik flora dan fauna. Namun secara umum, 
jumlah jenis flora di Hutan Rawa Gambut cenderung lebih sedikit 
dibandingkan dengan Hutan Hujan Tropis. Hal ini disebabkan, 
karakteristik lahan yang khas di hutan rawa gambut, diantaranya: level 
air tanah yang tinggi, fisik kimia tanah lunak (berasal dari tumpukan 
pembusukan organik). Berikut beberapa flora dan fauna di ekosistem 
gambut di Provinsi Riau. 

Flora: Ramin (Gonydtylus bancanus), Meranti (Shorea sp.), Durian (Durio 
carinatus), Nyantoh (Palaquium sp.), Kempas (Koompassia malaccensis), 
Pulai (Alastonia sp.), Terentang (Campnospernum sp.), Geronggang 
(Cratoxylon arborescens), Punak (Tetramerista glabra), Bentangur 
(Calophyllum sp), Balam (Payena leerii), dan Jelutung (Dyera costulata). 

 
Gambar 2.29. Beberapa Flora di Hutan Rawa Gambut Kawasan 

Kerumutan; (a) Ramin; (b) Terentang; (c) Nyantoh; (d) 

Geronggang . 

Fauna: Harimau Loreng Sumatra (Panthera tigris sumatrensis), Harimau 
Dahan (Neofelis nebulosa), Beruang Madu (Helarctosmalayanus), Owa 
(Hylobates moloch), Burung Enggang (Buceros rhinochero) Monyet 
(Macaca scicularis), Kuntul Putih (Egretta intermedia), dan Ikan 
Arowana (Schleropages formosus). 
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Gambar 2.30. Beberapa Fauna di Hutan Rawa Gambut Kawasan 

Kerumutan; (a) Owa; (b) Ikan Arowana; (c) Enggang. 

C. Hutan Mangrove 
Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri 
dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar 
garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang 
muncul ke permukaan. Hutan mangrove adalah suatu kelompok jenis 
tumbuhan berkayu yang tumbuh disepanjang garis pantai tropis dan 
subtropis yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai 
dengan tipe tanah anaerob. 

Tabel 2.5. Karakteristik Hutan Mangrove 

KARAKTERISTIK HUTAN MANGROVE 

Komponen Abiotik Komponen Biotik 

o Lahan selalu digenangi 
oleh air dengan salinitas 
tinggi (asin) 

o Genangan air dipengaruhi 
oleh pasang-surut air laut 

o Tanah berlumpur atau 
berlempung 

o Salinitas (Kadar Garam) 
antara 2-22 ppm 

o Mendapatkan pasokan air 
tawar dari darat 

o Miskin keanekaragaman hayati 
o Spesies didominansi oleh pohon 

bakau 
o Jenis tumbuhan yang dapat hidup 

memiliki kemampuan toleransi 
yang tinggi terhadap salinitas 
(Kadar garam) 

o Mempunyai akar pohon yang tidak 
beraturan 

o Memiliki biji yang dapat 
berkecambah dipohonnya 
(vivipar) 

o Vegetasi memiliki zonasi yang 
khas dari piggir pantai hingga 
daratan 

Mangrove Riau tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir (terluas), 
Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Vegetasi 
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mangrove di Provinsi Riau meliputi bakau (Rhizophora sp.), api-api 
(Avicennia sp.), pedada (Sonneratia sp), tanjang (Bruguiera gymnorhiza) 
dan nipah (Nypah fruticans). Berdasarkan hasil identifikasi Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, luas tutupan mangrove Riau 
adalah ± 175.295,2659 ha. 

Hutan mangrove dapat diklasifikasikan berdasarkan kerapatannya, 
yaitu: mangrove primer, mangrove sekunder, dan mangrove jarang. 
Mangrove primer adalah mangrove dengan kerapatan vegetasi tingkat 
pohon antara 500 – 1.000 pohon/ha, mangrove sekunder adalah 
mangrove dengan kerapatan vegetasi tingkat pohon antara 200 s/d 
499 pohon/ha, sedangkan mangrove jarang adalah mangrove dengan 
kerapatan vegetasi tingkat pohon di bawah 200 pohon/ha. 

Tutupan mangrove di Provinsi Riau berdasarkan pengelompokan 
kerapatannya disajikan sebagai berikut. 

Tabel 2.6. Tutupan Mangrove Riau 

No. TUTUPAN LAHAN LUAS (HA) 

1 Hutan Mangrove Primer 10,685.8903 

2 Hutan Mangrove Sekunder 164,609.3756 

TOTAL 175,295.2659 

(BLH Riau, 2010) 

Provinsi Riau memiliki berbagai ekosistem mangrove yang tersebar di 
wilayah pesisir daratan Provinsi Riau. Salah satu jenis ekosistem 
mangrove terdapat di Pulau Berkey Kabupaten Rokan Hilir.  



BAB II | Ekosistem 

51 

 
Gambar 2.31. Kondisi Hutan Mangrove Pulau Berkey di Kabupaten 

Rokan Hilir 

 
(http://bbksdariau.go.id) 

Gambar 2.32. Cagar Alam Pulau Berkey, Kabupaten Rokan Hilir 

Cagar alam Pulau Berkey berada di Kabupaten Rokan Hilir dengan 
luasan ±559.60 ha. Kawasan ini ditunjuk sebagai cagar alam dengan 
keputusan Menteri Pertanian No. 13/3/1968, 14 Maret 1968. Cagar alam 
ini memiliki flora dan fauna sebagai berikut: 
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Flora: Api-api (Avicenia sp), Pidada (Sonneratia sp) dan Bakau 
(Rhizopora sp). 

Fauna: Elang Laut (Haliaetus leucogaster), Elang Bondol (Haliastur 
indus), Bubut Besar (Centropus sinensis), Cekakak Sungai (Todirhampus 
chloris), Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Ular Cincin Kuning 
(Boiga dendrophyla), Biawak (Varanus salvator) dan sebagainya. 

 

Gambar 2.33. Beberapa Flora di Hutan Mangrove Pulau Berkey; (a) 
Api-api; (b) Pidada; (c) Bakau. 

 

Gambar 2.34. Beberapa Fauna di Hutan Mangrove Pulau Berkey; (a) 
Elang; (b) Biawak; (c) Ular Cincin Kuning. 

D. Kebun 
Kebun merupakan sebidang tanah yang ditanami berbagai macam 
tumbuhan tertentu oleh manusia. Ekosistem kebun merupakan contoh 
dari ekosistem buatan. Perbedaan kebun dibandingkan ekosistem 
daratan lainnya dapat dilihat dari jenis dan kepadatan tumbuhannya. 
Jenis tumbuhan umumnya bersifat seragam (monokultur) sesuai 
dengan tumbuhan yang ditanam. Contoh ekosistem kebun yang identik 

A 
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dengan Provinsi Riau adalah Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis 
guinensis), Karet (Hevea brasiliensis) dan Kelapa (Cocos nucifera). 

 
Gambar 2.35. Kebun Kelapa Sawit (Elaeis guinensis) di Kabupaten 

Siak 

 
Gambar 2.36. Kondisi Kebun Karet (Hevea brasiliensis) di Kabupaten 

Kuantan Singingi 
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Gambar 2.37. Kondisi Kebun Kelapa (Cocos nucifera) di Kabupaten 

Indragiri Hilir 
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2.2.2 EKOSISTEM PERAIRAN 
Ekosistem perairan secara umum dibagi atas 2 (dua) yaitu: (a) perairan 

lentik atau yang disebut juga perairan tenang dan (b) perairan lotik 

yaitu perairan berarus deras. Perairan lentik mempunyai kecepatan 

arus yang lambat serta terjadi akumulasi massa air dalam periode 

waktu yang lama. Contoh perairan lentik adalah danau, rawa, dan 

waduk. Sementara perairan lotik umumnya memiliki kecepatan arus 

yang tinggi disertai perpindahan massa air yang berlangsung dengan 

cepat. Contoh perairan lotik adalah sungai. 

Ekosistem perairan memenuhi kriteria keteraturan yang mutlak baik di 

sebagian wilayah sungai tertentu maupun secara integral pada suatu 

daerah aliran sungai. Indikasi ekosistem perairan hidup kembali, jika 

pada habitat perairan tersebut telah muncul kembali konsumen tingkat 

tinggi. Hancurnya komponen dasar ekosistem yaitu produsen dan 

pembusuk akan mengakibatkan terputusnya keteraturan ekosistem 

perairan (Maryono, 2005). 

A. Sungai 
Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan 

pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada 

kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Pada 

dasarnya sungai merupakan salah satu sumber air mengalir untuk 

berbagai kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Provinsi Riau memiliki 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai Besar yaitu 

Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri (BPS 

Riau, 2016): 

Tabel 2.7. Karakteristik daerah aliran sungai (DAS) utama di Provinsi 

Riau 

URAIAN 
NAMA 

ROKAN SIAK KAMPAR INDRAGIRI 

Panjang (Km) 325 345 580 645 

Luas Catchment Area (Km2) di Riau 16.069 11.026 21.086 8.809 

Debit (m3/dt)      

Maksimum - 1.700 2.200 2.760 

Minimum 48 45 49 65 

Normal 200-400 20-300 50-700 50-700 
Sumber: BP DAS Riau, 2003 
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Dari 4 Sungai Besar tersebut, SUNGAI SIAK merupakan satu-

satunya sungai besar yang secara administrasi aliranya (dari 

hulu ke hilir) berada di Provinsi Riau. 

 
 

Aliran sungai pada umumnya dimulai dengan adanya berbagai mata air 

di daerah hulu dan anak sungai. Dari beberapa anak sungai tersebut 

kemudian menyatu dan membentuk suatu aliran sungai yang besar. 

Aliran sungai dapat di bagi menjadi 3 bagian yaitu bagian hulu, bagian 

tengah dan bagian hilir. Karakteristik bagian hulu sungai yaitu berarus 

deras, daya erosi besar, kemiringan lereng besar, bukan merupakan 

daerah banjir, terdapat air terjun atau jeram (untuk beberapa sungai), 

umumnya tidak terjadi sedimentasi dan jenis vegetasi umumnya 

merupakan tegakan hutan. Karakteristik bagian tengah merupakan 

daerah transisi dari bagian hulu dan hilir sungai dengan tingkat 

kecepatan arus sedang, daya erosinya mulai berkurang, mulai terjadi 

sedimentasi dan umumnya terjadi meander, yaitu kelokan sungai yang 

mencapai 180° atau lebih. Karakteristik bagian hilir meliputi berarus 

tenang, daya erosi kecil, banyak terjadi sedimentasi, tingkat kemiringan 

kecil, dan jenis vegetasi didominasi tanaman pertanian (Barus, 2004). 
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Gambar 2.38. Potret Sungai Besar di Provinsi Riau (a) Sungai Siak; 

(b) Sungai Indragiri; (c) Sungai Kampar; (d) Sungai 

Rokan  

B. Danau 
Perairan danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang 
ada di permukaan bumi. Secara fisik, danau merupakan suatu tempat 
yang luas, mempunyai air yang tetap, jernih atau beragam dengan 
aliran tertentu dan keberadaan tumbuhan air terbatas hanya pada 
daerah pinggir saja (Barus, 2004). Pada dasarnya proses terjadinya 
danau dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: danau alami dan 
danau buatan. Danau alami merupakan danau yang terbentuk sebagai 
akibat dari kegiatan alamiah, misalnya bencana alam, kegiatan vulkanik 
dan kegiatan tektonik. Sedangkan danau buatan adalah danau yang 
dibentuk dengan sengaja oleh kegiatan manusia dengan tujuan-tujuan 
tertentu (Odum, 1971). 

Ekosistem danau termasuk habitat air tawar yang memilki perairan 
tenang yang dicirikan oleh adanya arus yang sangat lambat sekitar 0,1-
1 cm/detik atau tidak ada arus sama sekali (Wetzel, 2001). Berdasarkan 
kandungan hara  tingkat kesuburan), danau diklasifikasikan dalam 3 
jenis yaitu : (1) danau oligotrofik, (2) danau mesotrofik dan (3) danau 
eutrofik. Danau eutrofik merupakan danau yang memiliki kadar hara 
tinggi, memiliki perairan dangkal, tumbuhan litoral melimpah, 
kepadatan plankton lebih tinggi, sering terjadi blooming alga dengan 
tingkat penetrasi cahaya matahari umumnya rendah. Sementara itu, 
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danau oligotrofik adalah danau dengan kadar hara rendah, biasanya  
memiliki perairan yang dalam. Semakin dalam danau tersebut semakin 
tidak subur, tumbuhan litoral jarang dan kepadatan plankton rendah, 
tetapi jumlah spesiesnya tinggi. Danau Mesotrofik merupakan danau 
dengan kadar nutrien sedang, juga merupakan peralihan antara kedua 
sifat danau eutrofik dan danau oligotrofik (Odum, 1971). 

 
Gambar 2.39. Danau Zamrud di Kabupaten Siak, Riau 

(https://www.lihat.co.id) 

 
Danau Zamrud atau yang sering dikenal dengan Danau Mutiara Hitam 
merupakan Danau Khas Provinsi Riau yang memiliki karakteristik Hutan 
Rawa Gambut. Danau ini terletak di Kabupaten Siak, Prov. Riau. Danau ini 
masuk dalam Kawasan Taman Nasional Danau Zamrud. 

 

C. Waduk 
Waduk atau sering disebut danau buatan yang besar merupakan salah 
satu perairan umum yang merupakan perairan buatan (artificial water-
bodies), yang dibuat dengan cara membendung badan sungai tertentu. 
Pembangunan waduk/bendungan merupakan salah satu upaya dalam 
pengelolaan konservasi sumber daya air. Adapun manfaat dari 
keberadaan waduk/bendungan adalah sebagai berikut: 

https://www.lihat.co.id/
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o Penyediaan air baku penduduk; Keberadaan bendungan/waduk 

dapat dijadikan cadangan ketersediaan air bagi penduduk ketika 

musim kemarau telah tiba. 

o Suplay air irigasi daerah persawahan; Lahan pertanian 

membutuhkan air secara terus menerus. Ketersediaan air yang 

melimpah menjadikan tanaman dapat supply air dan tidak hanya 

mengandalkan dari datangnya hujan, 

o Pengendalian banjir; Melalui bendungan maka laju air dapat 

dikendalikan sebagai upaya pengendalian banjir di hilir 

bendungan. 

o Pengembangan pariwisata; Keberadaan bendungan/waduk 

sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata yang 

berujung pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. 

o Suplai air untuk kegiatan industri; Kegiatan industri 

membutuhkan air baku yang relatif banyak. Oleh karena itu dapat 

merangsang investor untuk mendirikan industri. 

 

Gambar 2.40. Waduk PLTA Koto Panjang,  

 
Waduk PLTA Koto Panjang merupakan merupakan sumber penghasil 
energi listrik untuk Provinsi Riau dan sekitarnya. Waduk yang mulai 
dibangun sejak 1993 ini menggenangi 2.644 rumah, 8.989 ha kebun-
sawah, 25,3 km jalan negara dan 27,2 km jalan provinsi yang berada pada 
13 desa/kenagarian. 
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Dari berbagai data dan informasi yang telah 
disajikan, ternyata Provinsi Riau memiliki 

beragam kekayaan ekosistem yang khas... 
Sudah tahukah kamu berbagai keragaman 

ekosistem lainnya yang ada di Provinsi Riau??? 

CARILAH informasi tentang 
keanekaragaman hayati ekosistem di Provinsi 

Riau  
dari berbagai sumber... 

RUMUSKANLAH apa yang bisa kamu 
lakukan  

untuk mendukung pelestarian ekosistem  
di Provinsi Riau 

 
 

RANGKUMAN 
1. Ekosistem adalah kesatuan (sistem) yang terdiri dari komunitas 

berbagai jenis organisme hidup dan lingkungan tidak‐hidup 

(berupa materi dan energi) yang saling berhubungan dan 

berinteraksi dalam satu kesatuan tempat hidup. 

2. Setiap ekosistem, baik alami maupun buatan tersusun atas 

komponen biotik (makhluk hidup) dan komponen abiotik (tidak 

hidup). Kedua komponen ini saling berinteraksi dan 

mempengaruhi. 

3. Interaksi antar komponen ekosistem menyebabkan hubungan 

saling ketergantungan baik antara komponen abiotik dengan 

biotik, antar komponen biotik maupun antar komponen abiotik. 

4. Hubungan antar komponen biotik dapat terjadi melalui rantai 

makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan. 

5. Setiap organisme memiliki tingkat toleransi tertentu terhadap 

perubahan faktor abiotik lingkungan. 

6. Ekosistem dapat dikelompokkan menjadi ekosistem darat 

(teresterial) dan air (akuatik). 

7. Terdapat berbagai contoh ekosistem yang terdapat di Provinsi 

riau, diantaranya: (a) Ekosistem Hutan Tropis, seperti: SM Bukit 
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Rimbang Baling, TN Tesso Nilo, TN Bukit Tiga Puluh, dan Tahura 

Sultan Syarif Hasyim; (b) Hutan Rawa Gambut, seperti: Giam Siak 

Kecil-Bukit Batu, dan Kerumutan; (c) Ekosistem Mangrove pada 

Pulau Berkey; (d) Ekosistem Sungai, seperti: Sungai Siak, Sungai 

Kampar, Sungai Rokan dan Sungai Indragiri; (e) Waduk PLTA Koto 

Panjang; dan (f) Danau Zamrud. 

8. Setiap tipe ekosistem memiliki karakteristik yang khas baik 

komponen abiotik maupun komponen biotiknya.  

 

ISTILAH PENTING 

Abiotik  : Komponen ekosistem berupa benda tidak 
hidup 

Arus energi : Perpindahan energi dalam rantai makanan 

Dekomposer  : Organisme yang menguraikan bahan 
organik menjadi anorganik 

Detritivor : Organime yang memperoleh energi 
dengan memakan sisa-sisa makhluk hidup.  

Ekosistem  : Kesatuan yang terdiri dari komponen biotik 
dan abiotik yang saling berhubungan dan 
berinteraksi dalam satu kesatuan tempat 
hidup 

Fitoplankton : Organisme kecil yang hidup melayang 
didalam kolom air dan memiliki klofil untuk 
menghasilkan makanan sendiri melalui 
fotosintesis 

Individu  : Makhluk hidup tunggal yang menempati 
suatu wilayah  

Jaring-jaring makanan : Sekumpulan rantai makanan yang saling 
berhubungan 

Komunitas : Kumpulan beberapa populasi makhluk 
hidup yang hidup di daerah tertentu yang 
saling berinteraksi 
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Konsumen  : Makhluk hidup yang tidak dapat 
menghasilkan makanannya sendiri, sumber 
makanan berasal dari produsen atau 
makhluk hidup lainnya 

Pengurai  : Makhluk hidup yang menguraikan zat-zat 
yang terkandung didalam sampah dan sisa-
sisa makhluk hidup yang telah mati 

Populasi  : Kumpulan individu sejenis yang menempati 
suatu daerah tertentu 

Produsen : Makhluk hidup yang dapat menghasilkan 
makanannya sendiri 
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Apabila alam porak poranda 
Disitulah tumbuh silang sengketa 
Aib datang malu menimpa 
Anak cucu hidup merana 
 
Siapa suka merusak alam 
Akal busuk hatinya lebam 
 
Siapa suka merusak lingkungan 
Tanda hatinya sudah menyetan 
-------- 
Tunjuk Ajar Melayu 
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PERMASALAHAN LINGKUNGAN 

 
RUANG LINGKUP 
1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan yang 

terjadi ditingkat global.  

2. Menganalisis penyebab terjadinya peningkatan emisi GRK 

dan perubahan iklim. 

3. Mengumpulkan berbagai permasalahan lingkungan di 

Provinsi Riau yang tergolong isu lingkungan global dan 

nasional. 

4. Menganalisis penyebab terjadinya banjir, abrasi, 

kebakaran hutan dan lahan, dan berbagai pencemaran di 

Provinsi Riau. 

5. Menganalisis dampak lingkungan akibat terjadinya 

perubahan iklim. 

6. Menganalisis dampak bagi manusia dan lingkungan akibat 

terjadinya banjir, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan 

berbagai pencemaran di Provinsi Riau. 

 

MUATAN MATERI 
Membahas tentang berbagai permasalahan Lingkungan 
(Global, nasional dan lokal) khususnya di Provinsi Riau 
termasuk menganalisis penyebab dan dampaknya bagi 
manusia dan lingkungan. 
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3.1 PERMASALAHAN LINGKUNGAN 

GLOBAL 
Masalah lingkungan mulai ramai dibicarakan sejak diselenggarakannya 
Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada 
tanggal 15 Juni 1972. Di Indonesia, tonggak sejarah masalah lingkungan 
hidup dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas 
Pajajaran Bandung pada tanggal 15 – 18 Mei 1972. 

Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya 
populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan 
penduduk yang pesat menimbulkan tantangan dibidang lingkungan 
dan industrialisasi. Namun industrialisasi disamping mempercepat 
persediaan segala kebutuhan hidup manusia juga memberi dampak 
negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan. 

 
(sumber: https://www.iagi.or.id) 

 

Meningkatnya jumlah penduduk akan disertai dengan meningkatnya 
intensitas kegiatan manusia pada berbagai bidang seperti: industri, 
transportasi, kebakaran alih fungsi lahan dan lainnya. Kegiatan 
tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan 
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melepaskan berbagai gas buang ke udara. Akumulasi gas ini dapat 
menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer. 
Peningaktan emisi GRK akan menyebabkan terjadinya pemanasan 
global dan perubahan iklim. 

 
Tahukah kamu, Apa itu Gas Rumah Kaca?  
Gas-gas apa saja yang menjadi GRK?  
Apa yang terjadi jika emisi GRK di bumi mengalami peningkatan? 

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, perhatikan dengan 
seksama gambar berikut.  

 

Tuliskan kesimpulan yang dapat kamu peroleh berdasarkan ilustrasi 
tersebut... 

 

3.1.1 EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) 
Atmosfer bumi terdiri atas bermacam-macam gas dengan fungsi yang 
berbeda-beda. Kelompok gas tersebut secara alamiah menjaga suhu 
permukaan bumi tetap hangat yang disebut dengan istilah “Gas Rumah 
Kaca”. GRK yang paling banyak adalah air (H2O) yang mencapai 
amosfer akibat penguapan air yang berada di bumi seperti laut, danau, 
dan sungai. Selain itu, gas-gas GRK lainnya adalah Carbon Dioksida 
(CO2), Metana (CH4), Nitrogen Dioksida (N2O), Nitrogen Triflorida 
(NF3), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs), dan 
Sulphur Hexafluoride (SF6). Gas-gas tersebut sebenarnya muncul 
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secara alami di lingkungan untuk menstabilkan suhu bumi. Tetapi GRK 
juga dapat timbul akibat aktivitas manusia. 

Sinar matahari sampai ke permukaan bumi setelah melalui atmosfer 
bumi. Atmosfer berfungsi menyaring, menyerap, dan memantulkan 
radiasi sinar matahari yang datang padanya. Radiasi matahari yang 
diserap berfungsi untuk menghangatkan bumi. Sebagian radiasi 
dipantulkan ke luar angkasa. Sebagian lagi dipancarkan kembali 
kesegala arah oleh molekul-molekul GRK.   

GRK dapat meneruskan radiasi gelombang pendek yang tidak bersifat 
panas, tetapi menahan radiasi gelombang-panjang yang bersifat panas. 
Peningkatan emisi GRK di atmosfer menyebabkan radiasi matahari 
tertahan di bumi dan persentase radiasi yang dilepas ke angkasa luar 
menurun. Akibatnya penyebaran radiasi matahari dibumi semakin hari 
semakin meningkat. Radiasi sinar matahari akan meningkatkan suhu 
bumi. Peningkatan ini kita kenal dengan pemanasan global. 

Tahukah kamu proyeksi besaran emisi GRK tahun 2005-2030 di bumi akan 
meningkat hingga mencapai 3.260 Juta ton CO eq? 

 
Gambar 3.1. Proyeksi GRK 2005-2030 (http://www.iesr.or.id) 

Emisi GRK Nasional tergolong fluktuatif setiap tahunnya. Namun jika 
ditinjau dari rentang 2000-2014, emisi GRK Nasional tertinggi terjadi di 
tahun 2014. Peningkatan terjadi secara konsisten terjadi pada tahun 
2010-2014. Sumber emisi GRK menurut IPCC dikelompokkan menjadi 5 
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(lima) yaitu kegiatan manusia bidang (1) Pertanian, (2) Industri; (3) 
Energi, (4) Lahan, dan (5) Pengelolaan Limbah.  

Provinsi Riau sebagai provinsi kedua emisi tertinggi di Indonesia pada 
tahun 2010. Emisi GRK Provinsi Riau berasal dari 4 (empat) Bidang yaitu 
(1) Pertanian, (2) Energi, (3) Lahan, dan (4) Pengelolaan Limbah dimana 
pada tahun 2014 emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai sekitar 336 juta 
ton CO₂eq atau sama dengan 21% dari total emisi GRK Nasional. 

 
(http://www. signsmart.menlhk.go.id) 

Gambar 3.2. Emisi GRK Riau Tahun 2000-2014 

 
(Diolah dari data https:\\www. signsmart.menlhk.go.id) 

Gambar 3.3. Emisi GRK Riau Tahun 2000-2014 
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Tabel 3.1. Besaran (Ton CO2eq) dan Persentase (%) Kontribusi Provinsi Riau 

terhadap Emisi GRK Nasional tahun 2010-2014 

Tahun 
Emisi GRK 
Nasional 

Kontribusi Emisi GRK Riau 

Ton CO2eq %Nasional 

2000 478.267.629 19.968.613 4% 

2001 634.476.174 115.393.985 18% 

2002 971.954.571 719.544.965 74% 

2003 764.879.485 547.749.608 72% 

2004 1.062.507.343 478.990.791 45% 

2005 1.028.336.265 440.491.683 43% 

2006 1.367.176.344 386.310.065 28% 

2007 939.911.442 295.329.333 31% 

2008 972.120.037 265.351.282 27% 

2009 1.310.703.764 263.908.916 20% 

2010 850.981.520 392.181.148 46% 

2011 1.067.741.004 348.987.203 33% 

2012 1.164.214.315 348.305.440 30% 

2013 1.284.448.802 388.968.587 30% 

2014 1.567.292.955 336.710.053 21% 
(Diolah dari data https:\\www. signsmart.menlhk.go.id) 

Secara keseluruhan Provinsi Riau memiliki kontribusi yang cukup besar 
terhadap emisi GRK Nasional berkisar 4%-74%. Sumber emisi GRK 
terbesar di Provinsi Riau ini berasal dari sektor lahan seperti kebakaran 
hutan dan lahan yang terus terjadi dalam 20 tahun terakhir ini di 
Provinsi Riau, dan sektor limbah seperti peningkatan limbah domestik 
seiring dengan laju peningkatan jumlah penduduk. 

Tahukah kamu??  
Hasil Penelitian Sri Wulandari (2017) Emisi GRK di Kota Pekanbaru 
berdasarkan sumber emisi penggunaan energi, transportasi, dan 
sampah tahun 2015 mencapai 1.669.384 ton CO2eq. Nilai ini lebih 

besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya... 
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3.1.2 PEMANASAN GLOBAL 
Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, berarti semakin banyak 
radiasi matahari yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi 
terserap oleh gas-gas rumah kaca. Hal itu menyebabkan semakin 
banyak radiasi matahari yang akan dipancarkan kembali kearah 
permukaan bumi. Akibatnya, suhu permukaan bumi akan semakin 
meningkat. Sebesar 90% pemanasan terjadi di lautan karena lautan 
berperan dominan dalam mengatur penyimpanan energi. Istilah 
pemanasan global (global warming) digunakan untuk mengacu ke 
peningkatan suhu rata-rata udara dan lautan di permukaan bumi.  

Secara sederhana, pemanasan global dapat diartikan sebagai 
peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dari tahun ke tahun. 
Laporan NASA/GISS tahun 2015, suhu global terus mengalami kenaikan 
sebesar 0,68oC hingga tahun 2014. Penyimpangan suhu atau lebih 
dikenal dengan anomali suhu ini jauh di atas rata-rata suhu bumi pada 
abad ke-20. Tahun 2014 adalah tahun terpanas dalam beberapa 
milenium terakhir (Hairiah, et al., 2016). 

 
(Purnomo, 2008) 

Gambar 3.4. Kecenderungan Suhu Bumi 

Intergovermental Panel and Climate Change (IPCC) merupakan lembaga 
panel internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara di 
seluruh dunia menyatakan pada tahun 2005 terjadi peningkatan suhu 
di dunia 0,6-0,70C sedangkan di Asia lebih tinggi, yaitu 1,0 0C. 
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Selanjutnya terjadi penurunan jumlah  ketersediaan air di negera-
negera tropis sebesar 10-30%. Secara umum yang dirasakan saat ini 
adalah semakin panjangnya musim panas dan semakin pendeknya 
musim hujan, selain itu maraknya badai dan banjir di kota-kota besar (el 
Nino) di seluruh dunia. Hal ini juga dirasakan di wilayah Indonesia, kota-
kota yang dulunya dikenal sejuk dan dingin saat ini mulai terasa semakin 
panas. Bahkan untuk pertama kalinya sejak 30 tahun terakhir suhu di 
Provinsi Riau pada tahun 2013 pernah mencapai 36,20C.  

 

Tahukah kamu??? Nilai rerata suhu maksimum nasional 

mengalami peningkatan dari 33,7 0C pada tahun 2013 meningkat menjadi 
350C pada tahun 2015. Di Provinsi Riau sendiri, pada tahun 2011, 2013 dan 
2014 berkisar 35,8-36,2 0C. Angka ini melebihi nilai rerata suhu maksimum 
nasional ditahun tersebut.  

 

 
(BPS Indonesia, 2018) 

Gambar 3.5. Rerata Suhu Maksimum (0C) Riau Tahun 2011-2015  

 

A. Penyebab Pemanasan Global 
Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca di 
atmosfer. Oleh karena itu, penyebab pemanasan global berkaitan 
dengan aktivitas menusia yang meningkatkan gas rumah kaca. Hal ini 
berkaitan dengan pertambahan populasi penduduk, pertumbukan 
teknologi dan industri. Berikut secara singkat dijelaskan beberapa 
aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. 
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a. Konsumsi energi bahan bakar fosil 

Bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan batu bara mengandung 
karbon, sehingga pembakaran karbon akan menghasilkan gas 
rumah kaca karbon dioksida.  

  
Gambar 3.6. Salah Satu Potret Kegiatan Transportasi di Kota 

Pekanbaru dan PLTU Tenayan Raya Sumber Emisi GRK 

b. Timbulan limbah  

Limbah organik menghasilkan gas rumah kaca dalam bentuk 
metana (CH4). Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 
kg gas CH4. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2010), rata-
rata orang Indonesia termasuk Riau menghasilkan sampah 
sebanyak 0,8 kg/hari, dan setiap tahun cenderung meningkat. 
Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat maka jumlah 
timbulan limbah akan terus meningkat, sehingga emisi GRK 
khususnya sektor limbah juga akan meningkat setiap tahunnya. 
Dengan demikian limbah pada perkotaan juga berpotensi besar 
mempercepat proses terjadinya pemanasan global. 

  
Gambar 3.7. Tumpukan Limbah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Muara Fajar, Pekanbaru 
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c. Kerusakan hutan 

Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbondioksida (CO2) 
dan mengubah menjadi oksigen (O2) melalui fotosintesis. Gas 
karbon dioksida merupakan gas rumah kaca sehingga kerusakan 
atau penggundulan hutan secara besar-besaran berarti hilangnya 
faktor penyerapan gas rumah kaca karbon dioksida di atmosfer. 
Menurut data Forest Watch Indonesia (2013), rerata laju kerusakan 
hutan di Indonesia adalah 1,13 juta hektar per tahun. Khusus 
Provinsi Riau selama kurun waktu 24 tahun (1982-2015) mencapai  
3,7  Juta  ha. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan 
hutan menjadi perkebunan dan pertanian. Kerusakan hutan 
menyebabkan penyerapan karbondioksida tidak normal, sehingga 
akan mempercepat terjadinya pemanasan global. 

  

Gambar 3.8. Kerusakan Hutan yang Menyebabkan Peningkatan GRK, 

di Bengkalis dan Kab. Siak 

d. Pertanian dan Peternakan 

Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang 
menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran sisa-
sisa pertanian. Emisi gas rumah kaca industri peternakan meliputi 
9% karbondioksida, 37% gas metana (efek pemanasannya 72 kali 
lebih kuat daripada karbondioksida), nitrogen oksida (efek 
pemanasan global 296 kali lebih kuat daripada karbondioksida), 
serta amonia penyebab hujan asam. Peternakan menempati 30% 
dari seluruh permukaan tanah kering di Bumi dan 33% dari area 
tanah subur yang dijadikan ladang untuk menanam pakan ternak. 
Menurut laporan yang baru saja dirilis World Watch Institute 
menyatakan bahwa peternakan bertanggungjawab terhadap 
sedikitnya 51% dari pemanasan global (Goodlan, et al., 2009). 
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Gambar 3.9.  Kegiatan Pertanian yang Melepaskan Emisi GRK di 

Sungai Apit, Kec. Teluk Masjid, Kab. Siak 

B. Dampak Pemanasan Global 
Laporan IPCC tahun 2013 menegaskan bahwa aktifitas manusia yang 
menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca, terutama karbondioksida, 
telah meningkatkan konsentrasi 
gas-gas rumah kaca di atmosfer 
sehingga menimbulkan pemanasan 
global. Beberapa dampak 
pemanasan global terhadap iklim, 
tinggi permukaan air laut, pantai, 
pertanian, kehidupan, hewan liar, 
dan kesehatan manusia. 

a. Perubahan Iklim 

Perubahan (kenaikan) suhu 
yang cepat akan menyebabkan 
terjadinya perubahan iklim 
yang cepat. Hal ini dapat 
mengakibatkan terganggunya 
hutan dan ekosistem lainnya, 
sehingga mengurangi 
kemampuannya untuk 
menyerap karbon dioksida (CO2) di atmosfer.  

Fenomena perubahan iklim juga terjadi di Provinsi Riau. Salah satu 
indikator perubahan tersebut dapat dilihat dari data curah hujan 

KONSEP PENTING 

Cuaca adalah keadaan udara 
pada waktu dan tempat 

tertentu. Unsur-unsur cuaca 
meliputi curah hujan, suhu, dan 

kelembaban. 
 
 
 

Iklim adalah keadaan rata-rata 
cuaca di suatu daerah dalam 

jangka lama atau tetap. 
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maksimum pada 3 stasiun pemantauan di Provinsi Riau, yaitu: 
Stasiun Pekanbaru, Kandis dan Dumai. Hasil pemantauan curah 
hujan maksimum di stasiun tersebut 1991-2015 menunjukkan data 
yang fluktuatif setiap tahunnya dengan rerata curah hujan 
maksimum di Provinsi Riau adalah 95,8 mm (Gambar 2.10).  

 
Gambar 3.10. Kecenderungan Curah Hujan Maksimum di Sekitar 

Lokasi Studi (mm) 

Selama kurun waktu 1991-1995 fluktuasi curah hujan antar stasiun 
pengamatan setiap tahunnya tergolong stabil. Perbedaan curah 
hujan antar stasiun mulai terjadi sejak tahun 1996-2015.  Bahkan 
pada tahun 2001 hingga 2011 mengalami fluktuasi perbedaan curah 
hujan maksimum yang ekstrim baik antar stasiun pengamatan 
maupun jika dibandingkan dengan rerata curah hujan maksimum 
yaitu 95,8 mm/tahun.  

Berdasarkan data curah hujan maksimum ini kita dapat 
menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan iklim yang 
menyebabkan curah hujan pada setiap daerah, khusunya di 
Provinsi Riau mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. 

Hal ini telah diperkirakan oleh para ilmuwan dimana pemanasan 
global akibat dari peningkatan emisi GRK, akan menyababkan 
perubahan suhu dan iklim. Daerah-daerah yang sebelumnya 
mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. 
Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung 
meningkat. Daerah hangat akan menjadi lembap karena lebih 
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banyak air yang menguap dari lautan. Selain itu air akan lebih cepat 
menguap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi 
lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang 
dan mungkin dengan pola yang berbeda. Dengan demikian, pola 
cuaca menjadi sukar diprediksi dan lebih ekstrim. 

 

  

 

 

 

 

b. Peningkatan Permukaan Laut 

Ketika atmosfer menghangat, air pada permukaan lautan juga 
menghangat. Hal ini berarti volume air dilautan membesar karena 
pemuaian sehingga menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan 
global juga akan mencairkan lempengan es di kutub, terutama di 
sekitar Greenland, sehingga semakin memperbesar volume air laut. 
Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama 
abad ke-20, para ilmuwan IPCC memprediksi akan terjadi 
peningkatkan lebih lanjut 9-88 cm pada abad ke-21. 

Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika 
tinggi lautan mencapai muara sungai maka akan terjadi banjir 

Tahukah kamu??  
Provinsi Riau memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim yang 
tergolong rendah, namun khusus di Kabupaten Rokan Hilir, Dumai 

dan Kota Pekanbaru tergolong sedang. 
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akibat air pasang di daratan. Kenaikan permukaan air laut di 
Indonesia diperkirakan akan menurunkan produksi tambak ikan 
dan udang, serta terjadinya pemutihan terumbu karang. 

 

 
 

 
Tahukah kamu??  

Hasil Penelitian Mubarak (2014) dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup 
Universitas Riau, Kenaikan muka air laut di Utara Pulau Bengkalis 

(Provinsi Riau) dari tahun 1975 hingga 2000 telah mencapai 3,5 mm 
dengan rata-rata kenaikan 0,12 mm/tahun. Diperkirakan tahun 2020 

kenaikan muka air laut akan meningkat berkisar 7 mm sepanjang selat 
malaka (Utara Pulau Bengkalis). Nilai dapat berubah karena dipengaruhi 

oleh tingkat pemanasan global setiap tahunnya. 
 

c. Gangguan Pertanian 

Peningkatan suhu global menyebabkan bumi lebih hangat. 
Tanaman pangan dan hutan khususnya pertanian yang 
membutuhkan kelembaban yang tinggi akan mengalami 
gangguan produktifitas karena suhu di lingkungannya meningkat 

PREDIKSI KENAIKAN MUKA AIR LAUT TAHUN 2020 

DI PROVINSI RIAU 
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dari kondisi biasanya. Kenaikan suhu global sebesar menyebabkan 
penurunan produksi akibat kekeringandan serangan dan hama dan 
penyakit tanaman. Selain itu juga meningkatnya potensi intuisi air 
asin pada pertanian pesisir yang rentan akibat naiknya permukaan 
laut. 

d. Gangguan kehidupan dan kepunahan Hewan Liar dan Tumbuhan 

Gangguan akibat peningkatan suhu global menyebabkan hewan 
dan tumbuhan akan beradaptasi untuk mampu bertahan. Upaya 
tersebut dilakukan diantaranya dengan melakukan migrasi ke 
habitat baru. Akan tetapi, pembangunan dan alih fungsi lahan 
menyebabkan beberapa habitat akan mengalami degradasi. Hal ini 
menyebabkan satwa dan tumbuhan yang tidak mampu bertahan 
dengan peningkatan suhu dan kekeringan akan mati dan terancam 
punah. 

e. Kesehatan manusia 

Kenaikan suhu global telah memicu banyaknya penyakit yang 
berkaitan dengan panas dan kematian seperti stress, stroke, dan 
gangguan kardiovaskuler. Tidak hanya itu, penyakit dengan vektor 
seperti demam berdarah dan malaria juga mengalami perluasan 
wilayah lokasi serangan durasi penularan yang lebih lama. 
Penyebabnya adalah dengan meningkatnya suhu daerah tropis, 
memungkinkan perkembangan patogen di daerah tersebut. 

 

SADARKAH KAMU... 
Ternyata tanpa disadari banyak aktifitas kita 

yang menyebabkan meningkatnya emisi 
GRK dan memicu meningkatnya pemanasan 

global... 

Mari lakukan berbagai kegiatan  
Hemat energi dan ramah lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari dari sekarang... 
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3.2 PERMASALAHAN LINGKUNGAN 

NASIONAL DAN LOKAL 
 

Kompleksitas permasalahan lingkungan di Provinsi Riau tergolong 
tinggi. Dan menjadi sebuah isu nasional. Permaslaahan lingkungan 
tersebut diantaranya: deforestasi hutan, kebakaran hutan dan lahan 
gambut, pencemaran lingkungan, kerawanaan bencana dan abrasi 
kawasan pesisir.  

Secara teoritis, faktor penyebab terjadinya permasalahan lingkungan 
adalah oleh manusia dan alami. Penyebab secara alami dapat terjadi 
akibat adanya bencana alam. Sedangkan sebagian besar penyebab 
tersebut adalah oleh aktifitas manusia. Kegiatan manusia dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan hidup serta keberadaan sumber daya alam 
yang bersifat terbatas memicu munculnya berbagai permaslahan 
lingkungan tersebut. Peningkatan permasalahan lingkungan terjadi 
seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat 
setiap tahunnya. 

 
Gambar 3.11. Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2009-2017 

Peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan terjadinya 
peningkatan aktifitas manusia dalam pemanfaatan dan penggunaan 
sumberdaya alam disekitarnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang 
tidak terkelola secara berklanjutan dapat menyebabkan permasalahan 
lingkungan. Berikut disajikan berbagai permasalahan lingkungan yang 
telah terjadi di Provinsi Riau dan menjadi isu nasional.  
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3.2.1 DEFORESTASI HUTAN 

Tahukah kamu apa itu deforestasi? 

Deforestasi adalah pengalihan hutan menjadi lahan dengan tujuan 
tertentu. Misalnya penebangan hutan menjadi lahan perkebunan 
kelapa sawit atau lahan perumahan.  

  
(sumber gambar: https:\\www.dw.org dan https:\\www.gimni.org) 

Gambar 3.12. Potret Deforestasi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Kelapa 
Sawit 

Proses Deforestasi hutan di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. 
Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2015) Provinsi Riau sudah 
kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta ha. Pada tahun 1982 
tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih adalah 6.415.655 ha (78% dari 
luas daratan Provinsi Riau, 8.225.199 Ha). Hingga tahun 2005 hutan 
alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33%). Dalam Kurun waktu 
tersebut Provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam 
seluas 160.000 Ha/tahun dan selama periode 2004-2015 hutan alam 
yang hilang mencapai 200 ribu ha (Jikalahari, 2015).  



BAB III | Permasalahan Lingkungan 

82 

 
(Jikalahari, 2015) 

Gambar 3.13. Deforestasi yang terjadi di Riau 

Seiring semangkin berkurangnya hutan lahan kering dataran rendah 
Riau, hutan rawa gambut kini juga mengalami tekanan. Tutupan hutan 
alam rawa gambut di Provinsi Riau pada tahun masih 2002 masih 
2.280.198 ha. Pada tahun 2007 hutan rawa gambut di Provinsi Riau 
hanya 1.603.008 ha. Selama Priode ini, Provinsi Riau rata-rata 
kehilangan 135.438 ha/tahun (Jikalahari, 2015).  

 
(Jikalahari, 2015) 

Gambar 3.14. Perbandingan Laju Perubahan antara tutupan lahan gambut 
dan non gambut 
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3.2.2 KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN 
Kebakaran hutan dan lahan seperti menjadi sebuah agenda tahunan di 
Provinsi Riau, khususnya pada musim kemarau (kering) dalam 20 Tahun 
terakhir. Kerawanan hutan dan lahan di Provinsi Riau terhadap 
kebakaran terutama sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan 
(land clearing) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala 
sedang dan besar (perusahaan) serta kegiatan dibidang kehutanan 
lainnya seperti kegiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan 
pencurian kayu (illegal logging). 

 
Gambar 3.15. Salah Satu Potret Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau 

Hasil pemantauan Sipongi KLHK pada tahun 2011-2018, Provinsi Riau 
setiap tahunnya mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi 
pada tahun 2014 mencapai 6.301 ha. Angka tersebut mengalami 
penurunan hingga tahun 2017. Namun pada tahun 2018 ini karhutla 
kembali terjadi dan meningkat melebihi tahun 2016-2017. Data luas 
karhutla tahun 2018 diperkirakan dapat meningkat, mengingat luas 
yang disajikan hanya pada bulan Januari-September belum sampai 
Desember 2018.  

 
Gambar 3.16. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi 

Riau Tahun 2011-2018 
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Jika ditinjau berdasarkan data sebaran hotspot periode 2011-2018, pola 
kebakaran di Sumatera paling sering terjadi pada pertengahan Juni 
sampai Oktober (lima bulan) dengan frekuensi kebakaran terbesar 
pada bulan September. Sedangkan di Provinsi Riau, pada bulan 
Februari sampai April (tiga bulan) atau bulan kering, sehingga 
berpotensi terjadi kebakaran/pembakaran. 

Karhutla tahun 2015 membawa banyak kerugian. Bank Dunia 
melakukan riset dan menemukan bahwa nilai total kerusakan dan 
kerugian nasional sebesar Rp 221 triliun atau setara dengan 1,9 persen 
dari PDB. Ada 10 bidang kerugian yang dialami delapan provinsi 
tersebut, yakni pertanian, lingkungan, kehutanan, manufaktur dan 
pertambangan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, 
pendidikan, hingga alokasi dana untuk pemadaman kebakaran.  

 

Hasil Kajian BNPB (2014), 99,99% 
KARHUTLA di Prov. Riau disebabkan 
oleh Manusia. Lalu, Mengapa hingga 

saat ini (±20 tahun) Karhutla masih 
terjadi??? 

Mari melakukan sosialisasi 
pencegahan Karhutla pada 

berbagai media agar JEREBU 
tidak lagi melanda... 
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3.2.3 PENCEMARAN LINGKUNGAN 

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau 
dimasukkannya makluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke 
dalam lngkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan 
manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun 
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi 
kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya 
(UU Nomor 32 Tahun 2009). Pencemaran timbul sebagai akibat 
kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal: gunung 
meletus, gas beracun). Namun, modul ini akan membahas pencemaran 
yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan 
dikendalikan. Setiap aktifitas manusia menimbulkan limbah. Limbah ini 
dapat mencemari lingkungan. Sehingga pencemaran lingkungan tidak 
dapat dihindari, namun perlu mengurangi, mengendalikan, serta 
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap 
lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan. 

Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.17. Beberapa Potret Pencemaran Lingkungan di Provinsi Riau 
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Gambar 3.17 merupakan salah satu fenomena berbagai kegiatan yang 
menyebabkan pencemaran lingkungan. Diantaranya pencemaran 
udara dan air limbah buangan dari pabrik kelapa sawit, pencemaran 
tanah dari ceceran minyak dan pencemaran dari timbulan sampah di 
perkotaan. Fenomena ini membuktikan bahwa sebagian besar 
pencemaran timbul disebabkan oleh manusia.  

Lalu apa saja sumber pencemaran tersebut? 

Sumber pencemaran terdiri dari tiga kelompok, yaitu: pencemaran 
kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologis. 

1. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh 

zat-zat kimia. Misalnya: jenis-jenis logam berat (zat kimia) yang 

terdapat dalam limbah industri. 

2. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat 

cair, padat atau gas. Zat cair yang menyebabkan pencemaran 

misalnya: limbah cair pabrik dan limbah rumah tangga. Zat padat 

yang menyebabkan pencemaran misalnya: sampah. Dan Zat gas 

yang menyababkan pencemaran misalnya: asap pabrik atau asap 

kebakaran hutan. 

3. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh 

berbagai macam mikro organisme. Misalnya sumber air minum 

(sumur) yang tercemar kuman atau bakteri penyakit. 

Gambar 3.18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau 2009-2016 
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Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran di sebut 
polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya 
dapat menyebabkan kerugian terhadap makluk hidup. Contohnya, CO2 
yang dimanfaatkan tumbuhan adalah 0,033%, jika > 0,033% justru dapat 
merusak. Suatu zat disebut polutan apabila:  
o Jumlahnya melebihi jumlah normal 

o Berada pada waktu yang tidak tepat 

o Berada di tempat yang tidak tepat 
Pencemaran dapat dibedakan menurut tempatnya terjadinya yaitu 
pencemaran udara, air, dan tanah.  

Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO2 
hasil pembakaran, SO, SO2, CFC, CO, dan asap rokok. Sumber 
pencemaran udara terbesar di Provinsi Riau adalah kebakaran hutan 
dan lahan yang menyababkan kabut asap. Meskipun bersifat sesaat, 
namun bencana kabut asap saat kebakaran hutan dan lahan 
menyababkan gangguan ISPA dan bahkan kematian. Sedangkan 
sumber cemaran lainya berasal dari buangan trasportasi dan industri. 

   
Gambar 3.19. Potret Pencemaran Udara dari kegiatan transportasi dan 

kabut asap Karhutla 

Indeks kualitas udara (IKU) di Provinsi Riau dari tahun 2011-2016 
tergolong kurang baik dan cukup baik. Dalam kurun waktu 2012-2016 
IKU Riau semakin membaik. 
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INDEKS KUALITAS UDARA PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2016 

 

Gambar 3.20. Indeks Kualitas Udara Provinsi Riau 2011-2016 

Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara 
antara lain : 
o Terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit 

pernapasan (bronkhitis, emfisema), dan kemungkinan kanker 

paruparu. 

o Rusaknya bangunan karena pelapukan, dan korosi pada logam. 

o Terganggunya oertumbuhan tananam, seperti menguningnya 

daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO2 yang tinggi 

atau gas yang bersifat asam. 

o Adanya peristiwa efek rumah kaca (green house effect) yang dapat 

menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola 

iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Bila es meleleh maka 

permukaan laut akan naik sehingga mempengaruhi keseimbangan 

ekologi. 

o Terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida 

nitrogen. 

Pencemaran air disebabkan Pencemaran air adalah peristiwa masuknya 
zat, energi, unsur, atau komponen lainnya kedalam air sehingga 
menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu 
ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Pencemaran air 
disebabkan oleh masuknya limbah ke badan perairan. Sumber limbah 
tersebut diantranya: limbah industri, limbah pertanian, limbah 
domestik, dan pemanfaatan racun dalam penangkapan ikan. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Riau 67,07 51,91 52,89 60,3 60,3 72,4

Nasional 84,32 79,61 80,17 80,54 83,84 81,61

IKLH (%) Kriteria 

IKLH > 80 Sangat Baik 

70 < IKLH ≤ 80 Baik 

60 < IKLH ≤ 70 Cukup Baik 

50 < IKLH ≤ 60 Kurang Baik 

40 < IKLH ≤ 50 Tidak Baik 

30 < IKLH ≤ 40 Waspada 

IKLH ≤ 30 Terancam 
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Gambar 3.21. Status Kualitas Sungai Besar di Provinsi Riau Tahun 2015 

Hasil pemantauan KLHK (2016) menunjukkan bahwa 4 Sungai besar 
yang dimiliki Provinsi Riau telah tercemar berat. Selain itu, secara 
keseluruhan Indeks kualitas air (IKA) di Provinsi Riau dari tahun 2011-
2016 juga tergolong kurang baik. Bahkan setiap tahunnya selalu berada 
dibawah indeks kualitas air nasional. 

INDEKS KUALITAS AIR PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2016 

 
(Diolah dari data KLHK, 2017) 

Gambar 3.22. Indeks Kualitas Air Provinsi Riau 2011-2016 
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Dampak yang dtimbulkan dari pencemaran air antara lain: 
o Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya 

kandungan oksigen.  

o Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air 

(eutrofikasi) serta pendangkalan Dasar perairan.  

o Punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air.  

o Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.  

o Menjalarnya wabah penyakit. 

 

Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah-sampah rumah 
tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, peternakan dan industri. 
Sampah dapat dihancurkan oleh jasad-jasad renik menjadi mineral, gas, 
dan air, sehingga terbentuklah humus. Sampah organik itu misalnya 
dedaunan, jaringan hewan, kertas, dan kulit. Sampah-sampah tersebut 
tergolong sampah yang mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik 
seperti besi, alumunium, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik, sulit 
atau tidak dapat diuraikan. Bahan pencemar itu akan tetap utuh hingga 
300 tahun yang akan datang. 

  
Gambar 3.23. Pencemaran tanah dari timbulan sampah dan ceceran minyak 

mentah 

 
Salah satu penyebab pencemaran adalah aktifitas  

dan kebiasaan manusia membuang limbah sembarangan.. 

Mari menjaga kebersihan 
lingkungan...  

“Kebersihan Lingkungan mencerminkan  

manusia disekitarnya”... 
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3.2.4 KERAWANAN BENCANA 
Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau 
adalah banjir dan kebakaran lahan. Bencana alam lainnya seperti 
gempa, dan tsunami hampir tidak pernah terjadi. Bencana banjir yang 
berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di 
wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, 
Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak 
(Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai 
Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai 
Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir). 

Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi 
Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata 
pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun. Meski frekuensi bencana alam 
banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meninggal 
cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 
30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir 
cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat 
sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir 
menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang 
rusak akibat banjir (DIBI BNPB, 2017). 

 
(Diolah dari Data DIBI BNPB, 207) 

Gambar 3.24. Jumlah Desa Bencana di Provinsi Riau 

Bencana alam dan korban terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di 
Provinsi Riau, namun bencana banjir besar yang memberikan dampak 
negatif ditunjukkan Tabel 2.2. Jumlah rumah yang hancur akibat 
bencana alam, terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. 
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Tabel 3.2. Nilai Total Kerusakan dan Kerugian 

Kabupaten/Kota Frekuensi 
Korban jiwa 

Meninggal Menderita 

Kuantan Singingi - - - 

Indragiri Hulu - - - 

Indragiri Hilir 5 - 125 

Pelalawan  7 - 110 

Siak  - - - 

Kampar  4 4 12.909 

Rokan Hulu 1 - 2.666 

Bengkalis  - - - 

Rokan Hilir 1 - 2.579 

Kepulauan Meranti - - - 

Pekanbaru  2 - 36 

Dumai  - - - 

Jumlah 2015 20 4 18.425 

2014 44 2 15.642 

2013 29 4 46 

2012 27 2 16.134 

2011 12 - 7.669 

2010 27 3 54.253 
(DIBI BNPB, 2017) 

Secara geografis dan kemampuan adaptif dan mitigasi bencana, 
Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kerentanan 
bencana yang tinggi. Hasil kajian dan interpretasi kerawanan bencana 
oleh BNPB di Provinsi Riau berdasarkan batas administrasi 
Kabupaten/Kota disajikan sebagai berikut. 

 
(http:\\www.geospasial.bnpb.go.id) 

Gambar 3.25. Peta Rawan Bencana Provinsi Riau 
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3.2.5 ABRASI 
Kejadian abrasi di Provinsi Riau terjadi pada area pesisir, diantaranya 
adalah Pulau Bengkalis bagian utara. Tingkat abrasi yang paling besar 
terjadi pada ujung pulau bagian barat. Abrasi pantai juga terjadi di ujung 
pulau bagian selatan. Hasil tumpang susun perubahan garis pantai 26 
tahun terakhir, yaitu antara Tahun 1988 dan Tahun 2014, abrasi rata-rata 
per tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata adalah 59.02 
ha/tahun (Sutikno, 2015).  

Tabel 3.3. Laju Abrasi Provinsi Riau (1988-2014) 

Periode 
Abrasi 

Luas (ha) 
Rata-rata 

(ha/tahun) 

Juli 1988-Maret 2000 543,16 46,56 

Maret 2000-Juli 2004 187,86 43,35 

Juli 2004-Januari 2010 399,66 72,67 

Januari 2010-januari 2014 374,24 93,56 

Jumlah 1.504,93 59,02 
(Sutikno, 2015) 
 

  
Gambar 3.26. Abrasi Pantai di Meranti dan Bengkalis  

 

Provinsi Riau yang berada di kawasan pesisir  

pulau sumatera, memiliki potensi  
terjadinya abrasi yang besar.. 

Mari melakukan kegiatan sosialisasi 
pada berbagai media dan 

penghijauan di areal green belt 
kawasan pesisir Riau...  
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RANGKUMAN 
1. Permasalahan global yang terjadi saat ini adalah peningkatan 

emisi GRK yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.  

2. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas rumah 

kaca dari berbagai aktifitas manusia diantaranya: konsumsi 

energi bahan bakar fosil, timbulan limbah, kerusakan hutan, 

pertanian dan peternakan. 

3. Dampak pemansan global diantraya adalah: Perubahan iklim, 

peningkatan permukaan air laut, gangguan pertanian, 

gangguan kehidupan dan kepunahan hewan liar dan 

tumbuhan, gangguan kesehatan manusia. 

4. Provinsi Riau memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap 

emisi GRK Nasional bahkan pernah mencapai 74%. Sumber emisi 

GRK terbesar di Provinsi Riau ini berasal dari sektor lahan 

seperti kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi dalam 20 

tahun terakhir ini di Provinsi Riau, dan sektor limbah seperti 

peningkatan limbah domestik seiring dengan laju peningkatan 

jumlah penduduk. 

5. Beberapa permasalahan lingkungan nasional dan lokal yang 

terjadi adalah deforestasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, 

pencemaran lingkungan, kerawanan bencana dan abrasi 

kawaasn pesisir.  

6. Faktor penyebab terjadinya berbagai permasalahan lingkungan 

adalah secara alamiah dan manusia. Faktor terbesar yang 

menyebabkan permasalahan lingkungan adalah manusia. 
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ISTILAH PENTING 

Abrasi  : Proses pengikisan pantai oleh gelombang 
dan arus laut  

Cuaca  : Keadaan udara pada waktu dan tempat 
tertentu. 

Deforestasi  : Pengalihan hutan menjadi lahan dengan 
tujuan tertentu 

Degradasi : Perubahan didalam hutan yang 
menyebabkan penurunan kemampuan 
hutan dalam menyediakan fungsi hutan 

Gas Rumah Kaca : Gas-gas yang ada di atmosfer 
Iklim : Keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah 

dalam jangka lama atau tetap 
ISPA :  Infeksi Saluran Pernapasan 
Polutan : Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan 

pencemaran 
Sea Level Rice : Kenaikan Permukaan Air Laut 
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Adat hidup memegang amanah 
Tahu menjaga hutan dan tanah 

Tahu menjaga bukit dan lembah 
 

Berladang tidak merusak tanah 
Berkebun tidak merusak rimba 

-------- 
Tunjuk ajar melayu 
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Siapa mengenang anak cucunya,  
Bumi yang kaya takkan dirusakknya 
 
Siapa sadar dirinya khalifah,  
Terhadap alam takkan menyalah 
-------- 
Tunjuk Ajar Melayu 
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RUANG LINGKUP 
1. Menjelaskan berbagai kebijakan dan landasan hukum 

dalam pengelolaan lingkungan hidup 

2. Menjelaskan upaya pengelolaan lingkungan mulai dari 

perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian, 

Pengawasan hingga penegakan hukum 

3. Merumuskan berbagai solusi dalam upaya pengelolaan 

lingkungan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai 

 

MUATAN MATERI 
Kebijakan  
o Landasan Hukum 

o Instrumen Pengelolaan Lingkungan 

Upaya Pengelolaan Lingkungan  
(Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian, 
Pengawasan, dan Penegakan Hukum). 
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4.1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 
 
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Undang-undang No. 
32 Tahun 2009 menjelasakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. 

Pengelolaan lingkungan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 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. 

 
Gambar 4.1. Transformasi Representasi Aspek Sosial, Ekonomi dan 

Lingkungan (Ekologi) dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Komitmen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara global mulai 
diprakarsai sejak Deklarasi Stockholm 1972. Hal ini dipertegas melalui 
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komitmen “Belgrade Charter” di Jugoslavia tahun 1975 serta konferensi 
Tbilisi pada tahun 1977 oleh UNESCO. Berbagai deklarasi ini melahirkan 
komitmen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan sosial, 
ekonomi dan lingkungan yang menjadi satu kesatuan. 

 
Gambar 4.2. Keterkaitan Antara Adat Istiadat, Hukum Adat, dan Kearifan 

Lokal (Prabandani, 2011) 

Prinsip-prinsip umum pembangunan berkelanjutan dalam sistem 
pengaturan sumberdaya alam yang mengalami perkembangan yang 
cepat sejak Deklarasi Stockholm – 72, kemudian berkembang dan 
diperluas dalam Deklarasi Rio – 92, dan kemudian mencapai puncaknya 
pada Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Prinsip-prinsip ini yang 
diharapkan dapat mempengaruhi pembentukan kaidah hukum baru 
meliputi: 

o Kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan 
prinsip 2 Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas 
sumberdaya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah 
dampak lingkungan yang bersifat lintas batas batas negara; 

o Prinsip melakukan tindakan pencegahan (the principle of 
prevention action); 

o Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan 
kerjasama internasional; 

o Prinsip pembangunan berkelanjutan (the principle of sustainable 
development); 

o Prinsip kehati-hatian (the precautionary principle); 
o Prinsip pencemar membayar (the polluter – pays principle); dan 
o Prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (the 

principle of common but differentiated responsibility). 

Konferensi Stockholm dengan motto Hanya Satu Bumi itu 
menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan 
menjadi lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber 
daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Sehubungan 
dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola 
pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi 
yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan 
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ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola 
konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata 
ekonomi internasional. Indonesia hadir sebagai peserta konferensi 
tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk 
memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan. 

Berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1972 Indonesia membentuk panitia 
interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus dan Rencana 
Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan 
dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup. Panitia 
yang diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim selaku Men-Pan/Wakil Ketua 
Bappenas tersebut berhasil merumuskan program kebijaksanaan 
lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 
1973-1978 dan Bab 4 Repelita II.  

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres 
No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet 
Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan 
dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok 
mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi 
pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi 
lingkungan hidup dalam aspek pembangunan. Jabatan Menteri 
dipegang oleh Prof.Dr.Emil Salim. Dalam upaya memantapkan 
koordinasi pengelolaan lingkungan di daerah, Menteri Dalam Negeri 
menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Mendagri No. 240 
Tahun 1980 tentang 

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan 
Sekretariat DPRD Tingkat I yang di dalamnya terdapat Biro 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 

Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan sebagai komitmen 
Indonesia dibidang lingkungan hidup adalah UU No. 4 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
UU ini merupakan landasan dan cikal bakal percepatan berbagai 
ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan 
hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya 
alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, 
baku mutu lingkungan dan lain-lain. 
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PERIODE 1983-1993 
o Pembentukan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup (MenKLH) melalui Keppres No. 25 Tahun 1983 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja. 

o Ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

o Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan 
dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 

o Penanaman wawasan lingkungan kepada para guru telah pula 
dilakukan melalui Penataran Pendidikan Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup bagi guru SD, SMP dan SMA pada tahun 
1989/1990 hingga 1992/1993 di 27 Provinsi di Indonesia 
bekerjasama dengan Depdikbud. 

o Dikeluarkan PP No. 20 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Lingkungan  
o RUU Penataan Ruang di DPR.  
o Keputusan Menteri No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu Limbah 

Cair. 
o Dihasilkan termasuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh 

berbagai departemen yang berupa Pedoman dan Petunjuk Teknis. 
 
PERIODE 1993-1998 
o Tahun 1993 dibentuk Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup 

(Men-LH) 
o Rakornas I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan 

Berkelanjutan 1994 
o Hasil penting dari Rakornas I tersebut adalah munculnya strategi 

dan kebijaksanaan satu pintu dan Sasaran Repelita Tahunan 
(SARLITA) 

o Program legislasi nasional yang dikoordinasikan oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 

o Pengusulan RUU Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1982, RUU 
Penataan Ruang Kelautan, RPP Tata Cara Penetapan dan 
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Pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan, Tata Cara Pengaduan, 
Penelitian dan Penuntutan Ganti Rugi, Pengendalian Perusakan 
Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Udara, Laut, Kebisingan 
dan Tanah. 

PERIODE 1999-2004 
o Otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan bidang 

lingkungan yang terbagi menjadi lebih besar di kabupaten/kota 
dibandingkan di tingkat nasional/provinsi. Pemerintah pusat tidak 
lagi menjadi pelaksana, tetapi sebagai penyusun kebijakan makro 
dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan prosedur 
dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

o Pengembangan program strategis seperti: Bumi Lestari, Prokasih, 
Adipura, Langit Biru, dan lain-lainnya. 

o penggabungan antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 
dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menjadi 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

  
Pembangunan berkelanjutan menurut Undang Undang Nomor 32 
tahun 2009 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. Hal ini perlu dipakai sebagai landasan 
pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33ayat (3) UUD negara 
Republik Indonesia tahun 1945 bahwa: ”Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 
 
Undang-undang No. 32 tahun 2009 telah mengatur secara lebih 
menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Undang-Undang ini berisi tentang prinsip-prinsip perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola 
pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan 
penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum 
mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, 
akuntabilitas, dan keadilan.  
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Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain: 
1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup,  
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem; 
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan 

lingkungan global; 
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak 
masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 

9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih 
jelas; 

10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan 

11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan 
penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. 

Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah memberi kewenangan yang 
sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang 
sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan UU ini muncul 
berbagai regulasi dan kebijakan bidang lingkungan hidup yang 
mengatur secara lebih teknis. 
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4.2 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

DI INDONESIA  
 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

 

Gambar 4.3. Prinsip-prinsip Konservasi yang Dimiliki Dalam Kearifan Lokal 

PERENCANAAN 
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Inventarisasi lingkungan hidup; 
b. Penetapan wilayah ekoregion 
c. Penyusunan RPPLH. 

 
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data 
dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: (a) potensi 
dan ketersediaan; (b) jenis yang dimanfaatkan; (c) bentuk penguasaan; 
(d) pengetahuan pengelolaan; (e) bentuk kerusakan; dan (f) konflik 
dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. 
Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kesamaan: 

a. Karakteristik bentang alam; 

b. Daerah aliran sungai; 

c. Iklim; 

d. Flora dan fauna; 

e. Sosial budaya; 
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f. Ekonomi; 

g. Kelembagaan masyarakat; dan 

h. Hasil inventarisasi lingkungan hidup. 

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat 
potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH 
memperhatikan: (a) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (b) 
sebaran penduduk; (c) sebaran potensi sumber daya alam; (d) kearifan 
lokal; (e) aspirasi masyarakat; dan (f) perubahan iklim. RPPLH memuat 
rencana tentang: (a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya 
alam; (b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi 
lingkungan hidup; (c) pengendalian, pemantauan, serta 
pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (d) adaptasi 
dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 
 
PEMELIHARAAN 
Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: 

a. Konservasi sumber daya alam; 

b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau 

c. Pelestarian fungsi atmosfer. 

 
Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: 

a. Perlindungan sumber daya alam; 

b. Pengawetan sumber daya alam; dan 

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 

 
Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang 
tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pelestarian fungsi 
atmosfer meliputi: 

a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

b. Upaya perlindungan lapisan ozon; dan 

c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam. 
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PENGAWASAN 
Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional. Pejabat pengawas lingkungan hidup 
berwenang: 

a. Melakukan pemantauan; 

b. Meminta keterangan; 

c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlukan; 

d. Memasuki tempat tertentu; 

e. Memotret; 

f. Membuat rekaman audio visual; 

g. Mengambil sampel; 

h. Memeriksa peralatan; 

i. Memeriksa instalasi dan/atau alat 

j. Transportasi; dan/atau 

k. Menghentikan pelanggaran tertentu. 

 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi 
administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika 
dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 
Sanksi administratif terdiri atas: 

a. Teguran tertulis; 

b. Paksaan pemerintah; 

c. Pembekuan izin lingkungan; atau 

d. Pencabutan izin lingkungan. 

 
PENEGAKAN HUKUM 
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 
bertugas dan Berwenang melakukan penegakan hukum. Dalam rangka 
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, 
dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai 
negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum 
terpadu diatur dengan peraturan perundangundangan. 
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Kebijakan upaya pengelolaan lingkungan 
hidup telah disusun sedemikian rupa, 

namun mengapa permasalahan 
lingkungan masih terjadi? 

Mari renungkan upaya apa yang dapat 
kita lakukan untuk pengelolaan 

lingkungan... 

 

RANGKUMAN 
1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

2. 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. 

3. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: Inventarisasi 

lingkungan hidup; Penetapan wilayah ekoregion dan Penyusunan 

RPPLH. 

4. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: 

konservasi sumber daya alam; pencadangan sumber daya alam; 

dan/atau pelestarian fungsi atmosfer 
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ISTILAH PENTING 

Adaptasi : Upaya penyesuaian terhadap kejadian 
bencana alam. 

Konservasi : Upaya pemeliharaan dan perlindungan 
lingkungan untuk mencegah kerusakan 
dan kemusnahan. 

Mitigasi :  Upaya Pencegahan atau mengurangi 
potensi risiko bencana. 

PPLH : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

RPPLH : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
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Tanda ingat ke anak cucu,  
Merusak hutan hatinya malu 
 
Tanda ingat ke hari tua,  
Laut dijaga, bumi dipelihara 
 
Tanda ingat ke hari kemudian,  
Taat menjaga laut dan hutan 
-------- 
Tunjuk Ajar melayu 
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RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 
1. Menjelaskan berbagai kebijakan dan landasan hukum 

dalam pengelolaan lingkungan hidup 

2. Menjelaskan pengertian konsep dasar etika lingkungan 

3. Menjelaskan macam-macam dan prinsip etika lingkungan 

 

KONTEN MATERI 
1. Konsep dasar Etika Lingkungan 
2. Macam-macam dan Prinsip Etika Lingkungan 
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5.1 KONSEP DASAR ETIKA LINGKUNGAN 
 

“Kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik  
secara global maupun nasional, bersumber  
dari perilaku manusia”. 
 - Sony Keraf (2002) - 

 

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin 
disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh 
umat manusia. Setiap fenomena permasalahan lingkungan hidup pada 
dasarnya merupakan masalah moral atau perilaku manusia, bukan 
semata-mata persoalan teknis. Menurut Naess (1993) krisis lingkungan 
dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara 
pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang fundamental dan 
radikal. Oleh karena itu perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. 
Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, hutan, 
atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia 
yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan hanya mementingkan 
diri sendiri. Etika lingkungan hidup dibutuhkan untuk menuntun 
manusia dalam berinteraksi dengan alam semesta. 

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, 
yang juga berarti adat kebiasaan. 

 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang 
ada di sekitar manusia yang 
mempengaruhi kelangsungan kehidupan 
kesejahteraan manusia dan makhluk 
hidup lain baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung. 

 
Etika lingkungan adalah Kebijaksanaan atau pemikiran kritis dan 
mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral terhadap 
berbagai persoalan bidang lingkungan. Hal-hal tentang penerapan 
etika lingkungan, meliputi: 
o Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak 

terpisahkan sehngga perlu menyayangi semua kehidupan dan 
lingkungannya selain dirinya sendiri. 
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o Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu 
berupaya untuk emnjaga terhadap pelestarian , keseimbangan dan 
keindahan alam. 

o Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas 
termasuk bahan energy. 

o Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga 
untuk makhluk hidup yang lain. 

 

 

5.2 MACAM-MACAM DAN PRINSIP ETIKA 

LINGKUNGAN  
 

Etika lingkungan hidup dibutuhkan untuk menuntun manusia dalam 
berinteraksi dengan alam semesta. Secara sederhana Ekawati (2009) 
menguraikan etika lingkungan atau disebut sebagai etika ekologi 
terbagi menjadi dua yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi 
dalam. 

 

Etika Ekologi Dangkal 

Etika Ekologi Dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang 
menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan 
manusia, yang bersifat antroposentris. Etika Ekologi Dangkal ini 
biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme serta 
ilmu pengetahuan mekanistik yang kemudian diikuti dan dianut oleh 
banyak ahli lingkungan. Kebanyakan para ahli lingkungan ini memiliki 
pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia. 

Etika ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu etika antroposentris yang 
menekankan segi estetika dari alam dan etika antroposentris yang 
mengutamakan kepentingan generasi penerus. Etika ekologi dangkal 
yang berkaitan dengan kepentingan estetika didukung oleh dua 
tokohnya yaitu Eugene Hargrove dan Mark Sagoff. Menurut mereka 
etika lingkungan harus dicari pada aneka kepentingan manusia, secara 
khusus kepentingan estetika. Sedangkan etika antroposentris yang 
mementingkan kesejahteraan generasi penerus mendasarkan pada 
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perlindungan atau konservasi alam yang ditujukan untuk generasi 
penerus manusia. 

Etika yang antroposentris ini memahami bahwa alam merupakan 
sumber hidup manusia. Etika ini menekankan pada beberapa hal yaitu : 
(1) Manusia terpisah dari alam. (2) Mengutamakan hak-hak manusia 
atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. (3) 
Mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. (4) 
Kebijakan dan manajemen sunber daya alam untuk kepentingan 
manusia. (5) Norma utama adalah untung rugi. (6) Mengutamakan 
rencana jangka pendek. (7) Pemecahan krisis ekologis melalui 
pengaturan jumlah penduduk khususnya dinegara miskin. (8) 
Menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. 

 

Etika Ekologi Dalam 

Etika Ekologi Dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang 
melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan 
kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai 
arti dan makna yang sama. Etika ekologi ini memiliki prinsip yaitu bahwa 
semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan dan karena itu memiliki 
hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup, 
dan hak untuk berkembang. Premisnya adalah bahwa lingkungan moral 
harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan komunitas 
yang lebih luas. Komunitas yang lebih luas disini 

maksudnya adalah komunitas yang menyertakan binatang dan 
tumbuhan serta alam Menurut pandangan etika ini alam memiliki fungsi 
sebagai penopang kehidupan. Untuk itu lingkungan patut dihargai dan 
diperlakukan dengan cara yang baik. Etika ini juga disebut Etika 
Lingkungan Ekstensionisme dan Etika Lingkungan Preservasi. Etika ini 
menekankan pemeliharaan alam bukan hanya demi manusia tetapi juga 
demi alam itu sendiri. Karena alam disadari sebagai penopang 
kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Untuk itu manusia dipanggil 
untuk memelihara alam demi kepentingan bersama. 

Secara umum etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut : (1) 
Manusia adalah bagian dari alam. (2) Menekankan hak hidup makhluk 
lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh 
diperlakukan sewenang-wenang. (3) Prihatin akan perasaan semua 
makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. (4) 
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Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. (5) Alam harus 
dilestarikan dan tidak dikuasai. (6) Pentingnya melindungi 
keanekaragaman hayati. (7) Menghargai dan memelihara tata alam. (8) 
Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. (9) Mengkritik 
sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu 
sistem mengambil sambil memelihara.  

Berdasarkan fokus perhatiannya, etika lingkungan ini dapat 
dikelompokkan menjadi: Neo-Utilitarisme, Zoosentrisme, 
Biosentrisme, dan Ekosentrisme. 

 

Etika Lingkungan Neo-Utilitarisme merupakan pengembangan etika 
utilitarisme Jeremy Bentham yang menekankan kebaikan untuk semua. 
Dalam konteks etika lingkungan maka kebaikan yang dimaksudkan, 
ditujukan untuk seluruh makhluk. Tokoh yang memelopori etika ini 
adalah Peter Singer. Dia beranggapan bahwa menyakiti binatang dapat 
dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral.  

Etika Lingkungan Zoosentrisme adalah etika yang menekankan 
perjuangan hak-hak binatang, karenanya etika ini juga disebut Etika 
Pembebasan Binatang. Tokoh bidang etika ini adalah Charles Brich. 
Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati 
kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah 
dari penderitaan. Sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang, 
dan penderitaan binatang dijadikan salah satu standar moral. Menurut 
The Society for the Prevention of Cruelty to Animals, perasaan senang 
dan menderita mewajibkan manusia secara moral memperlakukan 
binatang dengan penuh belas kasih. 

Etika Lingkungan Biosentrisme adalah etika lingkungan yang lebih 
menekankan kehidupan sebagai standar moral. Salah satu tokoh 
penganutnya adalah Kenneth Goodpaster. Menurut Kenneth rasa 
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senang atau menderita bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Bukan 
senang atau menderita, akhirnya, melainkan kemampuan untuk hidup 
atau kepentingan untuk hidup. Kepentingan untuk hidup yang harus 
dijadikan standar moral. Sehingga bukan hanya manusia dan binatang 
saja yang harus dihargai secara moral tetapi juga tumbuhan. Menurut 
Paul Taylor, karenanya tumbuhan dan binatang secara moral dapat 
dirugikan atau diuntungkan dalam proses perjuangan untuk hidup 
mereka sendiri, seperti bertumbuh dan bereproduksi. 

Etika Lingkungan Ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang 
menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam 
ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu 
dengan yang lain secara mutual. Planet bumi menurut pandangan etika 
ini adalah semacam pabrik integral, suatu keseluruhan organisme yang 
saling membutuhkan, saling menopang dan saling memerlukan. 
Sehingga proses hidup-mati harus terjadi dan menjadi bagian dalam 
tata kehidupan ekosistem. Kematian dan kehidupan haruslah diterima 
secara seimbang. Hukum alam memungkinkan makhluk saling 
memangsa diantara semua spesies. Ini menjadi alasan mengapa 
manusia boleh memakan unsur-unsur yang ada di alam, seperti 
binatang maupun tumbuhan. Menurut salah satu tokohnya, John B. 
Cobb, etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan 
individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. 

Veer et al. (1986) menguraikan Pandangan Baru Terhadap Alam sebagai 
berikut : 

1. Manusia hanyalah bagian kecil dari alam ini, tetapi tindakannya 
menyebabkan gangguan keseimbangan ekologi.  

2. Perlu mengganti paradigma manusia sebagai sang penakluk 
komunitas alam dengan paradigma manusia sebagai anggota dari 
komunitas alam. Sehingga manusia mampu menghargai anggota 
lain di dalam komunitas ekosistem. 

3. Suatu faktor penyebab terpenting yang perlu diperhatikan dalam 
proses terjadinya perusakan lingkungan oleh manusia adalah 
faktor ekonomi.  

4. Diperlukan adanya perubahan sikap manusia secara mendasar 
dalam memperlakukan alam. Perubahan yang menyangkut nilai, 
dari nilai hubungan manusia dengan alam yang bersifat ekonomis 
ke nilai hubungan yang dilandasi oleh sikap menghargai alam 
sebagai bagian dari hidup manusia.  
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5. Begitu baiknya alam ini hingga mampu menciptakan spesies-
spesies yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Di dalam 
alam juga tercipta simbiosis-simbiosis. Tumbuhan, binatang dari 
yang paling kecil hingga yang terbesar dan manusia, terjalin dalam 
jaringjaring rantai makanan.  

6. Ada beberapa pemikir yang menyatakan bahwa hanya mereka 
yang bertindak sesuai kewajibanlah yang mempunyai hak. 
Meskipun demikian anak cucu keturunan manusia yang nantinya 
mendiami bumi ini, juga mempunyai hak atas alam ini sama dengan 
kita.  

7. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai 
hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan 
kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini, 
sehingga juga mempunyai hak untuk hidup.  

8. Permasalahan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan 
manusia yang disebut teknik, suatu cara membuat sesuatu. Teknik 
kemudian dipelajari untuk tujuan tertentu dan dinamakan 
teknologi. Penggunaan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia 
dibedakan dalam dua sifat : eksploitatif dan konstruktif. 
Eksploitatif maksudnya manusia mengambil segala sesuatu dari 
alam tanpa mengganti atau mengembalikannya ke alam. 
Sedangkan konstruktif adalah pengambilan hasil alam dengan 
memperhitungkan kelestariannya, maka harus diikuti dengan 
tindakan memperbarui. 

9. Sulitnya masalah ini dipecahkan adalah karena eksploitasi ini 
diorganisasi dan dipakai bukan sekadar memenuhi kebutuhan 
hidup tapi untuk menumpuk harta demi kepentingan egoisme. 
Sudah sepantasnya manusia sadar kalau semua akibat eksploitasi 
ini akan berbalik dan merugikan diri manusia sendiri.  

Prinsip-prinsip etika lingkungan, meliputi: (1) Sikap hormat terhadap 
alam (respect for nature); (2) Prinsip tanggung jawab (moral 
responsibility for nature); (3) Solidaritas kosmis (cosmic solidarity); (4) 
Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (caring for nature); 
(5) Prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu; (6) Prinsip hidup 
sederhana dan selaras dengan alam ; (7) Prinsip keadilan; (8) Prinsip 
demokrasi; (9) Prinsip integritas moral. 
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Gambar 5.1. Prinsip-prinsip etika lingkungan 

 

 

RANGKUMAN 
1. Untuk mengatasi krisis lingkungan dewasa ini dibutuhkan etika 

lingkungan hidup. Etika lingkungan adalah filsafat atau pemikiran 

kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral 

terhadap berbagai persoalan bidang lingkungan.  

2. Etika lingkungan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok 

yaitu etika lingkungan dalam dan etika lingkungan dangkal, di 

mana keduanya berupaya memberi sumbangan dengan 

beberapa norma yang ditawarkan untuk mengungkap dan 

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.  

3. Berdasarkan fokus perhatiannya, etika lingkungan ini dapat 

dikelompokkan menjadi: Neo-Utilitarisme, Zoosentrisme, 

Biosentrisme, dan Ekosentrisme.  

4. Prinsip-prinsip etika lingkungan, meliputi: (1) Sikap hormat 

terhadap alam (respect for nature); (2) Prinsip tanggung jawab 

(moral responsibility for nature); (3) Solidaritas kosmis (cosmic 



BAB VI | Etika Pengelolaan Lingkungan 

121 

solidarity); (4) Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap 

alam (caring for nature); (5) Prinsip tidak merugikan alam secara 

tidak perlu; (6) Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam; 

(7) Prinsip keadilan; (8) Prinsip demokrasi; (9) Prinsip integritas 

moral. 

 

 

ISTILAH PENTING 

Antroposentris : Etika yang memahami bahwa alam 
merupakan sumber hidup manusia. 

Biosentrisme : Etika lingkungan yang lebih menekankan 
kehidupan sebagai standar moral. 

Ekosentrisme : Etika yang menekankan keterkaitan 
seluruh organisme dan anorganisme dalam 
ekosistem. 

Etika Lingkungan : Kebijaksanaan atau pemikiran kritis dan 
mendasar tentang ajaran-ajaran dan 
pandangan moral terhadap berbagai 
persoalan bidang lingkungan. 

Neo-Utilitarisme : Etika yang menekankan kebaikan untuk 
semua. 

Zoosentrisme : Etika yang menekankan perjuangan hak-
hak binatang. 
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Apa tanda Melayu berakal 
Ilmu dituntut menjadi bekal 
Ilmu dituntut menjadi amal 

 
------- 

Tunjuk Ajar Melayu 
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  Siapa merusak hutan dan tanah 
Akalnya bengkok hatinya serakah 
 
Siapa merusak laut dan sungai 
Itulah tanda buruk perangai 
 
Siapa merusak rimba larangan 
Tanda tak ingat hari kemudian 
 
Siapa merusak danau dan tasik 
Tanda hatinya sudah fasik 
-------- 
Tunjuk Ajar Melayu 
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RUANG LINGKUP 
1. Mengemukakan konsep kearifan lokal. 

2. Mengumpulkan berbagai contoh kearifan lokal pada 

bidang lingkungan hidup di Provinsi Riau. 

3. Menghubungakan peran kearifan lokal dalam mendukung 

upaya pengelolaan lingkungan yang didukung dengan 

contoh kasus di Provinsi Riau. 

 

MUATAN MATERI 
Membahas tentang konsep dasar kearifan lokal, pendekatan 
kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 
disertai berbagai contoh kearifan lokal di Provinsi Riau. 
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6.1 KONSEP DASAR KEARIFAN LOKAL 
 
Setiap masyarakat pada suatu daerah pada dasarnya memiliki 
pengetahuan lokal (local expertice) dalam melakukan sesuatu yang 
berkaitan dengan kehidupan. Kemampuan ini terbentuk dari berbagai 
pengalaman-pengalaman kehidupan seiring perjalanan waktu yang 
yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Misalnya: jenis kayu 
apa yang baik dan tahan jika digunakan sebagai bahan baku pembuatan 
jalur, bagaimana pengambilan madu pada pohon sialang yang memiliki 
ketinggian mencapai 20-30 m. Pengetahuan dan pengalaman ini 
berkembang dalam kehidupan sehari-hari dan diturunkan dari 
orangtua/ninik mamak ke generasi selanjutnya (anak-anak dan cucu-
cucunya). Nilai-nilai pengetahuan tersebut dikenal dengan kearifan 
lokal. 

 
Gambar 6.1. Diagram alir proses keberadaan dan pembentukan kearifan 

lokal (Oktaviani, 2015) 

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, 
pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang 
menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas 
ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, 
diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus 
membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam 
maupun gaib (Keraf, 2006). 

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai 
kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. 
Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap 
lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud 
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pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai 
budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan 
hidupnya.  

Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang 
ada dalam masyarakat yang diwariskan secara turun temurun menjadi 
pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya 
yang diketahui sebagai kearifan lokal suatu masyarakat, dan melalui 
kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan menghadapi berbagai 
krisis yang menimpanya. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk 
dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga 
keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat 
melestarikan lingkungannya.  

Kearifan lokal dimaknai sebagai pandangan hidup dan ilmu 
pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud 
aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 
berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan (Fajarini,2014). 
Kearifan lokal memiliki keterkaitan antara adat istiadat dan hukum 
adat. Keterkaitan antara adat istiadat, hukum adat, dan kearifan lokal 
disajikan pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 6.2. Keterkaitan Antara Adat Istiadat, Hukum Adat, dan Kearifan 

Lokal (Prabandani, 2011) 

Unsur-unsur persinggungan antara adat istiadat, hukum adat dan 
kearifan lokal. Keterkaitan ketiga unsur tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
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Tabel 6.1. Unsur-Unsur Antara Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kearifan 

Lokal 

 Pengertian Unsur-unsur Sifat 

Adat 
Istiadat 

Kebiasaan masyarakat dan 
peraturan pedoman hidup 
pada masyarakat yang 
diterima generasi sekarang 
dari generasi dahulu. 

Kebiasaan, 
peraturan dan 
pedoman hidup 

Makrososial 
konsepsional 

Hukum 
Adat 

Adat istiadat yang memiliki 
akibat hukum 

Adat istiadat, 
akibat hukum 

Mikrososial, bagian 
dari adat istiadat 
yang memiliki 
akibat hukum 

Kearifan 
Lokal 

Nilai-nilai, norma, hukum 
dan pengetahuan yang 
dibentuk oleh 
kepercayaan, nilai 
tradisional, dan 
pengalaman yang 
diwariskan oleh leluhur 
yang membentuk sistem 
pengetahuan lokal dalam 
kehidupan oleh 
masyarakat tertentu. 

Nilai, norma, 
hukum dan sistem 
pengetahuan lokal 
dan pemecahan 
permasalahan 
dalam kehidupan 

Makrososial, 
metodologis dapat 
berasal dari adat 
istiadat 

(Prabandani, 2011) 

Kearifan lokal yang terbentuk atas berbagai interaksi antar masyarakat 
akan membentuk sebuah pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu 
sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-
aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus 
dalam kehidupan masyarakat. Komponen utama pranata sosial yakni 
aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan norma yang mengatur 
aktivitas masyarakat dan seperangkat aturan yang berpedoman pada 
kebudayaan masyarakat lokal. Sistem pranata sosial dalam kearifan 
lokal dapat terbentuk melalui kesepakatan bersama baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis. Umumnya sistem pranata sosial dalam kearifan 
lokal memiliki pimpinan adat yang khas pada suatu daerah.  
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Gambar 6.3. Komponen Pranata Sosial 

Secara umum keberadaan pranata sosial dalam berfungsi: 

o Menjaga keutuhan masyarakat 

o Sebagai konstrol sosial 

o Memberikan pedoman anggota masyarakat.  
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6.2 PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL 

DALAM UPAYA PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP  
 

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, 
pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang 
menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas 
ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, 
diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus 
membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam 
maupun gaib (Keraf, 2006). 

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai 
kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. 
Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap 
lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud 
pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai 
budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan 
hidupnya.  

Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang 
ada dalam masyarakat yang diwariskan secara turun temurun menjadi 
pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya 
yang diketahui sebagai kearifan lokal suatu masyarakat, dan melalui 
kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan menghadapi berbagai 
krisis yang menimpanya. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk 
dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga 
keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat 
melestarikan lingkungannya. 

Masyarakat lokal sangat mengenal dengan baik lingkungan 
disekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami 
disekitarnya, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara 
harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan 
sumberdaya alam secara berkelanjutan. Kearifan masyarakat tersebut 
dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan memiliki nilai-
nilai luhur dan perwujudan dari upaya konservasi oleh masyarakat.  

Nababan (1995) mengemukakan kearifan lokal memiliki prinsip-prinsip 
konservasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, sebagai berikut: 
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Gambar 6.4. Prinsip-prinsip Konservasi yang Dimiliki Dalam Kearifan Lokal 

1. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) Hubungan 
manusia dengan alam sekitarnya.  

2. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan 
atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan 
bersama (communal property resource).  

3. Sistem pengetahuan masyarakat setempat (local knowledge 
system) yang memberikan kemampuan memecahkan masalah 
dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas.  

4. Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat 
guna dan hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam 
setempat. 

5. Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa 
mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan yang 
berlebihan. 

6. Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil sumber daya alam milik 
bersama yang mencegah munculnya kesenjangan antar 
masyarakat. 
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Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
diamanahkan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan 
melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan 
pengelolaan lingkungan yang dilakukan harus harus memperhatikan 
beberapa hal diantaranya:  

1. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;  

2. Sebaran penduduk;  

3. Sebaran potensi sumber daya alam;  

4. Kearifan lokal;  
5. Aspirasi masyarakat; dan  

6. Perubahan iklim. 

Selain itu, salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup adalah asas kearifan lokal. Asas kearifan lokal yang 

dimaksud dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat. Kearifan lokal menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup secara lestari.  
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6.3 KEARIFAN LOKAL RIAU DALAM 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

Provinsi Riau memiliki kekayaan kearifaan lokal yang tinggi. Setidaknya 
jika ditinjau berdasarkan sebaran masyarakat suku asli (komunitas adat 
terpencil) yang dipublikasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, Provinsi 
Riau memiliki 5 suku asli yang tersebar di beberapa wilayah 
Kabupaten/Kota.  

 

 

Masyarakat Suku Asli Sebaran (Kabupaten) 

1. Masyarakat Suku Talang Mamak  Indragiri Hulu 

2. Masyarakat Suku Sakai  Bengkalis 

3. Masyarakat Suku Bonai  Rokan Hulu 

4. Masyarakat Suku Akit  Bengkalis 

5. Masyarakat Suku Laut (Duano)  Indragiri Hilir 
(Diolah dari Data Dinas Sosial Provinsi Riau, 2017) 
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6.3.1 KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU ASLI 

(KOMUNITAS ADAT TERPENCIL) RIAU  
Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang 
bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam 
jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Masing-
masing masyarakat suku asli yang terdapat di Provinsi Riau, baik Talang 
Mamak, Sakai, Bonai, Akit dan Duano memiliki berbagai kearifan lokal 
dalam pengelolaan sumber daya alam.  

A. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Talang Mamak 
Masyarakat Talang Mamak umumnya memiliki kepercayaan yang 
mereka sebut dengan Islam langkah lama (orang darat) disebut Talang 
Mamak dan Islam langkah baru (mengalih) yang disebut orang melayu, 
orang Talang Mamak yang masih menganut langkah lama mereka 
mengenal Islam tetapi belum manjalankan syariat Islam. Islam langkah 
lama dengan ciri khas masyarakat adatnya yaitu mempercayai mitos-
mitos secara turun temurun. Uniknya mitos-mitos ini menjadi sebagai 
sumber pengetahuan, nilai, norma dan etika bagi mereka dalam 
kehidupan sehari-hari dan selalu merujuk kepada apa yang diwariskan 
oleh leluhur mereka. Warisan-warisan dari leluhur yang mereka sebut 
sebagai aturan adat ini yang mengatur semua lini kehidupan mereka 
mulai dari pesta kawin, menanam padi, membuat ladang, upacara 
kematian, memilih bibit sampai menentukan hari baik untuk 
beraktifitas.  

  

Gambar 6.5. Rumah Masyarakat Suku Talang Mamak, di Kabupaten 

Indragiri Hulu 

Sebagian wilayah adat Talang Mamak sudah ada Pemerintahan Desa, 
tetapi mereka masih memiliki pemerintahan adat yang sampai saat ini 
masih dipatuhi. Struktur pemerintahan adat Talang Mamak yang 
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tertinggi adalah Patih dan dalam kesehariannya Patih dibantu oleh 
perangkat-perangkat. 

Tabel 6.2. Penegakan Hukum Adat Suku Talang Mamak yang 

Mencerminkan Upaya Konservasi Lingkungan 

Hukum 
Dan 

Sanksi 
Adat 

Jenis Kesalahan 
Bahan Dan Alat-Alat Dalam 

Sanksi Adat 

Setahil 
Sepaha  

Menduduki (mendirikan bangunan 
atau bercocok tanam) tanah tanpa 
izin dari yang punya seperti ketua 
adat, mangku, Batin.  
 

- Pinggan 6 buah  
- Mangkuk 2 buah  
- Tempat sirih (Tangkalang)  
- Beras  
- Ayam  
- Keris  
 

2 Tahil  Membakar dengan sengaja tanaman 
yang tidak menghasilkan buah 
seperti; meranti, balam, kepas, 
kulim, sungkup, medang, sanduk-
sanduk, dll.  
 

- Pinggan 6 buah  
- Mangkuk 3 buah  
- Tempat sirih (tengkalang)  
- Beras  
- Ayam  
- Keris 
 

3 Tahil  - Mencuri tanaman menghasilkan 
buah  

- Membakar pohon durian, 
kedondong, dan kepayang.  

- Mencuri, menumbang dan 
membakar tanaman yang tidak 
menghasilkan buah Mencuri 
buah-buahan  

 

- Pinggan 16 buah  
- Mangkuk 4 buah  
- Beras 10kg atau 3 Gantang  
- Ayam (tergantung 

kemampuan)  
- Keris 3 buah  
 

4 Tahil  Membakar atau menumbang pohon 
kedondong dan kepayang atau 
terkena tumbang pohon lain  
 

- Pinggan 21 buah  
- Mangkuk 5 buah  
- Tempat sirih (teggalang)  
- Beras  
- Ayam  
- Keris  
- Kain 36 lembar  
- Gelang perak 1 buah  

7 Tahil  Mencuri, menebang, mengambil dan 
merusak dirimba puaka  
 

Anggaran pembelian alat 12 
juta ditambah pohon Sialang  
 

(Nurman, et. al., 2014) 

 

Bentuk lain kearifan lokal masyarakat talang mamak terlihat dari sistem 
perladangan yang dilakukan. Berladang bagi Masyarakat Talang 
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Mamak merupakan sumber keamanan bahan makanan penopang 
ekonomi dalam kehidupan. Setiap proses kegiatan berladang memiliki 
nilai-nilai kearifan yang didapat dari nenek moyang secara turun 
temurun. Bentuk kearifan tersebut diantaranya adalah: 

1. Penggunaan peralatan sederhana yang ramah lingkungan dan hemat 

energi, seperti; menggunakan beliung, parang, kampak, tajak, tuai, 

bakul, jombak, dan kopuk. 

2. Sistem peladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Talang 

Mamak umumnya bersifat rotasi pemakaian lahan atau dikenal 

dengan istilah lokal perladangan gilir-balik (rotational cultivation). 

3. Tahapan suksesi perladangan berpindah berdasarkan kearifan lokal 

Talang Mamak dimulai dari lahan primier (talang), sesap (sosap), 

belukar (beluka).  

Sistem perladangan berpindah dapat menjaga kelestarian ekosistem, 
yaitu adanya suksesi alami. Berdasarkan hasil analisis tanah pada tiga 
tahapan suksesi diketahui bahwa lahan-lahan yang diberakan 
(bersuksesi secara alami) lebih lama, mempunyai tingkat kesuburan 
yang lebih baik dibandingkan lahan yang lebih muda usia 
pemberaannya. perladangan berpindah yang gilir balik, pada hutan 
sekunder, tidak ditebang habis dan budaya regeneratif, bekerja 
bersama-sama, dan diatur hukum adat untuk menjaga kelestarian 
hutan (Nurman, et al., 2014) 

 
Gambar 6.6. Kegiatan Perladangan Masyarakat Talang Mamak 

(http://fwatcher.fwi.or.id) 
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Lebih baik mati anak, daripada mati adat  
Harta di hutan dikuak dibagi  

Harta di rumah tembilang ditempa 
Harta pembawa dibawa pulang 

Anak jantan disemendakan anak betina ditelikurkan 
Mengambek dak memintak, menyangkang dak betanya 

Menjaring dak bebungkal, dan bekata dak bebaris 
------- Petatah Petitih Suku Talang Mamak------- 

 
 

B. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Sakai 
Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan Suku 
bangsa Melayu lainnya di Riau. Orang Sakai yang kita temui di Riau 
adalah Sakai dengan kebudayaan yang telah mengalami akulturasi 
dengan kebudayaan lainnya. Menurut catatan naskah bahwa sebelum 
dibentuknya budaya sekarang masyarakat sakai selalu hidup 
menyendiri didalam hutan belantara ”Batin Selapan” yang sukar 
dicapai oleh orang luar dan hanya dikunjungi oleh segelintir orang 
Melayu. 

 
Gambar 6.7. Masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau, Kab. Bengkalis 

(https://www.mapalaptm.com) 

Suku Sakai memiliki aturan-aturan yang bisa menjamin kelestarian 
hutan dan sungai. Salah satu cara yang dipakai untuk menjaga ekologi 
hutan dan perairan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 6.3. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Sakai dalam Pemanfaatan dan 

Pelestarian Hutan dan Sungai 

Tujuan Pengelolaan Nilai Dan Norma Kearifan Lokal Yang Berlaku 

Pemanfaatan hutan 
dan sungai 

Menetapkan zonifikasi lahan yang ketat. Hutan ulayat 
masyarakat sakai dibagi dalam beberapa kategori yaitu 
hutan adat, hutan larangan dan hutan perladangan. 

Pelestarian hutan Menerapkan sanksi kepada anak-kemenakan yang 
melakukan penebangan pohon dan perusakan lingkungan. 

Jual beli lahan sebagai aib yang akan memberi malu pada 
suku. 

Sumpah serapah Suku Sakai Bagi Perusak Hutan 

(Effendi, 2017) 

Menetapkan zonifikasi lahan yang ketat. Hutan ulayat masyarakat sakai 
dibagi dalam beberapa kategori yaitu hutan adat, hutan larangan dan 
hutan perladangan. Hutan adat hanya boleh diambil rotannya, damar 
dan madu lebah, tetapi pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. 
Sedangkan hutan larangan, yang biasanya berada di bantaran sungai, 
sama sekali tidak boleh diusik. Hutan perladangan boleh ditebang 
untuk ladang dengan sistem rotasi.  

Menerapkan sanksi kepada anak-kemenakan yang melakukan 
penebangan pohon dan perusakan lingkungan. Di mana dalam 
membuka ladang dulu ada istilah darah ganti darah, nyawa diganti 
nyawa. Artinya jika menebang pohon ada tunggulnya maka harus 
diganti dengan pohon lain, sehingga pohon tetap ada. Ada pohon 
ditebang, maka di samping pohon itu ditanam pohon baru, fungsinya 
untuk melindungi tanaman yang ada di sekitarnya seperti kacang 
panjang, dan lain sebagainya. Selain itu, jual beli lahan itu dianggap aib 
yang akan memberi malu pada suku. Pelanggaran terhadap konsensus 
bersama itu pun ada sanksinya. 

 

Ke rimba tak dapat makan, ke laut tak dapat minum  
bertelur busuk, beranak mati 

Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar 
di tengah-tengah dilarik kumbang 

----Sumpah Serapah Suku Sakai Bagi Perusak Hutan---- 
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C. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Laut (Duano) 
Suku Laut terkenal sebagai representasi masyarakat bahari, yakni 
masyarakat yang memiliki jiwa bahari dengan tradisi menjadikan laut 
sebagai basis terbentuknya kebudayaan. Hal ini disebabkan Suku Laut 
dulunya hidup berkelana menangkap ikan dengan sampan yang 
mereka istilahkan dengan “berkajang” yang ternyata juga sekaligus 
berfungsi sebagai rumah, sehingga semua aktivitas kehidupan 
dilakukan di atas sampan tersebut. Namun demikian, saat ini sulit 
ditemukan pola hidup Suku Laut yang demikian, sebaliknya mereka 
sudah hidup menetap di sepanjang wilayah pesisir.  

Tabel 6.4. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Duano dalam Pemanfaatan 

dan Pelestarian Sumberdaya Pesisir 

Tujuan 
Kegiatan 

Nilai Dan Norma Kearifan Lokal Yang Berlaku 

Pemanfaatan 
Sumberdaya 
Pesisir 

Penentuan waktu, cuaca dan musim dalam melakukan 
penangkapan ikan 

Mempertahankan penggunaan alat tangkap 
tradisional dalam menangkap ikan dan kerang 

Menentukan kawasan boleh menebang bakau 

Pelestarian 
Sumberdaya 
Pesisir 

Upacara penghormatan terhadap laut 

Tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba  

Menganggap wilayah tertentu sebagai wilayah keramat 

Menganggap tabu makan bertaburan dan membuang 
rimah/sampah atau tidak sopan di laut. 

Menjaga hutan bakau yang berada di kawasan pinggir pantai 

Pengambilan hasil laut dilakukan dengan menggunakan 
teknologi yang sederhana yang ramah lingkungan 

(Zulkarnain, 2009) 

  
Gambar 6.8. (a) Kondisi Tempat Tinggal Masyarakat Duano di Kab. 

Indragiri Hilir; (b) Aktifitas masyarakat Duano mencari kerang 

di pantai 
(http://www.riaumagz.com) 
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D. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Akit 
Masyarakat Suku Akit tinggal dan hidup di sepanjang aliran sungai dan 
laut. Matapencarian masyarakat akit umumnya memanfaatkan dan 
mengumpulkan berbagai hasil hutan, berburu binatang, pertanian, 
perladangan dan nelayan.  

Suku asli Akit memiliki kearifan lokal dalam kehidupan khususnya dalam 
melestarikan pohon mangrove dan berperilaku ramah lingkungan 
dalam membuat arang kayu mangrove. Bentuk-bentuk kearifan mereka 
adalah memiliki pengetahuan lokal agar cabang kayu mangrove 
tumbuh dengan baik, menggunakan alat tradisional yang ramah 
lingkungan, alat transportasi pengangkut kayu (perahu) yang terbuat 
dari bahan organik yang hemat energi. Selain itu, suku asli akit memiliki 
kearifan lokal dalam membuat tungku arang yang terbuat dari batu 
bata, menggunakan bahan bakar kayu untuk membuat arang dan 
untuk memasak yang hemat energi.  

 

E. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bonai 
Masyarakat Suku Bonai hidup pada pinggiran Sungai Rokan. Sumber 
mata pencaharian utama masyarakat suku Bonai adalah sebagai 
nelayan penangkap ikan khususnya disepanjang sungai Rokan Kanan. 
Bentuk kearifan masyarakat Bonai diantaranya adalah: 

o Teknologi yang digunakan masih tradisional yang sederhana 

seperti “siapang” (tombak mata tiga), “kayo” (pancing yang 

dipasang malam dan akan diambil pagi hari), lukah dan jaring.  

o Hasil tangkapan ikan hanya digunakan untuk konsumsi sendiri, 

dan sebagian dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari.  

o Selain dari sektor perikanan, mereka juga sebagai petani dan 

pengumpul hasil hutan yang sangat tergantung pada alam, 

pekerjaan perkebunan dilakukan secara sub-sistem, khususnya 

tanaman ubi, jeruk dan tanaman muda lainya yang tidak 

mendapatkan perawatan. 

 

 

 

 

 



BAB VI | Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal 

141 

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Suku Asli) 
Provinsi Riau memiliki nilai-nilai luhur kehidupan sehari-hari  

yang peduli terhadap lingkungan... 

Sebagai masyarakat Riau, Sudahkan kita memiliki rasa 
peduli terhadap lingkungan??? 

Mari tingkatkan kepedulian kita  
terhadap lingkungan 

sebagai wujud nilai keluhuran  
masyarakat Riau yang beradat dan berbudaya 

 

 

6.3.2 POTRET KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT RIAU 

DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

Selain contoh-contoh kearifan lokal pada Suku Asli, Provinsi Riau masih 
memiliki berbagai kearifan lokal masyarakat yang tersebar di berbagai 
Kabupaten/Kota. Hasil inventarisasi kearifan lokal masyarakat Riau 
yang berkaitan dengan bidang etnobotani dan lingkungan oleh Wan 
Syafii, et al., (2017) disajikan pada Tabel 6.5. 

Selain itu, hasil inventarisasi kearifan lokal Riau bidang lingkungan, 
menurut Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau dapat 
dikelompokkan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat dan non 
adat. Profil kearifan lokal Riau bidang lingkungan menurut BLH (2014) 
disajikan pada Tabel 3.6. 
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Tabel 6.5. Kumpulan Kearifan Lokal pada Berbagai Kabupaten/Kota yang 

Terdapat di Provinsi Riau 

No 
Kabupaten/ 

Kota 
Kearifan Lokal 

1 Kampar o Hutan larangan adat Rumbio 
o Tradisi mauwoo dalam pengelolaan danau bakuok Di Desa 

Aursati Kecamatan Tambang 
o Hutan Ulayat Rimbo 7 Danau (Buluh Cina)  

2 Kuantan 
Singingi 

o Pacu jalur, mendidik masyarakatnya untuk selalu menjaga 
dan memelihara pohon bahan baku sampan jalur di Rimbo 
Gano 

o Lubuk larangan di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan 
Singingi  

o Budaya Pekandangan, artinya peternak membuat 
kandang kolektif berdekatan atau bersebelahan dengan 
kandang yang lain pada lokasi tertentu 

3 Rokan Hulu o Tradisi menumbai lebah di hutan kepungan sialang. 
o Kearifan lokal Suku Bonai.  
o Lubuk larangan Sungai Kaiti, konsep pelestarian sumber 

daya perairan. 

4 Pelalawan o Menumbai merupakan kegiatan mengambil madu lebah di 
Pohon Sialang. 

o Hutan Tanah Ulayat Suku Petalangan. 

5 Siak o Pelestarian madu sialang dengan upacara menumbai pada 
masyarakat desa perincit kecamatan pusako 

6 Bengkalis o Kearifan lingkungan suku hutan, yang dikembangkan 
dalam berbagai bentuk terutama dalam lingkup aktivitas 
ekonomi dipatuhi secara ketat. 

o Pengetahuan tumbuhan obat Suku Sakai  

7 Indragiri 
Hulu 

o Hutan Tanah Ulayat suku Talang Mamak. 
o Menumbai merupakan kegiatan mengambil madu lebah di 

Pohon Sialang. 
o Pemanfaatan tanaman obat oleh Suku Talang Mamak. 

8 Indragiri Hilir o Kearifan Lokal Masyarakat Suku Laut atau Suku Duano 
dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir. 

o Kriteria lahan yang cocok untuk pertanian bagi para 
petani pioner ditentukan oleh Jeluk Mempan.  

o Petani di lahan gambut di Indragiri Hilir mempunyai cara 
mengkonservasi air dengan Tabat Bertingkat. 

(Wan Syafii, et al., 2015) 
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Tabel 6.6. Profil Kearifan Lokal Riau Bidang Lingkungan 

Kearifan 
Lokal 

Uraian 

Kearifan 
Lokal 
Masyarakat 
Adat 

1. Hutan Larangan Adat 
o Hutan Larangan Adat Rumbio 
o Hutan Adat Talang Mamak 
o Hutan Wisata Alam Buluh Cina 
o Hutan Adat Taratak Air Hitam 
o Rimbo Larangan Jake 
o Hutan Lindung Sentajo 

2. Peletarian Pohon Sialang 
3. Lubuk Larangan 

o Lubuk Larangan Pangkalan Indarung 
o Lubuk Larangan Dusun Ingu 

Lubuk Larangan Kampar Kiri Hilir 

Kearifan 
Masyarakat 
lokal Non 
Adat 

1. Konservasi Mangrove 
o Peletarian Mangrove Bengkalis 
o Pelestarian Mangrove Bandar Bakau Dumai 
o Peletarian Mangrove Sungai Alam 
o Peletarian Bakau Sungai Asam 
o Peletarian Mangrove Anak Setatah 

2. Pengembangan Kampung Iklim Kepenghuluan Mukti Jaya 
(Rokan Hulu) 

3.  Pelestarian Hutan Rimba Sikafir Desa Pawan (Rokan 
Hulu) 

4.  Pelestarian Hutan Alam Jalur Patah (Kuantan Singingi) 

(BLH Prov. Riau, 2014) 

 

A. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat/Ulayat 
Selain pengelolaan hutan adat/ulayat yang dilakukan oleh suku-suku 
asli (Komunitas Adat Terpencil), kegiatan pengelolaan hutan juga 
dilakukan oleh beberapa masyarakat di berbagai Kabupaten/Kota, 
Diantaranya adalah: Hutan larangan adat Rumbio dan Hutan Ulayat 
Rimbo 7 Danau (Buluh Cina) di Kab. Kampar, Hutan Tanah Ulayat Suku 
Petalangan di Kab. Pelalawan, dan Hutan lindung ulayat Sentajo di Kab. 
Kuantan Singingi. 
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Gambar 6.9. Hutan Adat Rumbio, Kab. Kampar 

(http://www.tripriau.com) 

 
Gambar 6.10. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau, Kab. Kampar 

 
Gambar 6.11. Hutan Lindung Ulayat Sentajo, Kab. Kuantan Singingi 
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B. Kearifan Lokal Lubuk Larangan 
Lubuk larangan merupakan wilayah aliran sungai tertentu sebagai 
wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu 
tertentu. Lubuk larangan dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang 
bertujuan menjamin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan 
(terutama sumber daya ikan di perairan umum daratan). Parwati (2012) 
mengemukakan bahwa ada tiga komponen yang berlaku di dalam 
pengelolaan lubuk larangan: mitos, ketentuan hukum adat dan 
kelembagaan adat. Bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang 
berbasis masyarakat tersebut dilakukan dengan cara: 
o Penutupan musim dan area dalam waktu tertentu 

o Peraturan dan pembatasan penangkapan di lubuk larangan  

o Areal atau kawasan diberi batasan dan tanda yang jelas  

o Setiap lubuk larangan memiliki areal yang dilindungi terbatas  

o Pengaturan secara adat ada sanksi (uang,barang atau hukuman 

lainnya)  

o Larangan menangkap ikan dengan alat yang dilarang  

o Laranganmenangkap ikan saat memijah  

o Pengaturan waktu pemanenan 

  
Gambar 6.12. Kegiatan Pemanenan Lubuk Larangan Desa Batu Songgan 

Subayang, Kab. Kampar 

 
(http://www. tribunnews.com) 

Gambar 6.13. Pemanenan Lubuk Larangan Indarung, Kab. Kuantan Singingi 
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C. Kearifan Lokal Mauwo 
Ma’uwo merupakan salah satu kearifan lokal yang berasal dari 
Kabupaten Kampar tepatnya di Danau Bakuok dan Danau Sembat 
(Oktaviani, 2015). Model pengelolaan danau ini: 

o Danau Bakuok dan Danau Sembat ini disebut sebagai Danau 

Larangan. 

o Penangkapan ikan dilakukan sekali setahun (sekitar bulan 

September setiap tahunnya), yang disebut dengan ma’uwo.  

o Sepanjang masa di luar hari ma’uwo, masyarakat dan siapa pun 

dilarang menangkap ikan di danau ini.  

o Pengaturan larangan menangkap ikan, waktu penangkapan ikan, 

pemanfaatan hasil tangkapan ikan, dan kegiatan apa yang akan 

dilaksanakan di danau ini dikendalikan Pemangku Adat 

Kenegerian Tambang.  

o Bagi yang melanggar (menangkap ikan di luar masa ma’uwo) 

akan dikenakan denda biasanya 1 ekor kerbau. 

 
(http://www. tribunnews.com) 

Gambar 6.14. Festival Mauwo Danau Bakuok Desa Aur Sati, Kab. Kampar 

D. Kearifan Lokal Menumbai Madu Sialang 
Menumbai adalah kegiatan pengambilan madu lebah di pohon sialang, 
yaitu sejenis pohon yang tinggi dan merupakan tempat yang disenangi 
oleh lebah liar untuk bersarang, seperti Kayu Kempas (Koompassia 
excels), Kedondong (Spondias dulcis), Rengas (Gluta renghas), Merbau 
(Intsia bijuga), Kayu batu (Homalium sp) dan beberapa jenis lainnya. 

Kearifan kegiatan pengambilan madu sialang ini tersebar pada berbagai 
kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hampir seluruh wilayah memiliki 
kearifan ini. Beberapa diantaranya adalah Pelalawan, Siak, Indragiri 
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Hulu, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir. Beberapa nilai kearifan lokal dalam 
kegiatan menumbai ini adalah: 

o Pada beberapa masyarakat lokal menetapkan pelarangan 

penebangan pohon sialang, dan mekanisme pembagian hasil yang 

disepakati bersama. 

o Memiliki pengetahuan lokal dalam jenis pohon, pengaturan waktu 

dan cara pengambilan madu sialang 

o Pengambilan madu sialang menggunakan alat yang sederhana 

yang ramah lingkungan sepeti timbo (ember), tali panjang, 

tunu/tunam, (sabut kelapa) yang dipasang di ujung galah dan 

dibakar, dan semangkat atau tangga panjang. 

o Kegiatan menumbai dipimpin oleh seorang yang dituakan yang 

disebut dengan juragan tuo (juru panjat) dibantu oleh beberapa 

juru panjat lainnya disebut juragan mudo yang membantu juragan 

tuo di saat menyapu lebah. 

 

  
(https://www.potretnews.com) 

Gambar 6.15. Upacara Menumbai (Pengambilan Madu Sialang) di 
Pelalawan 

E. Kearifan Lokal Dalam Budaya Pekandangan 
Budaya Pekandangan merupakan warisan budaya masyarakat Kuantan 
Singingi dalam beternak kerbau yang sudah berlangsung turun 
temurun sejak awal kemerdekaan. Penggembalaan ternak dilakukan 
berkelompok (kolektif) oleh 4 sampai 6 orang perhari dengan sistem 
bergiliran. Frekuensi giliran menggembalakan ternak tergantung pada 
jumlah anggota kelompok dan ternak yang dimiliki. Tiap-tiap anggota 
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mendapat giliran menggembalakan kerbau 3 sampai 7 hari perbulan, 
tergantung pada jumlah kerbau yang dimiliki. Dengan demikian, 
peternak dapat memanfaatkan sisa waktu ± 3 minggu dalam sebulan 
untuk pekerjaan yang lain. Budaya Pekandangan ini dirasakan oleh 
peternak cukup efektif dalam pemeliharaan ternak. Areal Pekandangan 
seluas 5 – 15 ha hanya merupakan padang penggembalaan sementara), 
sebelum dan sesudah ternak digembalakan di padang penggembalaan 
yang sebenarnya. Jarak areal pekandangan dengan pemukiman 
penduduk antara 0,5 – 1 km. Padang penggembalaan kolektif berjarak 
1 – 3 km dari lokasi pekandangan. Lokasi penggembalaan adalah di 
rawa-rawa, sawah/ladang yang belum ditanam atau di semak-semak 
sekitar wilayah tersebut (Saam, 2011).  

Nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya pekandangan meliputi: 
o Kubangan kerbau sebagai tempat berendam dan menghindar 

dari terik matahari  

o Proteksi gigitan serangga, lumpur yang melekat ditubuh kerbau 

tidak perlu dibersihkan  

o Pohon pelindung sebagai tempat berteduh kerbau sambil makan 

rumput dan pengembala bisa juga berteduh di bawah pohon 

tersebut  

o Penggunaan kayu mati kor akan menghasilkan asap yang banyak 

untuk mengusir nyamuk dan api unggun menyala sampai pagi  

o Penggunaan kayu tore untuk pagar api unggun sebagai preventif 

kerbau tidak cedera atau terbakar kakinya  

o Penggunaan kotoran kerbau yang masih basah untuk api 

unggun, akan menghasilkan asap yang banyak dan penghematan 

bahan bakar kayu  

o Pengetahuan tentang tanda-tanda kerbau yang tidak kenyang 

adalah perut kerbau sebelah kiri masih kempes dan sulit atau 

tidak mau masuk kandang meskipun api unggun sudah 

dinyalakan  

o Mengkonsumsi konji anak lobah (salah satu makanan tradisional 

tanpa zat pengawet. 

o Mendawai, sebagai kegiatan gotong royong memperbaiki pagar 

lokasi perkandangan.  
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Nilai-nilai kearifan tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.  

   
(Zulfan saam, 2011) 

Gambar 6.16.  Kearifan Lokal Pekandangan di Kab. Kuantan Singingi 

 

  

Mari pertahankan dan terapkanlah 
dalam kehidupan, nilai-nilai kearifan lokal 
Masyarakat Riau yang menjunjung tinggi 

budaya konservasi dalam mengelola 
dan memanfaatkan  
sumberdaya alam... 

 

 

RANGKUMAN 
1. Kearifan lokal terbentuk akibat dari interaksi manusia dalam 

pemanfaatan Sumbar daya alam yang ada disekitarnya menjadi 

sebuah pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang di 

wariskan dari generasi ke generasi. 

2. Kearifan lokal memiliki keterkaitan antara adat istiadat dan 

hukum adat. 

3. Kearifan lokal yang terbentuk atas berbagai interaksi antar 

masyarakat akan membentuk sebuah pranata sosial. 

Komponen utama pranata sosial yakni aktivitas untuk 

memenuhi kebutuhan dan norma yang mengatur aktivitas 
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masyarakat dan seperangkat aturan yang berpedoman pada 

kebudayaan masyarakat lokal. 

4. Kearifan lokal memiliki nilai-nilai luhur yang secara alami 

terbentuk dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam 

dan lingkungan disekitarnya.  

5. Kearifan lokal memiliki prinsip-prinsip konservasi dalam 

pengelolaan sumberdaya alam, yaitu: rasa hormat terhadap 

alam, rasa memiliki yang eksklusif, sistem pengetahuan lokal, 

daya adaptasi dan ramah lingkungan, sistem alokasi dan 

peraturan adat, dan pemerataan hasil alam. 

6. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga 

mengharuskan pengintegrasian komponen kearifan lokal. 

7. Provinsi Riau memiliki berbagai kearifan lokal, diantaranya: (a) 

kearifan lokal masyarakat suku asli (komunitas adat terpencil) 

seperti: Suku Sakai, Suku akit, suku talang mamak, suku bonai, 

dan suku duano; (b) kearifan lokal lubuk larangan, menumbai, 

pekandangan, Mauwo dan lain-lain. 

 

ISTILAH PENTING 

Prana Sosial : Pranata sosial adalah suatu sistem tata 
kelakuan dan hubungan yang berpusat 
kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi 
kompleks-kompleks kebutuhan khusus 
dalam kehidupan masyarakat. 

Kearifan Lokal : Nilai luhur dan semua bentuk pengetahuan, 
keyakinan, pemahaman atau wawasan 
serta adat kebiasaan atau etika yang 
menuntun perilaku manusia dalam 
kehidupan di dalam komunitas ekologis. 

Adat istiadat  : Kebiasaan masyarakat dan peraturan 
pedoman hidup pada masyarakat yang 
diterima generasi sekarang dari generasi 
dahulu 

Hukum Adat : Adat istiadat yang memiliki akibat hukum. 
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Apa tanda melayu bertuah  
Menuntut ilmu tiada lengah 
Menuntut ilmu tekun dan tabah 
Belajar sampai kedalam tanah 
Menuntut ilmu tahan bersusah 
Menuntut ilmu sehabis daya 
Ilmu dicari membawa faedah 
-------- 
Tunjuk Ajar Melayu 
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