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sumloer ma:SalSLn kehidupan di dunia yang menonjol
ah .masalah kependudukan
ma:salt1ln tersebut dapat dibedakan,
disebabkan keduanya
Aspek kependudukan ber.....
'''*....., kUallttas
U.J1'aAU.U~g~AJ. hidup, dan sebaliknya,
DenOent~anln terhadap kepen>

".'''lofJUI.J~'''& ".[fI.'"

& &&. . .

.U..

maJsal~ln kceoe'ndulQUJlCan

- - " " " ' . _ ........ l V -

yang dihadapi dunia,
sedang berkembang, pada
se:oaSZ:8J akibat dari dua hal, yaitu:
disertaipendapatanperkapita

sebagai akibat
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dengan meningkatnya kebiutuhan hidup, yang meliputi aspek
ekonomi, sosial,
kultural,
keseimbangan ling.....
Masalah
adanya keseimbangan lingkungan ini, terutama ditunjukkan oleh gejala meningkatnya kerusakan unsurunsur lingkungan hidup seperti rusaknya hutan, pemanasan
lapisan
bahaya banjir, meluasnya
lahan
lin,gkungan
berbahaya.
dalam usaha
menetapkan beberapa
masalah kependudukan,

cana.

beberapa hasil evaluasi pelaksanaan
lUi.".........

~

termasuk

Pen~/)eA'alajrn

PKL.H

itu adalah melalui. sektor

~41110"'OlliR

Perkembangan PKLH

Konperensi Kependudukan Dunia yang pertama dilakoleh
pada tahun· 1954 di Roma dalam suasana
hati-hati menyebutkan adanya masalah.
kepadatan penduduk. Negara-negara anggota PBB sebagian
adanya masalah kepadatan penduduk.
tidak sabar lagi dengan sikap negara-neg~a
agama atau jalur 'politiknya belum mau
b)Q.U.U,.n...(,JUA

........A ',,",.aa...

me:nga.k.Ul

~t1~nv~ ma:sala~n KC~Da~:1at~m

penduduk.
sa.mpai 1965 laporan.. . ~.aporan tentang
yang disebabkan ·oleh kepadatan penduduk
ekonomi dan sosial dalam .bentuk
membuka mata dunia akan adanya
tercermin dalam konperensi
dilaksanakan oleh PBB di
Sejak konperensi itulah maka

masal~ln kJenenOllQUJlCan <11n,vat:ak~ln

sebagai masalah duma yang.

manusia tahun 1968 dicetuskan
dalam konperensi
tanggal

3
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12 Mei 1968. Presiden Soeharto merupakan salah seorang dari
30 orang
Persatuan

negara yang tumt menandatanganinya.
B~gsa-Bangsa

termasuk Indonesia menga...

dakan pemyataan bersama mengenai kependudukan yang disam..
paikan kepada Sekretaris JendraI PBB

U-Than tanggal 10

Pemyataan tersebut berbunyi sebagai

""''Iilof.............'''~'''.

Pertumbuhan penduduk yang terlaiu eepat sangat merintangi
kemajuan pendidikan, .peningkatan kesehatan dan
sanitasi, pengadaan peruf!lOhan dan alal-alat pengangkutan,
kebudayaan, kesempatan berekreasi dan
banyak negara ' .
pemberian pangan yang
rakyat. Ringkasnya etta-etta manusia "seluruhdunia untuk
memperoleh kehidupan yang' lebih batk diganggu
dibahayaTian oleh pertumbuhan pendudukyang tok terkendali.
'''Kamipara pemimpin negara-negara yang sangat memperhatJkanmasalah kependudukan sependapat bahwa :
1. Masalah kependudukan perlu menjadi unsur utama
rencana pembangunan jangka panjang hila negara itu ingin
mehcapai
ekonomi$ebagai yang dicita-citakan oleh rakyat
2.
dart para orang tua ingin memperoleh
cara-cara merencanakan
dan
UUl:I-ULUJ manusia untuk menentukan . _
or

Materi
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Keluarga Berencana adalah untuk memperkaya kehidupan
manusia
untuk mengekarignya; bahwa dengan
JrOIfU·'1~17n ol~re,nc"na nap-tiap orang·akanmemp~roleh kesempatan
untuk' mencapai kemulyaan hidup dan
meI12ejmtJ''lnI!Jf«ln

5.

bakat-bakatnya.

bahwa gerakan keluarga berencana adalah untuk
keluarga dan negara, maka komi para
berharap pemimpin-pemimpin seluruh
meirlvevaJratt oernvtjftaC4rn leamt im dan bersama-sama komi

besor int demi ,kesejahteraan dan
Keo'an('1J!I('lan

JUll:UM.4'h

umat manusia.

""""""_J.......-..'_UA ..._.11. ..11 _ _ .......

J..lJ."".I.U.IJg.n.C~Jl.J. pangkal

tolak dari dilak-

atas

sar kebijaksanaan
sebagian besar dari
memiliki kebijaksanaarikepenTahun Pendidikan' Intemasional pada
diadakan suatu Seminar

membahas suatu
kependudukan di mana Indonesia ikut
secara
Sebagai kelanJutan dari
pada akhir tahun 1970 itu juga, atas

Departemen. Pendidikan ·dan
dan
Pendidikan
~&£"IIII,.......... .......~~....y"" Kelrl~lat~m

tersebut
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Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan ,Hidup (PKLH) di
Indonesia.
Dilihat dan perkembangannya, nampak jelas bahwa pada
awalnya p~rhatian orang terpusat pada sasaran Pendidikan
Kependudukan.
ini disebabkan,· permasalahan kependudukan lebih dahulu dirasakan oleh penduduk bumi. Pendidikan

Kependudukan merupakan salah satu usaha manusia untuk
mengatasi berbagai masalah kependudukan. Perkembangan
gagasan pendidikan kependudukan· dapat diuraikan sebagai
berikut:
Pada awal abad
di negara-negara industri muncuI

mu,nCllln~{a

'ftdOl.fl'tr.DV-I+

kelamin. Masalah

ditanggulangi dengan program pendidikan seks. Masalah
dialami oleh ·negara.. .negara berkembang
sekitar tahun 60-an dan 70-an.

terhadap.
Iingkungan,
am pendidikan lingktingan baik

yang

negara
samping
pula bermacam-macam program pendidikan.
eaurcatton.. Detlal(l1.k:~ln k)OnSlumlen.. dan
AlI._jiio,,..,,.........

sedang berkembang.

fJenUJela/alrn
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Commision
Sweden) pada tahun .,1935 yang disebabkan
masalah merosotnya angka kelahiran.
Masalah yang sarna, yaitu ,meningkatnya angka pertumbuhan penduduk dan impli~asinya bagi program
pendidikan,
pula oleh Amerika Serikat pada tahun
dan 1938. Para ahli 4emografi .meny,arankan'agar studi
tenltal1l~ ~~~~rlI'lI'II1"'I'I111r dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
5.
tahun 50-an dan 60-an di beberapa negara'dalam rangka
keluarga °berencana, dil~ncarkan informasi kepada
orang-orang dewasa meng~nai akibat-akibat" 'tfugginya'
angka kelahiran dan pertumbt.lha~penduduk. ;-Pada perkumberencana diadakan bagian "Imormasi,
p an
atau.. "Informasi, 'Edukasi
_ _ _AA ....

Program' keluarga berencana di negara-negara sedang
kali mengalami,' berbagai hambatan.
Muncullah pendapat tentang perlunya' "pendidikan untuk
meln2a:tasl
ncimt)at~m. itu,.xPada·:walctu yang bersa.'perencan,a dan'pemimpin'masyarakat
. p~ntingnya pendidikan 'bagi rakyat
keterkaitan antara perkembangan sosial
ekonomi dengan gejala: ~ependudukan. Untuk mencapai
<11Dlani1anl~·'~-?set~aa:al ·institusi·
h O....lhftnftll

7-
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Pendidikan Kependudukan di sekolah bermunculan
mana-mana. .Di Asia: di India tahun 1969,' keI1nUOllan
Filipina dan Korea Selatati ~tahun 1970. Di Amerika Latin,
eksperimen Pendidikan Kependudukan dimulai
Universitas-Del Valle di . California, Columbia· tahun
serta di pusat latihaD nasional di Chili pada akhir tahun 60-

an.
The United Nations Fund for .Population Activities
(UNFPA) memainkan peranan' penting bagi tersebarnya
pengertian tentang konsep Pendidikan Kependudukan dan
penyediaan dana bagi pendidikan kependudukan sejak tahun
60-an. Selanjutnya, mulai. saat itu UNESCO mulai terlibat
kegiatan kependudukan_
Pada t~un 1970 oleh Kanto.r UNESCO di Bangkok
diadakan lokakarya pendidikan yang antara lain
membicarakan te~tang Pendidikan Kependudukan.
UNESCO, menyelenggarakan dua .lokakarya: tahun 1970
Santiago tentang Pendidikan .Kependudukan, dan
yangsama di Afrika (Dakar) tentang Penduduk, Pendidikan
danPembangunan.
Dalam lokakarya, di Bangkok tahun 1970. dirumuskan
definisi. resmi tentang Pendidikan Kependudu.kan.
dimaksud peadidikan kependudukan ialah: ((An etbArCal'lon
provides for a study of the pOD~llatl01J
family, community. nation and world
.I."Jo.Q.lI,.Il\rVA

developing in the students rational
reSJrJonrSJ",le attitudes and behaviour toward

Materi
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pertet1nUaln

UIQI,.U"AQ,JI'ltV

1970 seperti disebutkan di atas,

sasaran P~ndidikan Kependudukan
mencakup empat masalah sebagai berikut:
a. Manusia dan lingkungannya,
demografik dalam kaitannya dengan masalah
ekonomi, sosial dan budaya.
U.l.t,.".s."';.;J.I.

c.

dalam kehidupan ekonomik negara,
termasuk produksi, distribusi, serta konsumsi barang
l:"et1lal011Ka~n keluarga

dan seks.

dala.m suatu Seminar Regional
pendidikan kependudukan sebagai
e.ducQtion has been defined as a
educational effort which reveals the
the qualitative and quantitative
human populatio"!' and which contriindividual. in the areas of
education'. civi~s,' popula-lions
aylwnrzcs and environmental education, to the end that the.
responsible
defining his duty
quality oflife in

Rasonal Penye/enggaraan PKLH

is, education keyed to serve the various sectoral -economic,

social, cultural, policies- which in
averal development strategy
"

turll

form part of the

Dalam tahun-tahun awalperkembangannya, yakni sekitar
pertengahan atau akhir tahun 60-an, pendidikan kependudukan terutama menjadi bagian program pendidikan di
sekolah. Dalam program pendidikan di luar sekolah, di
negara-negara sedang' berkembang, gagasan pendidikan
kependudukan dib~rikan kepada orang...orang dewasa saja,

tidak kepada anak-anak dan generasi muda. Pengembangan
pendidikan kependudukan dalam pendidikan di
.U.U.J~W..l.l~c;lU.l sekolah merupakan gejala yang relatif bam,
awal tahun
.U.~"'~.l'\J'J..l"J. seperti. ILO, WHO,
mempunyai andil dalam pengembangan program Pendidikan Kependudukan di luar ·sekolah.. Kegiatan WHO
meliputi pelayanan keluarga berencana' sampai kepada
keseh.atan, baik
sekolah maupun
luar
·seksualita
bagi
J..U."IIli""J.

•

Detu2~lS k:lese:ha1:an~

dan latihan bagi para personiL
ur~~a,n:lsafn-olr2anisasi non pemerintah (NGO) yang mempudala~ pengembangan Pendidikan KependuDJ\r,,;AQ,l.ll.(.lU.I

antara lain: World

oel12embanszan pendidikan

fJenllJeJ'QIQjrn
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kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Kependudukan I di
ncak·tahun 1970, maka usaha pengembangan dan
pengkoordinasian kegiatan pendidikan kependudukan, baik
untuk program sekolah maupun di luar sekolah, didirikan
Proyek Nasional Pendidikan Kependudukan (pNPK) dalam
lingkungan Direktorat J~nderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Perjalanan selanjutnya masalah kehidupan yang dihadapi
bangsa-bangsa.di dunia temyata tidak hanya masalah
kependudukan, tetapi juga masalah lingkungan hidup.
Masalah lingkllngan hidup muncul sebagai akibat penduduk
bertambah dengan' cepat dan .mengakibatkan eksploitasi
alam sebagaiuftsurlingkunganhidup
~"'''''''''''''''LJ''JU. b~sar. ·Usaha pemanfaatan sumberdaya"'alam untuk
kepentingan hidup manusia semakin meraja lela, namun
belum' diimbangiusaha pelestarian terhadap
potensi li~gk.ungan hidup tersebut. Akibatnya muncul
lingkungan hidup. berupa rusaknyaunsur-unsur
.U.l.l.J~I\..Ul.l~ClUl hidup
air, udara, sumb,erdaya alam)
J:'\.J.u..s.~U.:J.U. l' masalah berkurangnya potensi sumber dayaalam
pellce'maran lingkungan. Itu semua t~rjadi karena sikap
penduduk terhadap kelestarian lingkungan
aspek pendidikan seperti
n~ .1n'\1~ Del1lan~~an~ln mLasaLlan Ke1J~en(lUall1Ka,n. Oleh karena itu
iII~.lI..l.U~U"'i."""lJl"'" n..""J.JU"\J~AU..U, rnUlnC1JI program Pendidikan Kepen~

Q.

"".A>.lI.

Dalamhal ini
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an hidup menjadisatukesatuan, mengingat antara malsal~ln
kependudukan.dan· masal~h lingkungan hidup bisa
dakan tetapi tidak bisa dipisahkan.

Pengertian dan Tujuan PKLH
Definisi PKLH' y~ng sekarang banyak dikemukakan,
pada umumnya metU:pakan definisi yangbersifat VU\!"'A""IlJ~.4V.l,.iu.i-.I!.
yangmenyangkutpersoalan pokok sebagai berikut:
a. dinamika.penduduk ,·dan keuntungan' yangditimbnlkan
oleh keiu.arga keeil,
besar kecilnya ' keluarga mempunyai hubungan·
dengan kemampuan penyediaan makanan,
pendidikan"dan sebagainya, serta
c. perluny~membangunbudaya peduli terhadap .n.."'J."'~"'r.&.I.""'''JIUl
..lingkungan hidup.
Secata umum ·PKLH didefinisikan"apa saja yang
mempengaruhi orang untukmenentukan sendiri secara
bertanggung jawab jumlah anak yangdiinginkan dan
yangdiperlukanuntuk mengasuh an~ ,serta yang
, mempengaruhi orang untuk memiliki budayapeduli .~A
A.II._ _ "'''""

kelestarian li~gkungan hidup".
Meskipun batasan'·ini masih bersifat umum, akan
Pendidikan Kependudukan telah' diakui ekslste:nSllnva seD~i2al
.
' duma pendidikan.PKLH IRelmDl11nv'al
identitas sendiri, yaitu sebagai program pendidi an
me'mDtna -_........&~didik.agar memiliki sikap yang ~rt"J"ft611
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~v ... ".&M~."1o' mlaS~Uarl-m.aSa~lan

kepen-dudukan.
sekitar, nasional, maupun

pengertian PKLH ialah suatu
bentuk dan membina
didi~ agar
kes:aaa1ran. sikap dan tingkah laku yang
pengaruh' pertumlingkungan hidup serta pengaruhKetllalJDa~n ~ individu, keluarga,

.I't..VAJI..U.I.•.:.JA

me:nUllU tercapainya suatu tujuan

kependudukan dan

kalangan anak didik.,khususSenllnjIJZ8

diharapkan melalui.

rne:nurllal1l2 k:~eI)11Iak~~an4u.n pemerintah.
tuj~an

ada' perumusan
umum maupun

kesadaran

Rosonal flen~vel~~n2rlarlaan PKLH

perilaku
men2Jtlaa,aDl masalah l{et)en.au~~u~~an

dalam lingkup keluarga,
maupun globaL
Bersumber dari tujuan umu
pat
khusus
secara nnj~¥Olt:'!'il~· H'~1 all1lullUnJ~.ka~n
disesuaikan dengan sitllasi serta .II.'Y:.'Ii>.P,l'~'IIlolJo II>.ll'.IL.:i'\l""'~~" ~AJI.
~AI.Q.:P..IV.U...A......

...

....

....... """ .." .........
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dipandang sebagai
_ ..... '_ _...........

UJ.I,~K.V"Q

......_ .... _ _... lIIR.o-...

~arga

negara, maupun warga

adalah proses
---~.--=--=---~~--..-.-__.. . . . .----.__.. maupun kreatif Men
berarti
memt)UC1~lvaJlcan anak

didik terhadap objek sikap tertentu.
atas akan digunakan sebagai frame of

konsep Pendidikan Kepen· up (PKLH)..
lab membicarakan masalah kependudukan
U''''''''.lf..I-...... 4 ...

Jr, ..

melainkan mengenai "proses.

dimaksudkan untuk menolong anak

ususnyamengenai sebab-sebab

setJ.a2lEU flJ'J~4111J1ll"""'4

..

Q..U.JIli'-,Vl"'"

beibagai fenomena kependudukan
ditujukan kepada .anak didik
.n..'''''4\A>C~.fIIiiItu.-... anggota masyarakat, warga
manus~a· merupakan· pen.. .
kependu-

Selanj1;1tnya sikap dan
melmD4en2aruhl tingkah laku individu,

atan ·sosial,
lingkungan

atas.

a petlan2811an

Rosonal Penyelenggaraan PKLH .

secara cermat dan bijaksana. Salah satu
tersebut
(1,Ui.1~.li.1.J.I dengan pemasyarakatan P
The uWorld Population Plan ofAction" mendesak agar
pendidikan - di semua negara memasukkan dalam
kurikulumnya materi tentang, kehidupan keluarga, sikap orang
tua yang bertanggungjawab, hubungan antara dinamika pendudengan perkembangan sosio-ekonomi, serta lingkungan
+'O'.....lJ"n,..'III'Il

_ ..... ~_llI.

Keluarga Berencana,

Sasaran Pendidikan .
Keluarga

secara umum·

menciptakan
bagi seluruh
keS~eln[1ba,n2~ln

laDl$an ma:~va_'ralc,at rrlelSllUl

yang baik aen2an kemajua.n prodttksi n~"1n'i"'k~1

, .lv/ateri

t'en'llJet'alQJrn

PKLH

di atas, ada
u..1IJ""'J.1"',U.U.E~n.g~.U. '-~_~"A&

......."'"'"

_~

............... ,................

pendekatan yang

Keluarga Berencana Nasional

sarna lain saling menunjatlg, dan
UJU.~~n..tJ'UJ..U""'n.~~.U.

secara

Dua pendekatan tersebut ialah:

__.. A_...... "...._,.. . . tingkat kelahiran secara langsung melapellla~sarlgarllpc~n$.l~~lln~ln

..... ........ A_~ ................,...... ...&'L ...~....I"''''

alat kontrasepsi.

kelahiran' secara tidak langsung.
kependudukan yang positif di

J:lCrlOlCllK2Ln

Kependudukan:beyond

melanll kegiatan bimbingan, melekeluarga

~eciI

dalam

umum dan
tafaf

Rosonol Penyelenggaraan PKLH

Taraf dan tahap rumusan sasaran umum PKLH
tersebut di atas berlaku baik bagi pendidikan di sekolah
maupun

luar sekolah. Namun sasaran umum tersebut hams

dijabarkan sesuai dengan apa yang diberikan" kapan, dan.
kepadasiapa program itu diberikan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi penjabaran itu ialah:
•. tingkat kematangan anak didik dan
intelektualitasnya;

lingkungan sosial, kebudayaan, dan ekonomi
belakang pengalaman anak didik;

keterbatasan-keterbatasan pada institusi
lenR2~lralcan pendidikan

kependudukan.

antara

Materi renUJel'Qlai"'n PKLH

tua, program
a.lP:US~ltksm k«~Oa(la kJem4am1DU~Ln

lebih

anak didik untuk menilai,

bertindak.

sasa.ran PKLH dititikberatkan
pemahaman. kepada anak
dititikpada

didik.

sangat

terutama

yang
tidak

Perguruan tinggi
Oerldl(l00tlva aaS,lan meru-

Rasonal Penyelenggaraan PKLH

ide-ide langsung 'kepada masyarak,at,

ki1.1JSUSn,r8

IHciiSV.ti....

rakat yang rawan bagi program keluarga
~ransmigrasi,

dan lingkungan hidup.

Perguruan tinggi sebagai pendidik cal?n pemimpin
bangsa, diharapkan melalui bangkukuliah sudah dapat

ditanamkan sikap yang dibutuhkan dalam pembatlgunan
e. Khusus perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga
kependidikan, dapat nlencetak guru sebagai
sebagai pemimpin,' guru sebagai orang tua
membawa misi pendidikan kependudukan

an

mana

marnpu

Pembelajaran PKLH
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MASALAH

I

'-'A

KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan
~~"j,A"'ll.Jr""'JU.l\p".IL'" penduduk yang
hidup meriingkat,
menurun.

O'....,AA..........n..ILA...

sudah menjadi masalah global.
tidak terkendali mengakibatkan
sedangkan .kualitas lingkungan
mengakibatkan· tidak seimbang;:II....,U.l.~J..1. sunloel~. . sumD4er yang ada dengan kebukc~sel·ant«er~U1 hidup kurang terwujud.

..,....,....

SehJLIlJ2:J~a

~Pertumbuhan

penduduk meningkat dengan cepat sudah
ribuan tahun yang silam. Pada tahun 1650 jumlah pen'negara-negara Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah
lIo._ .:':)C~lat~m seloes:ar 1
juta jiwa, pada tahun 1750
kemlual~m pada tahun 1850 menjadi 325
abad jumlahnya menjadi tiga kali lipat,.
dalam jangka
sarna jumlah
lipat yaitu antara 1650 sampai

UUU,U1QJ.

........... &A._JL ......
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Tabell.
Jumlah Penduduk Dunia PadaAbad 20 - 21
Tahun Sensu's

'Jumlah Penduduk (milyard)

1997
1998

5,850
5,926
2000
6,067
2001
6,137*
*) World Population Data Sheet, '2001

2001

.'\ later/' l)efnhel{~/aran j)f.:Lfl

Dari 15 negara yang berpenduduk terbesar, hanya Amerika
Serikat~ Rusia, dan Jerman yang terletak di luar .Asia-AfrikaAmerika Latin. Indonesia rnenduduki urutan ke ef!lpat besar
penduduknya setelah Cina, lndia~ dan Atnerika Serikat.
Tiap rninggu lebih dari sejuta bayi lahir di dunia, iniberarti
bertambah satu juta individu yang hams diberi makan.Di
beberapa bagian dari dunia ini telah terjadi kemiskinan dan
kekurangan pangan. Tholnas Robert Malthus (Ekonom Inggris
1836) berpendapat bahwa laju pertunlbuhan penduduk mengikuti
deret ukur,· sedangkan perkembangan bahan makanan mengikufi
deret hitung, sedangkan bahan rnakanan sangat penting bagi
kehidupan tnanusia. l'anpa ada pengendalian laju pertulnbuhan
penduduk" suatu saat rnanusia akan tnengalami kekurangan
bahan Inakanan. Saat itu seluruh sumber yang ada tidak nlalnpu
Inenghidupi penduduknya secara layak atau kesejahteraan tidak
terwujud. Keadaan seperti itu disebut kelebihan penduduk (over
J}OjJUlllt;()n), yang ditandai dengan kesengasaraan" kemiskinan,
kelaparan dan berbagai wabah penyakit. lJntuk mengantisipasi
perlnasalahan tersebuL pertumbuhan penduduk hams dikendalikan dan konservasi terhadap sumber-sulnber alaln.

l\lasalah Kependudukan di Indonesia
Masalah kependudukan yang terjadi di dunia juga terjadi di

Indonesia, bahkan di Indonesia lebih komple~s ka~ena I~donesi\~
ternlasuk
kepulauan yang tnempunyal leblh dart l~ti 1
, pulau dan berbagai
bangsa
adat dan lingkungan
I
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yang berbeda-beda. Masalah kependudukan tidak hanya dipenga-

ruhi oleh besarnya jurnlahpenduduk dan tingginya tingkat
perturnbuhan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur penduduk muda"l persebaran penduduk yang tidak merata dan tingginya
arus nligrasi desa-kota yang cukup besar serta rendahnya kualitas
penduduk. Faktor tersebut di atas saling terkait dan untuk lebih
jelasnya akan dibicarakan satu per satu.

1. Besarnya JUlnlah Pendudllk
Be~arnya jumlah

penduduk di Indonesia (periksa Tabel

3) dari sensus ke sensus terns meningkat, sedangkan daya
dukung alam (kekayaan alarn) yang tersedia tidak pernah
bertalnbah, bersifat terbatas, sehingga rnakin lalna rnakin
. . . . . '''..t1lJl...

tJ~' ......

Makin banyakpenduduk yang rnembutuhkan sumber-

sumber, makin cepatpula: penipisannya~ hingga suatu saat
(lkan habis. Sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk
dan penipisan sUlnber-surnber

alanl~

kesejahteraan hidup pun

menjadi selnakin rendah, apalagi dengan krisis ekonolni yang
nlasih berkepanjangan saat ini., yang berdarnpak padamakin
Ineningk.atnya jumlah penduduk miskin. Ketniskinan terjadi
pada golongan· terbesar di inasyarakat
Penipisan .sumber daya alam juga tet:jadi pada nlakin
Inenyempitnya lahan, baik lahan pertanian, nlaupun lahan
untuk pelnukirnan. Perbandingan antara jumlah penduduk dan
lahan yang tersedia disebut "kepadatan penduduk" {poJ}U-

·\laleri Pelnhelo/aran f)~'rll

-r ~lbel 3
Junllah Penduduk IndonesIa
'----;r~n-s~;~~-~--;Juffilcilip~;d~~k]~t~i=_l
60~ I

I

1961
1971

97

j

119,2
146,9

1980

178~6

1990
2000
2001

.L

2025
*)

**)

I

1930

203,5

*

206.. 1
.

.l---___

_

272**

..----.ii

f,Vorldl)opulalion Data Sheet. 200 I
!)r(~vek.\·i

Kepadatan penduduk dihitung dafam satuan fuas tertentu
(km atau mif). Makin besar jumlah penduduk makin tinggi
2

angkakepadatannya (Tabel 4).

Di kota-kota besar harga tanah terus tneninggL sehingga
hanya goltlngan ekononli kuat yang m~mpu memiliki rumah..
selnentara golongan terbesar masyarakat tidak Inemiliki rumah
yang layak, bahkan tidak sedikit yang tunawisma dan hidup
sebagai gelandangan.
tJntllk dapat mengatasi perlnasalahan tersebut periu
dilakukan pemban¥unan terpadu dari seluruh bidang kehipembangunan ekonomi., pengen..
da1ian laju pertulnbuhan penduduk'l dan konservasi sumber
"daya alaln.
11I1"-'IUI...I \..AJ·v.-1
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Tabel4.
2
KepadatanPenduduk Indonesia (ribu/km ) 1998
Rangk I
1
2

3
4

5
6

7
9
10
11

Propinsi
DKI Jakarta
JawaBarat
DI Yogyakarta
JawaTengah
Jawa Timur
Bali
Lampung
Sumatera Utara
SulawesiSelatan
Sumatera Barat
Sulawesi Utata
Kalimantan Selatatl

NIT
16
17
19
20
21
22
23
24

25

DI Aceh
Sumatera Selatan
Timor Timur
Jambi
Sulawesi
Riau
Sulawesi Tengah
Maluku
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur

Kepad~tan
14.291

963
947
943
727
535
197
191
164
127
106
101

84
80

74
69
62
46
45

44
33
28
26

12
11

p

It/aterl rC'fllnf~lalar(,ln PK'L/I

'Tabel 5.
Pertalnbahan Penduduk, 1980 - 2000
Propinsi
Dista Aceh
SUlnatera Utara
SUluatcra Barat
Riau
Jalubi
Sluuatera Selatan
Bengkulu
Lalnpung

8.360.894
3.406.816
2.168.535
1.445.994
4.629.801
768J)64
4.624.785

OKl Jakarta
Ja\vaBarat
Ja\va Tengah
DI Yogyakarta
Ju\va Titnur
Bali
N'TB

NTT

4.000.207
3.303.976
2.020.568
6.313.074
1.179.122
6.017.573

4.228.103
4.733.948
2.400.940
7.756.506
1.405.060
6.654.354

8.259.266
35.384.352
28.520.643
2.913J)54
32.503.991

8.384.853
43.551.923
30.856.825
3.109.142
34.525.588

2.777.811
3.369.649
3.268.644

1~08

0,16
2,17
0,82
0,68
0,63

3.124.674
3.821.794
3.929.039

1,18
2,15
1,79

1,31
1,92

2,41
2~57

LI8
0,57

1~22

1,53

Barat
Kali Inantan
KaliIuantan ScI
Kalilnantan Tilllur

2.486.068
954.353
2.064.649
1.. 218.016

3.229.153
1.369.486
2.597.572
1.876.663

3.740.017
1.820.504
2.970.244
2.436.545

2.68
3.88
2,32
4,42

2.74

Sula\vesi
Sula\vesi
Sula\vesi
Sulawesi

2.115.384
1.289.635
6.062.212
942.302

2.478.119
1.711.327
6.981.646
1.349.619

2.820.839
2.066.394
7.787.299
1.771. 951

1,60
2,87
1,42
3,66

1.35
1,97
1,14
2,86

Utara
Tengah
Selatan
Tenggra

tahun 2000 terdiri dori

j--'1I"[\nll/1&:',

2.. 67
1,40

Afaluku

'lara
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2..

Tingginya Tingkat PertunlbuhanPenduduk
Angka pertumtumbuhan penduduk (r) menunjukkan per-

sentase pen.ambahan penduduk dalalll satu tahun pada
suatu daerah tertentu.Ada pertumbuhan penduduk alami..
ada pula pertulnbuhan penduduk sosial. Pertumbuhan
penduduk alalni adalah selisih angka kelahiran dan angka
kematian penduduk suatu daerah. Sedangkan pertumbuhan
penduduk sosial adalah besarnya pertumbuhan alalni
ditambah dengan selisih migrasi masuk
dan
Bila
dalaln bentuk
rumus:
L'r..1i-4-'I'1i~h1 •• h r... "",

Penduduk Alan1i

Pertumbuhan Penduduk Sosial
Mo)
------------------------------------------ x I ()()(~()
JInl

UC.U1Irf'.1I,.-I1I .. 1.r

pef1tcn~~all(ln

JlJlllVllJ.~I.UIl.""J.J.;;;;"

tinglat pertul11buhan

Materi Penzbelqjaran PKLH

Pertumbuhan Penduduk Geometri

Pt == Po (1 + r )n

•

Keterangan:
Pt == banyaknya penduduk pada tahun akhir
Po == jumlah penduduk pada tahun awal
r
angka pertumbuhan penduduk
n == lamanya waktu antara Po. dan Pte
Pertumbuhan Penduduk Eksponensial

Pt == Po.
•

Ern

Keterangan
E == angka eksponensial: 2,71828

Angka pertumbuhan penduduk (r) di kategorikan sebagai
berikllt:
Tabel6.
a egorl r
Kt
Angka Pertamb Penduduk
Kategori
(r)
>2%

Tinggi

1% sid 2°A>

Sedang

< lOA>

Rendah
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Dengan

tingkat

pertumbuhan

(r)

20/0,

jllmJah

penduduk pada tahun tertentu akan menjadi dua kali lipat

([louble)

selama

35

tahun.

Makin

tinggi

tingkat

pertu111buhan (r), makin pendek waktu yang diperlukan

UIlt1lk melljadi d1la kali lipat (doubling time). Rumus
sederhana Ulltuk menghitung angka doubling tinle adalah 70
: r. Pada Tabel 3 terlihat bahwa doublillg time terjadi
antara tallun 1930-1971 (41 tahun),antara tahun 1961-2000
(39 tahun), dall akan terjadi lagi antaratahun 1971-2015 (±
44 tahull), di mana jumlah penduduk sekitar 240 juta.
Pertulubullall penduduk di Indonesia sedang bergerak menurun (Tabel 6). Dari angka-angka tersebut dapat diketahui
bahwa tingkat pertumbuhan penduduk pada awaln.ya rendah,
kemudian Ineningkat, setelah itu turun kembali. Dengan
berbagai usalla yang dilakukan (misalnya sejak tahun 70-an
telah dilaksallakan program Keluarga Berencana), pertlunbullan pellduduk masih di atas 1% (tinggi).
Tabe17.
TingJ<atPertumbuhan Pendllduk Indonesia
Tahu11
1961 1970
1971 1980
1 1 1
1990

2000

SU1Jzber : BPS

Tingkat Pertunlbuhan (%)
2,15
2-,32
1,97
1,35

J.\1ateri Pembelajaran PKLH

Pertumbuhan penduduk yang tinggi bukan saja berdampak pad~espek kepandudukan, tetapi juga pada aspek
kehidupan sosial antara lain menyempitnya Iapangan
pekerjaan, yang akan berlanjut kepada banyaknya pengangguran, rendahnya incom~, putus sekolah, laiu ke jalan-jalan
sebagai gelandangan. Orang-orang gelandangan sangat
rentan terhadap bujuk-rayu kejahatan, pomografi, judi, dan
minuman keras, bahkan obat-obat psikotropika.
Pertumbuhan pendudukyang tinggi bisa menyebabkan
seimbangn~a antara kebutuhan dengan fasilitas dan
jaminan-jaminan lain yang tersedia. Makin meningkatnya
~VJlV"'A/li4aw.A'" masyarakat yang· tidak mampu memperoleh tern~ peI1lQI0l1Ka:a kesehatan dan lain-lain. Apabila
oerturrU)llJtlan penduduk masih menunjukkan kecenderungtinggi maka akan berpengaruh negatif terhadap
ken110U'pan manusia dan lingkungan. Oleh sebab .itu periu
menurunkan angka pertumbuhan penduduk
penggunaan alatlobat kontrasepsi dan.
pernasvaraka~tan norma keluarga kecil bahagia sejahtera
yang mengarah kepada teIWUjudnya catur
perkawinan wanita hingga berumur
sehingga masa reproduksi semakin
e,..JlJlJlJlliitlIJliliil......
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3. Struktur Penduduk Muda
Struktur. penduduk adalah' susunanpenduduk berdasarkan
karakteristik.

tertentu,

seperti

umur,

jenis

kelamin,

pekerjaan, tingkatpendidikan, dan lai11-lain. Perbandingan
jumlah

pen-dudu~priadari tiap-tiap 100 wanita disebut sex
I

ratio. Misalnyo/ sex ratio 92, artinya terdapat 92 pria dari
tiap-tiap 100w~t1ita. Se~Y ratio pada waktu la11ir > 100 (bayi
laki-Iaki lebih/ banyak daripada bayi perempuan dengan
perbandingan;105 : 100. Pada usia dewasa
di bawah 1

ratio dekat

dan pada usia tua turun drastis hingga di

bawah 50. /
Struktur penduduk

yang

paling

populer

adalah

pe11duduk yang disusun berdasarkan un1ur da11 je11is
..... __ A

A

Struktur ini seri11g disebut "piramida penduduk'"

karena bentuknya menyerupai piramid.

Gan1bar 1.

fJen1tJe~~alaran

PKLH

Berdasarkan struktur UmUf, karakteristik: penduduk
negara dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu
berstruktur muda (young population) dan berstruktur tua

(old population). Pada umutnnya, negara-negara yang sedang berkembang mempunyai struktur penduduk muda,

misalnya: Indonesia, Birma, India dan lain-lain. 'Negara4J1._jIiiliJ~_A

_

maju mempunyaistruktur umur penduduk tua misal

Jepang, Amerika Serikatdan yang lain. Perbedaan struktur
umur akan menimbulkan poia perbedaan aspek sosial
masalah angkatan kerja dengan lapangan
DeJ.<:en~U.I1Jnva serta' masalah pendi4ikan dan masalah beban

-_.. . ,"""--_.. f!1~salahi}tang lain.
label·S.
~"trill"I.11"1.. ~enduduk'rduda'dan
9"

Tua:"

'% l"endudukPadaGOlonan Umur
,0 - 14 ,
,15, .. 64
> 6S

ucla
a

:'>;:40
< 30

..... LJIk....... I l ' l " ...

.±5.5 '
± 60
"''I''

pendud~~di Indonesiasebagian
I

110<_& lII"_Wl......·

'1/

pada kelompok" umur muda «
tahun). Penduduk
pendudl.1k yang p~lurn produktif,dan kehidewasa. '
,.' dalam tahap perkemsosial, dan
mereka
:'

s

<5
> 10

:'/
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'membutuhkan sumber-sumber yang memadai,
kebendaan mauplln sumber kemanusiaan, untuk. meltneI1lUm
kebutuhan .fisik' dan bimbingan menuju ke kedewa.. saa~.
Sumberdaya kebendaan yang baik misalnya makanan
sehat dan bergizi~ lingkungan tempat tinggal yang
fasilitas pendidikan yang sesuai .dengan kebutuhan,
fasilitas kesehatan yang canggih dan cepat. Sumber
kemanusiaan, dinlaksudkan adalah orang tuasebagai pendidik
dirumah, guru sabagai pendidik di sekolah, Pemuka II1:;.e!'l~V.ityang jujur sebagai pendidik di masyarakat, dan tematl
sebaya yang baik~ 'Tetapi kenyataan sekarang SUl1nDe:r",Slumloer
+411"'.~6h'll1l+ sudah tercemar atau bahkan rusak berat. MBLkaJl1an
nuslaln~,a fast food, makananlminuman
makanan/minuman ~alengan, makananlminuman
dengan bahan-bahan.additive. Tempat tinggal di
yang berjubel, kurang udara segar, kurang sinar matanan~

bising

su~a

kendarUn atau pabrik, udara tercemar oleh

tanah"yang tercemar oleh limbah _.. ,...,'IIl.......................
.b~an...bahan beracun' dan berbahaya (B3).
.sumberdaya manusia sebagai pendidik terletak.
mentalnya
tidak mau, susah-susah, serakah,
ingin menim
idolanya, jarang di rumah,

J.\1ateri

ren"f)e~~alaran

aen2an aenllan . . ""..

muda mempunyai beban
tan.~g'I.ln~ta·:n atau
.
(DR) cukup besar.
beban tanggungan adalah
mel1va1tak€U1 Dc~rO~maJlD2~m antara banyaknya orang
tahun dan
tahun
termasuk usia
"1........-

...'........

100

t
41l1 ..... ft'li[VOb

sendiri

tidak produktif:
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rumah tangga yang

Tidak Mer~t
: II
.Ob
1 .

yang paling rendah kepadatannya
orang/km2).
Persebaran yang belum merata ini menimbulkan masalah
pertahana~ keamanan.. Untuk 'pulau yang
akan terjadi masalah pengurasan sumber-sumber alam,
kUr,anfZnva lalJ~ln)l~m pekerjaan dibandingkan dengan banyak- .
membutuhkan lapangan pekerjaan,
sehingga terjadi banyaknya pengangguran serta banyaknya
knrmn~llltaLS. ;Steaa,n~lcan pada
yang jarang penduduknya,
manusia dalam mengelola.
Kepadatan penduduknya
melrl~ak1D~ltk~m pertahan,an dan
UaJrtlDC3L.k secara keseluruhan adalah
kes.elante:raa~n di seluruh wilayah negara.
.n...\"<lJfg,UU~"'g,.U. secara umum (seluruh Indonesia),
sensus menunjukkan peningkatan yang c~kup
menjadi 931km2 pada
tahun 2000. Hal ini
menUl11UJO(Sln ....
.B.I.U~"U p~enQ1UQlllK masih terns meningkat
turon sekitar 50%.
redistribusi, penurunan
terus QIU10aVak8,n.
u A..I..B.Y'ru.

.U.
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Tabel
Kepadatan Pen9.uduk per km2 menurut Propinsi, 1980-:Propinsi

1980

1990

1.

47

2.

118

62
142
93

Dista Aceh
Sumatera Utara
J .. Sumateta Barat

4.

Ri~u

Jambi

""Stullatera -Selatan
Bengku1u
Lampung ..

68"

23

35

32
45

36

38
58
60

139

110,

2000

160
99
50
45

71
11
188

I

"'

DKIJakarta
JawaBarat
3. JawaTengah
4. DI Yogyakarta
s. Jawa"Timur
1.

Bali·

2. NusaTenggara Bam.t
J. Nusa Tenggara
1. Kalimantan Barat
2. "Kalimantan Tengah

3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Timur
1.

2.
3.
4.
2.

Sulawesi- Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan

11.023

12.392

868

819
876
914

12.628
1,009
948

678

976
720

444

493

555

135

167
69

190

57
17
6

22

55
6

71

83

9

81

9

III

90

18
83
34

27

32

112
35

125

19
3

76

Materi Penlhelajaran PKLH

5. Tingginya Arus Migrasi Desa-Kota
Sejalan dengan program redistribusi penduduk di Indonesia, pelnerintah juga menggalakkan pembangunan di segala
bidang.Pusat-pusat pertumbuhan (pusat pendidikan, perdagangan, dan industri) telah dibangun di beberapa propinsi di
luar pulau Ja\va.Prasarana transportasi baik darat, laut,
ll1aupun

udara yang lnengllubungkall daerah-daerah di

seluruh nusantara telah dibangun dan ditingkatkan. Akibatnya
1110bi-litas penduduk antar wilayah yang terjadi di Indonesia
senlakin lneningkat. Selanjutnya dari perpindahan penduduk
l<enludian disusul dan diikuti oleh perpindahan sanak
keluarga

secara swakarsa/spolltap.
sanlping perpindallan .penduduk antarwilayah, ter-

dapat pula perpindahan penduduk dari desa ke kota te:tutama
nlenuju ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan. Perpindahan tersebut merupakan
salah satu penyebab 'peningkatan jUlnlall penduduk kota
(sebab yang lain adalah reklasifikasi status wilayah desa
nlenjadi wilayah kota, dan pertumbuhan alalni penduduk kota
itu sendiri). Peningkatan jUlnlah atau proporsi penduduk kota
dikenal dellgan istilah llrbalfisasi. Pada periode tahun 1971-

1980,
dari

di
pertumbuhan

kota besar tersebut mencapai 30,5%
penduduk kota

Indonesia,

yaitu

3.781.535 orang dari 12.380.392 orang (Alatas., 1988).

39
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Peningkatan proporsi penduduk kota dari
tertera pad~ Tabel 10. Dari data tersebut terlinat

urbanisasi di Indonesia menunjukkan peningkatan dan . .

_&&_'loo1......'

ke perio~ec
TabellO.

Proporsi Penduduk Kota Di Indonesia
Sensus
1970

8/0

Penduduk Kota
17,40

1980
1985

26,20

1990

30,90
35,90

2000

38,00*
39,00*

Sumber: Sensus Penduduk 1970,1980,1990,"
$UPAS 1985,1995;
*) World Population Data Sheet,

2001

.Menurut data SUPAS 1995 menunjukkan bahwa nanlDlr
. semua propinsi di Indonesia menunjukkan peningkata,n
nisasi, kecuali propinsi DKI Jakarta.. Propinsi ini memang
t

UrD·am~saSl seDc~sar

wilayah
S&rrlDaJ. saat

Materi Penlbeh{jaran PKLH

perluasal1 wilayah yang masuk ke dalam DKI Jakarta sebagai
daerah perdesaan.
Propinsi kedua setelah DKI Jakarta yang tingkat urbanisasinya Cllkup tinggi adalah DIYogyakarta, yaitu sebesar
58,05%.

Urbanisasi di OIYogyakarta ini nampaknya yang

paling mengesankan dalam 15 tahun terakhir.

Pada tahun

1980 penduduk di perkotaan sebesar 220/0 atau berada pada

peringkat keenam, tetapi pada tahun 1995 sudah lebih
separoh (58,05%) penduduknya tinggal di perkotaan.
Propinsi yang mempunyai tingkat urbanisasi tertinggi
ketiga di Indonesia adalah Kalimantan Timur, yaitu memiliki
angka sebesar 50,220/0, sementara untuk propinsi-propinsi
lain di kawasan timur Indonesia selain kepulauan Nusa
Tenggara, umumnya mempunyai tingkat urbanisasi antara 20
l1il1gga di bawah 300/0. Oi jajaran kepulauan Nusa Tenggara,
hanya propinsi Bali yang mempunyai tingkat urbanisasi di
atas 300/0 yaitll sebesar 34,31 o~, sementara dua propinsi
lain11ya yaitu NTB dan NTT masih di bawah 20% yaitu
111asi11g-masing sebesar 18,85% dan 13,88%.
Propinsi lain di 'pulau Jawa yaitu propinsi Jawa Barat
memiliki persentase penduduk perkotaan sebesar 42,69%,
yang secara l1asional Inerupakan propinsi yang mempunyai
, ti11gkat urbanisasi
setelah
Jakarta, 01
Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Propinsi Jawa Barat
memiliki dua daerah metropolitan yang terkenal yaitu JABOTABEK dan Balldllng Raya.

Data Sensus Penduduk 1990
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menunjukkan bahwa kedua daerah metropolitan tersebut
memiliki persentase penduduk sebesar 76,6% untuk
labotabek dan 60,3% untuk Bandung Raya. Untuk propinsi
Jawa
Timur
terdapat
pengembangan
wi Iayah
GERBANGKERTOSUSILA yaitu Gresik, Bangkalan,
Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Menurut
Sensus Penduduk 1990 persentase penduduk yang tinggal di
wilayah ini mencapai 50,70/0.
Tabel11.
Propinsi-Propinsi Dengan Tingkat Urbanisasi Tertinggi

Ranking

Propinsi

Tk. Urbanisasi
(0/0)
100

2

DI Yogyakarta

58,05

3

Kalimantan Timur

50,22

4

Jawa Barat

42,69

5

Sumatera Utara

41,09

6

Riau

34,36

7

Bali

34,31

8

Sumatera Selatan

30,31

Sementara

pulau Sumatera propinsi yang tingkat
atas

Utara, Riau, dan Surnatera Selatan, rnasing-masing sebesar
41,09%,

30,31 %. Di Sumatera Utara terdapat

A4aleri

r -{/!nrH"!{};{jr{~,n

'-''--''-J''Il'''''''''Il'

lV1EJ?II).A'NeY

terdiri dari

J\t1edan~

Binjai, dan Deli Serdang. Persentase penduduk yang tinggal
di wilayah tnetropolitan .1ni pada tahun 1990 telah Inencapai
68~

Tingginya tingkat urbanisasi di propinsi Rjau juga
dinlaklumi~

dapat

karena di propinsi ini terdapat pulau Batam
(Singapura~ Johor~

dan Segitlga Pertumbuhan SIJORI

dan

Riau). Sumatera Selatan dengan tingkat urbanisasi yang cukup
tinggi ini'l tampaknya tengah mengubah statusnya untuk
Inenamb.ah jajaran aglomerasi perkotaan di Sumatera.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini
penduduk

di Indonesia masih terkonsentrasi di

kawasan barat Indonesia., ya'itu' khususnya di Pulau Jawa..
Keadaan ini dapat dilihat dari data yang menunjukkanbahwa
semua propinsi di Pulau Jawa mengalami urbanisasi tinggi
yaitu sudah Inenliliki tingakat urbanisasi di atas

30~'O.Kondisi

selain disebabkan adanya tiga wilayah aglomerasi perkotaan

(Jabotabek~

Bandung

Raya~

dan

Gerbangkertosusila)~

juga adanya pola perkembangan koridor perkotaan yang
Inenghubungkan kota-kota besar

«(~hotib~

1997),

Tingkat urbanisasl sebesar 35.. 9~/o di Indonesia tnemang
Inasih, tergolong rendah. Ananta dan i\nwar (1994) membuat
proyeksi penduduk perkotaan sampai tahun 2025, AJ\ngkaa~gka

rnasa.

111etnperlihatkan kondisi angka urbanisasi di

campur

dari pihakluar.
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proyeksi Ananta dan Anwar; pada tahun 2025
Indonesia bam akan tnencapai

57,!4~o

tingkat urbanisasinya,

padahal dengan adanya rekayasa urbanisasi l\1enteri Negara
Kependudukan mentargetkan 700/0 di tahun 2020. Jelas hal ini
rnerupakan suatu percepatan yang luar biasa dalam sejarah
llrnt:ln1'C"f':lC"1

di Indonesia (Chotib, 1997).

Menumt keyakinan para ahli demografi bahwa 50 0AJ
"'.L.Il.ll~""'.I"''',4.'' urDalnls~aSl
tUJ.Jl1U\'.UIU.U.

di suatu wilayah

oleh per-

alamiah penduduknya, sementara

perdesaan

memberikan kontribusi

dan

0%.

UltJ'"...;)L•

.li'\,..~l-AI

bahwa

masa depan tingkat urbanisasi akan lebih

disebabkan oleh adanya migrasi perdesaan ke per-

Rendallnya Kualitas Penduduk
l\gar menja~i sUInberdaya manusta yang tangguh,
1-'''''''.I11U'''''UU'J.'\,..

hams Inempunyai kualitas yang menladai sehingga
yang efektif Tanpa
kuaJitas, jUInlah penduduk yang besar
Inasalah dan Inenjadi beban

l\;faterl

Pernhel(1Jaran PKLH

adanya kesulitan
pengukuran
umumnya
Kualitas
nor'no,,,.....

nonfisik, maka kualitas fisiklah yang
banyak dibicarakan.
kehidupan fisik

satu

penduduk setiap

negara

Perbedaan ini disebabkan oleh

lingkungan, letak geografis, dan ras genetiknya.
negara yang berada

Negara-

sekitar khatulistiwa, kulitas pendu-

duknya tergolong rendah dan negara-negara tersebut . seluterbelakang dalam bidang
ekonomi dibandingkan dengan negara-negara yang berada di
daerah

Keadaan ini ketnungkinan besar disebabkan

karena

sekitar khatulistiwa tidak mengenal
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pergantian JTIusitTI seperti didaerah subtropis.. sehingga 11lereka
bisa hidup sepanjang tahun tanpa mengalami kesulitan tnencari
perlindungan terutama di musim dingin. Hal inilah yang mendidik penduduknya kurang berfikir untuk menghadapi tantangan .alatTI.. dan akhirnya tnenyebabkan sifat Inalas (Depdikbud

1

1988).

Dengan keadaan seperti tersebut, 111aka penduduk di
daerah sekitar khatulistiwa hidupnya tetap lnlskin.. walaupun
daerah-daerah tersebut kava
akan sUlnberdava
a)atTI. Keadaan
..
-"
~-,-J

sangat berbeda dengan penduduk di daerah subtropis..
\valaUpun daerahnya tidak tersedia sumberdaya a)aln yang
banyak..

nall1un

sehingga hasil

tnereka sanggup

111enguasal

penguasaan teknologi

terse~ut

teknologi..
Jnembuat

kualitas kehidupan tnereka ll1enjadi lebih baik.
Indonesia yang ll1engedepankan sektof ekonomi yang
selaln~ ini rrienja~i prioritas. pelnbangunan, ternyata tidak

lnampu 111eningkatkan kualitas sunlber daya rnanUSla. Data
lJNDI) tentang

HUf11l1l1 })evel()!Jfnelll

fl1dex (HDI)

lllenye-

butkan bahwa mutu sumber daya Jnanusia Indonesia ada di
urutan ke 109 dari 174 negara di JA.sia pada tah·un 2000. Dari
JI. .• •

"'.'f.'...........'·, ......

tidak jauh berbeda dengan

1);.:IJ !

.\ fa i er i

tahun 1999 posisi Indonesia merosot
sehingga hanya berada satu tingkat di atas \lietnarrl"\ sementara
sen1a.kin meningkat sehingga berada pada

Fihpina
perlngkat

\/ietnanl puluhan tahun 1l1engalami perang saudara
segala sUlnberdaya yang dimilikinya dan

lumpuh.

Keadaan inl menyebabkan

\lietnam mengalatnt kesulitan untuk bangkit, sehingga wajar

adalah yang terburuk di

~L\SEAN

1990-an pernah termasuk
dalanl kelotnpok negara berpengharapan besar yaitu akan
satu

maka ken1erosotan itu

sungguh sangat tnengenaskan. Pada tahun 1996 ketika nafas
_~ .... ~,/A"./.' ••

,"4-.'

Indonesia tnasih lancar dan belulTI banyak pakar

yang 111enyalahkan kebijakan pembangunan

pemerintah~

HDI

Indonesia bertengger pada posisi yang mengkhawatirkan yaitu
a

peringkat 102. Sedangkan pada tahun 2000, I-IDI Indonesia
tetapi turun kelas yakni menduduki peringkat 109.
faktor utatna penentu

yang dikembangkan
ekonomi.Di bidang
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pendidikan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah
tingkat putllS sekolah yang tinggi. Walaupun putus sekolah
itu sudah terjadi jauh sebelum krisis moneter (krismon) tahun
tetapi

1997,

semakin

menjadi-jadi

setelah

Indonesia

mengalami krismon.
Di jenjang pendidikan SD tingkat pendaftaran dibanggakan cukup tinggi yaitusekitar

93~9%

sampai

95~37%

dari

tahun ke tahun sejak 1994 sampat 1998. 'Tetapi ternyata
tingkat kelulusannya sangat rendah yaitu antara 26,390;0
sampat

atau hanya sepertiga dari tingkat pendaftaran.

Scdangkan dua pertiga anak-anak yang bersekolah di SD
adaJah tnereka yang putus sekolah (Kornpas, Oktober 2000).
Dalanl KOJnpas (18 Mei 200 1) diberitakan bahwa ada
ratusan ribu sis\va SO putus sekolah akibat berbagai sebab.
Saat ini terdapat 16 juta penduduk usia 1a tahun ke atas yang
buta huruf dan 5 juta di golongan umur produktif (10 .- 44
tahun). Kompas (17 Mei 200 1) juga nlemuat tentang adanya
3

lebih

juta) anak usia SLTP tidak sekolah.Padahal
I tahun yang lalu yaitu sejak awa) tahun 1990 di

sudah dicanangkan progralTI wajib belajar Pendi-

Pembelajaran PKLII

Sembilan Tahun yang diatur dalam UU No.2

tentang Sistem PendidikanNasional.
Dalam bidang. kesehatan (termasuk gizi), tampaknya di
selalu tertinggal di landasan sehingga.
mena:~uaI1m

kemajuan yang berarti. Di bidang kesehatan .
melrunlautJl~

golortgan-golongan rawan nyaris

tahun 1999 diperkirakan ada sekitar

terselesaikan.

Selain itu ada 42 juta orang
rI~glr~n

rawan GAKY (Gangguan Akibat Keku5

pendudu~

usia produktif

Kekurangan zatbesi ini bisa
kerja yang rendah.
kesehatan di Indonesia sudah muncul
KOllal~~m"a

semakin parah selama.

mungkin
antara

atau ketika krisis, tetapi

\'ev~~rlt1lJ-n"a. '1"1rn.nrv·~1" .kc~rerltanlant1lva)

lebih

sarna antara sebelum

Masalah Kependudukan

bidang ekonomi Indonesia benar-benar bam

alami cobun yang sangat berat. Salah satu indikator
dapat dipakai untuk melihat kualitas penduduk dalam

01a~ing

ekonomi' adalah tingkat pendapatan penduduk atau G
kapita. Pada tahun 1990 GNP per kapita penduduk ..IUl.AW,VJl..I.""'U.ll.~
sebesar USS

dan pada tahun 1998 .sebesar

Selama delapan tahun hanya bertambah US$ 70,
IYn.J~~1.

ad8!lya peningkatan yang kurang membanggakan.
POlJ~Ula1tlon

tercatat

600. Dibandingkan dengannegara-negara

tingkat
t'cr.:""nl''''It.nn

Data Sheet 2001

per kapita penduduk
rendah. Indonesia hmya menang hila alo~analnS(jlCan

aenQ:an Vietnam,

dan Kamboja.

Materi

rem~/)eU'llar4'1n
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HIDUP

narui.n....nalrlXn

l"Iil~..c.t"t11't' KOI1BOOnen

berada
untuk kehi-

lingkungan, ada

Masalah Lingkungan Hidup

tetapi dalam cakupan lebih luas dapat meliputi beberapa eko~AtoJ''''~JLJL'''"

b an
alam. semesta ini dapat dipandang sebagai
sebuah ekosistem, maupun "Iingkunganglobal" . Singkatnya,
"ekosistem" adalah tatanan unsur'liI1gkungan hidup
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi'
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup¢ "Lingkungan hidup" adalah kesatuan Nang
dengan s~mua
daya, 'keadaan, dan
hidup,
termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya,
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan mwnus:ta
hidup ·lainya.
karena
lingkungan sej(:aJ1J~S
~4'11""'''Ifta.lTaft sumber daya (Odutn, 1997).
.I ..U .u.JI:'to..I.U"..n.

ft'\A4rnn~=ann'~nltu

makhluk_mftIFI-li!h'lllF hidup,

·lTUInbulh-tl1ml:),uha~n.

bagi
mlemlt>er()len bahan
hara,
tanah. Tailah merupakan temloat
aen~an

segala aJrtl.Vlt~lsnv~a.

Materi

ren1lJe~ralaran

PKLH

se(J~a2~al

unsur
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komponen biotik

dapat dibedakan menjadi 3

yaitu:
. 1~ Kelompok produsen, yaitu organisme yang
artinya
yang membuat (sintesis)

utama

sen-

diri. Kelompok ini·terdiri dari tumbuh-tumbuhan
berhijau
daun (klorofil). Pada klorofil itulah proses sintesis berlangdari
sung. Bahan bakunya adalah mineral-mineral
a. tanah, dengan bumbu
udara,
dari
matahari. Oleh karena itu proses
sebagian keeil organisme
bakteri yang mampu mel
kemosilltesis

,\;;U......LQ.,I....

Materi

renVlLJeitQ1Qrran

PKLH

mlsa.ln~la

bakteri dan
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berai danmenyebarkan deposit tersebut ke tempat lain. Proses
alam
berlangsung dalam jangka panjang, sepanjang
masa, sehingga Amerika Serikat berani menyimpan deposit
minyak buminya dibawah laut Teluk Mexico.
Kegiatan manusia dalam mengelola sumber
alam

untuk memenuhi kebutuhannya telah mempercepat dan memperp8!ah kerusakan. Kerusakan oleh alam dapat tersembuhkan oleh
.
sedangkan kerusakan oleh manusia,
tidak
mampu menyembuhkannya, sementara manusia tidak menyadari,
Makin banyak. jumlah manusia, Makin
hanvak sumber-sumber alam yang diambil, nlakin cepat habisnya,

Menurut Chiras (1991) kerusakan alam

"''''''',Il. ""'..... -....aJl._

OJlSeo'ao.. .

bermentalitas .-..

.n.'_'fio"'Af'll>_

menurut
sejarah)

s

terpenting
masa
(bukan
ngan, orang demi..
mengambil sumberkeluarganya, tanpa
men-

JUDEO-CHRISTIAN
TEACHING

nV.ltlVir.n SELF
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Cavalier Attitude (Sikap Sombong),

hanya

melahirkan sikap ~n1""'U"\nfl"H'f'
pergaulan antar sesama..
merasa

U,",I..au.n.AU,JU.

I{!p]f'l~n'p
'I;ll>""IA......

~.II.

from

nnt"uro

milik

ffiaJ1USlla.
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Kesulitan Teknologis (Technological Fix), yai~ ke~.ulltan
atau kebuntuan dalam memperolehlmenggunakan
bahan tertentu yang ramah lingkungan. Misalnya bahwa
(chorojl-urocdibonj disinyalirsebagai biang perusak iaOJ.san
ozon (03). 'Sedarigkan kegunaan gas tersebtit terns menin ~
sejak revolusi industri (untuk 'prope/an dan refrigerator).
Pemah ·ditemukan persenyawaan lain yaitu' HCFC..22
tidak merusak OZon,· tetapi temyata merupakan gas penyerap
pana~ (gas. rumah kaca) yang lebih kuat daripada CO2 .
samping kesulitan teknologis, ada seseorang atau kelompok
yang terlalu· mengandalkan kemampuan teknologi, sehingga
diset>ut sebagai technological optimism ,Faham
yakinan bahwa teknologi merupakan solusi dari semua korltl1~~ illl
~tara manusia dengan alam,' tetapi kenyataannya bahwa
karena kemajuan teknologi, maka lingkungan kian
rusak.
;

Pan4angan-pandangan pribadi, sepert_:
a. AC'uh (Apathy), yaitu sikap masa bodoh terhadap
sekitar, misalnya. dalam membuang sampah di Sel1L10a~aI1UZ
tempat, menempatkan septic tank berdampingan aenaan
sumur tetangga, memparkir kendaraan di
secara
sembarangan,
sumber
optimism, dan system
1o'¥... J.....'laf... Jr.......
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sempit), tenna-nifestasi sebagai "a}i
sangat
merugikan kelestarian lin8kungan. Dampak dari sikap ini
berupa tingkat pertumbuhan eksponensial
jumlah
pencependuduk, pengllrasan sumber-sumber alam,'
maran meningkat secara· drastis. Masa dep~n
tergantung pada bagaima~a kita menyikapi pertumbuhan eksponen~Sl81 ... ~... t>:1II"'V~"''' dalam kaitannya dengan
nilai

waktu.
Masyarakat Bersinergi Rendah (A Low Synergy Society).
Sinergi adalah menyatukan kekuatan antara
sumber
atau
dihasilkan kekuatan yang
besar

yang tinggi, sehingga kerusakan..
yang ditimbulkan oleh aktivitas nomadik dapat
KernOSUl secara alami. Pada waktu
eksploitasi
sarrloal me,laIrlpalL11 daya aUJWnt2 fr~n""""''J~.n

oer;!aaDan melmpllnV81
dls.~mt)uhJlcan

W"JIII,<......_

...

JiiIIltII.-

mahluk mempunyai homeostatik,

mempertahankan kondisi stabil
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*" Ringkasnya

frontier adalah orang yang berpan-

dangan bahwa:
II
Bumi mernpunyai kemampuan yang tak terbatas
Manusia sebagai penguasa alam, bukan bagian dari alam,
disedia
untuk manusia, tekriologi sebagai jawaban
terhadap kontlik dengan alam.

kerusakan lingkungan yang menjadi isu
dari kerusakan hutan,
pencemaran
baik di darat maupun di laut,
efek
kac&,
als~eDaDK(lm

ma(~am

atau ,.".

AJIL

....

yang
komponen utamWrlva

~""'&Jl&U""'&&"' .. JL
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)

a. Tugas atau fungsi hutan
1) Produsen makanan: Rutan· adalah masyarakai tunlbuJtlt':lmbuhan. Tumbuh.. .tumbuhan merupakan produsen ma~
kanan .bagi organisme lain. Makanan yang
~mbuh~~1Jlbuhan

merupakan energi.yang tersimpan
bentuk karbohidrat.Eu~rgiitu berasal dari -sinar mal~analn
yang ditangkap Qleh daun-daun untuk mengubah
sintesis) mineral dan air daridalam tanah menjadi
hidrat. ~arbohidrat yang dihasilkan kemudian
menJadi umbi, .batang, daun, bunga, buah, dan biji,
diperuntukkan bagi seluruh organisme.

Mengatur cuacaliklim
II

,.a.._AlII.JIIIilIlllo;ll'A

me1teolrOI()JnS~):

Menyejukkan udara: Dalam proses Fotosintesis
gian panas matahari diserap oleh tumbuhan, maka
udara di wilayah yang berhutan menbjadi sejuk.
Membuat hujan: Suhu yangsejuk .mempercepat

ngembunan uap air di udara.· Jika suhu panas maka

II

..air akan terus terbawa oleh arus. vertikal
yang lebih tinggi.
Mencegah badaL Udara yang bersuhu .rendah teK:analn...
nya tinggi (padat). Badai tidak akan melewati atau
menuju daerah tekanan, tin ·. Badai

Materi t"enl,OeAro/aran

setll1nJl:g.a udara pagi

pagi.

fotosintesis
mengolah
t1a~;11n,{a

berupa
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Seresah atau mulsa hutan akan terlOe1<:orrlDOSlSl menjadi
humus. Humus mengandung hampir semua
yang
dibutuhkan tumbuh-tumbuhan. Humus juga melne;e:lua:rkan asam humus dan unsur-unsur mikro
yang·
secara bersama-sama disebut"hormon. lingkungan".
Asam humus ~ampu memperbaiki sifat-sifat fisik
tanah, dan horman sebagai pengatur
Humus inilah yang memegang peran utama dalam
menjaga kesuburan
Mencegah erosi. Tanpa payung kanopi
setiap
air hujan" pasti mengerosi permukaan
(erosi
huj~ =. splash erosion).
tetesan

Masalah Lingkungan Hidup

hampir .seluruhnya terjadi di hutan. Padi mt~laU1lVa..
hutail terdapat jenis padi hutan yang tidak
kane Padi ini telah berhasil direkayasa menjadi
VUTW yang tidak (enak) dimakan harna. Contoh
seperti ayam hutan, anggrek hut~n, lebah hutan, dsb.
Sumber devisa
II
Hasil-ha.sil hutan, berupa kayu, rotan, damar, kemenyan
dan tempah-rempah merupakan komoditi perdagangan
yang mendatangkan devisa. Namun bila pengambilan
. barang-barang tersebut lebih cepat dati proses re2c~ne. .
rasinya, dan tanpa diimbangi d~ngan upaya Derlan~un~U1
kembali, tentu· anak cucu kita tidak tahu .lagi
hutan- adalahsumber devisa. Mereka .hanya tabu

VMAJlY""
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dalam lege~da.
S.ebagai objek" wisata danolahraga. Suatu .n..."'~''''''~YI4l.~4
tersendiri dapat diperoleh dengan berjalan-jalan di hutan.
Bagi pengusaha jasa; hutan yang dikemas menjadi objek
wisata, mempunyai daya jual tinggi,apalagi lokasinya
mempunyai '~esibi1itas yang baik. .Misalnya Kebun
Raya . Bogor, Hutan Kota Bandting, Hutan Wisata
Plawangan, Kaliurang, Yogyakarta, Tawangmangu
strategis. Rutan meru.pakan temLDat me:nRsLtur
strate21 dalam peperangan. Sejarah. petjuangan oan.2sa
1-411'f"OCl...
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sangat kecil, ruang geraknya sempit, pengetahuannya
minimum dan 'kemampuan teknologinya sangat rendah.
Namun selalu .menjadi . . kambing hitamperusak ,hutan.
Perpindahan petani ladang merupakan siklus 10-20 tahun.
" Ketika bekas hutan· yang digarap· pertama sudah menjadi
hutan kembali(hutansekunder), mereka
suka
menggunakannya kenlbali dari pada membuka hutan
begitu seterusnya, sehingga pela~dang berpindah
bukanpenanggung jawab menciutnya areal
Data
Statistik Indonesia ··1989menunjukkan bahwa seluroh
arealhutan luasnya 117.952.600 ha, 11.402.300 (9,67%)
sebagai ladang ·berpindah, dan lurnuan
AJ

........ A& ...... _

.....

AODBe:!)

&AI..W.A.JIIUIf...

oerlWJSaI1la

penebangan
s~vast:a_ dengan melakukan
_ .......-...""..""...

dengan

L1\".~A,y'~,4 ~1oJI.'Ill.

ftQ~~A~·"~?(.1b

h

areal
tahapan
pembalakan (misalnya~ 25 tahun, terbagi
5 tahap,
dalam waktu 5 tahun). Setiap pemegang
tanggung jawab untuk melalukan reboisasi,
tahlln, hutan
telah
sepakat tentang
pembalakan dan

l:'en"llJeJralaran
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Golorigan inilah yang
'ft'\A·"",",QI.r~aft penanggungjawab utama kerusakan atau penkawasan hutan.
data· statistik Indonesia 1989
menunjukkan
luas kawasan konsesi 58.274.400 ha..
hutan Indonesia).

Tumbuh-tumbuhan mudah terbakar
satu
adalah metana (CRt). Di
Indonesia setiap tahun rata-rata 10.000 ha hutan terbakar.
kecelakaan yang disebabkan
nun1am error (99,9%). Api dapat berasal dari pemcara
dan bakar (slash and
'ft'\o.t''1'ino#.:ll.ro#.:lfl

I"IAflt'lfo#.:ln

.melmn~tgal.kan

Ull.u... · ... IIJ.II....

nut)unJ'tan arus pendek pada' kabel

mal:anaLn yang jatuh pada fokus sebuah lensa
embun pagi). Butiran embun
dapat memfokuskan sinar matahari.
non human error hipotesis
s ab embun telah menguap
mal~an2Ln mlen(~ap;at intensitas maksimum
yang
_ _ ....JlUIJ._......

1I"lllll'3lrnfth

.............

IJ'--......
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transmigran. Sampai dengan' tahun 2000
telah mencapai 6.116.561 ha (5,19%) hutan dibuka
transmigrasi.

c.

Dampak Kernsakan Hutan
Hutan memegang peran p.enting· dalam keseimbangan
ekosistem global, .maka rusaknya hutan mempunyai aarnpSLl<
yang sangat kom~leks, mulai dari menipis~¥a sumberdaya
keanekar!1gaman hay~ti, erosi, banjir, tatlah longsor,
air'ianah, kekeringan" perluasan laban kritisdan gurun pasir,
angin topanlbadai, polusi udara, efek rumah kaca, pertipisan
lapisan ozon, hingga kepunahan. spesies man\lsia
Ethiopia).

KerBsakan Tanah, .Perlnasan Lahan Kritis dan
tifikasi.
Kerusaldan tanah dapat disebabkan hilangnya
atau'· kel~bihan unsur-unsur tententu, sehingga tanah
. dapat digunakan sebagaimana peruntukannya. Hilangnya unSUf,unsur kimia (hara dan, bahan organik) dari dalam tanah oleh
disebutpelindianlpencucian (bleaching). Hilangnya butiranbutiran tanah (biasanya pada laisan paling atas) disebut
angin, atau gletsyer.
lllei[sv~~r hanya ada di daerah iklim dingin. Erosi olehangin
atau iklim gurun (arid). Sedangkan
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tetjadi hila

perm~kaan

tanah tanpa

·gundul, tanah pertanian.
aengan tanaman SenrlUS1IIl.
t~rhadap erosi, mulai
(splash erosion)~ ero~i lapisan tanah
alur (rill erosion), sampai pada
erosion). Lapisan tanah ,yang tererosi
Tinggallah lapisan tanah bagian
yang. s'udah mulai terpecah
Tanah ini tidak produktif dan
(llse~but SeD~l)l81 taBu kritis. Tanah kritis tidak
permU.ka2lD menjadi sangat
ctat~ara~n rf~na~lIl dan pantai-pantai~
seiring dengan

tidak ada peredam panas
m~njadi panas, kering'
aen2an
Dc,rb~L28J' vegetasi yang
erl)lent1Jkl~U1 Y"IITilll-Lluuun
(d~sertifikasi) di
Sebagai ' contoh,. seperti
negara.. negara
.....,....,.'UO' __ hektar tanah pertanian
pasir.
ar8: ~elah bergeser ke
terakhir.
I"\At"'Dll"\(:U'

JI..lI.JU'&".lI.JI..lL lIf Yo

bam .
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3. Pencemaran Air.
Air di buml meliputi air laut (air'asin) dan ,air darat (C\ir taw~r).
Air tawar dijumpai sebagai air pelmukaan .(suface watelr) dan air
bawah tanah" (sub sur/ace water). Air. permukaan beruR.a ,sungai,
danau, rawa, dan salju. S~dangkan air 'bawah tanah dapat dibe-

dakan antaraair tanah ~angka1 (soil water) dan air tanph dalam
(ground water). Air ini dapat tercemar oleh berbag8.i bahan
pence~8.f.y~g .berasal dari:
a. lim~ah irui~stt1- y~g ~elum diolah pada uJ1lumnya mengandung logam-logam berat dan bahan beracun dan ~erbahaya
#

~3).

limbah rumah tangga (domestik) yang bi~ya meqgandung
deterje~

dan bakteri 'koli.

c.Sisa pupuk'dan racun hama dari usaha pertanian. ~bat dari
masukan pupulc, air sungailrawaldanau mengal~ penyu"'"
buran (eutro/ikdsi), se~gga tumbuhan air dapat tumbuh
dengan .pesat, bahkan teijadi blooming. . Akibat daq pertumb~at;l yang. cepat ini, fubuh perair~ menjadi .k~kuranan
oksigen, berarti kebutuhan oksigen untuk me~bolisme
sangat tinggi (BOD dan COD tinggi, DO rendah). Akibat-·
nya selumh organisme air ~an mati 4an sungailgqt berbau
busuk.Sisa racun hama d~am kadar tinggi mpmatikan
seluruh·.binatang
Dalam kadar rendah logam dF racun
•....,.....1II....,"'1I.... tersimp~.
dalah tubuh ikan, hinga sqatu saat
dimakan manusia. Contohnya penyakit minamat~ (cacat
tubuh), disebabkan karena penduduk setempat
.U....""JL...JI'.A.VU.-
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M1l1atl1lata yang mengandung air ·raksa
peledak pada percobaan
penangkapan ikan dengan peledak.
sampai ke tubuh manusia , dan
melmm,bulkan berbagai penyakit.
tanker pengangkut b~an
nlnlHlllllnrln~ pengeboran .lepas pantai, dan buangan
n..""U'V""\.I'1. Q.U

kapal ketika merapat ke pantai.
.LIQ.liJl~c;;lUl mlnV~U{

rrlen'VeC,aDJean air kekurangan oksigen.
DanvaK dilakukan untuk kontrol
Ul~~Olll)ea .....,_1'' ' ' ' '110'' " .. =

sangat se
tor

Ql~unakan

Oksigen . .
ueJrnmra = kebutuhan oksigen
disebabkan dalam penentuan
yang lama, dan· alat-alat
bana dan mqrah. Kontrol kualitas air
lebih tepat lagi
. ...,A&........ """" . . .
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(dalam. bentuk
oksigen, bukan dalam U~.U,IJ,.u..n..
hidrogenoksida) dan biasanya dinyatakan dalam
(ppm).
Adanyaoksigen bebas ,sangat diperlukan oleh berbagai
atr,
Oksigen bebas, dalam air dapat 'berkurang bila dalam
terdapat
".nf·n't"''.l~ft atau
organik yang degradable.

.lIJJ.AV&.'lI./.n...Y,.l

selalu terdapat bakteri, yakni

iil"'&ftl;'1i'.a_

memerlukan oksigen bebas untuk keperluan

bakteri anaerob yang tidal<: memerlukan oksigen '
nya. Bakteri aerob dan
akan
bebas untuk keperluan
me:n2\JtralJlCan zat

dalam
atau
bebas

..·U'"""... 4 ......

tLIWI.&W,w,s.....,v_

menjadi

yang

berkelnbang
habis

bekerja atau tumbuh ber'kelnb~me:
Bakteri anaerob
menJpakan ner"SerlVa1Wa1ln
sederhana
menjadi hidrogen
kotoran,

akan
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Dan'vak digunakan untuk kontrol kualitas air

limbah. BOD adalah jumlah
diperlukan selama proses
"'''''JII,A.V'''''''JI..II.Q'''~w..II.

bahan organik oleh bakteri aerob.
dalam Darsono (1995) menye-

mempengaruhi BOD di dalam air, yaitu:
meJtnDe~n

pengaruh· yang berarti terhadap
biokimia. Aktivitas biologis ditingkatkan
Urj~anlSmle

yang rnerombak. bahan
kisaran pH yang sempit,

habis hila pengamsementarahutan
pengerasan jalan, karena
menn'can~gI meresapnya air ke
merupakan
bangunan.
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yang 4i,~~in.
Pencemar udara dapat. berupa gas atau partikel-partikel.
knalpot
padat..: Asap y~g keluar dari cerobong industri
kendafaan bermotor mengandung keduanya. Pembakaran bahan
bakar fosil baik pada industri, kendaraan,,, bermotof,
nllllah· tangga mengemisikan sisa-sisa pembakaran
dari·.CO,N02, . S03, He, dan ·partikel-partikel. Letusan gunung
berapi,
hutan, badai berdebu, tennasuk

karbomrtonoksida, nitrogediok:sida,
amoniak,
sulfida,
dan c rotluorocarbon
Sumber karbondioksida

berasal
batubara.

t-'en1.fJe4rala~ran
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nitrogendioksida terutama juga berasal
kedua gas tersebut merupakan

ul_Ji..III..l!.!I.J'.IIl.'-, .....

merupakan gas .yang tidak
beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah
C11t4emlb1kaLn ·sekitar tahun 1920 merupakan gas
pendorong dalam kaleng
1J.IIoof.U.UJ..u.~.UAl dalam lernari
dan air conditioning (AC) di
sanlDlI12 penyebab pemanasan
Dertanll)an2~m

batubaram rawa,

kenaikan suhu
me:mn,ert.eS~lf produksi metan.
antara lain adalah pemansan
kerusakan ozon, dan

antara ·lain adalah'
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adanya gas rumah kaca, sebagian sinar infra merah diserap oleh.
atmosfer (tak terlepas ke angkasa luar) di ·lapisan tf.oposfer,
sehingga suhu troposfer dan pennukaan bumi naik (rata-rata

menjadi 15°C.
, Kadar, karbondioksida seialu meningkat dan waktu ke
waktu, dikhawartirkan suhu bumi akan meningkat. menurut
para ahli, suhu bumi dapat meningkat antara 1°C . . 7°C.
Kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh pemanasan global'
akan menyebabkan pennukaan air laut naik. Air laut naik,'
karena permuaian air pennukaan, atau melehnya es abadi di
antartika.
Dalam seratus tahun terakhir, pennukaan laut
duma

rata-rata naik dengaJ;11aju
milimeter per tahun. Berdasarkan
pengukuran, permukaan laut rata-rata ·dalam satu abad terakhir'
ini sudah naik em.
IPee (Intergovernmental Panel. on Climate Change)
atau· kumpulan ilmuwan seluruh dunia yang mengamati
perubahan iklim, memperkira,kan permukaan laut akan naik
'kurang dan 65 em sampai tahun 2100; dengan laju 6 em per
dekade dengan si~pangan 3... 10 em. Laju kenaikan 6 em lebih
cepat dibandingkan dengan yang dialami 100 tahun sebelumnya.
.Kenaikan. permukaan laut 1 em dapat berarti hilangnya daratan

meter SatIlD8t """"""v·w.........."u. VlI.n""'A...
KelnalJ(an konsentrasi

uw....'WIll.q,.u .....

I.::Ir......

\JL"-VJ.Ju.IJu..~ ..
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tan;am~ln

kali akan meningkatkan laju fotosintesis
Pellelitian di laboratorium membuktikan jika
menyerap. lebih banyak karbondioksida akan tumbuh

Padi, gandum, kedelai akan tumbuh
Teta[i. laban pertanian diperkirakan
bergeser
arab kutub karena· suhu rata-rata yang
_......._&A._.. . . . ._.. tanaman bergeser pula ke arab kutub. ·Di kawasan

, pergeseran mencapai 200 .. 300 kilometer
kenaikan suhu l°C. Pergeseran ini akan berdampertanian antara 10% ... 30% karena
me'mn:Rk~ltn)'a kekeringan pada musim panas.

tanaman akan mendapatkan
tetapi Jenis lainnya akan
sarna sekali.. Tanaman yang
Ift_~""ft1l' Der'2er'ak~ln D~ero:lna;ana,nn"a

tidak dapat menyesuaikan.

barn. Beberapa jenis pinus yang
tanaman itu hanya dapat
DeIUD;ana~n temperatur kurang dari
satu dekade. Terumbu karang juga ikut,
atau akibat kenaikan suhu
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sehingga

di dalam rumah kaca lebih panas dan suh.u
luarnya. Demikian halnya' dengan bumi, bumi yang dikelilingi
atmosfer diibaratkan seperti rumah kaca. Sebetulnya
tidak
terdapat gas-gas yang berbahaya (polutan) pada lapisan
atmesfer maka tidak terj@.di efek rumah kaca. .Emisi karbon
dioksida (C02), chlorofluorocarbon (CFC), oksida nitrogen dan
S\lhU

beberapa gas lainnya yang dilepaskan. ·ke atmosfer sebagai
akibat dari aktivitas manusia diduga merupakan faktor yang
hal .
menyebabkan tetjadinya efek tersebut. Secara

yang menyebabkan timbulnya efek rumah kaca, adalah :
• Bahan bangunan industri (BBI). BBI ini dibawa
Ulantara' B
gas

•

bertambah banyak,apalagi

pendaur banyak ditebang sehingga
oksigen melrllOJlS.
yang ditimbulkan oleh
melnal'ltaSlJLkan

•

Penggunaan Chlorofluorocarbon (CF.C).
pada beberapa alat pendingin
AC,

dan
rawa

,
Materi
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Beberapa daerah di pantai akan

•

Hancumya laut sebagai sumber daya hayati
penyakit-penyakit karena lin8kungan. Penyakit
Iingkungan, maksudnya adalah penyakit yang
bkan secara langsung atau tidak langsung oleh
Oel1uDann,ra ,lingkungan akibat utah manusia. Beberapa
nenlvak:tt A.c:u.
lingkungan antara lain: Schistosominsis
airan yang, buruk), kanker (m~ngbisap udara
,merokok, unsur...un.sur, kimia mdustri), ,pellyalclt
lantung; (akibat gaya bidup banyak duduk, badan'terlalu
ru~aknya persendian dan peneer- ,
net1lva.k:tt mmannata (akibat meritakan' ikan yang '. dari
c

,;,

wA.ID.

Bfek rumah kaca:
1. CO2 dikeluarkan oleh
pesaWatterbaDg~pabrik,

bahan bakai fosU, asap ,
kendaraatl, <lSb.
2. Radiasi mata.hari di serap

bunU

memantulkan 'baUk ke
atmosfer
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c. Hujan asam
Hujan asaro'terutama disebabkan oleh pembakarfJl
bakar fosil. Derajat keasaman (PH) larutan dapatdibedal(an
menjadi tigam yaitu: asam, netral, danbas8. Larutan bersifat
asam bila pH-nya, kebih kecil dan 7m dan bersifat ~asa
laruta~ tersebut lebih besar. 7, s~mentara bila pH Iaru~an ==
maka larutan tersebut.disebut netral.
Pada dasamya air hujan bersifat asam (pH lebih. kecil
h,al ini .diseb~bkan atrilosfer mengandung karbondioksi~an:
karbon4ioksidan tersebut hila kena air akan menjafli
karbonat. Namun, hujan yang bersifat asam karella .asam
karbonat, tidak disebut hujatl asam. Hujan disebut huj~ asam
apabila pH air lebih kecil. dari 5,6 dan ini disebab~
oksida belerang dan oksi~ nitrogen.
Belerangdioksida sebagai penyebab hujan asam bukan
hanya dise~abkan oleh m~usia,tetapi juga disebabltan oleh
alam. Belerqdioksida yang hersumber dari aktivitasmanusia
terut~8: berasal dari pembakar&n bah~ bakar fqsil dan

peleburan' logam, sementara yang sumbemya bukan karena
· aktivitas manusia te~tama berasal dari let\lsan gunun~ berapi
. dan.kebakaran hutan.. Beleran~dioksida y~g llerasal d~ alam
cukup tinggi, yaitu sekitar 50%dari semua bederangpioksida.
yang berada
atmo~fer. Kadar belerangdioksida ~idf.t.erah
renlaan daripada kadar belerangtliqksida
daerah perkotaan, apalagi dibandingkan dengan daerah·')ndustri.
terdapat pusat industrj. __ "",.. . . . .
.

,

. .

I '

ft
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sebagian besar
sangat
rne:nca.P81 90%.
hanya
menghasilkan nitro..
Denll)aJ(ar~tn bahan bakar
aktivitas manusia

penggunaan·
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Sinar ultraviolet matahari menurut panjang gelombangnya
dapat dibedakan mekadi empat jenis, yaitu: ultraviolet ekstrim,
ultraviolet

ultraviolet

dan ultraviolet

sinar ultraviolet

reaksi

kiri

Inilah mekanisme alam
berbahaya

kehi-

Materi f:'en'ltJeJralaran PKLH

atau kebisingan, adalah pencemaran oleh
suara

JI.. ...IL&JIl '...,JIlJl._

1 U.Q.i;'Ur.....U y

a.

suara yang tidak diinginkan ke dalam

melrlve1t>ab;kan kualit.as Imgkungan menurun, dan

sumber, antara .lain instrumen

atau motor penggerak, dan pesawat terbang.
peruntukan lingkungan hagi kepensehingga misalnya suara musik,
suara musik tersebut tidak
meskipun suara.·

keras sehingga mengganggu
<11k;atal(an suara musik tersebut

apabila intensitas
yang singkat
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dikurangi dengan membuat jalur hijau, pepohonan selebar
dapat menguratigi kebisingan sebesar 5 dB, pembuatan

tanah atau

~emen

dt:ngan ketinggian 2,5 m - 3

m

ta.n,gglJl

In,

mengurangi kebisingan hingga 1OdB.
Kebisingan yang terus menerus akan memberikandampak'
negatif bagi manusia,

~tara

lain berupa: kerusakan pendengaran,

pemarah, emosi, gagap, kelelahan, denyut jantung bertambahm

akumulasi lemak pada pembuluh darah, serta gangguan melahirkan
bagi ibu hamil.

Materi
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Hubungan Timbal Balik antara Kependudukan dan Lingkungan .

Sejarah peradaban manusia telah menunjukkan . . . . . . . . . . .,
.ternyata manusia selalu berusaha untuk. meningkatkan dan
menyempurnakan kesejahteraan ·hidupnya, dalam rangka
melangsungkan kehidupan jenisnya, dari hidup sederhana dan
mengembara, kemudian sampai pada k,ehidupan yang mene-'
tap. Dalam kehidupan menetap ini manusia· telah dap"at
bertani lebih. baik, seperti bersawah, menanam palawija
sebagainya~
Pada saat itu manusia telah mulai. mengenal
lingkungan hidupnya. Kemudian disusul dengan merubah
. ling-kungan hidupnya. Dari hasil perubahan-perub.ahan
maka terbentuklah pemukiman-p~mukiman penduduk berupa
pedusunan dan kota-kota besar. Kehidupan manusia
~engalami kemajuan dan lebih baik dibandingkan KeIUQ11Da~n
seb~lumny~.. '
yO' ......

Perubahan lingkungan hidup oleh manusia melm01Jpengaruh po~iiif dan negatif Mempunyai pengaruh
positif hila' perubahan itu mendatangkan .keuntungan b·.
kehidupannya. Mempunyai pengaroh negatif hila
mengurangi poterisi lingkungan hidup itiJ. .untuk mendukukng
. kepentingan .kehidupan pada umumnya. Tegasnya bila perubahan itu justru menimbulkan masalah linpungan hidup,
brena ulah manusia-manusia itu sendiri yang tidak bertang-

lJateri Pembelajaran PKLH

samping pertumbuhan penduduk yang cepat,
terutama
karena poia konsep mental dan perilaku dari
tidak bertanggung jawab, sehingga tidak
me:nQ1Jktln2 kelestarian lingkungan hi dupnya. Olehkarena itu
lingkungan hidupdi mana
hubungan antara
dengan lingkungannya dengan
seimbang. faktor manusi.alah yang
disinilah peranan manusia mem...
unsur utama ·dalam ekosistem karena ia dapat dididik
memtJltkl n...V.ul~""1J melntal dan perilaku yang bertanggung.
mencipta dan membangun

ke1:erllJatas8lD SllmlDer a1am

suatu

semua kekayaan alam baik yang
ma1UDllln 'makhluk hidup yang dimiliki oleh
dimanfaatkan atau dipergunakan
manusia memperoleh
I.U.lJl~AU..l.lJl'Jc;lU'" hi dupnya. Manusia
pada lingkungan

Hubungan Timbal Balik antara Kependudukan dan Lingkungan

Sumber alam dapat digolongkan menjadi:
Sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, yallg.
dise~ut juga s~mberalam biotik (renewable resources).
Misalnya: sumber alam yang· berupa semuamakhluk
hidup, hutan, hewan dan tumbuh-tumbuhan yangdisebut_

keanekaragaman.
Sumber-sumber alam yang· tak dapat diperbaharui, yang
disebut juga sumber alam abiotik (unrenewable resources). Misalnya: sumber alam yang berupa tanah,bahan
galian, energi·dan bahan tambang lainnya.

Sumber ala-tn biotik m~mpunyai kemampuan untuk
memperbanyak. din ·atau bertambah. Karena itu sumber alam
dikatakan su~ber alam yang dapat diperbaharui. Sebalik-.
nya sumber alam·· abiotik hila telah dipergunakan manusia,
maka habislah bahan itu. meskipunbahan-bahan tersebut
·masih dalam proses pembentukannya, ~amun sangat lambat~
Para ahli lingkunganhiudp bersepakat bahwa sumber
. alam yang dapat di~anfaatkan harns bijaksana., sebab sumber
alam itu pada dasarnya untuk kepentingan manusia. Meskipun sumberalam biotik dapat diperbaharui, hila cara
DerUl~unaLarutlya tidak .bijaksana, akan m.endatangkan oenlUSalam tersebut. Demikian pula penggunaan
tidak dapat diperbahatui, bila p
nat"ttll:'.:lIl't1'Q~ kebijaksanaan akan menimbulkan

~u.J!,..i.~"," peIlltlnJ~4} mlenjlln~~at

bahwa:
SUnJloer alam
(2) adamerata di muka
diperbaharui

surno.~r
neI10aJlO1,ra

alam itu, maka cara'
memperhatikanhal-

QID'lllfi

dan
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Indonesia telahmaju selangkah sebab di samping
seorang Menteri Negara Kependudukan
Llr12K:un~~an Hidup, juga telah lahir Undang~Undang No.
tenltal1l~

rellyalabgU)llaalD

ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

Sumber Alam dan Pengaruhnya

faktor yang menyebabkan··kurangdiperhatiunsur kebijaksanaan dalam penggunaan sumber alam
aaallan Oertanloa.nn"a penggunaan sumber alam sebagai akipenduduk. Pertambahan p~nduduk yang

yang
giliran.nya sumber alam tidak
mampu
~W~"'LII. ~a. untuk kesejahteraan··hidup manusia.
dikhawatirkan penggunaan sumber alam yang
dapat mengganggu ekosistemnya. ltulah
menghindari kemungkinan gangguan itu,
perkembangan jumlahnya.
...

umat
U'-'......

~jllii,.I"a.

a.a......Jlliltu"JL""

yang berkembang, Indonesia melakukan
Tujuan pembangunan
kehidupan·yang lebihbaik dari pada

ll .....'-'Jl ..."'.I.II..IIl-U...['\.U.......
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t'tllfl,A1I'""n"ll'ft,8lr~lfl

untuk sebesar-besar kemak-

muran
menlntlbl1l1k~ln

aen2an

sumber alam masa lalu belum
mlasa~lan lingkungan hidup, karena masih berseimbangan. Keseimbangan itu berubah
seirama dengan kegiatan pembangunan
me'ngJ;~naka~n dan mengolah sumber alam

pernu~alaLn

teknologi bam yang menimbulkan masaoeIiuSaJlCan lin ngan hidup. Perusakan
pengaruh atau dampak negatif
·lingkungannya.
tidak langsung
lingkungan, yang mengaatalJ tidak berfungsi lagi
berkesinambungan."

p,
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dan nyamuk sebagai penular penyakit; (c) masalah n~Tll(:'~'"
maran baik pencemaran tanah, air, udara karena" II.IVA4_&~"iiio"""'·"""
·teknologi.baru~yang lllenghasilkan limbah-li.mbah u ..
yangmenoemarkan.

U.ll.... lI,]II"A.\l.

Perusakan linglrongandapat bersifat setempat,.
bahkan globat Dati segiwaktu perusakan itu dapat
'sung' "seketika, temporer, atau .dalam waktu yang Datll1anS2:.
Bahkan.kerusakan, itu dapat· bersifat permanen secara ,,"'''.lLV'''.IJ~
yaitu cacat tubuh turon temurun dari ·generasi ke ~".II..&_Ji.~"'UJII."l
U'blf&. .._

.....·JIO'Ii

sebagai akibat penggunaan pestisida.

Ke1mtllktl1lan

dan Keselarasan ~ingkungan Bidup.

Pada bagian terdahulu telah kita' bicarakan U"'.lt.1VU.~.~
masalal). yang timbul dalam lingkungan hidup ini. Masalah
sebagian' besar karena pertumbuhan penduduk yang.
sebagai faktor pemakai lingkungan, serta kem~iuan
.teknologi yang memungkinkan digali dan diolahnya, sumloer
alamdalam lingkungan hidup ini. Banyak kasus di h~1I"1~QnQ1
daer~

Indonesia., ataupun di bagian bumi yang lain menunbah)lia perusakan lingkungan yang adaseb~gai
'kurang cermat dan kurang hati-hatinya dalam memanfaatkan
lingkungan itu~ . Ald~ 'kegetsang
Sel),a2~Lln,ra l\\enimbulkan kemiskinan mall1USJla'
IUOnJt'\Io.U,.. .It.

_AA~

Kejadian ini men.unjukkan tidak adanya
JlQ.II.~~lIoIlllo'I\.'" ""l~aAi"'a'C
kesimbansan antart\ manusia Qellg:a~n
.....

......... A.

'8C'ft

t'em!lJeU'llar~::tn

PKLH

meJllDlJLtl lUang,

melaksanakan kedaulatan,
nienghendaki kelesta-·
kelnaIn01Jan U.I~t,.i.l..l~~t.,u. hidup Indonesia. Karena itu kita
J1~.!I.illllio.a:~Uo mewujudkan: (a) penggunaan
bagi kelangsungan

ternlDat ~1D."''lrQ''''O Ke1out~11k lllalonE~Sla

.U..

lingkungan hidup yang
QIDlanaan2 dari
kehiKeruauD~an

menjamin
m.anU.Sla: (d) lingususan dan

yang

membina sikap,.
terha-

fiUAr;un~'Zan

Timbol Balik

Kej7enlauaru",rn dan Lingkungan

awetan lin~rorlJlan

tantangan. Misalnya
produkti£:. pulau
indus ·alisasi dengan
sebagainya. Pendidikan
me~nla~(11 sangat neIltlDl2
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II

Memberikan kemungkinan
memperoleh kebebasan yang lebih
terbaik
kesejahteraan
anaknya.,
Kebijaksanaan
diarahkan untuk meningkatkan KU~Ult(lS
hidup penduduk
. sendiri. Pemecahan n:tasalah
dukan
kelahiran
tidak melnlatnlfi
bahwa hasilnya secaXa otomatis akan meningkat ku~li
pend~duk yang bersangkutan atau generasi yang
Perdebatan

United ·Nations
karangan Richard Symonds dati
hael
sangat sengit.
sidang-sidang P
D~~lannva me]nCe]rmlnK~ln

pendapat-pendapat

kependudukan yang

Population Commission" dengan
tanliUlEal

3

'''\,In..iIf.,VUI\of.l
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u,..l.ll.Jiii.~V",lII4r'
.f.,..........-ft4t"1l1l1 .....

PBB telah memiliki kebijaksanaan kependudukan,
Indonesia.

Dalam ·menentukan suatu kebijaksanaan tentang kepenyang penting adalah memperhatikan kualitas penduduk
se~diri, stabilitas dari sumber-sumber kehidupan mereka,
kel~ngsungan adanya lapangan kerja, standar kehidupan yang
1!1enyenangkan, dimana kearn.anan nasional maupun kebaha. giaan perorangan hams diperhitungkan. Kebijaksanaan kepenuu.\.Jl.un..c;;fi,.u. dapat dilakukan melalui 3 komponen perkembangan
U~.lJLUU',l.U.n. yaitu: k~lahiran, (fertilitas), kematian (mortalitas) dan
DeI1Dln(lan~ln penduduk·(migrasi).
uU"Ju.,&..n,.C;W.l

s~benarnya

dapat'
seperti: peningkatan migrasi
peningkatan jumlah kematian, atau penurunan jumlah
yang
kiranya sulit untuk dilakukan
semua negara di dunia ini melakukan pengawasan dan
DelnD4a.ta~~an orang-orang asing pendatang barn, sehingga mem~'II'I1!1l f'~.ngt1'1n'J~ migrasi secara bes~r..besaran. Demikian juga

1t"'h6....

...

mungkin diharapkan bahwa pemerintah berani menjaket>11aksa.naJln peningkatan jumlah kematian. Sehingga
,;:'taILIUl.~,;:'t':.LILIUUIL.
cara yang dapat·. dilakukan adalah dengan menu_'lI......
lutrHan kelahiran~
dari

IIfttl"lkllFn""

y It.lL

rft1l"ll
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~ebijaksanaan yang ditempuh dalam mernecahkan masa-

lah kepadatan .penduduk karena tidak meratanya penyebara.n
penduduk tersebut, .seperti terdapat di pulau Jawa dan
adalah deng~n memin4ahkan penduduk tersebut .dari pulau satu
ke pulau lain. usaha ini di Indonesia dikenal.dengan transmigrasi'
dan telah pula ditempatkan pada prioritas yang tinggi.
Di samping migrasi masalah lainnya 'yang per1u
kan ialah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan.ke
perkotaan 'yang dikenal dengan nama Urbanisasi. Menurut
sensuspendudilk 1980, 18.8% daripenduduk Indonesia
kim di daerah kota. Setengah abad yang taIu, jumlah pendu
di Indonesia telah berkembang lebih cepat .daripada
kembangan pendudu.k umumnya. Hampir sepertiga' dari ..,.. . . .
bahan penduduk Indonesia dalam dekade terakhir ditampung
kota. .Masalah· yang timbul adalah belum siapnya
tersebut unt~k mena~ipung penduduk pendatang bam
melampaui kem~mpuan daya tampungkota-kota tadi.

U.l.U''''''''QJU,--

' a . _....

1110>_-11.4&

Secara garisbesarnya tujuan kebijaksanaan kependudukan,
adalah s'ebagai berikut: memeliharakeseimbangan'· antara
t~bahan

dan. ~enyebaran. penduduk denganpe~kembangan
pembangunansosial ekonomi, sehingga tingleat hidQP yang
lay8k dap.at diberikan kepada penduduk secara meyeluruh.
mencakup seluruh kebijaksanaan baik
sosial,.. kulturil, serta kegiatan-kegiatan
me:mngK~lt.k~m . pendapatan nasional, pembagian
V'teol'AAU.n....U.... .1.
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Strategi yang digunakan adalah melalui
_ ....""nrrft·\I"M .".lJ.~h." panjang maupun jangka pendek. Di Indonesia
jangka panjang diusahakan dapat dijangka.u dengan :

secara

Me:nCSLDal target demografis, yaitu' mengusahakan tercapaiNet Reproduction Rate (NRR) sarna dengan 1,0 (ukuran.
.IL~_&~ &JI""_ kecil dengan·dua orang anak per keluarga) di Jawa,
pada tahun 2001 dan reduksi' fertilitas
aenszan 50% di pulau
__

daerah-daerah yang
Mt:~n2naInD~!t o~ertulmbunSLn

ft.1I,

.lLl!:JI.~~ft.lI.

1I11 . .rJI.

besar yang menjums ke

tertentu

DenaeK _.. _.. _.. . . . .".._.. . . kepada penurunan secara
".l.l.J.JIii~'"
Olenl1nJU<~atSLn volume transmigrasi
pelaksanaan urbanisasi'

lan1~a

............ ..,.........................

untuk

Ket.errlaSl1an:nya

L.lf

..... ,IIL

OerllnJlKatan

mutu
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Meningkatkan dan menyebar luaskan program

II

oerlQlCllKC:1Ln

kependud~kan.

Merangsang

II

terciptanya

keluarga

kecil,

bahagia

sejahte~a.

Meningkatkan program transmigrasi secara teratur

II

Mengatur perpindahan penduduk dart desa ke kota secara
lebih komprehensif di dalam perencanaan pembangunan
secara menyeluruh.

II

II

Mengatasi masalah tenaga kerja.
Memngkatkan pembinaan dan pengamanan

ne~~a-negara

berkembang yang sudah
kebijaksanaan kependtidukan dalam memecahkan masalah
ditimbulkan oleh' p~~mbuhan penduduk yang cepat, keOlllaJcsanaan, -strategi dan programnya hampir seirama dengan

terdapat di Indonesia.
P.erlu dicatat bahwa sampai sekarang ,masih ada.
. negara ·sedang. berkembang yang belum memiliki kebijaksanaan
kependudukan. Sementara itu di negara-negara yang sudah
keInD~m2 meimlJllKl kebijaksanaan pronatalitas (sepeni
..II,,;P"""'A"'~
Barat dan lain-lainnya).
n.".a,v.i&·&RJV'.........

._&&&&_&.11.

tta:mD4at8Jl-halmt)atiLn yang

dalam
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1J,.IIl~JIiiiI._A_ ber'ketnt>~ln2

termasuk Indonesia selama berabad-abad
dipengaruhi
nilai, norma dan adat istiadat
sikap dan tingkah laku yang
banyak. Struktur kehidupan politik, ekolJuQ,ava (agama) telah memantapkan kehidupan
dapat merubah sikap dan tingkah laku tersebut
tlnj'l1{BLn laku untuk menyenangi dan mengdiperlukan program pendidikan dan.
nrr\o~~m ... t,rn'OT~m D1emloerlan motivasi lainnya.
secara menyeluruh hams
memp!erlJl1tun~cannatnl>~ataln-nlamll>a1tandari segi politis, ekonosegi psikologis perorangan

ne'tarC3L.. . nE~2aJra

t'\A~n~1"'1t'1QU'''\QQI

b~erklemlllanl2

masih cen..

program
tidak dapat dipaksakan.
sistematis hams
kehidupan mereka
aktif dalam program penu-
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II

pelaksanaan wajib belajar dan perbaikan mutu uerlQlCUkSln

II

perluasan k~sempatan kerja

II

II
II

perbaikan status wanita dan perluasan kesempatan
mereka

penunlnan kematian bayi dan anak-anak
perbaikan kesempatan urbanisasi
perbaikan jaminan sosial dan jaminan hari tua

Program keluarga berencana sebagai salah satu n..""""',1lg~.n..
sanaan program pembangunan· kependudukal1
berhasilannya hams didukung oleh program-program
kungnya (beyondfamily planning).

Etika Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

c

pitnya areal hutan, meluasnya lahan kritis, musnahnya berbagai
spesies hewan dan tumbuhan, pencem~an air sungai, danau
dan kawasan pantai, dampak el nino -dan la nina yang silih
berganti,makin berkembangnya penyakit kanker, hujan 8sam,
sampai ke peningkatan suhu bumi secara global. Masalahmasalah tersebut .merupakan peringatan. bagi umat manusia
bahwa alam mempunyai- keterbatasan dalam menyediakan
sumber-sumber ke -.. dupan. Jika dieksploitasi secara
terbatas, taD.pamempertimbangkan hari depan , daya dukungnya
akansegera hilang, dan justru menimbulkan berbagaibencana
seperti disebut terdahulu. Dengan peringatan
Tuhan
me
a~ar manusia kembali
jalan yang
sebakhalifah (bukan.sebagai oenlalan)
khalifah (pimpinan) hend nya kita mempunyai kernalnpllan
managerial, kemampuan untuk nlertgel9la se1l:lruh At","VIL.I..lI.U~VJl.A.'Ilto,A.JI.
yang
sebaik-baiknya, agar dapat melnOE:~n
tungan
dengan tanpa

kerusakan ling-kungan, .seperti pengelolaan limbah, reboisasi
dan
te~asering, daur-ulang, sampai dengan meng..
pengguanaan
namun kerusakan lingkungan
se
Seolah
.I.JI."'ULq.,Jl.A.CI;.....U ..

,\laleri PenlbelaJaran PKLf!

komponen-kot11pOnen fisik" biotik,! dan manusia dengan segala
perilakunya" oleh karena itu usaha peiestarian atau penanggulangan kenlsakan hngkungan harus terpadu,! ditujukan
kepada seluruh kotnponen secara sitnultan. Selama ini pengelolaan lingkungan secara terpadu belum banyak dilakukan.
Usaha peJestarian lingkungan berjalan sendiri.. tanpa mengkaitkan dengan kOlllponen lain. Komponen fisik Inenjadi sasaran
utalna~ lnanusia baru tnendapatkan perhatian dalam segi kuansen1entara perilakunya belum ada pengelolaan (kalau pun
ada 11lasih sangat terbatas). Jika tnanusia dan perilakunya tidak
dikelola dengan benar" tnaka tnanUSla dan perjlakunya juga
Manusia dengan perilaku yan,g rusak'l merupakan
pelaku utama kerusakan lingkungan. Manusia dalam hal ini
illerupakan bagian dari problem'! bukan lagi bagian dari solusi.

2. Etika l.jllgkungan:

Sunlb(~r

Pengelolaan "ferpadu

Ketika ras kulit putih merampas tanah suku Indian di
Barat Laut Pasifik,! berpesanlah seorang kepala suku Seattle
kepada warganya: ~'Harus kamu ajarkan kepada anak-cucumu
bah\va:

adalah abu
nenekmu" agar tnereka peduli kepada
. . . . . . . ,,_........ kehidupan saudara-saudara kita.
kita, apa yang nlenitnpa bumi
Jika manusia meludahi tanah
sendiri,
.... " " " " .. IIJ\.4 ....

..... _

.......... " .....
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•

BUIll!

bukan nlilik

manUSla.~

tetapi rnanusia adalah lnilik

bum'i

•
•

Semua bendasaling berhubungan seperti
darah di dalam keluarga.

pertalian

Apa yang diderita butni merupakan derita bagi seluruh
umat manusia

., Manusia tidakmenjalin jarin,gan kehidupan~ melainkan
dia beradadi dalam jaringan tersebut. ,,~pa yang ia
lakukan terhadap jaringan berarti la melalukan sesuatu
terhadap dirinya sendiri.
Pesan filsafati tersebut sesuai dengan gagasan Aido
Leopold, seorang ahl i ekologi kehidupan liar, pada tahun 1933
dalanl bukunya A .SaJld ("()Ullt)) A InlClll{lC yang diterbitkan pada
tahun 1949 tnengemukakan gagasa.n lafld ethics (etika lahan).,
yang intinya bahwa manusia adalah bagiah dari sebuah
masyarakat besar yang 'meliputi tanah~ air~ tumbuhan'l binatang'l
dB., yang ada di bunli. Etika tersebut tnenurut Chiras dan
Little (1985) merupakan salah satu ide pehting di abad XX
karena. untuktnelestarikan lingkungan tnelibatkan nilai-nilai
kemanusiaan ·dan berusaha untuk Inengubah pola pikir
penduduk dunia dari pola pikir./1YJ/ltier ke arah 5;u.')~tairlahleli(y.
~Arne Naess seorang filosof ekologi Norwegia, juga
Inenekankan kepada kita untuk peduli kepada ekosistem.. yaitu
yang meliputi tanah., air~ tumbuhan dan hewan.,
yang secara keseluruhan disebut "771e 1,{Jlld".Posisi Inanusia
di dalanl masyarakat ·ekosistem tersebut adalah sejajar dengan
angota-anggota yang lain. lstilah The lJa/ld dapat diartikan
110

sebagal

bUllli (J'I1e r:lU'lll,) ,

sehlngga

!~(lJld f~~lJ1ICS

iebih luas lnenjadi >6jSllSI(li'Ulhle-J~'arlh
"'SfU5i {Clillllhle Ij~tJllcs '~.

l~~thics P

berkelnbang

atau disingkat

Berdasarkan ide-ide yang sejalan tersebut~ kemudian
(~hiras (1985) merangkuI11nya menJadi sebuahpandangan baru
yang disebut Etika tjngkungan (Envir(Jnlnellllll Etl,;cs)
[)alanl tuhsan int selanjutnya akan digunakan lstiJah ~'r~tika
ngkun,gan~· sebaga~ terjenlahan dari .\ustailJ(lhle l~'thICS
rnaupun J<ilvlro,nnlenl£JI /J~/JlIC,\' Etjk~t ljngkungall dapat
diartik:ll1 sebagai suatu systt~nl nitai y~,ng nlcn,jadi pedonl~ln perilaku 1l1anusia dalaln hubungannya (Iengan lingkungan hidupnya

1992),

utalna
L.ingkungan, adalah: a) blUnt
dalanl nlenvediakan sU'inber-sulnber kehidupan~
dan nlanUSla nlerupakan bagian dart alaln~
sehlngga tnanusia tidak berkuasa terhadap alam.Prlnsip
dapat dijelaskan sebagai berikut
Prinsip pertam~l, bahwa bUlni adalahterbatas~ berati
bahwa bUlni Jllenlpunyai keterbatasan baiksebagai sumber
maupun sebagai ajang kehidupan, Prinsip ini tnelahirkan
konsep uta11'121 Etika [jngkungan yaitu "'7here is ll()! (llltv!l)}.'"
111 or£.'"
tak terbaharui (11011 rel1eUl(lhle
gas (111igas) akan
I perlode penambangan. Pada lokasi tersebut
habis dalalTl
. barang tarnbang yang sarna dalatTI
kedepan.
Hukan hanya itu,
akan
III
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habis dengan pengelolaan yang berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi setinggi-tingginya. Untuk menciptakan masyarat yang
berkelanjutan (sustaillable society) kita harns belajar memaharni bahwa pertumbuhan bahan kebutuhan hidup secara tak
terbatas di atas bJlmi yang terbatas adalah tidak ungkin. Oleh
karena itu kita harns mereformasi strategi pengelolaan sumbersumber alam dengan melaksanakan:
a. Konservasi, adalah pemeliharaan kelestarian lingkungan
melalui penghematan dan rehabilitasi dan perawatan~
menghentikan pemakain sumber yang berlebihan.
b. Reuse & reG.-vcling seluruh bahan yang tidak berguna.
Dengan reuse dan recycling dapat meminimalkan limbah
dan menghemat sumber daya.
c. Lebih mengutamakan penggunaan sumber alarn
terbaharni, daripada yang tak terbaharui. Tindakan ini
diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya alam
yang tak terbarui, dan memancing kreativitas untuk
merekayasa sumber-sumber terbaharui.
d. Yang terpenting, adalah mengontrol pertumbuhan penduduk. PertuqI-buhan penduduk yang tak terkontrol akan
menghabiskan hasil-hasil pembangunan yang pernah
dilakukan. Oleh karena itu manusia harus dapat mengendalikan perilaku reproduksinya, dan membina diri dan
keluarganya untuk bersikap dan berperilaku positif serta
bertanggungjawab terhadap masalah lingkungan yang
sedang terjadi.

1

Prinsip kedua~ adalah pandangan bahwa manusia merubagian dari alam yallg tak terpisahkan. Manusia
salah satu komponen ekosistem, sebagai mana halnya

Ct:lot"'V::l(T4.:l1

tUlnbuhan, hewan, cendaw'an, da"n
iVICllnUSla sebagai komponen ekosistem, termasuk pula
Sikap mental dan perilakuinilah
bumi.
antara
ada, hanya manusia yang
Rusaknya salah satu
ty\t:lon{--'-4.:lvlhl~"-L,r4.:ln ketidakseimbangan ekosistem. Dan
Ct:lo11t'Y\n':)nl~':)n _.l......~#
rr\~n",~n<;at"\V~ln terjadinya berbaalf.,

&'-'-"IIIU~..f l l , " ' . I "

...J'II.

••: "... _JlAA

umat
bahwa "apa yang
selunlh Ulnar manusia"..

1

I::tlka Lingkungan

dO},1

IJe!ubangunan

fIPrl[Plflnl1.,;rnri

tersebut merupakan bagian dari kehidupan kita. "fanpa
kOlnponen-komponen tersebut manusia tidak akan pernah ada.
Prinsip ketiga~ bahwa manusia tidak superior terha-·
dap alaln.. Kedudukan manusia sejajar dengan kOll1ponen laln,\
oleh karena itu manusia tidak berkuasa terhadap alam.. bahkan
hams menghortnati alam sebagai lnana hormat kita kepada
saudara tua. {~Bumi bukan milik tnanusia, retapi manusia adalah
milik bUlni". Prinsip ini memberi tuntunan agar manUSla
jangan berbuat selnena-mena terhadap alamo
Dengan uraian tersebut dapat difahami bahwa Etika
lingkungan merupakan tuntunan sikap dan perilaku manusia
menuju alam yang lestari, yang berkelanjutan bagi generasi
mendatang, atau yang slistaill{Jble. Lingkungan yang sustaillable hams dibangun 'dan dipelihara secara terpadu (nlenyeluruh" bersama-sama, oleh senlua kOluponen atau anggota
masyarakat dalatn ekosistenl). Etika Lingkungan dengan tiga
buah prinsip utatnanya., merupakan sumber petunjuk bagi
pengelolaan lingkungan secara terpadu. Keterpaduan~ dimaksudkan bahwa sasaran pengelolaan bukan hanya terhadap
komponen-kotnponen fisik'\ J11elainkan juga komponen manusia
dengan segala perilakunya. Manusia dibimbing agar tidak
hanya mengambil sumber-sumber dari alam tetapi juga harus
dan menjaga kelestarian, serta mau pan Inampu
tnengendalikan diri'\ baik dalam pertilaku reproduksi mapun
perilaku ekonolni Oleh karena itu pengendalian diri
. . . . "" .. .1 ...." , " .............'11
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(restraint) merupakan kunci ernas untuk pelaksanaan Etika
Lingkungan.
B. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengnrangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
Berkelanjutan mengandung makna tercapainya keadilan sosial
generasi ke generasi (Kentor Menteri Negara Kependudukan
& Lingkungan Hidup, 1990). Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan

lima (Repelita V) dijelaskan bahwa
adalah Pembangnnan
meles·tarl){~ln

fungsi dan kemampuan ekosistern. \)Ciri-ciri Pembangunan yang Berkelanjutan adalah:

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidupdengan
jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang
mendukungnya, baik secara langsung rnaupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alarn sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektordan kegiatan lainnya
berkembang bersama-sama, baik di daerah dan kurun
sarna,
daerah dan kurun waktu yang
secara sambung - menyambung.
kemampuan dan fungsi
dan rnelindungi serta
secara terus-menerus.
Ir"""g,..... r t .... _.n• .,....,.

1

Etika Lingkungan dan Pelnbangunan Berkelanjutan

5. Menggunakan prosedur dan tatacarayang memperhatikan
kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan
datang.
Selanjutnya Kantor Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan hidup 1990 menggariskan kebijakan lingkungan
dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkekelanjutan,
meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) menggiatkan kembali
pertumbuhan; 2) mengubah kualitas pertumbuhan; 3) memenuhi kebutuhan dasar, berupa pekerjaan, pangan, energi, air dan
sanitasi; 4) memastikan dicapainya jumlah penduduk yang
berkelanjutan; 5) menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber
daya; 6) mereorientasi teknologi dan mengelola resiko; 7) menggabungkan kepentingan lingkungan dan ekonomi dalam penganlbilan keplltusan. Secara lebih rinci, masing-masing kebijakan
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggiatkan Kembali Pertumbuhan
Pertunlbuhan, yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan ekonomi, yang mempunyai kaitan langsung dengan
peningkatan kesejahteraan. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah pendapatan per kapita. Bagi negara-negara
s~dang berkembang pertumbuhan minimum pendapatan
nasional yang harus dicapai adalah 5% per tahun, agar dapat
mengilnbangi laju pertumbuhan penduduknya. Dengan pertumbllhan tersebut jumlah penduduk yang hidup dalam
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secara berangsur-angsur dapat

lingkungan dapat ditingkatkan9 Bagi
ne~~aral . . ne~~8Jra maju tingkat pertumbuhan pendapatan miniUlLi~~1~.VQJla."'~~G11 agar dapat ikut serta mengemOanl$tKSlD perekonomian dunia adalah sebesar 3% sid 4% per,
memungkinkan pemanfaatan sumber daya
aa_.IUI~II_'" dengan terns meningkatkan efisiensi
K1Ulllt,lS

__

....IIl._JIiiI._.l\._

dan energi. Namun hal ini akan berpebagi komoditi dan mineral dati
sedang berkembang, yang menjadi andalan sumber

sedang berkembang hams
kurang
menln2k~ltk:~ln 04ertulmDunBln ~konomi) bagi
usaha jasa yang digunakan
me:mn.2K2ltKflln .KIeSel anter~EUU1 masyarakat.
.U.lIioofjllili.QA

u.

_ _ _ lV_!\IIiilIt_...

mengeR,
perun~tka:tan oerturrlbuJt1an
meln2U,Da'\lrak~ln
~.l\.IIJ""'"_,,,_,"~,J1UL

ekonomi yang' tinggi, .tetapi
Dceftulmb'uhsln yang berkualitas. Untuk
Deliest4arl~Ln sumberdaya alam., perbaketahanan terhadap' berbagai

IrULIUQJn..a.ll

meJmp~erbatilmn

pe-

Dalam
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Berkelal~jutan

mencegah pellyllsutan hutan di masa Inendatal1g. Dengan
delnikian pendapatan yang dihasilkan" dari· sektorkehutanan
merupakan pendapatan bersih yang telah dikurangi dengan
biaya ul1tuk peningkatan kuaslitas dan kelestarian sumber
\
daya.
Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan pemerataan pendapatan, berarti tidak hanya mengejar tinginya
pendapatan per kapita secara nasional, tetapi juga mengupayakan pemerataan peningkatannya. Untuk itu diperlukan
tindakan yang berupa memacu peningkatan pendapatan
golongan ekonomi lemah, dengan tidak mengesampingkan
perkembangan bagi golongan ekonomi kuat. Pertumbuhan
yang rendah dengan distribusi yang merata akan lebih baik
daripada pertumbuhan tinggidengan distribusi yang timpang.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuntut
penlenuhan kebutuhan non ekonomi, seperti pendidikan,
kesehatan, air, dan udara bersill, serta pelestarian keindahan
alamo Tercapainya keadaan ini berarti tercapainya keberlanjutan kesejahteraan manusia serta ketahanan perrtumbuhan
terhadap berbagai krisis ekonomi.
3. MemenuhiKebutuhan Dasar Manusia
Kebutuhan dasar lTIanusia adalah pangan, sandang,
papan, air dan udara bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.
Oi salnping itu kebutuhan dalalTI kehidupan yang juga sangat
nlendasar adalahnlata pencaharian atau lapangan pekerjaan.
01eh karena itu agar pembangunan yang dilaksanakan ini
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DernD~ln.R'UnSln di

marnnu

bidang ekonomi harns

menCl'ptaJk:an Kesemlpat~m k~rja

yang memungkinkan
dapat memenuhi standar konsumsi,

t'eI1nenlUn~ln

kletnJltullan pangan hams· memenuhi kadar
dalamnya. Gizi diperlukan untuk
manusia. Unsur giziya~g paling
n~t'\'\l'~1l'" ctrpelrluJean 8aS,Ian karbohidrat dan protein. Di negara
seo:an2 oer'KelnOcln2 1'\l1l"l.a""11J~Vl:l~fl peningkatan protein 5,8% dan
tahuD, merup~an tingkat per.. .
.diperlukan

t"etJnen.un~ln .kleDultullan

energi

negara sedang. ·ber-

tangga miskin sangat terganperlu di~sahakan suatu.
Untuk
dibangkitkan inisiatif
dirinya
serta

1I't"IlA1nnl""1rU\"
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bang. Oleh,karena itu diperlukan kebijakan
mengarah
kepada penurunan laju pertumbuhan penduduk (menuju
tingkat pertumbuhan.O% ~ zero population. growth). Kebijakan. itu hendaknya dipadukan dengan program pemba..
ngurian ekonomi dan sosial, seperti pendidikan kaum wamta,
peningkatan pelayanan keseha.tan, perluasan kesempatan
kerja khususnya bagi kaum miskin.

Menjaga Kelestarian dan :t\'Ieningkatkan Sumber Daya
Kebijakan yang hams dicakup dalam memenuhi
kebutuhan dasar manusiadengan tetap menjaga kelestarian'
DanJean meningkatkan sumber daya nleliputi:
tan

a

~

.

t::)ILrll'll'll

yang mengalami tekanan.ekologi berate
terhadap income petani,
pengumpul
hutan.
atau
tidak melampaui laju regenerasinya.
t:'ell11rl~:ataLn
lahan aeJ12a~n
D82:1an atas,

4ft'It"'I""4I.A'IlI'll'll"""""''ViJ'il+RIt'I

penggunaan

rnlernlpel~nalt1.k:aln

M\"o·~.I~Y.JL QJ.·ll~Q,.U

pencemarari. udara dan air·

teknologi yang ~ersahabat dengan
11U..J;,-r..-U.llJl'.ClUI (appropriate technology).

Pengembangan

Ke()nenta.sl Teknologi dan MengelolaResiko
pembangunan yang dilaksanakan saat ini merU...
pembangunan yang b~rkelanjutan, diperlukan tindakan
dan reorientasi teknologi, yang meliputi:
~erlClt~taa~n

inovasi teknologi untuk menjawab tantangan
petn-t)an2Ul1an berkelanjutan, seperti konservasi teknobioteknologi, .melaluipeningkatan
pengembangan, dan perluasan
peflUDanan pengembangan teknologi yang lebih'memper.ll.J.""JLj.~Q
lingkungan.
teknologi yang menghasilkan barangyang dapat .menjaga kualitas
... J.

lllr:JlL .... II.lLIIII·-.tnLlI'....... " .

dan fauna.
ue~~emllna,Sl J.4JULV.l'AJlJl.U.~J. terhadap.. proses pencip~aan teknoteknologi tradisional,
a.aa,Dt8.S1 teknologi import ,-
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f

Penyusunan mekanisme kelembagaan yang
menaksir· besamya dampak suatu teknolpgi
:~

"...,'

.

(AMDAL).

Menyatukan Ling~unga~ daJI.Ekonomi
Dalam Pengambilan~eplltusan ..
Kepentingan' ekonoMl" ,', dan kepentingan
tidak selamanya bertentangan. Dalam pelaksanaan oerDOcingunan'yang berkelanjutan, dua macam kepentingan "'4·rQ~~""'111'''J!''
harus'dapat·dipersatukan, bukan &aja dalam pelaksanaannya.,
tetapi hams dimulai sejak penentuan kebijakan. 8.. . . .
contoh kebijakan efisiensi penggunaan energi,
1 ............ ;...... ""

'.·memenuhi kepentingan ekologi juga akan'mengurangi
produksi (kepentingan ekonomi). Untuk mencapai
tersebut dipertukan perubahan sikap dan tujuan serta
canaan ke~embagaan' pada semua tingkat. Selama ini K~Sl~la ....
rasan antara. tujuan ,ekonomi dan lingkungan sering
oleh adanya'usaha ~emaksimalkan keuntungan individu atau
kelompok. Akibatnya pele'starian li~gkurtgan tersingkir
pemikiran, sehingga ,lingkungan menjadi rusak, tercemar
. serta kehilangan fungsi dan manfaatnya bagi generasi mendatang. Kejadian seperti itulahyang hams dihindari di
pembangunan yang.

semua

dengan

lv/alert ~emrf)elt'1iardfJn PKLH

kesepa~atan

bersama yang dihaBumi (Earth Summit) di
.M..)(lti!l\JlC1 tersebut merupakan jenis
seluruh negara pada abad 21,
menaI122Ula,ngt masal~~n-]ma:sal~ln lingkungan yang makin
me'WU1IU<1Jl<:an kehidupan masyarakat dunia
Pelaksanaan Agenda 21 perlu'
masalall yang dihadapi oleh
.l.J..n",VI.I.~"'DI.U. ,Agenda 21 telah dimn.."".l",U.jIJ~u. Pembangunan yang Berkelanlut(ln~var12 rnleJlt:tutl: nej~iva1nan ma~~Va1la.k~lt.. pengelolaan Iimbah,' .
pengelolaan .sumber daya
Kelembagaan, SDM,. dan
Lln2k:U·n28,a

44!\\<IIr......

~etlubun.ilan

~

..4.il

t'4eng;en(jlall~ln UfamiDak ~ingkungan,

den2an

tln~u{at

sosial ekonomi masyamaka pelayanan
sosial-ekoberkelanjutan.

lanR:sun.2.
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tidak langsung, yaitu dengan meningkatkan
tingkat pendidikan, karena pendidikan .merupakan modal
utama bagi sumber daya manusia untuk mengembangkan
din selanjutnya.· Tingkat pendidikan penduduk yang
rendah akan sangat menghambat pembangunan, karena
ada kaitan antara tingkat pendidikan. dan pola tikir
seseoaranglmasyarakat dalam menghadapi masalah.
Orang berpendidikan tinggi akan mencari jalan keluar
dati masalah dengan pola fikir yang logis dan rational.
Se4angkan orang yang berpendidikan
pola
fikirnya didominasi oleh ubiological imperalism".. nya,

dalam bentuk kuputusanltindakaIl yang 4","~~~lIi1"~1I"'l~

I

Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi.
masyarakat akan berpengaruh pada
barang-barang. Pola produksi negara-negara ~.An'~flnr
pada stadium €'doingmore
~a.to'W'A"."'~'-~'JllA produksi barang secara n~c!~r_.n~c!~r~~n
ah pendudllk sebagai
besar, dan bersifat konsumtif Produksi dalam jumlah
memb~tuhkan .sumber daya yang
pula,
· di
besar sumber daya
.I.'I"JLM'JI:1Il.JlAA·

Afoteri Penzbelajaral1 PKLH

yang bersifat sustainable adalah (loing less with less",
yang berarti hidup sederhana dan efisien.
c.

Mengelola dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan meliputi dinamika kuantias, dinamika vertikal
dan dinamika horisontal. Kualltitasyang baik adalan
jU1111ah penduduk yang optilTIUm (optimum population),
yaitu jumlah penduduk yang dapat dihidupi secara layak
oleh daya dukllng sumber-sumber alam yang ada di
daerah itu. Dinamika horisontal meliputi persebaran dan
perpindahan pelldudllk. Persebaran penduduk Indonesia
tidak Inerata. Sebagian besar (± 60%) penduduk Indonesia terkonsentrasi di P Jawa yang luasnya hanya ± 7%
dari luas Indonesia. Akibatnya sumber daya di P. Jawa
terkuras tllntas, sedangkan sumber di pulau lain belum
dapat diberdayakan, karena kekurangan teknologi dan
sumber daya manusia yallg mampu menangani. Maka
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,
perlu ada kebijakall yang mengarall pada pengendalian
j u1111ah penduduk (/Jopulation control) dan meratakan
persebarannya, agar tidak teljadi pengurasan (exhausting)
sunlber-slunber di suatu telnpat dan menelantarkan
LI .......

Valr1ni~lInllll:lll:ln

"""LI"""""

di telnpat lain.

dan Peningkatan Kesehatan. Program illi
pelayanan kesehatan
desa maupun di kota (terutama
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yang berpenghasilan rendah), pencegahan n~1rn.f~~v11' menudan perbaikan sanitasi.
e. Pengembangan perumahan da~ pemukiman, meliputi
segi kuantitas maupun kualitas. Masih t~rlalu banyak
keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal,
kota-kota besar. Ol~h. karena pengadaan
perumahan bagi masyarakat masih perlu dilanjutkan. Di
s(\mping jumlahnya yang perlu ditingkatkan, kualitas
yang memenuhi syarat "rumah sehat"
terns
ditingkatkan, bukan saja bagi rumah.. .rumah
bam,
rumah-rumah yang sudah, ada.
Sistem perdagangan global, instrumen eK(~nOml4l
neraca ekonomi
lingkungan
Der'aas;tanJ~an global menuntut negara-negara
meningkatkan kualitas barang-barang )'ang alpierGla~;an~tKan.
tersebut tidak sampai menlnrlbtlllk~t>n p~en~urasan
sllInb4er.. .~iunlbe~r . maka neraca
ft~ ~ll
lingkungan hams dipadukan.
merupakan
A..,4'.....

..
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a.
b.
c.
d.
e.

perlil1dllngan atmosfer,
pengelolaan bahan kimia beracun,
pengelolaan limbah bahan-bahan berbahaya,
pengelolaan limbah radioaktif,
pengelolaan limbah padat dan cairo
Perlu dicatat bahwa di samping tindakan langsung
terhadap pengelolaan limbah, maka kapabilitas kelembagaan
dan peratllran perundangan tentang pengelolaan limbah belum memadai (baik instllmen maupun aparatnya).

3. Pengelolaan Sumber Daya Tanab
Sumber daya tanah dewasa ini menjadi semakin
penting sehubungan dengan ambruknya sistem perekonomian
yang mengandalkan bahan baku impor. Mata uang Indonesia
sangat merosot, sehingga pembelian barang-barang dengan
standar dolar Amerika menjadi tidak terjangkau. Dalam
kondisi ekonomi yang demikian, secara otomatis kita akan
kembali untuk mengeksploitasi potensi-potensi alam, termasuk di dalamnya adalah tanah. Oleh karena itu konservasi
tanal1 dalam pengertian sebagai laban (land) (termasuk
seluruh komponen yang ada padanya), hams dilakukan
secara terpadu, yang meliputi:
a. penatagunaan sumber daya tanah,
b. pengelolaan hutan,
c. pengembangan pertanian dan pedesaan,
d.
sumber daya
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4. Pengelolaan Snmberdaya Alam
Sumber Daya Alam (SDA) meliputi tiga golongan,
jaitu SDA yang yang tidak pemah habis (Perpetual Resources), SDA yang tidak dapat cliperbaharui (Non Renewable
Resources), dan SDA yang dapat diperbaharui (Renewable
Resources).
SDA yang perpetual merupakan bonus dan
Yang Maha Kuasa, sehingga.digunakan atau tidak sumber ini
tetap dan ajeg eksistensinya. SDA yang tidak dapat diperbaharui memerlukan konservasi yang cermat dan awal
penggunaannya. SDA yang dapat diperbaharui (SDA hayati)
pun juga harus cennat konservasinya, karena jika tingkat
eksploitasi melebihi kecepatan regenerasinya, SDA ini pun
akan habis. Dalam Agenda 21 SDA hayati menjadi pusat
perhatian dalam pengelolaannya.
Pengelolaan SDA hayati meliputi tiga sub agenda
yaitu: a) konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity),
b)pengembangangan bioteknologi, c) pengelolaan terpadu
wilayah pesisir dan lautan. Penanganan tiga aspek tersebut
secara 'terpadu diarahkan pada upaya pelestarian dan
perlindungan bio~ogi pada tingkat genetik, spesies, dan
ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang, dan
tumbuhan bukan hanya di Indonesia, melainkan untuk
kepentingan dunia.
Pengelo1aan lingkungan yang demikian memerlukan
perencaan keruangan yang terpadu. Oleh karena itu ketersediaan data tentang potensi-potensi sumber daya alam dalam
sistem informasi yang mudah diakses, mutlak diperlukan.

~lfateri !)enlbela/aran
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Penduduk suatu negara serta sumber-sumber "kekayaan "alam
ll'-Ull\J,'-'I~II;;;;'"

di

dalamnya~

merupakan modal dasar dan faktor
. .L._.l.""'".. . I~Jl

pembangunan.
terus-menerus dipertahankan, -dengan
.. !"-

(sumber daya manusia) serta
t·ntJ~n1t.:10t.:l

hidup dari kerusakan dan pencemaran. B;erbagai
kependudukan
lingkungan hidup harus dapat
dipecahkan secara bijaksana, Cara antisipasi dan

.l.l11.F!.n.. ''''''J.JlF*''U..I1

pe1TIecahan masalah tidak cukup hanya berupa usaha-usaha yang
teknis-tnekanis seperti pengendalian banjir, pengolahan
....,LJ .....".Uf&..I..ac"._

n1elainkan harus secara konlprehensif dengan

upaya yang bersifat edukatif-persuasif untuk membina" sikap dan
penduduk yang positif dan bertanggungjawab terhadap

nlasalah-masalah tersebut
Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (PKLH)
salah satu cara dalatTI upaya tersebut Saat ini negarabanyak krisis anggaran, namun pendi~""'A.JI"UIJI, alternatif oara untuk meningkatkan kualitas
'-'1I-V'.4-"""oroA....

Jl

jangka
hidup, Hal
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inilah yang mendorong tilnbulnya gagasan di antara para pendidik
maupun pemerhati tnasalah kependudukan dan lingkungan hidup
untuk menyarankan perlunya sosialisasi dan implementasi prograIn
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH),
Sosialisasi PKLH ditempuh dengan berbagai strategi dan
melalui berbagai saluran yang relevan baik dalam jalur pendidikan
sekolah n1aupun luar sekolah. Sedapat mungkin semua jalur pendidikan dan pembinaan yang ada dapat digunakan sebagal saluran
informasi bagi sosialisasi PKLH baik di sekolah maupun luar
sekolah,

Sosialisasi PKLH
Masalah kependudukan. dan lingkungan hidup pada
hakikatnyamenjadi tanggung jawab semua orang, hukan hanya
para pejabat dan pegawai pada instansi pemerintah yang terkait~
para ahli, dan organisasi pecinta alam. Dengan demikian sangat
perlu adanya upaya membina wawasan dan kepedulian masyarakat, agar semua anggota masyarakat dengan kemampuan dan
peranannya masing-masing mampu berpartisipasi dalam mencegah dan mengatasi masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup.Untuk' itulah diperlukan suatu upaya sosialisasi
yang luas dan berkesinambungan dengan memanfaatkan semua
memungkinkan ..Emil Salim (1988:175) tnengemukaiC."Qt"~<I':»t"",r:l1 berikut.
'¥"\o.,."rtn,nn1t·n,.n

dalam kegiatal1 s()~~ialis(ISi~
lCltillall. !JellJ u!uhtlll d(1I1 .\Veh(lg(111~Y{I~ sehil1ggcl
,\'Is/en! Iii lell (./(11'1

MClllusia menjadi
1/ .....

''"\.-'I.tl~.·'n,Iw'.lt.

()~iek
7
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ge lIe rasi ke gellerasi berikutnya yang bergtlfla untuk'
fnerang~'j'(111g timbull1ya' kesadarall dan kepedulian terhadap mascllah-Jnasalah kepel1dudukan dall lingkul1gan
hidllP~

Sihat Situmorang (1983' 98) mengatakan bahwa· sosialisasi adalah proses penyebarluasan pengetahuan di masyarakat
sehingga pengetahuan ter'sebut menjadi nilai-nilai tata cara
~:~;,~

kehidupandan,membentuk kepribadian anggota masyarakat baik
rJ""''--'''''''-'I""J!.

individu maupunanggota kelompok. Sosialisasi PKLH
sebagai proses penyebarluasan, pengetahuan,
kepen,dudukan

dan lingkunganhidup

agar masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran~

sikap dan' tindakan yang rasionaI dan bertanggunglawab,
berpartisipasi aktif baik sebagai individu maupun sebagai

anggota lnasyarakat dalam menangani berbagai masalah kepen-

dudukan dan lingkungan hidup.
program kegiatan yang baik selalu mempunyai
yang dirumuskan secara jelas, Berkaitan dengan lnl,
tujuan sosialisasi PKLH dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan lTmum
InenglemDallgl<~an pengetahuan,

an

peran..

tanggung...j awab masyarakat terhadap masalah .

ma:sal,ln yang timbul

dengan aspek' kependu-
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Kesadaran" yaitu 11lengembangkan kesadaran serta
kepekaan lYiasyarakat secara pribadl InaUpUn kelolnpok
terhadap rnasalah-n1asalah kependudukan dan lin,gkungan
hidup.
c. Sikap.. Inengelnbangkan sikap positif tnasyarakat dalam
menghadapi permasalahan kependudukan dan lingkungan
hidup~ serta secara aktif ikut peduli tnemperbalki ketimpangan yang terJadi
d. Keteranlpilan.. yaitu ingin mengenlbangkan keterampllan
tnasyarakatuntuk mencari jalan keluar dan memecahkan
masalah kependudukan dan lingkungan hidup
e.Partisipasi, yakni Inengelnbangkan tanggungjawab dan
keikutsertaan dengan kell1anlpuan yang dimiliki menghadapi nlasalah kependudukan dan lingkungan hidup_
h.

2.' 'fujuanKhusus
Dengan sosialisasi PKLH diharapkan seluruh anggota

masyarakat Inemiliki pengetahuan yang benar tentang
Inasalah-111asaJah kependudukan dan lingkungan~ sehingga
akan terbina sikap dan perilaku yang positif dan bertanggungja\vab terhadap 111asalah tersebut- serta Inalnpu dan Inau
berpartisipasi secara aktif Inengatasinya, terlnasuk lllenerusnilai-nilai PKLH kepada
tnasyarakat yang lain
Inendatang.
J\1enurut pendapat SorJono Soekanto~ sosiahsasl nilalnilai tertentu akan nlenghasilkan tingkat kesadaran dan

,t·Jaler; {Jenlnei'(llaran .PJ.:Lfl

kepatuhan tertentu~ yang apabila diklasifikasikan dapat
digolongkan dalarn elnpat kategorL yaitu:
a. In tloktrinasi (In(Joctrinlltio~). yaitu seseorang atau
Inasyarakat tnetnatuhi kaidah atau ni]ai-nilai~ karena
orang atau nlasyarakat tersebut didoktrin untuk berbuat
delnikian. Sejak kecil manusia dididik harus mematuhi
kaidah-k~idah yang berlaku dalam masyarakat
b Petnhiasaan (H(lbitlltion), yaitu dasar kepatuhan pada
nilai-nilai dan peraturan karena sejak keei} mengalami
proses sosialisasi., maka lalna-kelamaan menjadi suatu
kebiasaan untuk menlatuhi kaidah-kaidah yang berlaku.
Jllentifikasi Keloilipok «(ir()~p Identification), dasar
kepatuhan seseorang karena sebagai tolorensi atau
nlengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang di
dalarn kelolnpok pergaulannya,
d Kegullilall (Utility). ialah dasar kepatuhan terhadap nilainilai disebabkan oleh karena mengetahui kegunaan
kaidah-kaidah tersebut.

Selatna
ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai
kependudukan dan lingkungan hidup pada umumnya' berada
pada
dan group ident!filingkungan hidup dibentuk dengan iebih didasari oleh
rasa takut terhadap akibat dan ~anksi yang akan
pellangg,araln atas ketentuan yang ada.
sarana, bukan
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tujuan agar tnasyarakat Inelaksanakan nilai-niJai kependudukandan lingkungan hidup. Harapan kita adaJah terbentuknya kepatuhan tnasyarakat pada taraf utili (v. ialah
masyarakat melaksanakan ketentuan kependudukan dan lingkungan hidup karena didasari oteh penjiwaan dalam dirinya
akan manfaat yang diperoleh, ()leh karena jtu~ nlelalui sosialisasiPKLH diharapkan dapat mencapai kein,ginan tersebut
Sedapat mungkin senlua jalur yang relevan untuk pelaksanaan sosialisasi PKLH~ dapat dinlanfaatkan baik melalui jalur
pendidikan sekolah nlaupun luar sekolah,

B. Sosialisasi PKLH melalui Jalur Pendidikan Sekolah
Sosialisasi PKLlf tnelalui jalur pendidikan sekolah

diharapkan dapat dilaksanakan secara baik denga,n rnemanfaatkan semua jenjang dan jenis pendidikan~ dengan maksudagar
dapat memanfaatkan setlap kesempatan untuk 111elnbina pengetahuan dan kesadaran tentang kependudukan dan li!1gkungan
hidup. Oi tingkat perguruan tiinggi PKLH disampaikan melalui
pendekatan monolitik~ sedangkan di tingkat sekoiah dasar dan
tnenengah dengan pendekatan integratif.
Pendeklltlln n,(}nl)/itik, iatah kegiatan s()sialisasi PKLH
melalui ja)ur pendidikan sekolah (tertnasuk Perguruan
Tinggi) yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata
pelajaran Inerupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri
dan Inempunyai tujuan tet1entu dalam suatu kesatuan sistem.
Dengan dernikian, apabila s()slalisasi PKLH dilaksanakan
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monolitik, berarti PKLH diajarkan
SelJ~a24al sebuah
pelajaranlku~iah yang, berdiri sendiri.
karena
pendekatan monolitik dapat ditempuh'
ael12a~n cara. membangun disiplin ilmu atau sebagai m.ata
yang berdiri sendiri dan kedudukannya dalam
de~gan mata pelajaralliain. Idealnya
meJnl a4Jl bidang
atau mata pelajaran tersendiri,.

kesemp.atan untuk menginformasikan pesan. dan memdapat ~dikembangkan secara
Dengan pendekatan monolitik berarti ·akan
didik dan juga menamatau . menambah tenaga
hal
sulit .···untuk
.n..Yj,.an.\..6I.WJ~".I. sekolah dewasa ini terlalu

Sosialisasi PKLH secara monolitik bam
oet)er~lDa perguruan tinggi,. di mana PKLH
·.b~rdiri s~ndiri

dan

Mata Kuliah Umum
ditempuh 'oleh semua mahasiswa.
sosialisasi PKLH,

sekolah·
dengan teknik' memadukan atau menginte..
bidang stuw .atau ,
at-au
S~/SMK cukup
P~ndidikan

Sosialisasi PKLH

tinggi, dewasa

ada beberapa kampus melaksanakan PKLH

secara. monolitik sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah
Umum. Namlln pada kebanyakan perguruan
belum
rnelaksanakan PKLH, maka sebenarnya dapat ditempuh
dengan pendekatan integratit: yaitu menyampaikan materi
PKLH terintegrasi dengan mata kuliah yang relevan.
...... clI..aft(:aft

yang pantas dikemukakan

guru dan dosen memiliki kesadaran yang

kesadaran kependudukan
met8Ull pe~dekatan integratif

atau materi P
dilaksanakan
sehingga
kedua

(dari bidang

menyatu, saling mengisi serta memperkaya
pelnallaOlan para pesei1a didik.
mewuperl,glrltejjtra£~lan hams 1"~1""~~Afl'·t·U,,"
dalam empat hal, yaitu:
neTulr.. · nelnsT

Pembelajaran .PKLH

rinei, berikut i~i dikemukakan beberapa
praktis yang.' perlu dilaku~an oleh pendidikketika
bermaksud m~laksanakan sosialisasi PKLH .secara integratif :
Pendidik perlu memperteguh kesadaran bahwa materi PKLH
penting untuk diberikan kepada peserta' didik, bagaimanapun
tekniknya.
Pendidik menyeleksi materi-materi PKLH yang relevan
dengan pokok bahasan pada pelajaran atau. matakuliah
tempat integrasi.
Pendidik perlu menguasai materi PKLH dengan cara
mempelajari huku-buku kependudukan dan lingkungan
ataupun mengikuti berbagai. pemberitaan media Massa
tel1ltanlg berbagai kasus yang terkait dengan PKLH.
Pendidik mampu merumuskan satuanpembelajarap.secara
integrasi. Hal ini perlu dilakukan agar para. pendidik
Setiap'
senantiasa ingat akan tugas sosialisasi PKLH.
memDI!Ca satuan pernbelajaran itu, maka di . sana termuat
·acara
sosialisasi PKLH.
8aat dilakukan evaluasi balk pada saat tes.formatif
maupun tes sumatif: para pendidiksangat dianjurkan untuk
memOuat soalaosoal PKLH yang diintegrasikan, ke dalam soaItes mata pelajaran utama. Dengan demikian di.. satusisi
penal01lK d
t
pemahaman peserta. didik
adalah bagian penting dari

Sosialisasi PKLH

Para pendidik dapat melaksanakan berbagai studi
. bimbingan dan keteladanan, agar peserta didik m.len~~eta~ul
secara empiris' contoh 'permasalahan kependudukan
lingkungan hidup yang ada di masyarakat, dan
menemukan altemitifperilecahannya.
,~PembelajaranPKLH. dengan

pendekatan integratif
dalamberbagai, bidang studi"yang relevan mempunyai
kelemahan, antara

tLI_Il.I_.a.li,ol!< _ _

1. Ada' bagi~n-bagian

(yang kurang paforit)

tersampaika~

sementara ada beberapa bagian materi
cukup paforit)
beberapa orang pengajar.
MateriPKLH yang sudah disampaikan secara integratif
dievaluasi seb'agaimana materi bidang studi induk.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
. integratif
konsekuensi adanya ({team teaching"
para pengajar bidang studi yang dijadikan induk integrasi.

sangat diperlukan bukan pada proses pembelajaran, melaUlpada tahap pengembangan reneana pembelajaran. Seluruh
komponen materi PKLH'didistribusi kepada pengajar btQ;ang:
.

Misalnya, masalah
diintegrasikan

dalam
dalam

lUI1LllaJrl
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dilaksanakan ol~h masing-masing pengajar'
bersangkutan, beserta evaluasinya untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Tanggungjawab penyampaian
melalui pendekatan integratif ini diserahkan sepenuhnya
kepada integritas gurudalam kapasitasnyasebagai pendidik.
Mendidik berati mengembangkan seluruh aspek kehidupan siswa
aspek intelektual, .sikap, maupun perilakunya.
Dalam suasana yang senantiasa menuntut adanya peningkepedulian masyarakat .terhadap masalahkependudukan
lingkuntgan hidup seperti sekarang ini, jalur·· pendidikan

sekolah"diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalammempara peserta didik. Hal ini penting, oleh karena usaha· yang
dilaksanakan sejak dini 'akan lebih baikhasilnya. Untuk,plembina
ulian kependudukan dan lingkungan hidup,jugalebihbaik'
RoalDlla dilaksanakan sejak dini, sehingga· generasimudamemikonsep pengetahuan, kesadaran, wawasan, sikap··dan perilaku
reIevan dengan tujuan peningkatan kualitas penduduk dan
lingkungan. hidup. Pemikiran ini sejalandengan
pendapat Soedjiran Resosoedarno (1985': 174) sebagaiberikut:
Perubahan konsep pengetahuan, kesadaran dan. mental
maJrzus~ra tidak dapat berjalan atau berlangsung dalam satu
tetapi memerlukan waktu panjang. Salah satu

QatJrlan

ke arah pengatahuan,
lingkunganhidup yang
DelaK.S~wn sosialisasi PKLH .kepada
sedini mungldn, baik melalui
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Melalui upay~ pembinaan yang dilaksanakan sejak
diharapkan generasi mendatang memiliki kepeduliap yang
untuk menjunjung az~s keserasian, keselarasan,kelestarian,
kualitas kependudukan dan lingkungan ~idup.

Sosialisasi PKLH melalui Jalur Pendidikan Luar Sekolah
Kebijaksanaan pemerintah dalam hal
masalah-masaJah kependudukan dan lingkungan pidup
tersedia, tinggal kesadaran masyarakat yang sen~ntiasa
dibina. Upaya pembinaan kependulian terhadap masalah
l,~IIIIl"'"
dudukan dan lingkungan hidup di samping melalui jalur
dikan sekolah, dapat pula dilaksa~akan melalui jalur pendidikan
luar sekolah. .Jalur pendidikan ini secara kons~ptual
diabaikan, padahal. kalau dilaksanakan dengan blJik,
'akan cukup memuaskan. Hal ini' disebabkan ol~h
P.. 11:':.11

1. jangkauan sasarannyasangat luas, mencakup
komponen masyarakat dan meliputi penduduk pada semua
.
kategori usia.
strategi dan. pendekatan yang dipilih sangat bervflfia$i

Materi Pembelqjaran PKLH

Suatu kelebihan manusia adalah dimilikinya kapasitas
belajar. Dengan menggunakankemampuan belajarnya
manusia dapat mengembangkan ·diri seluas-luasnya. Belajar
bukan merupakan pertumbuhal1 alami, sebagaimana ···anak yang
tumbuh fisiknya menjadi lebih tinggi danlebihbesar. Belajar
menunjuk pada suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari
pengalaman.

Sosialisasi PKLH melalui jalur pendidikan luar sekolah
memberi kesempatan. yang seluas-luasnya kepada masyauntuk mendapatkan informasi dan untuk "belajar" tentang.
masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sosialisasi dapat
dilakukanmelaluikegiatan komunikasi baik secara· formal···mau...
informal.. Proses komunikasi. formar dimaksudkartadalah
penyampaian informasi/pesan kepada· masyarakal··yang
disengaja dan terprogram, seperti penyuluhan, . sarasehan,
peInUl:araLn film (layar tancap), pemutaran vidio, dsb.Dalarn hal
tiga kompon~n yang saling berinteraksi yaitupembawa
atau sumber informasi, isi informasi, dan penerima·· inform.asi.
Sumber atau pembawa informasi mempunyai peranaktifyang
'besar dalam proses sosialisasi ini, tetapi. penerima
'IIl . . .

+d"'....1t"It"Ujlt'lf

juga tidak kalah penting, justru menjadi dasardalam

strategi atau metoda penyampaian'ya:ng akan
di
golongan orang yang·· berbeda

Sosialisasi PKLH

adalah .masyarakat kosmopolit, keduanya mempunyai

teristik yang b~rlawanan. Masyarakat ·pedesaan bersifat homo-'
gen, tertutup, .statis, dan ikatan· antar pribadi sangat',kental.
Masyarakatkota bersifat heterogen, terbuksa, dinamis dan ikatan
antar pribadi kurang mat. Dengan demikian maka untuk masyarakat pedesaan strategi a~au metoda penyampaian informasi
cocok yang bersifat statis dan homogen dengan strategilmetode
yang sudah biasa digunakan (tidak asing), seperti metode
ceramah. Demikian pula pembawa informasi yang di~
adalah tokoh-tokoh yang sudah dikenal.Di masyarakat
t~ dengan sifatnya yang kosmopilit lebihmenyukai sesuat:u
yang b8.ru, yang berbeda dari keseharian dan y~ng

dina!!1is, seperti metode diskusi, seminar, talk:-show,
sejenisnya.
Sosialisasi PKLH. tidak lal~ adalah proses pendidikan.
Menuiut Ki Hadjar Dewantara ada tiga puasat pendidikan

pusat pendidikan), yaitu: sekolah, keluarga dan masY!1rakat.
luar sekolah·'masih ada dua pusatpendidikan yaitu keluarga
dan. masyarakat. Di dalam, Lingkungan keluarga sosialisasi
PKLH ditujukan kepada seluruh anggota kellu~rga terutama anak.
Dalam hal ini anak seb~~aipenerimainformasilpesan, dan
tua·sebagai surriber/pembawa.pesan. Berdasarkan sifat hubungan
orangtua-anak
keteladananlcontoh (ucapan, sikap,
~a

sehari.-hari.

Contoh dari orang' tua
oleh
dari

rem~DeJ('llar.'Jn

PKLH

sampai pada tingkat berfikir kritis/rasional, anak akan
mp:nv~:tn~rl

bahwa keb.iasaan keluarganya adalah benar, dan akan

kehidupannya bahkan menurun kepada .
~""'.lll"""I.U.""J. V~lIofAAA'l>..W.""A.&y~. Jadi sosialisasi PKLH di lingkungan kelumenjadi tanggungjawab orang tua.
Pusat pendidikan
tiga adalah masyarakat. Di dalam
ln~. ~va.ra.k,at S()Slallsa.Sl PKLH dapat melalui 'komunikasi formal
Koltlunikasi formaldapat secara lansung dan tidak
langsung be~pa penyuluhan. atauceramah
muka, dan seears. tidak langsung yaitu melalui
- _.....-.11. _

-.1161..........A""l. . . . . ,

dan

varl~t)en:anjlau
ma,!~va·ra.IC;At

cetak.

Melalui komunikasi

21a'NaD adalah tokoh-tokoh formal di

(aparat pemerintah setempat).Kontunikasi

dimaksudkan' adalah penyampaian pesan. yang tidak

terprogram, dengan kata lain dalam perOrang yang bertanggungjawabdalam komuinformal, seperti pemuka adat,
adalkah
Dernu~~a o~ena,aDBLt~ dan siapunyang mempunyai
nA"'1l'MII""n'8"';~' terhadap masalah lingkungan.
:nJ!lUUUJ.u~au. aen2an kekosmopolitan m~syarakat, maka.
l\..Vl,Uu.j;UA.a,~l 12lng:SUt1l2 dapat diterapkan pada semua sifat masyalangsung hanya efektif pada
A..

terutama
lanaStln2 ~A1A'11n"'I-n"IQ"

melalu i media
Namun demikian

jangkuan' yang sangat
karena itu jalur
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media masa perlu

ditingkatk~

dayaannya.
Informasi bam sering pula dinamakan inovasi,
karena. itu komunikasi untuk penyebarluasan ide bam

dudukan dan lingkungan hidup di masyarakat, pada hakikatnya
merupakan proses difusi inovasi (penyebaran gagasanlinformasi
bam). Tugas dari komunikator pada proses difusi inovasi C1UCI.li111
menyampaikan informasi-informasi bam agar khalayak sasaran
dapat menerima (mengadopsi) inovasi tersebut. Jika masyarakat
mengadopsi ~lai-nilai kependudukan dan lingkungan
maka masyarakat mulai menggunakan nilai-nilai bam itu,
menggantikan.nilai-nilai lama yang tidak sesuai

kebutuhan pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup.
Keputusan menerima ide barn adalah merupakan fl1f"n\&:50~
mental sejak seseorang mengetahui· adanya inovasi
mengamb~l keputusan untuk menerima atau menolak. Keputusan
adopsi inovasi merupakan.,suatu tipe pengambilan
yang khas. Berdasarkan p~nelilitian para ahli
keputusan seseorang untuk menerima atau menolak
~ukanlah tind~an yan~ sekali jadi, melainkan lebih me1nve:mn,al
suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam Bg.J..II.jI~.n
: waktu tertentu, dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
kesadaran,

.." ,

menaruh minat, di mana seseorang mulai menaruh
terhadap inovasi
berusahamencari infonnasi lebih
Oatlvalk m~ngenai inovasi itu.
3. 1 al.aD penilaian,
mana seseorang mengadakan penilaian
ide bam
dihubungkan dengansituasi dirinya
8aat
masa mendatang dan menentukan
Keljn~11nan. mencobanya ataukah tidak.
mana seseorang~ menerapkan ide-ide
skala
menentukan kegunaannya,
aellga.n situasi dirinya.
ini· seseorang
(""'~V'IVItJ&1
men~~~naJ{aLn iU.~""U.le b
skala

menunjukkan bahwa
penerimaan atau penolakan informasi didahului
aengan tanlaDaln.. .1tanlaDa~n tertentu. Ko,mUlmJ.<:aSl ·dan penyuluhan
lingkungan
agar masyarakat
namun lebih jauh
menerapkannya
.... _

... r..!. _ _ ""'... ""..

dengan
tentang
11n~tKU]nga:n~ penyebab dan
naSlon,al maupun
oe[lael~antlan..
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dengan peraturan-peraturan mengenai kependudukan
lingkungan hidup, terutama peraturan dan undang-undang
barn.
Peraturan-peraturan telah disusun oleh pemerintah dan para
wakil rakyat baik
pusat maupun di daera~
banyak
masyarakat luas. Ketida . ahilan masyalingrakat atas ···ketentuan yang nlengatur kependudukan
kungan 'hidup, tentu dapat menjadi penyebab mudahnya masyakekeliruan penanganan masalah KellenlQUlQUICan
dan lingkungan hidup.' Sehubungan dengan hal ini, Koesnadi
.lU.'-'.lQ..n..U..n.c;iUJ.

tJen'JDeA~alaran

PKLH

yang hendak disampaikan, analisis masalah komuniserta perencanaan strategi komunikasi.

u_.. . . . "'... _ ...

Penentuan topik' atau isu utama yang dikomonikasikan,
ialah kegiatan untuk mengidentifikasi dan memilih pesanpesan kependudukan dan lingkungan hidup yang
dipriorit~skan untuk segera diketahui oleh masyarakat.
hal ini, para komunikator sebaiknya tidak secara
sepihak menentukan .isu utama tersebut. Perlu dilakukan
identifikasi dengan proseduT audience research secara
sederhana,yakni mengkaji dan mengidentifikasi masalah
kependudukan dan lingkungan hidup yang ,ada atau· ingin
diketahui
masyaraka:t. Jadi materi '~pembelajaran"
diangkat
realit~ atau prak~sa masyarakat s~ndiri (self
Oleh karena "pembe-lajaran" diprakarsai ol~h.
mJ:l,~varak:At sendiri (bottom-up), maka masyarakatlah y~ng
me:n2~etaJnUl apakah informasi itu penting atau tidak, menarik
atau
. Tetapi ketika ada informasi dari pemerintah atau
kebijaksanaan baru yang perlu 'diketahui . ,oleh
masyarakat, maka komunikator dapat memprioritaskan pesan
(top-down)~ sambil tetap memperhatikan masalah
m·asyarakat.
komunikasi, dalam h~l ini, sebelum
diperlukan

Sosialisasi PKLH

elemen komunikasi yaitu Komunikator, Komunikan,

dan Saluran: Contoh hasil analisis adalah sebagai b'erikut:
a. Analisis pada Komunikator
1) .Aspek positi~ yaitu :
a) Tersedianya tenaga komunikator bidang kependudukan.

d~n

lingkungan hidup dari instansi
rintah yang terkait, tokoh masyarakat, .,:para
pendidik;. mahasiswa KKN~": ariggota organisasi

. • Pecinta. . ~lam, para:<&aer kependudukan

daD'.

kungan;·hidup,' 'dan seb~gainya.
Tersedianya para 'pengurus organisasi KetnaSvarakatan. yang memberikan perhatian
~asalah

kependudu~an

dan lingkungan hidup

seperti Pengurus Posyandu, Bina Keluarga Balita,
Posyandq 'Lansia, Koordinator S'eksi Lingkungan
. Hidup dalam ~K.MD,dan sebagainya.
Tersedia~ya para pemuka pendapat dan

masyarakat yang bersedia· membantu
komunikasi tanpa mengharapkan imbalan mete-

negati( yaitu:
an hidup yang kurang ,memadai.

berkomunikasi atau cara menv2tmt)aUcan
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...

khususnya

.t~.l.IJ"~A

dalam kegiatan pembangun-

bidang kependudukan dan
cukup tinggi.
menerima

bam.

meneladani sesuatu yangbaik

c.

>

8osialtsosi .PKLH

Cukup banyak: pesan-pesan yang mendukung upaya
oel118.nj2~an~Ln mlasa~lan

hidupyang __

a

~"W''''4

kependudukan dan

11n~~KUng(lLn

oua,ava atau

rakat.

.t\.U;i1II~'~

pesan iklan di televisiyang _",..... . . . . . _...... aenszan

Penyebaran pesan yang kurang cepat

se[jtaSZlal

.lvlateri Pembelajaran PKLH

Tersedianya

kese~a~isional

yang digemari

masyarakat yang secara fleksibel dapatmenyisipkan
pesan-pesan kepertdudukan dan lingkungan hidup.

2) Aspek negatif

a) Tidak meratanya tingkat kepemilikan media di
masyarakat, . sehingga dikhawatirkan terjadi kesen-

jangan informasL
Dari hasil analisis masalah komunikasi di suatu daerah,
'\JII.JI..lI..lI......lI. .... ...,.lI....

lioIl~.lI. lI.

dapat disusun perencanaan strategi komunikasi yang

Strategi Komunikasi
Berdasarkan hasil analisis atas berbagai .masalah komupada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, maka
4"f+¥n+ot"lr''11

komunikasi yang dipilih untuk program sosialisasi dan
kesadaran . kepend~dukan dan lingkungan hidup

pendidikan non fonnaldi masyarakat, kurang lebih

empat tahap dasar,
1J\J.I""'UU~""4..

(3) tahap

masing-masing
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tahap

dil~kan

monitoring dan evaluasi. Tahap

terut8.J.11..a dimaksud-kan untuk menyebarluaskan
~ependu-dukan

informasi barn

Oelllvel)arSln

dan lingkungan

Sedangkan pada tahap pemeli-haraan, diupayakan
masyarakat mampu melaksanakan nilai-nilai yang

diadopsi.. Dengan" demikian, komunikasi pada tahap

liharaan dapat berbentuk teguran atau peringatan apabila
anggota ~asyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap
kaidahkependudukan dan lingkungan hidup.
komunikasi ditekankan untuk memberdayakan
me.llD~LtKlim secara.

kelompok sasaran,' komunikator

baik berkedudukan sebagai fasilitator kegiatan.
Teknik komunikasi yang dipergunakan, sejauh

dipilih teknik

komunik~si

persuasif: Teknik komunikasi

koersif' hanya dilakukan. apabila teknik persuasif
.kurang efektif:
.

IL. ......... 1IJ/I'..lIII.II.'JIIo....A

Teknik komunikasi pennasir adalah

komunikasi .dengan tujuan untuk membujuk, membangkitkan
pengertian .dan kes~daran, serta dilaksanakan secara halus
dan manusiawi. Teknik komunikasi koersif ialah

rnA'n"~In\_
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komunikasi lebih banyak

~igunakan

komunikasi

personal dan komunikasi kelompok. Saluran media massa
digunakan sebagai media penunjang, terutama pada tahap
penyadaran.
Sangat dianjurkan untuk memanfaatkan sarana komunikasi
yang sudah tersedia di masyarakat, misalny'a pertemuan rutin

PKK, Posyandu, LKMD, Dasa Wisma, dan sebagainya.
Proses 'komunikasi diharapkan mampu merubah sikap dan
perilaku masyarakat agar lebih rasional dan· bertanggungdalaffi menghadapi masalah kependudukan dan
u.jI~y.J.J.Jl!Il~IIrJ.J.

.u.•

hidup.

komunikasi dan penyuluhan ini perlu diikuti dengan

penggalangan

dukungan,

dilaksanakan

melalui

oet1l0eJCatcln formal dan non formal. Secara formal . . dukungan

komunikasi untuk sosialisasi dan pembinaan'
.Ket~en(lUaUK(lln

dan lingkungan hidup, dapat diperoleh dari
'yang terkait, seperti BKKBN, .Biro

ftA9"IIA01l""'lfli"-:l.h

Jl,J.IlA.A.~".Il""Jiiioa""'U'

Hidup, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Secara

ma.sv~traicat.. per;anR~Kat

desa, pengurus berbagai organisasi di
sebagainya.
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De, Implementasi PKLH
PKLH alah suatu program pendidikan untuk 'n"lIAf''!F'\h1!1n~
masyarakat agar memilild. pengertian, kesadaran, sikap dan
perilaku yang rasional··serta bertanggung jawab tentang adanya
permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup' dalam
berbagai .aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, PKLH
tidak bertujuan .menghasilkan manusia yat:J.g ahli menangani
masalah kependudukan dan lingkungan hidup, melainkan ingin
menghasilkan manusia' yang memiliki pengetahuan
kesadaran untuk melaksanakan norma-nonna kependl1dukan dan '
lingkungan dalam kehidupannya.
Qengan
kita sampai kepada implementasi atau
pelal\sanaan norma-norma kependudukan dan 'lingkungan hidup
masyarakat.
pokok dalam implementasi
adalah bagaimana
realisasi itu, yakni bagaimana nonna.. .
norma kependudukan
lingkungan hidup itu dijabarkan
tingkah laku yang tasional dan iI"'Io~li""t"ft
__

gung jawab. Impl~mentasi PKLH dapat dibedakan
dua
macam, yaitu implementasi objektif dan implementasi SUl',ellrllt..
Imple~entasi PKL~

seeara Objektif

lvfateri Pembe.lajaran PKLH

formal senantiasa t~t kepada setiap ketentuan, peraturatl dan
undang-undang yang mengatur tentang aspek kependudukan.
dan lingkungan hidup.
Jadi implementasi objektif ini terutama berkaitan

dengan kepatuhan seseorang dalam kapasistas sebagai petaksana kegiatan pembangunati, untuk melakukan kegiatan dan
mengambil keputusan sesuai dengan. amanat peraturan
perundang-undangan negara Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup.~
Dengan demikian indikator dari implementasi PKLH secara

objektif ini adalah sejauhmana para penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negaramampu secarabenar menerapkan ketentuan hukum dan p~raturan pemerintatl. . tentang
kependudukan dan lingkungan hidup.
Implementasi PKLH s~cara Subjektif
_ secara subjektif adalah petaksanaan norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup
setiap pribadi (individu), perseorangan, atau setiap
masyarakat. Realisasinya adalah pada perilaku dalam
sehari...hari yang senantiasa mengindahkan normanorma kel)enlQUlC1U~(an
«".a-n"'I'lU"'\,1t'O
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nya, apabila pada seluruh anggotamasyarakat sudah tertananl
pengetahuan, kesadaran, dan tingkah laku sesuai norma
kependudukan dan lingkungan. hidup,. maka hal tersebut
menjadi bekal yang amat penting bagi kemampuan orang
yang . bersangkutan mengambil keputusan formal sesuai
kaidah kependudukan dan lingkungan hidup.
Apabila m8$yarakat sudah tnampu melaksanakan.
nilai-nilai PKLH secara subjektit: berarti masyarakat tersebut
akan men~tamakan perilaku yang sesuai dengan norma
kependudukan dan lingkungan hidup, meskipun tidak
orang lain yang mengawasi, serta tidak: ada pihak ter1tenl~
yang akan memberi sanksi. Norma-norma kependudukan
lingkungan hidup ,sudah menjadi bagian dari 'norma
keprib~dian yang meleka:~ dalam hati sanubari
senantiasa memandu kegiatan dan aktivitas selaras aenlIan
kaidah kependudukan dan lingkungan hidup.

--- ~--
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GGARAANPKLH

sumloer ma:SalSLn kehidupan di dunia yang menonjol
ah .masalah kependudukan
ma:salt1ln tersebut dapat dibedakan,
disebabkan keduanya
Aspek kependudukan ber.....
'''*....., kUallttas
U.J1'aAU.U~g~AJ. hidup, dan sebaliknya,
DenOent~anln terhadap kepen>

".'''lofJUI.J~'''& ".[fI.'"

& &&. . .

.U..

maJsal~ln kceoe'ndulQUJlCan

- - " " " ' . _ ........ l V -

yang dihadapi dunia,
sedang berkembang, pada
se:oaSZ:8J akibat dari dua hal, yaitu:
disertaipendapatanperkapita

sebagai akibat

RasonaJ Pe1iyeJenggaraan PKLH

dengan meningkatnya kebiutuhan hidup, yang meliputi aspek
ekonomi, sosial,
kultural,
keseimbangan ling.....
Masalah
adanya keseimbangan lingkungan ini, terutama ditunjukkan oleh gejala meningkatnya kerusakan unsurunsur lingkungan hidup seperti rusaknya hutan, pemanasan
lapisan
bahaya banjir, meluasnya
lahan
lin,gkungan
berbahaya.
dalam usaha
menetapkan beberapa
masalah kependudukan,

cana.

beberapa hasil evaluasi pelaksanaan
lUi.".........

~

termasuk

Pen~/)eA'alajrn

PKL.H

itu adalah melalui. sektor

~41110"'OlliR

Perkembangan PKLH

Konperensi Kependudukan Dunia yang pertama dilakoleh
pada tahun· 1954 di Roma dalam suasana
hati-hati menyebutkan adanya masalah.
kepadatan penduduk. Negara-negara anggota PBB sebagian
adanya masalah kepadatan penduduk.
tidak sabar lagi dengan sikap negara-neg~a
agama atau jalur 'politiknya belum mau
b)Q.U.U,.n...(,JUA

........A ',,",.aa...

me:nga.k.Ul

~t1~nv~ ma:sala~n KC~Da~:1at~m

penduduk.
sa.mpai 1965 laporan.. . ~.aporan tentang
yang disebabkan ·oleh kepadatan penduduk
ekonomi dan sosial dalam .bentuk
membuka mata dunia akan adanya
tercermin dalam konperensi
dilaksanakan oleh PBB di
Sejak konperensi itulah maka

masal~ln kJenenOllQUJlCan <11n,vat:ak~ln

sebagai masalah duma yang.

manusia tahun 1968 dicetuskan
dalam konperensi
tanggal

3
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12 Mei 1968. Presiden Soeharto merupakan salah seorang dari
30 orang
Persatuan

negara yang tumt menandatanganinya.
B~gsa-Bangsa

termasuk Indonesia menga...

dakan pemyataan bersama mengenai kependudukan yang disam..
paikan kepada Sekretaris JendraI PBB

U-Than tanggal 10

Pemyataan tersebut berbunyi sebagai

""''Iilof.............'''~'''.

Pertumbuhan penduduk yang terlaiu eepat sangat merintangi
kemajuan pendidikan, .peningkatan kesehatan dan
sanitasi, pengadaan peruf!lOhan dan alal-alat pengangkutan,
kebudayaan, kesempatan berekreasi dan
banyak negara ' .
pemberian pangan yang
rakyat. Ringkasnya etta-etta manusia "seluruhdunia untuk
memperoleh kehidupan yang' lebih batk diganggu
dibahayaTian oleh pertumbuhan pendudukyang tok terkendali.
'''Kamipara pemimpin negara-negara yang sangat memperhatJkanmasalah kependudukan sependapat bahwa :
1. Masalah kependudukan perlu menjadi unsur utama
rencana pembangunan jangka panjang hila negara itu ingin
mehcapai
ekonomi$ebagai yang dicita-citakan oleh rakyat
2.
dart para orang tua ingin memperoleh
cara-cara merencanakan
dan
UUl:I-ULUJ manusia untuk menentukan . _
or

Materi
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Keluarga Berencana adalah untuk memperkaya kehidupan
manusia
untuk mengekarignya; bahwa dengan
JrOIfU·'1~17n ol~re,nc"na nap-tiap orang·akanmemp~roleh kesempatan
untuk' mencapai kemulyaan hidup dan
meI12ejmtJ''lnI!Jf«ln

5.

bakat-bakatnya.

bahwa gerakan keluarga berencana adalah untuk
keluarga dan negara, maka komi para
berharap pemimpin-pemimpin seluruh
meirlvevaJratt oernvtjftaC4rn leamt im dan bersama-sama komi

besor int demi ,kesejahteraan dan
Keo'an('1J!I('lan

JUll:UM.4'h

umat manusia.

""""""_J.......-..'_UA ..._.11. ..11 _ _ .......

J..lJ."".I.U.IJg.n.C~Jl.J. pangkal

tolak dari dilak-

atas

sar kebijaksanaan
sebagian besar dari
memiliki kebijaksanaarikepenTahun Pendidikan' Intemasional pada
diadakan suatu Seminar

membahas suatu
kependudukan di mana Indonesia ikut
secara
Sebagai kelanJutan dari
pada akhir tahun 1970 itu juga, atas

Departemen. Pendidikan ·dan
dan
Pendidikan
~&£"IIII,.......... .......~~....y"" Kelrl~lat~m

tersebut
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Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan ,Hidup (PKLH) di
Indonesia.
Dilihat dan perkembangannya, nampak jelas bahwa pada
awalnya p~rhatian orang terpusat pada sasaran Pendidikan
Kependudukan.
ini disebabkan,· permasalahan kependudukan lebih dahulu dirasakan oleh penduduk bumi. Pendidikan

Kependudukan merupakan salah satu usaha manusia untuk
mengatasi berbagai masalah kependudukan. Perkembangan
gagasan pendidikan kependudukan· dapat diuraikan sebagai
berikut:
Pada awal abad
di negara-negara industri muncuI

mu,nCllln~{a

'ftdOl.fl'tr.DV-I+

kelamin. Masalah

ditanggulangi dengan program pendidikan seks. Masalah
dialami oleh ·negara.. .negara berkembang
sekitar tahun 60-an dan 70-an.

terhadap.
Iingkungan,
am pendidikan lingktingan baik

yang

negara
samping
pula bermacam-macam program pendidikan.
eaurcatton.. Detlal(l1.k:~ln k)OnSlumlen.. dan
AlI._jiio,,..,,.........

sedang berkembang.

fJenUJela/alrn

PKLH

Commision
Sweden) pada tahun .,1935 yang disebabkan
masalah merosotnya angka kelahiran.
Masalah yang sarna, yaitu ,meningkatnya angka pertumbuhan penduduk dan impli~asinya bagi program
pendidikan,
pula oleh Amerika Serikat pada tahun
dan 1938. Para ahli 4emografi .meny,arankan'agar studi
tenltal1l~ ~~~~rlI'lI'II1"'I'I111r dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
5.
tahun 50-an dan 60-an di beberapa negara'dalam rangka
keluarga °berencana, dil~ncarkan informasi kepada
orang-orang dewasa meng~nai akibat-akibat" 'tfugginya'
angka kelahiran dan pertumbt.lha~penduduk. ;-Pada perkumberencana diadakan bagian "Imormasi,
p an
atau.. "Informasi, 'Edukasi
_ _ _AA ....

Program' keluarga berencana di negara-negara sedang
kali mengalami,' berbagai hambatan.
Muncullah pendapat tentang perlunya' "pendidikan untuk
meln2a:tasl
ncimt)at~m. itu,.xPada·:walctu yang bersa.'perencan,a dan'pemimpin'masyarakat
. p~ntingnya pendidikan 'bagi rakyat
keterkaitan antara perkembangan sosial
ekonomi dengan gejala: ~ependudukan. Untuk mencapai
<11Dlani1anl~·'~-?set~aa:al ·institusi·
h O....lhftnftll

7-
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Pendidikan Kependudukan di sekolah bermunculan
mana-mana. .Di Asia: di India tahun 1969,' keI1nUOllan
Filipina dan Korea Selatati ~tahun 1970. Di Amerika Latin,
eksperimen Pendidikan Kependudukan dimulai
Universitas-Del Valle di . California, Columbia· tahun
serta di pusat latihaD nasional di Chili pada akhir tahun 60-

an.
The United Nations Fund for .Population Activities
(UNFPA) memainkan peranan' penting bagi tersebarnya
pengertian tentang konsep Pendidikan Kependudukan dan
penyediaan dana bagi pendidikan kependudukan sejak tahun
60-an. Selanjutnya, mulai. saat itu UNESCO mulai terlibat
kegiatan kependudukan_
Pada t~un 1970 oleh Kanto.r UNESCO di Bangkok
diadakan lokakarya pendidikan yang antara lain
membicarakan te~tang Pendidikan Kependudukan.
UNESCO, menyelenggarakan dua .lokakarya: tahun 1970
Santiago tentang Pendidikan .Kependudukan, dan
yangsama di Afrika (Dakar) tentang Penduduk, Pendidikan
danPembangunan.
Dalam lokakarya, di Bangkok tahun 1970. dirumuskan
definisi. resmi tentang Pendidikan Kependudu.kan.
dimaksud peadidikan kependudukan ialah: ((An etbArCal'lon
provides for a study of the pOD~llatl01J
family, community. nation and world
.I."Jo.Q.lI,.Il\rVA

developing in the students rational
reSJrJonrSJ",le attitudes and behaviour toward

Materi

t'en1.DeJ'QJQJrrl

Jll...l'lULJllUl.Jl.Jlll.

PKLH

pertet1nUaln

UIQI,.U"AQ,JI'ltV

1970 seperti disebutkan di atas,

sasaran P~ndidikan Kependudukan
mencakup empat masalah sebagai berikut:
a. Manusia dan lingkungannya,
demografik dalam kaitannya dengan masalah
ekonomi, sosial dan budaya.
U.l.t,.".s."';.;J.I.

c.

dalam kehidupan ekonomik negara,
termasuk produksi, distribusi, serta konsumsi barang
l:"et1lal011Ka~n keluarga

dan seks.

dala.m suatu Seminar Regional
pendidikan kependudukan sebagai
e.ducQtion has been defined as a
educational effort which reveals the
the qualitative and quantitative
human populatio"!' and which contriindividual. in the areas of
education'. civi~s,' popula-lions
aylwnrzcs and environmental education, to the end that the.
responsible
defining his duty
quality oflife in

Rasonal Penye/enggaraan PKLH

is, education keyed to serve the various sectoral -economic,

social, cultural, policies- which in
averal development strategy
"

turll

form part of the

Dalam tahun-tahun awalperkembangannya, yakni sekitar
pertengahan atau akhir tahun 60-an, pendidikan kependudukan terutama menjadi bagian program pendidikan di
sekolah. Dalam program pendidikan di luar sekolah, di
negara-negara sedang' berkembang, gagasan pendidikan
kependudukan dib~rikan kepada orang...orang dewasa saja,

tidak kepada anak-anak dan generasi muda. Pengembangan
pendidikan kependudukan dalam pendidikan di
.U.U.J~W..l.l~c;lU.l sekolah merupakan gejala yang relatif bam,
awal tahun
.U.~"'~.l'\J'J..l"J. seperti. ILO, WHO,
mempunyai andil dalam pengembangan program Pendidikan Kependudukan di luar ·sekolah.. Kegiatan WHO
meliputi pelayanan keluarga berencana' sampai kepada
keseh.atan, baik
sekolah maupun
luar
·seksualita
bagi
J..U."IIli""J.

•

Detu2~lS k:lese:ha1:an~

dan latihan bagi para personiL
ur~~a,n:lsafn-olr2anisasi non pemerintah (NGO) yang mempudala~ pengembangan Pendidikan KependuDJ\r,,;AQ,l.ll.(.lU.I

antara lain: World

oel12embanszan pendidikan

fJenllJeJ'QIQjrn

PKLH

kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Kependudukan I di
ncak·tahun 1970, maka usaha pengembangan dan
pengkoordinasian kegiatan pendidikan kependudukan, baik
untuk program sekolah maupun di luar sekolah, didirikan
Proyek Nasional Pendidikan Kependudukan (pNPK) dalam
lingkungan Direktorat J~nderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Perjalanan selanjutnya masalah kehidupan yang dihadapi
bangsa-bangsa.di dunia temyata tidak hanya masalah
kependudukan, tetapi juga masalah lingkungan hidup.
Masalah lingkllngan hidup muncul sebagai akibat penduduk
bertambah dengan' cepat dan .mengakibatkan eksploitasi
alam sebagaiuftsurlingkunganhidup
~"'''''''''''''''LJ''JU. b~sar. ·Usaha pemanfaatan sumberdaya"'alam untuk
kepentingan hidup manusia semakin meraja lela, namun
belum' diimbangiusaha pelestarian terhadap
potensi li~gk.ungan hidup tersebut. Akibatnya muncul
lingkungan hidup. berupa rusaknyaunsur-unsur
.U.l.l.J~I\..Ul.l~ClUl hidup
air, udara, sumb,erdaya alam)
J:'\.J.u..s.~U.:J.U. l' masalah berkurangnya potensi sumber dayaalam
pellce'maran lingkungan. Itu semua t~rjadi karena sikap
penduduk terhadap kelestarian lingkungan
aspek pendidikan seperti
n~ .1n'\1~ Del1lan~~an~ln mLasaLlan Ke1J~en(lUall1Ka,n. Oleh karena itu
iII~.lI..l.U~U"'i."""lJl"'" n..""J.JU"\J~AU..U, rnUlnC1JI program Pendidikan Kepen~

Q.

"".A>.lI.

Dalamhal ini
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an hidup menjadisatukesatuan, mengingat antara malsal~ln
kependudukan.dan· masal~h lingkungan hidup bisa
dakan tetapi tidak bisa dipisahkan.

Pengertian dan Tujuan PKLH
Definisi PKLH' y~ng sekarang banyak dikemukakan,
pada umumnya metU:pakan definisi yangbersifat VU\!"'A""IlJ~.4V.l,.iu.i-.I!.
yangmenyangkutpersoalan pokok sebagai berikut:
a. dinamika.penduduk ,·dan keuntungan' yangditimbnlkan
oleh keiu.arga keeil,
besar kecilnya ' keluarga mempunyai hubungan·
dengan kemampuan penyediaan makanan,
pendidikan"dan sebagainya, serta
c. perluny~membangunbudaya peduli terhadap .n.."'J."'~"'r.&.I.""'''JIUl
..lingkungan hidup.
Secata umum ·PKLH didefinisikan"apa saja yang
mempengaruhi orang untukmenentukan sendiri secara
bertanggung jawab jumlah anak yangdiinginkan dan
yangdiperlukanuntuk mengasuh an~ ,serta yang
, mempengaruhi orang untuk memiliki budayapeduli .~A
A.II._ _ "'''""

kelestarian li~gkungan hidup".
Meskipun batasan'·ini masih bersifat umum, akan
Pendidikan Kependudukan telah' diakui ekslste:nSllnva seD~i2al
.
' duma pendidikan.PKLH IRelmDl11nv'al
identitas sendiri, yaitu sebagai program pendidi an
me'mDtna -_........&~didik.agar memiliki sikap yang ~rt"J"ft611

L'ifateri t'ent/)e4rala~rn PKLH

~v ... ".&M~."1o' mlaS~Uarl-m.aSa~lan

kepen-dudukan.
sekitar, nasional, maupun

pengertian PKLH ialah suatu
bentuk dan membina
didi~ agar
kes:aaa1ran. sikap dan tingkah laku yang
pengaruh' pertumlingkungan hidup serta pengaruhKetllalJDa~n ~ individu, keluarga,

.I't..VAJI..U.I.•.:.JA

me:nUllU tercapainya suatu tujuan

kependudukan dan

kalangan anak didik.,khususSenllnjIJZ8

diharapkan melalui.

rne:nurllal1l2 k:~eI)11Iak~~an4u.n pemerintah.
tuj~an

ada' perumusan
umum maupun

kesadaran

Rosonal flen~vel~~n2rlarlaan PKLH

perilaku
men2Jtlaa,aDl masalah l{et)en.au~~u~~an

dalam lingkup keluarga,
maupun globaL
Bersumber dari tujuan umu
pat
khusus
secara nnj~¥Olt:'!'il~· H'~1 all1lullUnJ~.ka~n
disesuaikan dengan sitllasi serta .II.'Y:.'Ii>.P,l'~'IIlolJo II>.ll'.IL.:i'\l""'~~" ~AJI.
~AI.Q.:P..IV.U...A......

...

....

....... """ .." .........
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dipandang sebagai
_ ..... '_ _...........

UJ.I,~K.V"Q

......_ .... _ _... lIIR.o-...

~arga

negara, maupun warga

adalah proses
---~.--=--=---~~--..-.-__.. . . . .----.__.. maupun kreatif Men
berarti
memt)UC1~lvaJlcan anak

didik terhadap objek sikap tertentu.
atas akan digunakan sebagai frame of

konsep Pendidikan Kepen· up (PKLH)..
lab membicarakan masalah kependudukan
U''''''''.lf..I-...... 4 ...

Jr, ..

melainkan mengenai "proses.

dimaksudkan untuk menolong anak

ususnyamengenai sebab-sebab

setJ.a2lEU flJ'J~4111J1ll"""'4

..

Q..U.JIli'-,Vl"'"

beibagai fenomena kependudukan
ditujukan kepada .anak didik
.n..'''''4\A>C~.fIIiiItu.-... anggota masyarakat, warga
manus~a· merupakan· pen.. .
kependu-

Selanj1;1tnya sikap dan
melmD4en2aruhl tingkah laku individu,

atan ·sosial,
lingkungan

atas.

a petlan2811an

Rosonal Penyelenggaraan PKLH .

secara cermat dan bijaksana. Salah satu
tersebut
(1,Ui.1~.li.1.J.I dengan pemasyarakatan P
The uWorld Population Plan ofAction" mendesak agar
pendidikan - di semua negara memasukkan dalam
kurikulumnya materi tentang, kehidupan keluarga, sikap orang
tua yang bertanggungjawab, hubungan antara dinamika pendudengan perkembangan sosio-ekonomi, serta lingkungan
+'O'.....lJ"n,..'III'Il

_ ..... ~_llI.

Keluarga Berencana,

Sasaran Pendidikan .
Keluarga

secara umum·

menciptakan
bagi seluruh
keS~eln[1ba,n2~ln

laDl$an ma:~va_'ralc,at rrlelSllUl

yang baik aen2an kemajua.n prodttksi n~"1n'i"'k~1

, .lv/ateri

t'en'llJet'alQJrn

PKLH

di atas, ada
u..1IJ""'J.1"',U.U.E~n.g~.U. '-~_~"A&

......."'"'"

_~

............... ,................

pendekatan yang

Keluarga Berencana Nasional

sarna lain saling menunjatlg, dan
UJU.~~n..tJ'UJ..U""'n.~~.U.

secara

Dua pendekatan tersebut ialah:

__.. A_...... "...._,.. . . tingkat kelahiran secara langsung melapellla~sarlgarllpc~n$.l~~lln~ln

..... ........ A_~ ................,...... ...&'L ...~....I"''''

alat kontrasepsi.

kelahiran' secara tidak langsung.
kependudukan yang positif di

J:lCrlOlCllK2Ln

Kependudukan:beyond

melanll kegiatan bimbingan, melekeluarga

~eciI

dalam

umum dan
tafaf

Rosonol Penyelenggaraan PKLH

Taraf dan tahap rumusan sasaran umum PKLH
tersebut di atas berlaku baik bagi pendidikan di sekolah
maupun

luar sekolah. Namun sasaran umum tersebut hams

dijabarkan sesuai dengan apa yang diberikan" kapan, dan.
kepadasiapa program itu diberikan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi penjabaran itu ialah:
•. tingkat kematangan anak didik dan
intelektualitasnya;

lingkungan sosial, kebudayaan, dan ekonomi
belakang pengalaman anak didik;

keterbatasan-keterbatasan pada institusi
lenR2~lralcan pendidikan

kependudukan.

antara

Materi renUJel'Qlai"'n PKLH

tua, program
a.lP:US~ltksm k«~Oa(la kJem4am1DU~Ln

lebih

anak didik untuk menilai,

bertindak.

sasa.ran PKLH dititikberatkan
pemahaman. kepada anak
dititikpada

didik.

sangat

terutama

yang
tidak

Perguruan tinggi
Oerldl(l00tlva aaS,lan meru-

Rasonal Penyelenggaraan PKLH

ide-ide langsung 'kepada masyarak,at,

ki1.1JSUSn,r8

IHciiSV.ti....

rakat yang rawan bagi program keluarga
~ransmigrasi,

dan lingkungan hidup.

Perguruan tinggi sebagai pendidik cal?n pemimpin
bangsa, diharapkan melalui bangkukuliah sudah dapat

ditanamkan sikap yang dibutuhkan dalam pembatlgunan
e. Khusus perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga
kependidikan, dapat nlencetak guru sebagai
sebagai pemimpin,' guru sebagai orang tua
membawa misi pendidikan kependudukan

an

mana

marnpu

Pembelajaran PKLH

B

MASALAH

I

'-'A

KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan
~~"j,A"'ll.Jr""'JU.l\p".IL'" penduduk yang
hidup meriingkat,
menurun.

O'....,AA..........n..ILA...

sudah menjadi masalah global.
tidak terkendali mengakibatkan
sedangkan .kualitas lingkungan
mengakibatkan· tidak seimbang;:II....,U.l.~J..1. sunloel~. . sumD4er yang ada dengan kebukc~sel·ant«er~U1 hidup kurang terwujud.

..,....,....

SehJLIlJ2:J~a

~Pertumbuhan

penduduk meningkat dengan cepat sudah
ribuan tahun yang silam. Pada tahun 1650 jumlah pen'negara-negara Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah
lIo._ .:':)C~lat~m seloes:ar 1
juta jiwa, pada tahun 1750
kemlual~m pada tahun 1850 menjadi 325
abad jumlahnya menjadi tiga kali lipat,.
dalam jangka
sarna jumlah
lipat yaitu antara 1650 sampai

UUU,U1QJ.

........... &A._JL ......
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Tabell.
Jumlah Penduduk Dunia PadaAbad 20 - 21
Tahun Sensu's

'Jumlah Penduduk (milyard)

1997
1998

5,850
5,926
2000
6,067
2001
6,137*
*) World Population Data Sheet, '2001

2001

.'\ later/' l)efnhel{~/aran j)f.:Lfl

Dari 15 negara yang berpenduduk terbesar, hanya Amerika
Serikat~ Rusia, dan Jerman yang terletak di luar .Asia-AfrikaAmerika Latin. Indonesia rnenduduki urutan ke ef!lpat besar
penduduknya setelah Cina, lndia~ dan Atnerika Serikat.
Tiap rninggu lebih dari sejuta bayi lahir di dunia, iniberarti
bertambah satu juta individu yang hams diberi makan.Di
beberapa bagian dari dunia ini telah terjadi kemiskinan dan
kekurangan pangan. Tholnas Robert Malthus (Ekonom Inggris
1836) berpendapat bahwa laju pertunlbuhan penduduk mengikuti
deret ukur,· sedangkan perkembangan bahan makanan mengikufi
deret hitung, sedangkan bahan rnakanan sangat penting bagi
kehidupan tnanusia. l'anpa ada pengendalian laju pertulnbuhan
penduduk" suatu saat rnanusia akan tnengalami kekurangan
bahan Inakanan. Saat itu seluruh sumber yang ada tidak nlalnpu
Inenghidupi penduduknya secara layak atau kesejahteraan tidak
terwujud. Keadaan seperti itu disebut kelebihan penduduk (over
J}OjJUlllt;()n), yang ditandai dengan kesengasaraan" kemiskinan,
kelaparan dan berbagai wabah penyakit. lJntuk mengantisipasi
perlnasalahan tersebuL pertumbuhan penduduk hams dikendalikan dan konservasi terhadap sumber-sulnber alaln.

l\lasalah Kependudukan di Indonesia
Masalah kependudukan yang terjadi di dunia juga terjadi di

Indonesia, bahkan di Indonesia lebih komple~s ka~ena I~donesi\~
ternlasuk
kepulauan yang tnempunyal leblh dart l~ti 1
, pulau dan berbagai
bangsa
adat dan lingkungan
I

23
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yang berbeda-beda. Masalah kependudukan tidak hanya dipenga-

ruhi oleh besarnya jurnlahpenduduk dan tingginya tingkat
perturnbuhan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur penduduk muda"l persebaran penduduk yang tidak merata dan tingginya
arus nligrasi desa-kota yang cukup besar serta rendahnya kualitas
penduduk. Faktor tersebut di atas saling terkait dan untuk lebih
jelasnya akan dibicarakan satu per satu.

1. Besarnya JUlnlah Pendudllk
Be~arnya jumlah

penduduk di Indonesia (periksa Tabel

3) dari sensus ke sensus terns meningkat, sedangkan daya
dukung alam (kekayaan alarn) yang tersedia tidak pernah
bertalnbah, bersifat terbatas, sehingga rnakin lalna rnakin
. . . . . '''..t1lJl...

tJ~' ......

Makin banyakpenduduk yang rnembutuhkan sumber-

sumber, makin cepatpula: penipisannya~ hingga suatu saat
(lkan habis. Sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk
dan penipisan sUlnber-surnber

alanl~

kesejahteraan hidup pun

menjadi selnakin rendah, apalagi dengan krisis ekonolni yang
nlasih berkepanjangan saat ini., yang berdarnpak padamakin
Ineningk.atnya jumlah penduduk miskin. Ketniskinan terjadi
pada golongan· terbesar di inasyarakat
Penipisan .sumber daya alam juga tet:jadi pada nlakin
Inenyempitnya lahan, baik lahan pertanian, nlaupun lahan
untuk pelnukirnan. Perbandingan antara jumlah penduduk dan
lahan yang tersedia disebut "kepadatan penduduk" {poJ}U-

·\laleri Pelnhelo/aran f)~'rll

-r ~lbel 3
Junllah Penduduk IndonesIa
'----;r~n-s~;~~-~--;Juffilcilip~;d~~k]~t~i=_l
60~ I

I

1961
1971

97

j

119,2
146,9

1980

178~6

1990
2000
2001

.L

2025
*)

**)

I

1930

203,5

*

206.. 1
.

.l---___

_

272**

..----.ii

f,Vorldl)opulalion Data Sheet. 200 I
!)r(~vek.\·i

Kepadatan penduduk dihitung dafam satuan fuas tertentu
(km atau mif). Makin besar jumlah penduduk makin tinggi
2

angkakepadatannya (Tabel 4).

Di kota-kota besar harga tanah terus tneninggL sehingga
hanya goltlngan ekononli kuat yang m~mpu memiliki rumah..
selnentara golongan terbesar masyarakat tidak Inemiliki rumah
yang layak, bahkan tidak sedikit yang tunawisma dan hidup
sebagai gelandangan.
tJntllk dapat mengatasi perlnasalahan tersebut periu
dilakukan pemban¥unan terpadu dari seluruh bidang kehipembangunan ekonomi., pengen..
da1ian laju pertulnbuhan penduduk'l dan konservasi sumber
"daya alaln.
11I1"-'IUI...I \..AJ·v.-1
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Tabel4.
2
KepadatanPenduduk Indonesia (ribu/km ) 1998
Rangk I
1
2

3
4

5
6

7
9
10
11

Propinsi
DKI Jakarta
JawaBarat
DI Yogyakarta
JawaTengah
Jawa Timur
Bali
Lampung
Sumatera Utara
SulawesiSelatan
Sumatera Barat
Sulawesi Utata
Kalimantan Selatatl

NIT
16
17
19
20
21
22
23
24

25

DI Aceh
Sumatera Selatan
Timor Timur
Jambi
Sulawesi
Riau
Sulawesi Tengah
Maluku
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur

Kepad~tan
14.291

963
947
943
727
535
197
191
164
127
106
101

84
80

74
69
62
46
45

44
33
28
26

12
11

p

It/aterl rC'fllnf~lalar(,ln PK'L/I

'Tabel 5.
Pertalnbahan Penduduk, 1980 - 2000
Propinsi
Dista Aceh
SUlnatera Utara
SUluatcra Barat
Riau
Jalubi
Sluuatera Selatan
Bengkulu
Lalnpung

8.360.894
3.406.816
2.168.535
1.445.994
4.629.801
768J)64
4.624.785

OKl Jakarta
Ja\vaBarat
Ja\va Tengah
DI Yogyakarta
Ju\va Titnur
Bali
N'TB

NTT

4.000.207
3.303.976
2.020.568
6.313.074
1.179.122
6.017.573

4.228.103
4.733.948
2.400.940
7.756.506
1.405.060
6.654.354

8.259.266
35.384.352
28.520.643
2.913J)54
32.503.991

8.384.853
43.551.923
30.856.825
3.109.142
34.525.588

2.777.811
3.369.649
3.268.644

1~08

0,16
2,17
0,82
0,68
0,63

3.124.674
3.821.794
3.929.039

1,18
2,15
1,79

1,31
1,92

2,41
2~57

LI8
0,57

1~22

1,53

Barat
Kali Inantan
KaliIuantan ScI
Kalilnantan Tilllur

2.486.068
954.353
2.064.649
1.. 218.016

3.229.153
1.369.486
2.597.572
1.876.663

3.740.017
1.820.504
2.970.244
2.436.545

2.68
3.88
2,32
4,42

2.74

Sula\vesi
Sula\vesi
Sula\vesi
Sulawesi

2.115.384
1.289.635
6.062.212
942.302

2.478.119
1.711.327
6.981.646
1.349.619

2.820.839
2.066.394
7.787.299
1.771. 951

1,60
2,87
1,42
3,66

1.35
1,97
1,14
2,86

Utara
Tengah
Selatan
Tenggra

tahun 2000 terdiri dori

j--'1I"[\nll/1&:',

2.. 67
1,40

Afaluku

'lara
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Tingginya Tingkat PertunlbuhanPenduduk
Angka pertumtumbuhan penduduk (r) menunjukkan per-

sentase pen.ambahan penduduk dalalll satu tahun pada
suatu daerah tertentu.Ada pertumbuhan penduduk alami..
ada pula pertulnbuhan penduduk sosial. Pertumbuhan
penduduk alalni adalah selisih angka kelahiran dan angka
kematian penduduk suatu daerah. Sedangkan pertumbuhan
penduduk sosial adalah besarnya pertumbuhan alalni
ditambah dengan selisih migrasi masuk
dan
Bila
dalaln bentuk
rumus:
L'r..1i-4-'I'1i~h1 •• h r... "",

Penduduk Alan1i

Pertumbuhan Penduduk Sosial
Mo)
------------------------------------------ x I ()()(~()
JInl

UC.U1Irf'.1I,.-I1I .. 1.r

pef1tcn~~all(ln

JlJlllVllJ.~I.UIl.""J.J.;;;;"

tinglat pertul11buhan

Materi Penzbelqjaran PKLH

Pertumbuhan Penduduk Geometri

Pt == Po (1 + r )n

•

Keterangan:
Pt == banyaknya penduduk pada tahun akhir
Po == jumlah penduduk pada tahun awal
r
angka pertumbuhan penduduk
n == lamanya waktu antara Po. dan Pte
Pertumbuhan Penduduk Eksponensial

Pt == Po.
•

Ern

Keterangan
E == angka eksponensial: 2,71828

Angka pertumbuhan penduduk (r) di kategorikan sebagai
berikllt:
Tabel6.
a egorl r
Kt
Angka Pertamb Penduduk
Kategori
(r)
>2%

Tinggi

1% sid 2°A>

Sedang

< lOA>

Rendah
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Dengan

tingkat

pertumbuhan

(r)

20/0,

jllmJah

penduduk pada tahun tertentu akan menjadi dua kali lipat

([louble)

selama

35

tahun.

Makin

tinggi

tingkat

pertu111buhan (r), makin pendek waktu yang diperlukan

UIlt1lk melljadi d1la kali lipat (doubling time). Rumus
sederhana Ulltuk menghitung angka doubling tinle adalah 70
: r. Pada Tabel 3 terlihat bahwa doublillg time terjadi
antara tallun 1930-1971 (41 tahun),antara tahun 1961-2000
(39 tahun), dall akan terjadi lagi antaratahun 1971-2015 (±
44 tahull), di mana jumlah penduduk sekitar 240 juta.
Pertulubullall penduduk di Indonesia sedang bergerak menurun (Tabel 6). Dari angka-angka tersebut dapat diketahui
bahwa tingkat pertumbuhan penduduk pada awaln.ya rendah,
kemudian Ineningkat, setelah itu turun kembali. Dengan
berbagai usalla yang dilakukan (misalnya sejak tahun 70-an
telah dilaksallakan program Keluarga Berencana), pertlunbullan pellduduk masih di atas 1% (tinggi).
Tabe17.
TingJ<atPertumbuhan Pendllduk Indonesia
Tahu11
1961 1970
1971 1980
1 1 1
1990

2000

SU1Jzber : BPS

Tingkat Pertunlbuhan (%)
2,15
2-,32
1,97
1,35

J.\1ateri Pembelajaran PKLH

Pertumbuhan penduduk yang tinggi bukan saja berdampak pad~espek kepandudukan, tetapi juga pada aspek
kehidupan sosial antara lain menyempitnya Iapangan
pekerjaan, yang akan berlanjut kepada banyaknya pengangguran, rendahnya incom~, putus sekolah, laiu ke jalan-jalan
sebagai gelandangan. Orang-orang gelandangan sangat
rentan terhadap bujuk-rayu kejahatan, pomografi, judi, dan
minuman keras, bahkan obat-obat psikotropika.
Pertumbuhan pendudukyang tinggi bisa menyebabkan
seimbangn~a antara kebutuhan dengan fasilitas dan
jaminan-jaminan lain yang tersedia. Makin meningkatnya
~VJlV"'A/li4aw.A'" masyarakat yang· tidak mampu memperoleh tern~ peI1lQI0l1Ka:a kesehatan dan lain-lain. Apabila
oerturrU)llJtlan penduduk masih menunjukkan kecenderungtinggi maka akan berpengaruh negatif terhadap
ken110U'pan manusia dan lingkungan. Oleh sebab .itu periu
menurunkan angka pertumbuhan penduduk
penggunaan alatlobat kontrasepsi dan.
pernasvaraka~tan norma keluarga kecil bahagia sejahtera
yang mengarah kepada teIWUjudnya catur
perkawinan wanita hingga berumur
sehingga masa reproduksi semakin
e,..JlJlJlJlliitlIJliliil......
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3. Struktur Penduduk Muda
Struktur. penduduk adalah' susunanpenduduk berdasarkan
karakteristik.

tertentu,

seperti

umur,

jenis

kelamin,

pekerjaan, tingkatpendidikan, dan lai11-lain. Perbandingan
jumlah

pen-dudu~priadari tiap-tiap 100 wanita disebut sex
I

ratio. Misalnyo/ sex ratio 92, artinya terdapat 92 pria dari
tiap-tiap 100w~t1ita. Se~Y ratio pada waktu la11ir > 100 (bayi
laki-Iaki lebih/ banyak daripada bayi perempuan dengan
perbandingan;105 : 100. Pada usia dewasa
di bawah 1

ratio dekat

dan pada usia tua turun drastis hingga di

bawah 50. /
Struktur penduduk

yang

paling

populer

adalah

pe11duduk yang disusun berdasarkan un1ur da11 je11is
..... __ A

A

Struktur ini seri11g disebut "piramida penduduk'"

karena bentuknya menyerupai piramid.

Gan1bar 1.

fJen1tJe~~alaran

PKLH

Berdasarkan struktur UmUf, karakteristik: penduduk
negara dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu
berstruktur muda (young population) dan berstruktur tua

(old population). Pada umutnnya, negara-negara yang sedang berkembang mempunyai struktur penduduk muda,

misalnya: Indonesia, Birma, India dan lain-lain. 'Negara4J1._jIiiliJ~_A

_

maju mempunyaistruktur umur penduduk tua misal

Jepang, Amerika Serikatdan yang lain. Perbedaan struktur
umur akan menimbulkan poia perbedaan aspek sosial
masalah angkatan kerja dengan lapangan
DeJ.<:en~U.I1Jnva serta' masalah pendi4ikan dan masalah beban

-_.. . ,"""--_.. f!1~salahi}tang lain.
label·S.
~"trill"I.11"1.. ~enduduk'rduda'dan
9"

Tua:"

'% l"endudukPadaGOlonan Umur
,0 - 14 ,
,15, .. 64
> 6S

ucla
a

:'>;:40
< 30

..... LJIk....... I l ' l " ...

.±5.5 '
± 60
"''I''

pendud~~di Indonesiasebagian
I

110<_& lII"_Wl......·

'1/

pada kelompok" umur muda «
tahun). Penduduk
pendudl.1k yang p~lurn produktif,dan kehidewasa. '
,.' dalam tahap perkemsosial, dan
mereka
:'

s

<5
> 10

:'/
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'membutuhkan sumber-sumber yang memadai,
kebendaan mauplln sumber kemanusiaan, untuk. meltneI1lUm
kebutuhan .fisik' dan bimbingan menuju ke kedewa.. saa~.
Sumberdaya kebendaan yang baik misalnya makanan
sehat dan bergizi~ lingkungan tempat tinggal yang
fasilitas pendidikan yang sesuai .dengan kebutuhan,
fasilitas kesehatan yang canggih dan cepat. Sumber
kemanusiaan, dinlaksudkan adalah orang tuasebagai pendidik
dirumah, guru sabagai pendidik di sekolah, Pemuka II1:;.e!'l~V.ityang jujur sebagai pendidik di masyarakat, dan tematl
sebaya yang baik~ 'Tetapi kenyataan sekarang SUl1nDe:r",Slumloer
+411"'.~6h'll1l+ sudah tercemar atau bahkan rusak berat. MBLkaJl1an
nuslaln~,a fast food, makananlminuman
makanan/minuman ~alengan, makananlminuman
dengan bahan-bahan.additive. Tempat tinggal di
yang berjubel, kurang udara segar, kurang sinar matanan~

bising

su~a

kendarUn atau pabrik, udara tercemar oleh

tanah"yang tercemar oleh limbah _.. ,...,'IIl.......................
.b~an...bahan beracun' dan berbahaya (B3).
.sumberdaya manusia sebagai pendidik terletak.
mentalnya
tidak mau, susah-susah, serakah,
ingin menim
idolanya, jarang di rumah,

J.\1ateri

ren"f)e~~alaran

aen2an aenllan . . ""..

muda mempunyai beban
tan.~g'I.ln~ta·:n atau
.
(DR) cukup besar.
beban tanggungan adalah
mel1va1tak€U1 Dc~rO~maJlD2~m antara banyaknya orang
tahun dan
tahun
termasuk usia
"1........-

...'........

100

t
41l1 ..... ft'li[VOb

sendiri

tidak produktif:
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rumah tangga yang

Tidak Mer~t
: II
.Ob
1 .

yang paling rendah kepadatannya
orang/km2).
Persebaran yang belum merata ini menimbulkan masalah
pertahana~ keamanan.. Untuk 'pulau yang
akan terjadi masalah pengurasan sumber-sumber alam,
kUr,anfZnva lalJ~ln)l~m pekerjaan dibandingkan dengan banyak- .
membutuhkan lapangan pekerjaan,
sehingga terjadi banyaknya pengangguran serta banyaknya
knrmn~llltaLS. ;Steaa,n~lcan pada
yang jarang penduduknya,
manusia dalam mengelola.
Kepadatan penduduknya
melrl~ak1D~ltk~m pertahan,an dan
UaJrtlDC3L.k secara keseluruhan adalah
kes.elante:raa~n di seluruh wilayah negara.
.n...\"<lJfg,UU~"'g,.U. secara umum (seluruh Indonesia),
sensus menunjukkan peningkatan yang c~kup
menjadi 931km2 pada
tahun 2000. Hal ini
menUl11UJO(Sln ....
.B.I.U~"U p~enQ1UQlllK masih terns meningkat
turon sekitar 50%.
redistribusi, penurunan
terus QIU10aVak8,n.
u A..I..B.Y'ru.

.U.
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Tabel
Kepadatan Pen9.uduk per km2 menurut Propinsi, 1980-:Propinsi

1980

1990

1.

47

2.

118

62
142
93

Dista Aceh
Sumatera Utara
J .. Sumateta Barat

4.

Ri~u

Jambi

""Stullatera -Selatan
Bengku1u
Lampung ..

68"

23

35

32
45

36

38
58
60

139

110,

2000

160
99
50
45

71
11
188

I

"'

DKIJakarta
JawaBarat
3. JawaTengah
4. DI Yogyakarta
s. Jawa"Timur
1.

Bali·

2. NusaTenggara Bam.t
J. Nusa Tenggara
1. Kalimantan Barat
2. "Kalimantan Tengah

3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Timur
1.

2.
3.
4.
2.

Sulawesi- Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan

11.023

12.392

868

819
876
914

12.628
1,009
948

678

976
720

444

493

555

135

167
69

190

57
17
6

22

55
6

71

83

9

81

9

III

90

18
83
34

27

32

112
35

125

19
3

76
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5. Tingginya Arus Migrasi Desa-Kota
Sejalan dengan program redistribusi penduduk di Indonesia, pelnerintah juga menggalakkan pembangunan di segala
bidang.Pusat-pusat pertumbuhan (pusat pendidikan, perdagangan, dan industri) telah dibangun di beberapa propinsi di
luar pulau Ja\va.Prasarana transportasi baik darat, laut,
ll1aupun

udara yang lnengllubungkall daerah-daerah di

seluruh nusantara telah dibangun dan ditingkatkan. Akibatnya
1110bi-litas penduduk antar wilayah yang terjadi di Indonesia
senlakin lneningkat. Selanjutnya dari perpindahan penduduk
l<enludian disusul dan diikuti oleh perpindahan sanak
keluarga

secara swakarsa/spolltap.
sanlping perpindallan .penduduk antarwilayah, ter-

dapat pula perpindahan penduduk dari desa ke kota te:tutama
nlenuju ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan. Perpindahan tersebut merupakan
salah satu penyebab 'peningkatan jUlnlall penduduk kota
(sebab yang lain adalah reklasifikasi status wilayah desa
nlenjadi wilayah kota, dan pertumbuhan alalni penduduk kota
itu sendiri). Peningkatan jUlnlah atau proporsi penduduk kota
dikenal dellgan istilah llrbalfisasi. Pada periode tahun 1971-

1980,
dari

di
pertumbuhan

kota besar tersebut mencapai 30,5%
penduduk kota

Indonesia,

yaitu

3.781.535 orang dari 12.380.392 orang (Alatas., 1988).
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Peningkatan proporsi penduduk kota dari
tertera pad~ Tabel 10. Dari data tersebut terlinat

urbanisasi di Indonesia menunjukkan peningkatan dan . .

_&&_'loo1......'

ke perio~ec
TabellO.

Proporsi Penduduk Kota Di Indonesia
Sensus
1970

8/0

Penduduk Kota
17,40

1980
1985

26,20

1990

30,90
35,90

2000

38,00*
39,00*

Sumber: Sensus Penduduk 1970,1980,1990,"
$UPAS 1985,1995;
*) World Population Data Sheet,

2001

.Menurut data SUPAS 1995 menunjukkan bahwa nanlDlr
. semua propinsi di Indonesia menunjukkan peningkata,n
nisasi, kecuali propinsi DKI Jakarta.. Propinsi ini memang
t

UrD·am~saSl seDc~sar

wilayah
S&rrlDaJ. saat

Materi Penlbeh{jaran PKLH

perluasal1 wilayah yang masuk ke dalam DKI Jakarta sebagai
daerah perdesaan.
Propinsi kedua setelah DKI Jakarta yang tingkat urbanisasinya Cllkup tinggi adalah DIYogyakarta, yaitu sebesar
58,05%.

Urbanisasi di OIYogyakarta ini nampaknya yang

paling mengesankan dalam 15 tahun terakhir.

Pada tahun

1980 penduduk di perkotaan sebesar 220/0 atau berada pada

peringkat keenam, tetapi pada tahun 1995 sudah lebih
separoh (58,05%) penduduknya tinggal di perkotaan.
Propinsi yang mempunyai tingkat urbanisasi tertinggi
ketiga di Indonesia adalah Kalimantan Timur, yaitu memiliki
angka sebesar 50,220/0, sementara untuk propinsi-propinsi
lain di kawasan timur Indonesia selain kepulauan Nusa
Tenggara, umumnya mempunyai tingkat urbanisasi antara 20
l1il1gga di bawah 300/0. Oi jajaran kepulauan Nusa Tenggara,
hanya propinsi Bali yang mempunyai tingkat urbanisasi di
atas 300/0 yaitll sebesar 34,31 o~, sementara dua propinsi
lain11ya yaitu NTB dan NTT masih di bawah 20% yaitu
111asi11g-masing sebesar 18,85% dan 13,88%.
Propinsi lain di 'pulau Jawa yaitu propinsi Jawa Barat
memiliki persentase penduduk perkotaan sebesar 42,69%,
yang secara l1asional Inerupakan propinsi yang mempunyai
, ti11gkat urbanisasi
setelah
Jakarta, 01
Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Propinsi Jawa Barat
memiliki dua daerah metropolitan yang terkenal yaitu JABOTABEK dan Balldllng Raya.

Data Sensus Penduduk 1990
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menunjukkan bahwa kedua daerah metropolitan tersebut
memiliki persentase penduduk sebesar 76,6% untuk
labotabek dan 60,3% untuk Bandung Raya. Untuk propinsi
Jawa
Timur
terdapat
pengembangan
wi Iayah
GERBANGKERTOSUSILA yaitu Gresik, Bangkalan,
Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Menurut
Sensus Penduduk 1990 persentase penduduk yang tinggal di
wilayah ini mencapai 50,70/0.
Tabel11.
Propinsi-Propinsi Dengan Tingkat Urbanisasi Tertinggi

Ranking

Propinsi

Tk. Urbanisasi
(0/0)
100

2

DI Yogyakarta

58,05

3

Kalimantan Timur

50,22

4

Jawa Barat

42,69

5

Sumatera Utara

41,09

6

Riau

34,36

7

Bali

34,31

8

Sumatera Selatan

30,31

Sementara

pulau Sumatera propinsi yang tingkat
atas

Utara, Riau, dan Surnatera Selatan, rnasing-masing sebesar
41,09%,

30,31 %. Di Sumatera Utara terdapat

A4aleri

r -{/!nrH"!{};{jr{~,n

'-''--''-J''Il'''''''''Il'

lV1EJ?II).A'NeY

terdiri dari

J\t1edan~

Binjai, dan Deli Serdang. Persentase penduduk yang tinggal
di wilayah tnetropolitan .1ni pada tahun 1990 telah Inencapai
68~

Tingginya tingkat urbanisasi di propinsi Rjau juga
dinlaklumi~

dapat

karena di propinsi ini terdapat pulau Batam
(Singapura~ Johor~

dan Segitlga Pertumbuhan SIJORI

dan

Riau). Sumatera Selatan dengan tingkat urbanisasi yang cukup
tinggi ini'l tampaknya tengah mengubah statusnya untuk
Inenamb.ah jajaran aglomerasi perkotaan di Sumatera.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini
penduduk

di Indonesia masih terkonsentrasi di

kawasan barat Indonesia., ya'itu' khususnya di Pulau Jawa..
Keadaan ini dapat dilihat dari data yang menunjukkanbahwa
semua propinsi di Pulau Jawa mengalami urbanisasi tinggi
yaitu sudah Inenliliki tingakat urbanisasi di atas

30~'O.Kondisi

selain disebabkan adanya tiga wilayah aglomerasi perkotaan

(Jabotabek~

Bandung

Raya~

dan

Gerbangkertosusila)~

juga adanya pola perkembangan koridor perkotaan yang
Inenghubungkan kota-kota besar

«(~hotib~

1997),

Tingkat urbanisasl sebesar 35.. 9~/o di Indonesia tnemang
Inasih, tergolong rendah. Ananta dan i\nwar (1994) membuat
proyeksi penduduk perkotaan sampai tahun 2025, AJ\ngkaa~gka

rnasa.

111etnperlihatkan kondisi angka urbanisasi di

campur

dari pihakluar.
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proyeksi Ananta dan Anwar; pada tahun 2025
Indonesia bam akan tnencapai

57,!4~o

tingkat urbanisasinya,

padahal dengan adanya rekayasa urbanisasi l\1enteri Negara
Kependudukan mentargetkan 700/0 di tahun 2020. Jelas hal ini
rnerupakan suatu percepatan yang luar biasa dalam sejarah
llrnt:ln1'C"f':lC"1

di Indonesia (Chotib, 1997).

Menumt keyakinan para ahli demografi bahwa 50 0AJ
"'.L.Il.ll~""'.I"''',4.'' urDalnls~aSl
tUJ.Jl1U\'.UIU.U.

di suatu wilayah

oleh per-

alamiah penduduknya, sementara

perdesaan

memberikan kontribusi

dan

0%.

UltJ'"...;)L•

.li'\,..~l-AI

bahwa

masa depan tingkat urbanisasi akan lebih

disebabkan oleh adanya migrasi perdesaan ke per-

Rendallnya Kualitas Penduduk
l\gar menja~i sUInberdaya manusta yang tangguh,
1-'''''''.I11U'''''UU'J.'\,..

hams Inempunyai kualitas yang menladai sehingga
yang efektif Tanpa
kuaJitas, jUInlah penduduk yang besar
Inasalah dan Inenjadi beban

l\;faterl

Pernhel(1Jaran PKLH

adanya kesulitan
pengukuran
umumnya
Kualitas
nor'no,,,.....

nonfisik, maka kualitas fisiklah yang
banyak dibicarakan.
kehidupan fisik

satu

penduduk setiap

negara

Perbedaan ini disebabkan oleh

lingkungan, letak geografis, dan ras genetiknya.
negara yang berada

Negara-

sekitar khatulistiwa, kulitas pendu-

duknya tergolong rendah dan negara-negara tersebut . seluterbelakang dalam bidang
ekonomi dibandingkan dengan negara-negara yang berada di
daerah

Keadaan ini ketnungkinan besar disebabkan

karena

sekitar khatulistiwa tidak mengenal
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pergantian JTIusitTI seperti didaerah subtropis.. sehingga 11lereka
bisa hidup sepanjang tahun tanpa mengalami kesulitan tnencari
perlindungan terutama di musim dingin. Hal inilah yang mendidik penduduknya kurang berfikir untuk menghadapi tantangan .alatTI.. dan akhirnya tnenyebabkan sifat Inalas (Depdikbud

1

1988).

Dengan keadaan seperti tersebut, 111aka penduduk di
daerah sekitar khatulistiwa hidupnya tetap lnlskin.. walaupun
daerah-daerah tersebut kava
akan sUlnberdava
a)atTI. Keadaan
..
-"
~-,-J

sangat berbeda dengan penduduk di daerah subtropis..
\valaUpun daerahnya tidak tersedia sumberdaya a)aln yang
banyak..

nall1un

sehingga hasil

tnereka sanggup

111enguasal

penguasaan teknologi

terse~ut

teknologi..
Jnembuat

kualitas kehidupan tnereka ll1enjadi lebih baik.
Indonesia yang ll1engedepankan sektof ekonomi yang
selaln~ ini rrienja~i prioritas. pelnbangunan, ternyata tidak

lnampu 111eningkatkan kualitas sunlber daya rnanUSla. Data
lJNDI) tentang

HUf11l1l1 })evel()!Jfnelll

fl1dex (HDI)

lllenye-

butkan bahwa mutu sumber daya Jnanusia Indonesia ada di
urutan ke 109 dari 174 negara di JA.sia pada tah·un 2000. Dari
JI. .• •

"'.'f.'...........'·, ......

tidak jauh berbeda dengan

1);.:IJ !

.\ fa i er i

tahun 1999 posisi Indonesia merosot
sehingga hanya berada satu tingkat di atas \lietnarrl"\ sementara
sen1a.kin meningkat sehingga berada pada

Fihpina
perlngkat

\/ietnanl puluhan tahun 1l1engalami perang saudara
segala sUlnberdaya yang dimilikinya dan

lumpuh.

Keadaan inl menyebabkan

\lietnam mengalatnt kesulitan untuk bangkit, sehingga wajar

adalah yang terburuk di

~L\SEAN

1990-an pernah termasuk
dalanl kelotnpok negara berpengharapan besar yaitu akan
satu

maka ken1erosotan itu

sungguh sangat tnengenaskan. Pada tahun 1996 ketika nafas
_~ .... ~,/A"./.' ••

,"4-.'

Indonesia tnasih lancar dan belulTI banyak pakar

yang 111enyalahkan kebijakan pembangunan

pemerintah~

HDI

Indonesia bertengger pada posisi yang mengkhawatirkan yaitu
a

peringkat 102. Sedangkan pada tahun 2000, I-IDI Indonesia
tetapi turun kelas yakni menduduki peringkat 109.
faktor utatna penentu

yang dikembangkan
ekonomi.Di bidang
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A1a.\'alah .Kependudukan

pendidikan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah
tingkat putllS sekolah yang tinggi. Walaupun putus sekolah
itu sudah terjadi jauh sebelum krisis moneter (krismon) tahun
tetapi

1997,

semakin

menjadi-jadi

setelah

Indonesia

mengalami krismon.
Di jenjang pendidikan SD tingkat pendaftaran dibanggakan cukup tinggi yaitusekitar

93~9%

sampai

95~37%

dari

tahun ke tahun sejak 1994 sampat 1998. 'Tetapi ternyata
tingkat kelulusannya sangat rendah yaitu antara 26,390;0
sampat

atau hanya sepertiga dari tingkat pendaftaran.

Scdangkan dua pertiga anak-anak yang bersekolah di SD
adaJah tnereka yang putus sekolah (Kornpas, Oktober 2000).
Dalanl KOJnpas (18 Mei 200 1) diberitakan bahwa ada
ratusan ribu sis\va SO putus sekolah akibat berbagai sebab.
Saat ini terdapat 16 juta penduduk usia 1a tahun ke atas yang
buta huruf dan 5 juta di golongan umur produktif (10 .- 44
tahun). Kompas (17 Mei 200 1) juga nlemuat tentang adanya
3

lebih

juta) anak usia SLTP tidak sekolah.Padahal
I tahun yang lalu yaitu sejak awa) tahun 1990 di

sudah dicanangkan progralTI wajib belajar Pendi-

Pembelajaran PKLII

Sembilan Tahun yang diatur dalam UU No.2

tentang Sistem PendidikanNasional.
Dalam bidang. kesehatan (termasuk gizi), tampaknya di
selalu tertinggal di landasan sehingga.
mena:~uaI1m

kemajuan yang berarti. Di bidang kesehatan .
melrunlautJl~

golortgan-golongan rawan nyaris

tahun 1999 diperkirakan ada sekitar

terselesaikan.

Selain itu ada 42 juta orang
rI~glr~n

rawan GAKY (Gangguan Akibat Keku5

pendudu~

usia produktif

Kekurangan zatbesi ini bisa
kerja yang rendah.
kesehatan di Indonesia sudah muncul
KOllal~~m"a

semakin parah selama.

mungkin
antara

atau ketika krisis, tetapi

\'ev~~rlt1lJ-n"a. '1"1rn.nrv·~1" .kc~rerltanlant1lva)

lebih

sarna antara sebelum

Masalah Kependudukan

bidang ekonomi Indonesia benar-benar bam

alami cobun yang sangat berat. Salah satu indikator
dapat dipakai untuk melihat kualitas penduduk dalam

01a~ing

ekonomi' adalah tingkat pendapatan penduduk atau G
kapita. Pada tahun 1990 GNP per kapita penduduk ..IUl.AW,VJl..I.""'U.ll.~
sebesar USS

dan pada tahun 1998 .sebesar

Selama delapan tahun hanya bertambah US$ 70,
IYn.J~~1.

ad8!lya peningkatan yang kurang membanggakan.
POlJ~Ula1tlon

tercatat

600. Dibandingkan dengannegara-negara

tingkat
t'cr.:""nl''''It.nn

Data Sheet 2001

per kapita penduduk
rendah. Indonesia hmya menang hila alo~analnS(jlCan

aenQ:an Vietnam,

dan Kamboja.
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HIDUP

narui.n....nalrlXn

l"Iil~..c.t"t11't' KOI1BOOnen

berada
untuk kehi-

lingkungan, ada
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tetapi dalam cakupan lebih luas dapat meliputi beberapa eko~AtoJ''''~JLJL'''"

b an
alam. semesta ini dapat dipandang sebagai
sebuah ekosistem, maupun "Iingkunganglobal" . Singkatnya,
"ekosistem" adalah tatanan unsur'liI1gkungan hidup
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi'
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup¢ "Lingkungan hidup" adalah kesatuan Nang
dengan s~mua
daya, 'keadaan, dan
hidup,
termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya,
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan mwnus:ta
hidup ·lainya.
karena
lingkungan sej(:aJ1J~S
~4'11""'''Ifta.lTaft sumber daya (Odutn, 1997).
.I ..U .u.JI:'to..I.U"..n.

ft'\A4rnn~=ann'~nltu

makhluk_mftIFI-li!h'lllF hidup,

·lTUInbulh-tl1ml:),uha~n.

bagi
mlemlt>er()len bahan
hara,
tanah. Tailah merupakan temloat
aen~an

segala aJrtl.Vlt~lsnv~a.
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se(J~a2~al

unsur

Masalah Lingkungan Hidup

komponen biotik

dapat dibedakan menjadi 3

yaitu:
. 1~ Kelompok produsen, yaitu organisme yang
artinya
yang membuat (sintesis)

utama

sen-

diri. Kelompok ini·terdiri dari tumbuh-tumbuhan
berhijau
daun (klorofil). Pada klorofil itulah proses sintesis berlangdari
sung. Bahan bakunya adalah mineral-mineral
a. tanah, dengan bumbu
udara,
dari
matahari. Oleh karena itu proses
sebagian keeil organisme
bakteri yang mampu mel
kemosilltesis

,\;;U......LQ.,I....

Materi
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mlsa.ln~la

bakteri dan
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berai danmenyebarkan deposit tersebut ke tempat lain. Proses
alam
berlangsung dalam jangka panjang, sepanjang
masa, sehingga Amerika Serikat berani menyimpan deposit
minyak buminya dibawah laut Teluk Mexico.
Kegiatan manusia dalam mengelola sumber
alam

untuk memenuhi kebutuhannya telah mempercepat dan memperp8!ah kerusakan. Kerusakan oleh alam dapat tersembuhkan oleh
.
sedangkan kerusakan oleh manusia,
tidak
mampu menyembuhkannya, sementara manusia tidak menyadari,
Makin banyak. jumlah manusia, Makin
hanvak sumber-sumber alam yang diambil, nlakin cepat habisnya,

Menurut Chiras (1991) kerusakan alam

"''''''',Il. ""'..... -....aJl._

OJlSeo'ao.. .

bermentalitas .-..

.n.'_'fio"'Af'll>_

menurut
sejarah)

s

terpenting
masa
(bukan
ngan, orang demi..
mengambil sumberkeluarganya, tanpa
men-

JUDEO-CHRISTIAN
TEACHING

nV.ltlVir.n SELF
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Cavalier Attitude (Sikap Sombong),

hanya

melahirkan sikap ~n1""'U"\nfl"H'f'
pergaulan antar sesama..
merasa

U,",I..au.n.AU,JU.

I{!p]f'l~n'p
'I;ll>""IA......

~.II.

from

nnt"uro

milik

ffiaJ1USlla.
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Kesulitan Teknologis (Technological Fix), yai~ ke~.ulltan
atau kebuntuan dalam memperolehlmenggunakan
bahan tertentu yang ramah lingkungan. Misalnya bahwa
(chorojl-urocdibonj disinyalirsebagai biang perusak iaOJ.san
ozon (03). 'Sedarigkan kegunaan gas tersebtit terns menin ~
sejak revolusi industri (untuk 'prope/an dan refrigerator).
Pemah ·ditemukan persenyawaan lain yaitu' HCFC..22
tidak merusak OZon,· tetapi temyata merupakan gas penyerap
pana~ (gas. rumah kaca) yang lebih kuat daripada CO2 .
samping kesulitan teknologis, ada seseorang atau kelompok
yang terlalu· mengandalkan kemampuan teknologi, sehingga
diset>ut sebagai technological optimism ,Faham
yakinan bahwa teknologi merupakan solusi dari semua korltl1~~ illl
~tara manusia dengan alam,' tetapi kenyataannya bahwa
karena kemajuan teknologi, maka lingkungan kian
rusak.
;

Pan4angan-pandangan pribadi, sepert_:
a. AC'uh (Apathy), yaitu sikap masa bodoh terhadap
sekitar, misalnya. dalam membuang sampah di Sel1L10a~aI1UZ
tempat, menempatkan septic tank berdampingan aenaan
sumur tetangga, memparkir kendaraan di
secara
sembarangan,
sumber
optimism, dan system
1o'¥... J.....'laf... Jr.......
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sempit), tenna-nifestasi sebagai "a}i
sangat
merugikan kelestarian lin8kungan. Dampak dari sikap ini
berupa tingkat pertumbuhan eksponensial
jumlah
pencependuduk, pengllrasan sumber-sumber alam,'
maran meningkat secara· drastis. Masa dep~n
tergantung pada bagaima~a kita menyikapi pertumbuhan eksponen~Sl81 ... ~... t>:1II"'V~"''' dalam kaitannya dengan
nilai

waktu.
Masyarakat Bersinergi Rendah (A Low Synergy Society).
Sinergi adalah menyatukan kekuatan antara
sumber
atau
dihasilkan kekuatan yang
besar

yang tinggi, sehingga kerusakan..
yang ditimbulkan oleh aktivitas nomadik dapat
KernOSUl secara alami. Pada waktu
eksploitasi
sarrloal me,laIrlpalL11 daya aUJWnt2 fr~n""""''J~.n

oer;!aaDan melmpllnV81
dls.~mt)uhJlcan

W"JIII,<......_

...

JiiIIltII.-

mahluk mempunyai homeostatik,

mempertahankan kondisi stabil
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*" Ringkasnya

frontier adalah orang yang berpan-

dangan bahwa:
II
Bumi mernpunyai kemampuan yang tak terbatas
Manusia sebagai penguasa alam, bukan bagian dari alam,
disedia
untuk manusia, tekriologi sebagai jawaban
terhadap kontlik dengan alam.

kerusakan lingkungan yang menjadi isu
dari kerusakan hutan,
pencemaran
baik di darat maupun di laut,
efek
kac&,
als~eDaDK(lm

ma(~am

atau ,.".

AJIL

....

yang
komponen utamWrlva

~""'&Jl&U""'&&"' .. JL
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)

a. Tugas atau fungsi hutan
1) Produsen makanan: Rutan· adalah masyarakai tunlbuJtlt':lmbuhan. Tumbuh.. .tumbuhan merupakan produsen ma~
kanan .bagi organisme lain. Makanan yang
~mbuh~~1Jlbuhan

merupakan energi.yang tersimpan
bentuk karbohidrat.Eu~rgiitu berasal dari -sinar mal~analn
yang ditangkap Qleh daun-daun untuk mengubah
sintesis) mineral dan air daridalam tanah menjadi
hidrat. ~arbohidrat yang dihasilkan kemudian
menJadi umbi, .batang, daun, bunga, buah, dan biji,
diperuntukkan bagi seluruh organisme.

Mengatur cuacaliklim
II

,.a.._AlII.JIIIilIlllo;ll'A

me1teolrOI()JnS~):

Menyejukkan udara: Dalam proses Fotosintesis
gian panas matahari diserap oleh tumbuhan, maka
udara di wilayah yang berhutan menbjadi sejuk.
Membuat hujan: Suhu yangsejuk .mempercepat

ngembunan uap air di udara.· Jika suhu panas maka

II

..air akan terus terbawa oleh arus. vertikal
yang lebih tinggi.
Mencegah badaL Udara yang bersuhu .rendah teK:analn...
nya tinggi (padat). Badai tidak akan melewati atau
menuju daerah tekanan, tin ·. Badai

Materi t"enl,OeAro/aran

setll1nJl:g.a udara pagi

pagi.

fotosintesis
mengolah
t1a~;11n,{a

berupa
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Seresah atau mulsa hutan akan terlOe1<:orrlDOSlSl menjadi
humus. Humus mengandung hampir semua
yang
dibutuhkan tumbuh-tumbuhan. Humus juga melne;e:lua:rkan asam humus dan unsur-unsur mikro
yang·
secara bersama-sama disebut"hormon. lingkungan".
Asam humus ~ampu memperbaiki sifat-sifat fisik
tanah, dan horman sebagai pengatur
Humus inilah yang memegang peran utama dalam
menjaga kesuburan
Mencegah erosi. Tanpa payung kanopi
setiap
air hujan" pasti mengerosi permukaan
(erosi
huj~ =. splash erosion).
tetesan

Masalah Lingkungan Hidup

hampir .seluruhnya terjadi di hutan. Padi mt~laU1lVa..
hutail terdapat jenis padi hutan yang tidak
kane Padi ini telah berhasil direkayasa menjadi
VUTW yang tidak (enak) dimakan harna. Contoh
seperti ayam hutan, anggrek hut~n, lebah hutan, dsb.
Sumber devisa
II
Hasil-ha.sil hutan, berupa kayu, rotan, damar, kemenyan
dan tempah-rempah merupakan komoditi perdagangan
yang mendatangkan devisa. Namun bila pengambilan
. barang-barang tersebut lebih cepat dati proses re2c~ne. .
rasinya, dan tanpa diimbangi d~ngan upaya Derlan~un~U1
kembali, tentu· anak cucu kita tidak tahu .lagi
hutan- adalahsumber devisa. Mereka .hanya tabu

VMAJlY""

II

dalam lege~da.
S.ebagai objek" wisata danolahraga. Suatu .n..."'~''''''~YI4l.~4
tersendiri dapat diperoleh dengan berjalan-jalan di hutan.
Bagi pengusaha jasa; hutan yang dikemas menjadi objek
wisata, mempunyai daya jual tinggi,apalagi lokasinya
mempunyai '~esibi1itas yang baik. .Misalnya Kebun
Raya . Bogor, Hutan Kota Bandting, Hutan Wisata
Plawangan, Kaliurang, Yogyakarta, Tawangmangu
strategis. Rutan meru.pakan temLDat me:nRsLtur
strate21 dalam peperangan. Sejarah. petjuangan oan.2sa
1-411'f"OCl...
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sangat kecil, ruang geraknya sempit, pengetahuannya
minimum dan 'kemampuan teknologinya sangat rendah.
Namun selalu .menjadi . . kambing hitamperusak ,hutan.
Perpindahan petani ladang merupakan siklus 10-20 tahun.
" Ketika bekas hutan· yang digarap· pertama sudah menjadi
hutan kembali(hutansekunder), mereka
suka
menggunakannya kenlbali dari pada membuka hutan
begitu seterusnya, sehingga pela~dang berpindah
bukanpenanggung jawab menciutnya areal
Data
Statistik Indonesia ··1989menunjukkan bahwa seluroh
arealhutan luasnya 117.952.600 ha, 11.402.300 (9,67%)
sebagai ladang ·berpindah, dan lurnuan
AJ

........ A& ...... _

.....

AODBe:!)

&AI..W.A.JIIUIf...

oerlWJSaI1la

penebangan
s~vast:a_ dengan melakukan
_ .......-...""..""...

dengan

L1\".~A,y'~,4 ~1oJI.'Ill.

ftQ~~A~·"~?(.1b

h

areal
tahapan
pembalakan (misalnya~ 25 tahun, terbagi
5 tahap,
dalam waktu 5 tahun). Setiap pemegang
tanggung jawab untuk melalukan reboisasi,
tahlln, hutan
telah
sepakat tentang
pembalakan dan

l:'en"llJeJralaran
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Golorigan inilah yang
'ft'\A·"",",QI.r~aft penanggungjawab utama kerusakan atau penkawasan hutan.
data· statistik Indonesia 1989
menunjukkan
luas kawasan konsesi 58.274.400 ha..
hutan Indonesia).

Tumbuh-tumbuhan mudah terbakar
satu
adalah metana (CRt). Di
Indonesia setiap tahun rata-rata 10.000 ha hutan terbakar.
kecelakaan yang disebabkan
nun1am error (99,9%). Api dapat berasal dari pemcara
dan bakar (slash and
'ft'\o.t''1'ino#.:ll.ro#.:lfl

I"IAflt'lfo#.:ln

.melmn~tgal.kan

Ull.u... · ... IIJ.II....

nut)unJ'tan arus pendek pada' kabel

mal:anaLn yang jatuh pada fokus sebuah lensa
embun pagi). Butiran embun
dapat memfokuskan sinar matahari.
non human error hipotesis
s ab embun telah menguap
mal~an2Ln mlen(~ap;at intensitas maksimum
yang
_ _ ....JlUIJ._......

1I"lllll'3lrnfth

.............

IJ'--......
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transmigran. Sampai dengan' tahun 2000
telah mencapai 6.116.561 ha (5,19%) hutan dibuka
transmigrasi.

c.

Dampak Kernsakan Hutan
Hutan memegang peran p.enting· dalam keseimbangan
ekosistem global, .maka rusaknya hutan mempunyai aarnpSLl<
yang sangat kom~leks, mulai dari menipis~¥a sumberdaya
keanekar!1gaman hay~ti, erosi, banjir, tatlah longsor,
air'ianah, kekeringan" perluasan laban kritisdan gurun pasir,
angin topanlbadai, polusi udara, efek rumah kaca, pertipisan
lapisan ozon, hingga kepunahan. spesies man\lsia
Ethiopia).

KerBsakan Tanah, .Perlnasan Lahan Kritis dan
tifikasi.
Kerusaldan tanah dapat disebabkan hilangnya
atau'· kel~bihan unsur-unsur tententu, sehingga tanah
. dapat digunakan sebagaimana peruntukannya. Hilangnya unSUf,unsur kimia (hara dan, bahan organik) dari dalam tanah oleh
disebutpelindianlpencucian (bleaching). Hilangnya butiranbutiran tanah (biasanya pada laisan paling atas) disebut
angin, atau gletsyer.
lllei[sv~~r hanya ada di daerah iklim dingin. Erosi olehangin
atau iklim gurun (arid). Sedangkan

Materi
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tetjadi hila

perm~kaan

tanah tanpa

·gundul, tanah pertanian.
aengan tanaman SenrlUS1IIl.
t~rhadap erosi, mulai
(splash erosion)~ ero~i lapisan tanah
alur (rill erosion), sampai pada
erosion). Lapisan tanah ,yang tererosi
Tinggallah lapisan tanah bagian
yang. s'udah mulai terpecah
Tanah ini tidak produktif dan
(llse~but SeD~l)l81 taBu kritis. Tanah kritis tidak
permU.ka2lD menjadi sangat
ctat~ara~n rf~na~lIl dan pantai-pantai~
seiring dengan

tidak ada peredam panas
m~njadi panas, kering'
aen2an
Dc,rb~L28J' vegetasi yang
erl)lent1Jkl~U1 Y"IITilll-Lluuun
(d~sertifikasi) di
Sebagai ' contoh,. seperti
negara.. negara
.....,....,.'UO' __ hektar tanah pertanian
pasir.
ar8: ~elah bergeser ke
terakhir.
I"\At"'Dll"\(:U'

JI..lI.JU'&".lI.JI..lL lIf Yo

bam .

!'4asalah Lingkungan Hidup

3. Pencemaran Air.
Air di buml meliputi air laut (air'asin) dan ,air darat (C\ir taw~r).
Air tawar dijumpai sebagai air pelmukaan .(suface watelr) dan air
bawah tanah" (sub sur/ace water). Air. permukaan beruR.a ,sungai,
danau, rawa, dan salju. S~dangkan air 'bawah tanah dapat dibe-

dakan antaraair tanah ~angka1 (soil water) dan air tanph dalam
(ground water). Air ini dapat tercemar oleh berbag8.i bahan
pence~8.f.y~g .berasal dari:
a. lim~ah irui~stt1- y~g ~elum diolah pada uJ1lumnya mengandung logam-logam berat dan bahan beracun dan ~erbahaya
#

~3).

limbah rumah tangga (domestik) yang bi~ya meqgandung
deterje~

dan bakteri 'koli.

c.Sisa pupuk'dan racun hama dari usaha pertanian. ~bat dari
masukan pupulc, air sungailrawaldanau mengal~ penyu"'"
buran (eutro/ikdsi), se~gga tumbuhan air dapat tumbuh
dengan .pesat, bahkan teijadi blooming. . Akibat daq pertumb~at;l yang. cepat ini, fubuh perair~ menjadi .k~kuranan
oksigen, berarti kebutuhan oksigen untuk me~bolisme
sangat tinggi (BOD dan COD tinggi, DO rendah). Akibat-·
nya selumh organisme air ~an mati 4an sungailgqt berbau
busuk.Sisa racun hama d~am kadar tinggi mpmatikan
seluruh·.binatang
Dalam kadar rendah logam dF racun
•....,.....1II....,"'1I.... tersimp~.
dalah tubuh ikan, hinga sqatu saat
dimakan manusia. Contohnya penyakit minamat~ (cacat
tubuh), disebabkan karena penduduk setempat
.U....""JL...JI'.A.VU.-
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M1l1atl1lata yang mengandung air ·raksa
peledak pada percobaan
penangkapan ikan dengan peledak.
sampai ke tubuh manusia , dan
melmm,bulkan berbagai penyakit.
tanker pengangkut b~an
nlnlHlllllnrln~ pengeboran .lepas pantai, dan buangan
n..""U'V""\.I'1. Q.U

kapal ketika merapat ke pantai.
.LIQ.liJl~c;;lUl mlnV~U{

rrlen'VeC,aDJean air kekurangan oksigen.
DanvaK dilakukan untuk kontrol
Ul~~Olll)ea .....,_1'' ' ' ' '110'' " .. =

sangat se
tor

Ql~unakan

Oksigen . .
ueJrnmra = kebutuhan oksigen
disebabkan dalam penentuan
yang lama, dan· alat-alat
bana dan mqrah. Kontrol kualitas air
lebih tepat lagi
. ...,A&........ """" . . .
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(dalam. bentuk
oksigen, bukan dalam U~.U,IJ,.u..n..
hidrogenoksida) dan biasanya dinyatakan dalam
(ppm).
Adanyaoksigen bebas ,sangat diperlukan oleh berbagai
atr,
Oksigen bebas, dalam air dapat 'berkurang bila dalam
terdapat
".nf·n't"''.l~ft atau
organik yang degradable.

.lIJJ.AV&.'lI./.n...Y,.l

selalu terdapat bakteri, yakni

iil"'&ftl;'1i'.a_

memerlukan oksigen bebas untuk keperluan

bakteri anaerob yang tidal<: memerlukan oksigen '
nya. Bakteri aerob dan
akan
bebas untuk keperluan
me:n2\JtralJlCan zat

dalam
atau
bebas

..·U'"""... 4 ......

tLIWI.&W,w,s.....,v_

menjadi

yang

berkelnbang
habis

bekerja atau tumbuh ber'kelnb~me:
Bakteri anaerob
menJpakan ner"SerlVa1Wa1ln
sederhana
menjadi hidrogen
kotoran,

akan
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Dan'vak digunakan untuk kontrol kualitas air

limbah. BOD adalah jumlah
diperlukan selama proses
"'''''JII,A.V'''''''JI..II.Q'''~w..II.

bahan organik oleh bakteri aerob.
dalam Darsono (1995) menye-

mempengaruhi BOD di dalam air, yaitu:
meJtnDe~n

pengaruh· yang berarti terhadap
biokimia. Aktivitas biologis ditingkatkan
Urj~anlSmle

yang rnerombak. bahan
kisaran pH yang sempit,

habis hila pengamsementarahutan
pengerasan jalan, karena
menn'can~gI meresapnya air ke
merupakan
bangunan.
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yang 4i,~~in.
Pencemar udara dapat. berupa gas atau partikel-partikel.
knalpot
padat..: Asap y~g keluar dari cerobong industri
kendafaan bermotor mengandung keduanya. Pembakaran bahan
bakar fosil baik pada industri, kendaraan,,, bermotof,
nllllah· tangga mengemisikan sisa-sisa pembakaran
dari·.CO,N02, . S03, He, dan ·partikel-partikel. Letusan gunung
berapi,
hutan, badai berdebu, tennasuk

karbomrtonoksida, nitrogediok:sida,
amoniak,
sulfida,
dan c rotluorocarbon
Sumber karbondioksida

berasal
batubara.

t-'en1.fJe4rala~ran

PKLH

nitrogendioksida terutama juga berasal
kedua gas tersebut merupakan

ul_Ji..III..l!.!I.J'.IIl.'-, .....

merupakan gas .yang tidak
beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah
C11t4emlb1kaLn ·sekitar tahun 1920 merupakan gas
pendorong dalam kaleng
1J.IIoof.U.UJ..u.~.UAl dalam lernari
dan air conditioning (AC) di
sanlDlI12 penyebab pemanasan
Dertanll)an2~m

batubaram rawa,

kenaikan suhu
me:mn,ert.eS~lf produksi metan.
antara lain adalah pemansan
kerusakan ozon, dan

antara ·lain adalah'

Masalah Lingkungan Hidup

adanya gas rumah kaca, sebagian sinar infra merah diserap oleh.
atmosfer (tak terlepas ke angkasa luar) di ·lapisan tf.oposfer,
sehingga suhu troposfer dan pennukaan bumi naik (rata-rata

menjadi 15°C.
, Kadar, karbondioksida seialu meningkat dan waktu ke
waktu, dikhawartirkan suhu bumi akan meningkat. menurut
para ahli, suhu bumi dapat meningkat antara 1°C . . 7°C.
Kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh pemanasan global'
akan menyebabkan pennukaan air laut naik. Air laut naik,'
karena permuaian air pennukaan, atau melehnya es abadi di
antartika.
Dalam seratus tahun terakhir, pennukaan laut
duma

rata-rata naik dengaJ;11aju
milimeter per tahun. Berdasarkan
pengukuran, permukaan laut rata-rata ·dalam satu abad terakhir'
ini sudah naik em.
IPee (Intergovernmental Panel. on Climate Change)
atau· kumpulan ilmuwan seluruh dunia yang mengamati
perubahan iklim, memperkira,kan permukaan laut akan naik
'kurang dan 65 em sampai tahun 2100; dengan laju 6 em per
dekade dengan si~pangan 3... 10 em. Laju kenaikan 6 em lebih
cepat dibandingkan dengan yang dialami 100 tahun sebelumnya.
.Kenaikan. permukaan laut 1 em dapat berarti hilangnya daratan

meter SatIlD8t """"""v·w.........."u. VlI.n""'A...
KelnalJ(an konsentrasi

uw....'WIll.q,.u .....

I.::Ir......

\JL"-VJ.Ju.IJu..~ ..
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tan;am~ln

kali akan meningkatkan laju fotosintesis
Pellelitian di laboratorium membuktikan jika
menyerap. lebih banyak karbondioksida akan tumbuh

Padi, gandum, kedelai akan tumbuh
Teta[i. laban pertanian diperkirakan
bergeser
arab kutub karena· suhu rata-rata yang
_......._&A._.. . . . ._.. tanaman bergeser pula ke arab kutub. ·Di kawasan

, pergeseran mencapai 200 .. 300 kilometer
kenaikan suhu l°C. Pergeseran ini akan berdampertanian antara 10% ... 30% karena
me'mn:Rk~ltn)'a kekeringan pada musim panas.

tanaman akan mendapatkan
tetapi Jenis lainnya akan
sarna sekali.. Tanaman yang
Ift_~""ft1l' Der'2er'ak~ln D~ero:lna;ana,nn"a

tidak dapat menyesuaikan.

barn. Beberapa jenis pinus yang
tanaman itu hanya dapat
DeIUD;ana~n temperatur kurang dari
satu dekade. Terumbu karang juga ikut,
atau akibat kenaikan suhu

Masalah Lingkungan Hidup

sehingga

di dalam rumah kaca lebih panas dan suh.u
luarnya. Demikian halnya' dengan bumi, bumi yang dikelilingi
atmosfer diibaratkan seperti rumah kaca. Sebetulnya
tidak
terdapat gas-gas yang berbahaya (polutan) pada lapisan
atmesfer maka tidak terj@.di efek rumah kaca. .Emisi karbon
dioksida (C02), chlorofluorocarbon (CFC), oksida nitrogen dan
S\lhU

beberapa gas lainnya yang dilepaskan. ·ke atmosfer sebagai
akibat dari aktivitas manusia diduga merupakan faktor yang
hal .
menyebabkan tetjadinya efek tersebut. Secara

yang menyebabkan timbulnya efek rumah kaca, adalah :
• Bahan bangunan industri (BBI). BBI ini dibawa
Ulantara' B
gas

•

bertambah banyak,apalagi

pendaur banyak ditebang sehingga
oksigen melrllOJlS.
yang ditimbulkan oleh
melnal'ltaSlJLkan

•

Penggunaan Chlorofluorocarbon (CF.C).
pada beberapa alat pendingin
AC,

dan
rawa

,
Materi
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Beberapa daerah di pantai akan

•

Hancumya laut sebagai sumber daya hayati
penyakit-penyakit karena lin8kungan. Penyakit
Iingkungan, maksudnya adalah penyakit yang
bkan secara langsung atau tidak langsung oleh
Oel1uDann,ra ,lingkungan akibat utah manusia. Beberapa
nenlvak:tt A.c:u.
lingkungan antara lain: Schistosominsis
airan yang, buruk), kanker (m~ngbisap udara
,merokok, unsur...un.sur, kimia mdustri), ,pellyalclt
lantung; (akibat gaya bidup banyak duduk, badan'terlalu
ru~aknya persendian dan peneer- ,
net1lva.k:tt mmannata (akibat meritakan' ikan yang '. dari
c

,;,

wA.ID.

Bfek rumah kaca:
1. CO2 dikeluarkan oleh
pesaWatterbaDg~pabrik,

bahan bakai fosU, asap ,
kendaraatl, <lSb.
2. Radiasi mata.hari di serap

bunU

memantulkan 'baUk ke
atmosfer

Masalah Lingkungan Hidup

c. Hujan asam
Hujan asaro'terutama disebabkan oleh pembakarfJl
bakar fosil. Derajat keasaman (PH) larutan dapatdibedal(an
menjadi tigam yaitu: asam, netral, danbas8. Larutan bersifat
asam bila pH-nya, kebih kecil dan 7m dan bersifat ~asa
laruta~ tersebut lebih besar. 7, s~mentara bila pH Iaru~an ==
maka larutan tersebut.disebut netral.
Pada dasamya air hujan bersifat asam (pH lebih. kecil
h,al ini .diseb~bkan atrilosfer mengandung karbondioksi~an:
karbon4ioksidan tersebut hila kena air akan menjafli
karbonat. Namun, hujan yang bersifat asam karella .asam
karbonat, tidak disebut hujatl asam. Hujan disebut huj~ asam
apabila pH air lebih kecil. dari 5,6 dan ini disebab~
oksida belerang dan oksi~ nitrogen.
Belerangdioksida sebagai penyebab hujan asam bukan
hanya dise~abkan oleh m~usia,tetapi juga disebabltan oleh
alam. Belerqdioksida yang hersumber dari aktivitasmanusia
terut~8: berasal dari pembakar&n bah~ bakar fqsil dan

peleburan' logam, sementara yang sumbemya bukan karena
· aktivitas manusia te~tama berasal dari let\lsan gunun~ berapi
. dan.kebakaran hutan.. Beleran~dioksida y~g llerasal d~ alam
cukup tinggi, yaitu sekitar 50%dari semua bederangpioksida.
yang berada
atmo~fer. Kadar belerangdioksida ~idf.t.erah
renlaan daripada kadar belerangtliqksida
daerah perkotaan, apalagi dibandingkan dengan daerah·')ndustri.
terdapat pusat industrj. __ "",.. . . . .
.

,

. .

I '

ft
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sebagian besar
sangat
rne:nca.P81 90%.
hanya
menghasilkan nitro..
Denll)aJ(ar~tn bahan bakar
aktivitas manusia

penggunaan·

Masalah Lingkungan Hidup

Sinar ultraviolet matahari menurut panjang gelombangnya
dapat dibedakan mekadi empat jenis, yaitu: ultraviolet ekstrim,
ultraviolet

ultraviolet

dan ultraviolet

sinar ultraviolet

reaksi

kiri

Inilah mekanisme alam
berbahaya

kehi-

Materi f:'en'ltJeJralaran PKLH

atau kebisingan, adalah pencemaran oleh
suara

JI.. ...IL&JIl '...,JIlJl._

1 U.Q.i;'Ur.....U y

a.

suara yang tidak diinginkan ke dalam

melrlve1t>ab;kan kualit.as Imgkungan menurun, dan

sumber, antara .lain instrumen

atau motor penggerak, dan pesawat terbang.
peruntukan lingkungan hagi kepensehingga misalnya suara musik,
suara musik tersebut tidak
meskipun suara.·

keras sehingga mengganggu
<11k;atal(an suara musik tersebut

apabila intensitas
yang singkat
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dikurangi dengan membuat jalur hijau, pepohonan selebar
dapat menguratigi kebisingan sebesar 5 dB, pembuatan

tanah atau

~emen

dt:ngan ketinggian 2,5 m - 3

m

ta.n,gglJl

In,

mengurangi kebisingan hingga 1OdB.
Kebisingan yang terus menerus akan memberikandampak'
negatif bagi manusia,

~tara

lain berupa: kerusakan pendengaran,

pemarah, emosi, gagap, kelelahan, denyut jantung bertambahm

akumulasi lemak pada pembuluh darah, serta gangguan melahirkan
bagi ibu hamil.

Materi
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Hubungan Timbal Balik antara Kependudukan dan Lingkungan .

Sejarah peradaban manusia telah menunjukkan . . . . . . . . . . .,
.ternyata manusia selalu berusaha untuk. meningkatkan dan
menyempurnakan kesejahteraan ·hidupnya, dalam rangka
melangsungkan kehidupan jenisnya, dari hidup sederhana dan
mengembara, kemudian sampai pada k,ehidupan yang mene-'
tap. Dalam kehidupan menetap ini manusia· telah dap"at
bertani lebih. baik, seperti bersawah, menanam palawija
sebagainya~
Pada saat itu manusia telah mulai. mengenal
lingkungan hidupnya. Kemudian disusul dengan merubah
. ling-kungan hidupnya. Dari hasil perubahan-perub.ahan
maka terbentuklah pemukiman-p~mukiman penduduk berupa
pedusunan dan kota-kota besar. Kehidupan manusia
~engalami kemajuan dan lebih baik dibandingkan KeIUQ11Da~n
seb~lumny~.. '
yO' ......

Perubahan lingkungan hidup oleh manusia melm01Jpengaruh po~iiif dan negatif Mempunyai pengaruh
positif hila' perubahan itu mendatangkan .keuntungan b·.
kehidupannya. Mempunyai pengaroh negatif hila
mengurangi poterisi lingkungan hidup itiJ. .untuk mendukukng
. kepentingan .kehidupan pada umumnya. Tegasnya bila perubahan itu justru menimbulkan masalah linpungan hidup,
brena ulah manusia-manusia itu sendiri yang tidak bertang-

lJateri Pembelajaran PKLH

samping pertumbuhan penduduk yang cepat,
terutama
karena poia konsep mental dan perilaku dari
tidak bertanggung jawab, sehingga tidak
me:nQ1Jktln2 kelestarian lingkungan hi dupnya. Olehkarena itu
lingkungan hidupdi mana
hubungan antara
dengan lingkungannya dengan
seimbang. faktor manusi.alah yang
disinilah peranan manusia mem...
unsur utama ·dalam ekosistem karena ia dapat dididik
memtJltkl n...V.ul~""1J melntal dan perilaku yang bertanggung.
mencipta dan membangun

ke1:erllJatas8lD SllmlDer a1am

suatu

semua kekayaan alam baik yang
ma1UDllln 'makhluk hidup yang dimiliki oleh
dimanfaatkan atau dipergunakan
manusia memperoleh
I.U.lJl~AU..l.lJl'Jc;lU'" hi dupnya. Manusia
pada lingkungan

Hubungan Timbal Balik antara Kependudukan dan Lingkungan

Sumber alam dapat digolongkan menjadi:
Sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, yallg.
dise~ut juga s~mberalam biotik (renewable resources).
Misalnya: sumber alam yang· berupa semuamakhluk
hidup, hutan, hewan dan tumbuh-tumbuhan yangdisebut_

keanekaragaman.
Sumber-sumber alam yang· tak dapat diperbaharui, yang
disebut juga sumber alam abiotik (unrenewable resources). Misalnya: sumber alam yang berupa tanah,bahan
galian, energi·dan bahan tambang lainnya.

Sumber ala-tn biotik m~mpunyai kemampuan untuk
memperbanyak. din ·atau bertambah. Karena itu sumber alam
dikatakan su~ber alam yang dapat diperbaharui. Sebalik-.
nya sumber alam·· abiotik hila telah dipergunakan manusia,
maka habislah bahan itu. meskipunbahan-bahan tersebut
·masih dalam proses pembentukannya, ~amun sangat lambat~
Para ahli lingkunganhiudp bersepakat bahwa sumber
. alam yang dapat di~anfaatkan harns bijaksana., sebab sumber
alam itu pada dasarnya untuk kepentingan manusia. Meskipun sumberalam biotik dapat diperbaharui, hila cara
DerUl~unaLarutlya tidak .bijaksana, akan m.endatangkan oenlUSalam tersebut. Demikian pula penggunaan
tidak dapat diperbahatui, bila p
nat"ttll:'.:lIl't1'Q~ kebijaksanaan akan menimbulkan

~u.J!,..i.~"," peIlltlnJ~4} mlenjlln~~at

bahwa:
SUnJloer alam
(2) adamerata di muka
diperbaharui

surno.~r
neI10aJlO1,ra

alam itu, maka cara'
memperhatikanhal-

QID'lllfi

dan
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Indonesia telahmaju selangkah sebab di samping
seorang Menteri Negara Kependudukan
Llr12K:un~~an Hidup, juga telah lahir Undang~Undang No.
tenltal1l~

rellyalabgU)llaalD

ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

Sumber Alam dan Pengaruhnya

faktor yang menyebabkan··kurangdiperhatiunsur kebijaksanaan dalam penggunaan sumber alam
aaallan Oertanloa.nn"a penggunaan sumber alam sebagai akipenduduk. Pertambahan p~nduduk yang

yang
giliran.nya sumber alam tidak
mampu
~W~"'LII. ~a. untuk kesejahteraan··hidup manusia.
dikhawatirkan penggunaan sumber alam yang
dapat mengganggu ekosistemnya. ltulah
menghindari kemungkinan gangguan itu,
perkembangan jumlahnya.
...

umat
U'-'......

~jllii,.I"a.

a.a......Jlliltu"JL""

yang berkembang, Indonesia melakukan
Tujuan pembangunan
kehidupan·yang lebihbaik dari pada

ll .....'-'Jl ..."'.I.II..IIl-U...['\.U.......
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t'tllfl,A1I'""n"ll'ft,8lr~lfl

untuk sebesar-besar kemak-

muran
menlntlbl1l1k~ln

aen2an

sumber alam masa lalu belum
mlasa~lan lingkungan hidup, karena masih berseimbangan. Keseimbangan itu berubah
seirama dengan kegiatan pembangunan
me'ngJ;~naka~n dan mengolah sumber alam

pernu~alaLn

teknologi bam yang menimbulkan masaoeIiuSaJlCan lin ngan hidup. Perusakan
pengaruh atau dampak negatif
·lingkungannya.
tidak langsung
lingkungan, yang mengaatalJ tidak berfungsi lagi
berkesinambungan."

p,
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dan nyamuk sebagai penular penyakit; (c) masalah n~Tll(:'~'"
maran baik pencemaran tanah, air, udara karena" II.IVA4_&~"iiio"""'·"""
·teknologi.baru~yang lllenghasilkan limbah-li.mbah u ..
yangmenoemarkan.

U.ll.... lI,]II"A.\l.

Perusakan linglrongandapat bersifat setempat,.
bahkan globat Dati segiwaktu perusakan itu dapat
'sung' "seketika, temporer, atau .dalam waktu yang Datll1anS2:.
Bahkan.kerusakan, itu dapat· bersifat permanen secara ,,"'''.lLV'''.IJ~
yaitu cacat tubuh turon temurun dari ·generasi ke ~".II..&_Ji.~"'UJII."l
U'blf&. .._

.....·JIO'Ii

sebagai akibat penggunaan pestisida.

Ke1mtllktl1lan

dan Keselarasan ~ingkungan Bidup.

Pada bagian terdahulu telah kita' bicarakan U"'.lt.1VU.~.~
masalal). yang timbul dalam lingkungan hidup ini. Masalah
sebagian' besar karena pertumbuhan penduduk yang.
sebagai faktor pemakai lingkungan, serta kem~iuan
.teknologi yang memungkinkan digali dan diolahnya, sumloer
alamdalam lingkungan hidup ini. Banyak kasus di h~1I"1~QnQ1
daer~

Indonesia., ataupun di bagian bumi yang lain menunbah)lia perusakan lingkungan yang adaseb~gai
'kurang cermat dan kurang hati-hatinya dalam memanfaatkan
lingkungan itu~ . Ald~ 'kegetsang
Sel),a2~Lln,ra l\\enimbulkan kemiskinan mall1USJla'
IUOnJt'\Io.U,.. .It.

_AA~

Kejadian ini men.unjukkan tidak adanya
JlQ.II.~~lIoIlllo'I\.'" ""l~aAi"'a'C
kesimbansan antart\ manusia Qellg:a~n
.....

......... A.

'8C'ft

t'em!lJeU'llar~::tn
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meJllDlJLtl lUang,

melaksanakan kedaulatan,
nienghendaki kelesta-·
kelnaIn01Jan U.I~t,.i.l..l~~t.,u. hidup Indonesia. Karena itu kita
J1~.!I.illllio.a:~Uo mewujudkan: (a) penggunaan
bagi kelangsungan

ternlDat ~1D."''lrQ''''O Ke1out~11k lllalonE~Sla

.U..

lingkungan hidup yang
QIDlanaan2 dari
kehiKeruauD~an

menjamin
m.anU.Sla: (d) lingususan dan

yang

membina sikap,.
terha-

fiUAr;un~'Zan

Timbol Balik

Kej7enlauaru",rn dan Lingkungan

awetan lin~rorlJlan

tantangan. Misalnya
produkti£:. pulau
indus ·alisasi dengan
sebagainya. Pendidikan
me~nla~(11 sangat neIltlDl2
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II

Memberikan kemungkinan
memperoleh kebebasan yang lebih
terbaik
kesejahteraan
anaknya.,
Kebijaksanaan
diarahkan untuk meningkatkan KU~Ult(lS
hidup penduduk
. sendiri. Pemecahan n:tasalah
dukan
kelahiran
tidak melnlatnlfi
bahwa hasilnya secaXa otomatis akan meningkat ku~li
pend~duk yang bersangkutan atau generasi yang
Perdebatan

United ·Nations
karangan Richard Symonds dati
hael
sangat sengit.
sidang-sidang P
D~~lannva me]nCe]rmlnK~ln

pendapat-pendapat

kependudukan yang

Population Commission" dengan
tanliUlEal

3

'''\,In..iIf.,VUI\of.l
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u,..l.ll.Jiii.~V",lII4r'
.f.,..........-ft4t"1l1l1 .....

PBB telah memiliki kebijaksanaan kependudukan,
Indonesia.

Dalam ·menentukan suatu kebijaksanaan tentang kepenyang penting adalah memperhatikan kualitas penduduk
se~diri, stabilitas dari sumber-sumber kehidupan mereka,
kel~ngsungan adanya lapangan kerja, standar kehidupan yang
1!1enyenangkan, dimana kearn.anan nasional maupun kebaha. giaan perorangan hams diperhitungkan. Kebijaksanaan kepenuu.\.Jl.un..c;;fi,.u. dapat dilakukan melalui 3 komponen perkembangan
U~.lJLUU',l.U.n. yaitu: k~lahiran, (fertilitas), kematian (mortalitas) dan
DeI1Dln(lan~ln penduduk·(migrasi).
uU"Ju.,&..n,.C;W.l

s~benarnya

dapat'
seperti: peningkatan migrasi
peningkatan jumlah kematian, atau penurunan jumlah
yang
kiranya sulit untuk dilakukan
semua negara di dunia ini melakukan pengawasan dan
DelnD4a.ta~~an orang-orang asing pendatang barn, sehingga mem~'II'I1!1l f'~.ngt1'1n'J~ migrasi secara bes~r..besaran. Demikian juga

1t"'h6....

...

mungkin diharapkan bahwa pemerintah berani menjaket>11aksa.naJln peningkatan jumlah kematian. Sehingga
,;:'taILIUl.~,;:'t':.LILIUUIL.
cara yang dapat·. dilakukan adalah dengan menu_'lI......
lutrHan kelahiran~
dari

IIfttl"lkllFn""

y It.lL

rft1l"ll
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~ebijaksanaan yang ditempuh dalam mernecahkan masa-

lah kepadatan .penduduk karena tidak meratanya penyebara.n
penduduk tersebut, .seperti terdapat di pulau Jawa dan
adalah deng~n memin4ahkan penduduk tersebut .dari pulau satu
ke pulau lain. usaha ini di Indonesia dikenal.dengan transmigrasi'
dan telah pula ditempatkan pada prioritas yang tinggi.
Di samping migrasi masalah lainnya 'yang per1u
kan ialah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan.ke
perkotaan 'yang dikenal dengan nama Urbanisasi. Menurut
sensuspendudilk 1980, 18.8% daripenduduk Indonesia
kim di daerah kota. Setengah abad yang taIu, jumlah pendu
di Indonesia telah berkembang lebih cepat .daripada
kembangan pendudu.k umumnya. Hampir sepertiga' dari ..,.. . . .
bahan penduduk Indonesia dalam dekade terakhir ditampung
kota. .Masalah· yang timbul adalah belum siapnya
tersebut unt~k mena~ipung penduduk pendatang bam
melampaui kem~mpuan daya tampungkota-kota tadi.

U.l.U''''''''QJU,--

' a . _....

1110>_-11.4&

Secara garisbesarnya tujuan kebijaksanaan kependudukan,
adalah s'ebagai berikut: memeliharakeseimbangan'· antara
t~bahan

dan. ~enyebaran. penduduk denganpe~kembangan
pembangunansosial ekonomi, sehingga tingleat hidQP yang
lay8k dap.at diberikan kepada penduduk secara meyeluruh.
mencakup seluruh kebijaksanaan baik
sosial,.. kulturil, serta kegiatan-kegiatan
me:mngK~lt.k~m . pendapatan nasional, pembagian
V'teol'AAU.n....U.... .1.
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Strategi yang digunakan adalah melalui
_ ....""nrrft·\I"M .".lJ.~h." panjang maupun jangka pendek. Di Indonesia
jangka panjang diusahakan dapat dijangka.u dengan :

secara

Me:nCSLDal target demografis, yaitu' mengusahakan tercapaiNet Reproduction Rate (NRR) sarna dengan 1,0 (ukuran.
.IL~_&~ &JI""_ kecil dengan·dua orang anak per keluarga) di Jawa,
pada tahun 2001 dan reduksi' fertilitas
aenszan 50% di pulau
__

daerah-daerah yang
Mt:~n2naInD~!t o~ertulmbunSLn

ft.1I,

.lLl!:JI.~~ft.lI.

1I11 . .rJI.

besar yang menjums ke

tertentu

DenaeK _.. _.. _.. . . . .".._.. . . kepada penurunan secara
".l.l.J.JIii~'"
Olenl1nJU<~atSLn volume transmigrasi
pelaksanaan urbanisasi'

lan1~a

............ ..,.........................

untuk

Ket.errlaSl1an:nya

L.lf

..... ,IIL

OerllnJlKatan

mutu

Hubungan Timbal Balik antara Kependudukan dan Lingkungan

Meningkatkan dan menyebar luaskan program

II

oerlQlCllKC:1Ln

kependud~kan.

Merangsang

II

terciptanya

keluarga

kecil,

bahagia

sejahte~a.

Meningkatkan program transmigrasi secara teratur

II

Mengatur perpindahan penduduk dart desa ke kota secara
lebih komprehensif di dalam perencanaan pembangunan
secara menyeluruh.

II

II

Mengatasi masalah tenaga kerja.
Memngkatkan pembinaan dan pengamanan

ne~~a-negara

berkembang yang sudah
kebijaksanaan kependtidukan dalam memecahkan masalah
ditimbulkan oleh' p~~mbuhan penduduk yang cepat, keOlllaJcsanaan, -strategi dan programnya hampir seirama dengan

terdapat di Indonesia.
P.erlu dicatat bahwa sampai sekarang ,masih ada.
. negara ·sedang. berkembang yang belum memiliki kebijaksanaan
kependudukan. Sementara itu di negara-negara yang sudah
keInD~m2 meimlJllKl kebijaksanaan pronatalitas (sepeni
..II,,;P"""'A"'~
Barat dan lain-lainnya).
n.".a,v.i&·&RJV'.........

._&&&&_&.11.

tta:mD4at8Jl-halmt)atiLn yang

dalam
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1J,.IIl~JIiiiI._A_ ber'ketnt>~ln2

termasuk Indonesia selama berabad-abad
dipengaruhi
nilai, norma dan adat istiadat
sikap dan tingkah laku yang
banyak. Struktur kehidupan politik, ekolJuQ,ava (agama) telah memantapkan kehidupan
dapat merubah sikap dan tingkah laku tersebut
tlnj'l1{BLn laku untuk menyenangi dan mengdiperlukan program pendidikan dan.
nrr\o~~m ... t,rn'OT~m D1emloerlan motivasi lainnya.
secara menyeluruh hams
memp!erlJl1tun~cannatnl>~ataln-nlamll>a1tandari segi politis, ekonosegi psikologis perorangan

ne'tarC3L.. . nE~2aJra

t'\A~n~1"'1t'1QU'''\QQI

b~erklemlllanl2

masih cen..

program
tidak dapat dipaksakan.
sistematis hams
kehidupan mereka
aktif dalam program penu-

Hubungan Timbal Balik antora Kependudukan dan Lingkungan

II

pelaksanaan wajib belajar dan perbaikan mutu uerlQlCUkSln

II

perluasan k~sempatan kerja

II

II
II

perbaikan status wanita dan perluasan kesempatan
mereka

penunlnan kematian bayi dan anak-anak
perbaikan kesempatan urbanisasi
perbaikan jaminan sosial dan jaminan hari tua

Program keluarga berencana sebagai salah satu n..""""',1lg~.n..
sanaan program pembangunan· kependudukal1
berhasilannya hams didukung oleh program-program
kungnya (beyondfamily planning).
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c

pitnya areal hutan, meluasnya lahan kritis, musnahnya berbagai
spesies hewan dan tumbuhan, pencem~an air sungai, danau
dan kawasan pantai, dampak el nino -dan la nina yang silih
berganti,makin berkembangnya penyakit kanker, hujan 8sam,
sampai ke peningkatan suhu bumi secara global. Masalahmasalah tersebut .merupakan peringatan. bagi umat manusia
bahwa alam mempunyai- keterbatasan dalam menyediakan
sumber-sumber ke -.. dupan. Jika dieksploitasi secara
terbatas, taD.pamempertimbangkan hari depan , daya dukungnya
akansegera hilang, dan justru menimbulkan berbagaibencana
seperti disebut terdahulu. Dengan peringatan
Tuhan
me
a~ar manusia kembali
jalan yang
sebakhalifah (bukan.sebagai oenlalan)
khalifah (pimpinan) hend nya kita mempunyai kernalnpllan
managerial, kemampuan untuk nlertgel9la se1l:lruh At","VIL.I..lI.U~VJl.A.'Ilto,A.JI.
yang
sebaik-baiknya, agar dapat melnOE:~n
tungan
dengan tanpa

kerusakan ling-kungan, .seperti pengelolaan limbah, reboisasi
dan
te~asering, daur-ulang, sampai dengan meng..
pengguanaan
namun kerusakan lingkungan
se
Seolah
.I.JI."'ULq.,Jl.A.CI;.....U ..

,\laleri PenlbelaJaran PKLf!

komponen-kot11pOnen fisik" biotik,! dan manusia dengan segala
perilakunya" oleh karena itu usaha peiestarian atau penanggulangan kenlsakan hngkungan harus terpadu,! ditujukan
kepada seluruh kotnponen secara sitnultan. Selama ini pengelolaan lingkungan secara terpadu belum banyak dilakukan.
Usaha peJestarian lingkungan berjalan sendiri.. tanpa mengkaitkan dengan kOlllponen lain. Komponen fisik Inenjadi sasaran
utalna~ lnanusia baru tnendapatkan perhatian dalam segi kuansen1entara perilakunya belum ada pengelolaan (kalau pun
ada 11lasih sangat terbatas). Jika tnanusia dan perilakunya tidak
dikelola dengan benar" tnaka tnanUSla dan perjlakunya juga
Manusia dengan perilaku yan,g rusak'l merupakan
pelaku utama kerusakan lingkungan. Manusia dalam hal ini
illerupakan bagian dari problem'! bukan lagi bagian dari solusi.

2. Etika l.jllgkungan:

Sunlb(~r

Pengelolaan "ferpadu

Ketika ras kulit putih merampas tanah suku Indian di
Barat Laut Pasifik,! berpesanlah seorang kepala suku Seattle
kepada warganya: ~'Harus kamu ajarkan kepada anak-cucumu
bah\va:

adalah abu
nenekmu" agar tnereka peduli kepada
. . . . . . . ,,_........ kehidupan saudara-saudara kita.
kita, apa yang nlenitnpa bumi
Jika manusia meludahi tanah
sendiri,
.... " " " " .. IIJ\.4 ....

..... _

.......... " .....
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BUIll!

bukan nlilik

manUSla.~

tetapi rnanusia adalah lnilik

bum'i

•
•

Semua bendasaling berhubungan seperti
darah di dalam keluarga.

pertalian

Apa yang diderita butni merupakan derita bagi seluruh
umat manusia

., Manusia tidakmenjalin jarin,gan kehidupan~ melainkan
dia beradadi dalam jaringan tersebut. ,,~pa yang ia
lakukan terhadap jaringan berarti la melalukan sesuatu
terhadap dirinya sendiri.
Pesan filsafati tersebut sesuai dengan gagasan Aido
Leopold, seorang ahl i ekologi kehidupan liar, pada tahun 1933
dalanl bukunya A .SaJld ("()Ullt)) A InlClll{lC yang diterbitkan pada
tahun 1949 tnengemukakan gagasa.n lafld ethics (etika lahan).,
yang intinya bahwa manusia adalah bagiah dari sebuah
masyarakat besar yang 'meliputi tanah~ air~ tumbuhan'l binatang'l
dB., yang ada di bunli. Etika tersebut tnenurut Chiras dan
Little (1985) merupakan salah satu ide pehting di abad XX
karena. untuktnelestarikan lingkungan tnelibatkan nilai-nilai
kemanusiaan ·dan berusaha untuk Inengubah pola pikir
penduduk dunia dari pola pikir./1YJ/ltier ke arah 5;u.')~tairlahleli(y.
~Arne Naess seorang filosof ekologi Norwegia, juga
Inenekankan kepada kita untuk peduli kepada ekosistem.. yaitu
yang meliputi tanah., air~ tumbuhan dan hewan.,
yang secara keseluruhan disebut "771e 1,{Jlld".Posisi Inanusia
di dalanl masyarakat ·ekosistem tersebut adalah sejajar dengan
angota-anggota yang lain. lstilah The lJa/ld dapat diartikan
110

sebagal

bUllli (J'I1e r:lU'lll,) ,

sehlngga

!~(lJld f~~lJ1ICS

iebih luas lnenjadi >6jSllSI(li'Ulhle-J~'arlh
"'SfU5i {Clillllhle Ij~tJllcs '~.

l~~thics P

berkelnbang

atau disingkat

Berdasarkan ide-ide yang sejalan tersebut~ kemudian
(~hiras (1985) merangkuI11nya menJadi sebuahpandangan baru
yang disebut Etika tjngkungan (Envir(Jnlnellllll Etl,;cs)
[)alanl tuhsan int selanjutnya akan digunakan lstiJah ~'r~tika
ngkun,gan~· sebaga~ terjenlahan dari .\ustailJ(lhle l~'thICS
rnaupun J<ilvlro,nnlenl£JI /J~/JlIC,\' Etjk~t ljngkungall dapat
diartik:ll1 sebagai suatu systt~nl nitai y~,ng nlcn,jadi pedonl~ln perilaku 1l1anusia dalaln hubungannya (Iengan lingkungan hidupnya

1992),

utalna
L.ingkungan, adalah: a) blUnt
dalanl nlenvediakan sU'inber-sulnber kehidupan~
dan nlanUSla nlerupakan bagian dart alaln~
sehlngga tnanusia tidak berkuasa terhadap alam.Prlnsip
dapat dijelaskan sebagai berikut
Prinsip pertam~l, bahwa bUlni adalahterbatas~ berati
bahwa bUlni Jllenlpunyai keterbatasan baiksebagai sumber
maupun sebagai ajang kehidupan, Prinsip ini tnelahirkan
konsep uta11'121 Etika [jngkungan yaitu "'7here is ll()! (llltv!l)}.'"
111 or£.'"
tak terbaharui (11011 rel1eUl(lhle
gas (111igas) akan
I perlode penambangan. Pada lokasi tersebut
habis dalalTl
. barang tarnbang yang sarna dalatTI
kedepan.
Hukan hanya itu,
akan
III
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habis dengan pengelolaan yang berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi setinggi-tingginya. Untuk menciptakan masyarat yang
berkelanjutan (sustaillable society) kita harns belajar memaharni bahwa pertumbuhan bahan kebutuhan hidup secara tak
terbatas di atas bJlmi yang terbatas adalah tidak ungkin. Oleh
karena itu kita harns mereformasi strategi pengelolaan sumbersumber alam dengan melaksanakan:
a. Konservasi, adalah pemeliharaan kelestarian lingkungan
melalui penghematan dan rehabilitasi dan perawatan~
menghentikan pemakain sumber yang berlebihan.
b. Reuse & reG.-vcling seluruh bahan yang tidak berguna.
Dengan reuse dan recycling dapat meminimalkan limbah
dan menghemat sumber daya.
c. Lebih mengutamakan penggunaan sumber alarn
terbaharni, daripada yang tak terbaharui. Tindakan ini
diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya alam
yang tak terbarui, dan memancing kreativitas untuk
merekayasa sumber-sumber terbaharui.
d. Yang terpenting, adalah mengontrol pertumbuhan penduduk. PertuqI-buhan penduduk yang tak terkontrol akan
menghabiskan hasil-hasil pembangunan yang pernah
dilakukan. Oleh karena itu manusia harus dapat mengendalikan perilaku reproduksinya, dan membina diri dan
keluarganya untuk bersikap dan berperilaku positif serta
bertanggungjawab terhadap masalah lingkungan yang
sedang terjadi.

1

Prinsip kedua~ adalah pandangan bahwa manusia merubagian dari alam yallg tak terpisahkan. Manusia
salah satu komponen ekosistem, sebagai mana halnya

Ct:lot"'V::l(T4.:l1

tUlnbuhan, hewan, cendaw'an, da"n
iVICllnUSla sebagai komponen ekosistem, termasuk pula
Sikap mental dan perilakuinilah
bumi.
antara
ada, hanya manusia yang
Rusaknya salah satu
ty\t:lon{--'-4.:lvlhl~"-L,r4.:ln ketidakseimbangan ekosistem. Dan
Ct:lo11t'Y\n':)nl~':)n _.l......~#
rr\~n",~n<;at"\V~ln terjadinya berbaalf.,

&'-'-"IIIU~..f l l , " ' . I "

...J'II.

••: "... _JlAA

umat
bahwa "apa yang
selunlh Ulnar manusia"..

1

I::tlka Lingkungan

dO},1

IJe!ubangunan

fIPrl[Plflnl1.,;rnri

tersebut merupakan bagian dari kehidupan kita. "fanpa
kOlnponen-komponen tersebut manusia tidak akan pernah ada.
Prinsip ketiga~ bahwa manusia tidak superior terha-·
dap alaln.. Kedudukan manusia sejajar dengan kOll1ponen laln,\
oleh karena itu manusia tidak berkuasa terhadap alam.. bahkan
hams menghortnati alam sebagai lnana hormat kita kepada
saudara tua. {~Bumi bukan milik tnanusia, retapi manusia adalah
milik bUlni". Prinsip ini memberi tuntunan agar manUSla
jangan berbuat selnena-mena terhadap alamo
Dengan uraian tersebut dapat difahami bahwa Etika
lingkungan merupakan tuntunan sikap dan perilaku manusia
menuju alam yang lestari, yang berkelanjutan bagi generasi
mendatang, atau yang slistaill{Jble. Lingkungan yang sustaillable hams dibangun 'dan dipelihara secara terpadu (nlenyeluruh" bersama-sama, oleh senlua kOluponen atau anggota
masyarakat dalatn ekosistenl). Etika Lingkungan dengan tiga
buah prinsip utatnanya., merupakan sumber petunjuk bagi
pengelolaan lingkungan secara terpadu. Keterpaduan~ dimaksudkan bahwa sasaran pengelolaan bukan hanya terhadap
komponen-kotnponen fisik'\ J11elainkan juga komponen manusia
dengan segala perilakunya. Manusia dibimbing agar tidak
hanya mengambil sumber-sumber dari alam tetapi juga harus
dan menjaga kelestarian, serta mau pan Inampu
tnengendalikan diri'\ baik dalam pertilaku reproduksi mapun
perilaku ekonolni Oleh karena itu pengendalian diri
. . . . "" .. .1 ...." , " .............'11
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(restraint) merupakan kunci ernas untuk pelaksanaan Etika
Lingkungan.
B. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengnrangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
Berkelanjutan mengandung makna tercapainya keadilan sosial
generasi ke generasi (Kentor Menteri Negara Kependudukan
& Lingkungan Hidup, 1990). Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan

lima (Repelita V) dijelaskan bahwa
adalah Pembangnnan
meles·tarl){~ln

fungsi dan kemampuan ekosistern. \)Ciri-ciri Pembangunan yang Berkelanjutan adalah:

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidupdengan
jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang
mendukungnya, baik secara langsung rnaupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alarn sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektordan kegiatan lainnya
berkembang bersama-sama, baik di daerah dan kurun
sarna,
daerah dan kurun waktu yang
secara sambung - menyambung.
kemampuan dan fungsi
dan rnelindungi serta
secara terus-menerus.
Ir"""g,..... r t .... _.n• .,....,.
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5. Menggunakan prosedur dan tatacarayang memperhatikan
kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan
datang.
Selanjutnya Kantor Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan hidup 1990 menggariskan kebijakan lingkungan
dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkekelanjutan,
meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) menggiatkan kembali
pertumbuhan; 2) mengubah kualitas pertumbuhan; 3) memenuhi kebutuhan dasar, berupa pekerjaan, pangan, energi, air dan
sanitasi; 4) memastikan dicapainya jumlah penduduk yang
berkelanjutan; 5) menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber
daya; 6) mereorientasi teknologi dan mengelola resiko; 7) menggabungkan kepentingan lingkungan dan ekonomi dalam penganlbilan keplltusan. Secara lebih rinci, masing-masing kebijakan
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggiatkan Kembali Pertumbuhan
Pertunlbuhan, yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan ekonomi, yang mempunyai kaitan langsung dengan
peningkatan kesejahteraan. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah pendapatan per kapita. Bagi negara-negara
s~dang berkembang pertumbuhan minimum pendapatan
nasional yang harus dicapai adalah 5% per tahun, agar dapat
mengilnbangi laju pertumbuhan penduduknya. Dengan pertumbllhan tersebut jumlah penduduk yang hidup dalam
116
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secara berangsur-angsur dapat

lingkungan dapat ditingkatkan9 Bagi
ne~~aral . . ne~~8Jra maju tingkat pertumbuhan pendapatan miniUlLi~~1~.VQJla."'~~G11 agar dapat ikut serta mengemOanl$tKSlD perekonomian dunia adalah sebesar 3% sid 4% per,
memungkinkan pemanfaatan sumber daya
aa_.IUI~II_'" dengan terns meningkatkan efisiensi
K1Ulllt,lS

__

....IIl._JIiiI._.l\._

dan energi. Namun hal ini akan berpebagi komoditi dan mineral dati
sedang berkembang, yang menjadi andalan sumber

sedang berkembang hams
kurang
menln2k~ltk:~ln 04ertulmDunBln ~konomi) bagi
usaha jasa yang digunakan
me:mn.2K2ltKflln .KIeSel anter~EUU1 masyarakat.
.U.lIioofjllili.QA

u.

_ _ _ lV_!\IIiilIt_...

mengeR,
perun~tka:tan oerturrlbuJt1an
meln2U,Da'\lrak~ln
~.l\.IIJ""'"_,,,_,"~,J1UL

ekonomi yang' tinggi, .tetapi
Dceftulmb'uhsln yang berkualitas. Untuk
Deliest4arl~Ln sumberdaya alam., perbaketahanan terhadap' berbagai

IrULIUQJn..a.ll

meJmp~erbatilmn

pe-

Dalam
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Berkelal~jutan

mencegah pellyllsutan hutan di masa Inendatal1g. Dengan
delnikian pendapatan yang dihasilkan" dari· sektorkehutanan
merupakan pendapatan bersih yang telah dikurangi dengan
biaya ul1tuk peningkatan kuaslitas dan kelestarian sumber
\
daya.
Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan pemerataan pendapatan, berarti tidak hanya mengejar tinginya
pendapatan per kapita secara nasional, tetapi juga mengupayakan pemerataan peningkatannya. Untuk itu diperlukan
tindakan yang berupa memacu peningkatan pendapatan
golongan ekonomi lemah, dengan tidak mengesampingkan
perkembangan bagi golongan ekonomi kuat. Pertumbuhan
yang rendah dengan distribusi yang merata akan lebih baik
daripada pertumbuhan tinggidengan distribusi yang timpang.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuntut
penlenuhan kebutuhan non ekonomi, seperti pendidikan,
kesehatan, air, dan udara bersill, serta pelestarian keindahan
alamo Tercapainya keadaan ini berarti tercapainya keberlanjutan kesejahteraan manusia serta ketahanan perrtumbuhan
terhadap berbagai krisis ekonomi.
3. MemenuhiKebutuhan Dasar Manusia
Kebutuhan dasar lTIanusia adalah pangan, sandang,
papan, air dan udara bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.
Oi salnping itu kebutuhan dalalTI kehidupan yang juga sangat
nlendasar adalahnlata pencaharian atau lapangan pekerjaan.
01eh karena itu agar pembangunan yang dilaksanakan ini
118

Materi

t"enl,./JeJ(Q1Q'ran

PKLH

DernD~ln.R'UnSln di

marnnu

bidang ekonomi harns

menCl'ptaJk:an Kesemlpat~m k~rja

yang memungkinkan
dapat memenuhi standar konsumsi,

t'eI1nenlUn~ln

kletnJltullan pangan hams· memenuhi kadar
dalamnya. Gizi diperlukan untuk
manusia. Unsur giziya~g paling
n~t'\'\l'~1l'" ctrpelrluJean 8aS,Ian karbohidrat dan protein. Di negara
seo:an2 oer'KelnOcln2 1'\l1l"l.a""11J~Vl:l~fl peningkatan protein 5,8% dan
tahuD, merup~an tingkat per.. .
.diperlukan

t"etJnen.un~ln .kleDultullan

energi

negara sedang. ·ber-

tangga miskin sangat terganperlu di~sahakan suatu.
Untuk
dibangkitkan inisiatif
dirinya
serta

1I't"IlA1nnl""1rU\"
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bang. Oleh,karena itu diperlukan kebijakan
mengarah
kepada penurunan laju pertumbuhan penduduk (menuju
tingkat pertumbuhan.O% ~ zero population. growth). Kebijakan. itu hendaknya dipadukan dengan program pemba..
ngurian ekonomi dan sosial, seperti pendidikan kaum wamta,
peningkatan pelayanan keseha.tan, perluasan kesempatan
kerja khususnya bagi kaum miskin.

Menjaga Kelestarian dan :t\'Ieningkatkan Sumber Daya
Kebijakan yang hams dicakup dalam memenuhi
kebutuhan dasar manusiadengan tetap menjaga kelestarian'
DanJean meningkatkan sumber daya nleliputi:
tan

a

~

.

t::)ILrll'll'll

yang mengalami tekanan.ekologi berate
terhadap income petani,
pengumpul
hutan.
atau
tidak melampaui laju regenerasinya.
t:'ell11rl~:ataLn
lahan aeJ12a~n
D82:1an atas,

4ft'It"'I""4I.A'IlI'll'll"""""''ViJ'il+RIt'I

penggunaan

rnlernlpel~nalt1.k:aln

M\"o·~.I~Y.JL QJ.·ll~Q,.U

pencemarari. udara dan air·

teknologi yang ~ersahabat dengan
11U..J;,-r..-U.llJl'.ClUI (appropriate technology).

Pengembangan

Ke()nenta.sl Teknologi dan MengelolaResiko
pembangunan yang dilaksanakan saat ini merU...
pembangunan yang b~rkelanjutan, diperlukan tindakan
dan reorientasi teknologi, yang meliputi:
~erlClt~taa~n

inovasi teknologi untuk menjawab tantangan
petn-t)an2Ul1an berkelanjutan, seperti konservasi teknobioteknologi, .melaluipeningkatan
pengembangan, dan perluasan
peflUDanan pengembangan teknologi yang lebih'memper.ll.J.""JLj.~Q
lingkungan.
teknologi yang menghasilkan barangyang dapat .menjaga kualitas
... J.

lllr:JlL .... II.lLIIII·-.tnLlI'....... " .

dan fauna.
ue~~emllna,Sl J.4JULV.l'AJlJl.U.~J. terhadap.. proses pencip~aan teknoteknologi tradisional,
a.aa,Dt8.S1 teknologi import ,-

Etika Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

f

Penyusunan mekanisme kelembagaan yang
menaksir· besamya dampak suatu teknolpgi
:~

"...,'

.

(AMDAL).

Menyatukan Ling~unga~ daJI.Ekonomi
Dalam Pengambilan~eplltusan ..
Kepentingan' ekonoMl" ,', dan kepentingan
tidak selamanya bertentangan. Dalam pelaksanaan oerDOcingunan'yang berkelanjutan, dua macam kepentingan "'4·rQ~~""'111'''J!''
harus'dapat·dipersatukan, bukan &aja dalam pelaksanaannya.,
tetapi hams dimulai sejak penentuan kebijakan. 8.. . . .
contoh kebijakan efisiensi penggunaan energi,
1 ............ ;...... ""

'.·memenuhi kepentingan ekologi juga akan'mengurangi
produksi (kepentingan ekonomi). Untuk mencapai
tersebut dipertukan perubahan sikap dan tujuan serta
canaan ke~embagaan' pada semua tingkat. Selama ini K~Sl~la ....
rasan antara. tujuan ,ekonomi dan lingkungan sering
oleh adanya'usaha ~emaksimalkan keuntungan individu atau
kelompok. Akibatnya pele'starian li~gkurtgan tersingkir
pemikiran, sehingga ,lingkungan menjadi rusak, tercemar
. serta kehilangan fungsi dan manfaatnya bagi generasi mendatang. Kejadian seperti itulahyang hams dihindari di
pembangunan yang.

semua

dengan

lv/alert ~emrf)elt'1iardfJn PKLH

kesepa~atan

bersama yang dihaBumi (Earth Summit) di
.M..)(lti!l\JlC1 tersebut merupakan jenis
seluruh negara pada abad 21,
menaI122Ula,ngt masal~~n-]ma:sal~ln lingkungan yang makin
me'WU1IU<1Jl<:an kehidupan masyarakat dunia
Pelaksanaan Agenda 21 perlu'
masalall yang dihadapi oleh
.l.J..n",VI.I.~"'DI.U. ,Agenda 21 telah dimn.."".l",U.jIJ~u. Pembangunan yang Berkelanlut(ln~var12 rnleJlt:tutl: nej~iva1nan ma~~Va1la.k~lt.. pengelolaan Iimbah,' .
pengelolaan .sumber daya
Kelembagaan, SDM,. dan
Lln2k:U·n28,a

44!\\<IIr......

~etlubun.ilan

~

..4.il

t'4eng;en(jlall~ln UfamiDak ~ingkungan,

den2an

tln~u{at

sosial ekonomi masyamaka pelayanan
sosial-ekoberkelanjutan.

lanR:sun.2.
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tidak langsung, yaitu dengan meningkatkan
tingkat pendidikan, karena pendidikan .merupakan modal
utama bagi sumber daya manusia untuk mengembangkan
din selanjutnya.· Tingkat pendidikan penduduk yang
rendah akan sangat menghambat pembangunan, karena
ada kaitan antara tingkat pendidikan. dan pola tikir
seseoaranglmasyarakat dalam menghadapi masalah.
Orang berpendidikan tinggi akan mencari jalan keluar
dati masalah dengan pola fikir yang logis dan rational.
Se4angkan orang yang berpendidikan
pola
fikirnya didominasi oleh ubiological imperalism".. nya,

dalam bentuk kuputusanltindakaIl yang 4","~~~lIi1"~1I"'l~

I

Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi.
masyarakat akan berpengaruh pada
barang-barang. Pola produksi negara-negara ~.An'~flnr
pada stadium €'doingmore
~a.to'W'A"."'~'-~'JllA produksi barang secara n~c!~r_.n~c!~r~~n
ah pendudllk sebagai
besar, dan bersifat konsumtif Produksi dalam jumlah
memb~tuhkan .sumber daya yang
pula,
· di
besar sumber daya
.I.'I"JLM'JI:1Il.JlAA·
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yang bersifat sustainable adalah (loing less with less",
yang berarti hidup sederhana dan efisien.
c.

Mengelola dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan meliputi dinamika kuantias, dinamika vertikal
dan dinamika horisontal. Kualltitasyang baik adalan
jU1111ah penduduk yang optilTIUm (optimum population),
yaitu jumlah penduduk yang dapat dihidupi secara layak
oleh daya dukllng sumber-sumber alam yang ada di
daerah itu. Dinamika horisontal meliputi persebaran dan
perpindahan pelldudllk. Persebaran penduduk Indonesia
tidak Inerata. Sebagian besar (± 60%) penduduk Indonesia terkonsentrasi di P Jawa yang luasnya hanya ± 7%
dari luas Indonesia. Akibatnya sumber daya di P. Jawa
terkuras tllntas, sedangkan sumber di pulau lain belum
dapat diberdayakan, karena kekurangan teknologi dan
sumber daya manusia yallg mampu menangani. Maka
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,
perlu ada kebijakall yang mengarall pada pengendalian
j u1111ah penduduk (/Jopulation control) dan meratakan
persebarannya, agar tidak teljadi pengurasan (exhausting)
sunlber-slunber di suatu telnpat dan menelantarkan
LI .......

Valr1ni~lInllll:lll:ln

"""LI"""""

di telnpat lain.

dan Peningkatan Kesehatan. Program illi
pelayanan kesehatan
desa maupun di kota (terutama
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yang berpenghasilan rendah), pencegahan n~1rn.f~~v11' menudan perbaikan sanitasi.
e. Pengembangan perumahan da~ pemukiman, meliputi
segi kuantitas maupun kualitas. Masih t~rlalu banyak
keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal,
kota-kota besar. Ol~h. karena pengadaan
perumahan bagi masyarakat masih perlu dilanjutkan. Di
s(\mping jumlahnya yang perlu ditingkatkan, kualitas
yang memenuhi syarat "rumah sehat"
terns
ditingkatkan, bukan saja bagi rumah.. .rumah
bam,
rumah-rumah yang sudah, ada.
Sistem perdagangan global, instrumen eK(~nOml4l
neraca ekonomi
lingkungan
Der'aas;tanJ~an global menuntut negara-negara
meningkatkan kualitas barang-barang )'ang alpierGla~;an~tKan.
tersebut tidak sampai menlnrlbtlllk~t>n p~en~urasan
sllInb4er.. .~iunlbe~r . maka neraca
ft~ ~ll
lingkungan hams dipadukan.
merupakan
A..,4'.....

..

Materi Penzbelajaran PKLH

a.
b.
c.
d.
e.

perlil1dllngan atmosfer,
pengelolaan bahan kimia beracun,
pengelolaan limbah bahan-bahan berbahaya,
pengelolaan limbah radioaktif,
pengelolaan limbah padat dan cairo
Perlu dicatat bahwa di samping tindakan langsung
terhadap pengelolaan limbah, maka kapabilitas kelembagaan
dan peratllran perundangan tentang pengelolaan limbah belum memadai (baik instllmen maupun aparatnya).

3. Pengelolaan Sumber Daya Tanab
Sumber daya tanah dewasa ini menjadi semakin
penting sehubungan dengan ambruknya sistem perekonomian
yang mengandalkan bahan baku impor. Mata uang Indonesia
sangat merosot, sehingga pembelian barang-barang dengan
standar dolar Amerika menjadi tidak terjangkau. Dalam
kondisi ekonomi yang demikian, secara otomatis kita akan
kembali untuk mengeksploitasi potensi-potensi alam, termasuk di dalamnya adalah tanah. Oleh karena itu konservasi
tanal1 dalam pengertian sebagai laban (land) (termasuk
seluruh komponen yang ada padanya), hams dilakukan
secara terpadu, yang meliputi:
a. penatagunaan sumber daya tanah,
b. pengelolaan hutan,
c. pengembangan pertanian dan pedesaan,
d.
sumber daya
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4. Pengelolaan Snmberdaya Alam
Sumber Daya Alam (SDA) meliputi tiga golongan,
jaitu SDA yang yang tidak pemah habis (Perpetual Resources), SDA yang tidak dapat cliperbaharui (Non Renewable
Resources), dan SDA yang dapat diperbaharui (Renewable
Resources).
SDA yang perpetual merupakan bonus dan
Yang Maha Kuasa, sehingga.digunakan atau tidak sumber ini
tetap dan ajeg eksistensinya. SDA yang tidak dapat diperbaharui memerlukan konservasi yang cermat dan awal
penggunaannya. SDA yang dapat diperbaharui (SDA hayati)
pun juga harus cennat konservasinya, karena jika tingkat
eksploitasi melebihi kecepatan regenerasinya, SDA ini pun
akan habis. Dalam Agenda 21 SDA hayati menjadi pusat
perhatian dalam pengelolaannya.
Pengelolaan SDA hayati meliputi tiga sub agenda
yaitu: a) konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity),
b)pengembangangan bioteknologi, c) pengelolaan terpadu
wilayah pesisir dan lautan. Penanganan tiga aspek tersebut
secara 'terpadu diarahkan pada upaya pelestarian dan
perlindungan bio~ogi pada tingkat genetik, spesies, dan
ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang, dan
tumbuhan bukan hanya di Indonesia, melainkan untuk
kepentingan dunia.
Pengelo1aan lingkungan yang demikian memerlukan
perencaan keruangan yang terpadu. Oleh karena itu ketersediaan data tentang potensi-potensi sumber daya alam dalam
sistem informasi yang mudah diakses, mutlak diperlukan.

~lfateri !)enlbela/aran

['ALII

I
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SOSIALISASI PKLH

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Penduduk suatu negara serta sumber-sumber "kekayaan "alam
ll'-Ull\J,'-'I~II;;;;'"

di

dalamnya~

merupakan modal dasar dan faktor
. .L._.l.""'".. . I~Jl

pembangunan.
terus-menerus dipertahankan, -dengan
.. !"-

(sumber daya manusia) serta
t·ntJ~n1t.:10t.:l

hidup dari kerusakan dan pencemaran. B;erbagai
kependudukan
lingkungan hidup harus dapat
dipecahkan secara bijaksana, Cara antisipasi dan

.l.l11.F!.n.. ''''''J.JlF*''U..I1

pe1TIecahan masalah tidak cukup hanya berupa usaha-usaha yang
teknis-tnekanis seperti pengendalian banjir, pengolahan
....,LJ .....".Uf&..I..ac"._

n1elainkan harus secara konlprehensif dengan

upaya yang bersifat edukatif-persuasif untuk membina" sikap dan
penduduk yang positif dan bertanggungjawab terhadap

nlasalah-masalah tersebut
Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (PKLH)
salah satu cara dalatTI upaya tersebut Saat ini negarabanyak krisis anggaran, namun pendi~""'A.JI"UIJI, alternatif oara untuk meningkatkan kualitas
'-'1I-V'.4-"""oroA....

Jl

jangka
hidup, Hal
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inilah yang mendorong tilnbulnya gagasan di antara para pendidik
maupun pemerhati tnasalah kependudukan dan lingkungan hidup
untuk menyarankan perlunya sosialisasi dan implementasi prograIn
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH),
Sosialisasi PKLH ditempuh dengan berbagai strategi dan
melalui berbagai saluran yang relevan baik dalam jalur pendidikan
sekolah n1aupun luar sekolah. Sedapat mungkin semua jalur pendidikan dan pembinaan yang ada dapat digunakan sebagal saluran
informasi bagi sosialisasi PKLH baik di sekolah maupun luar
sekolah,

Sosialisasi PKLH
Masalah kependudukan. dan lingkungan hidup pada
hakikatnyamenjadi tanggung jawab semua orang, hukan hanya
para pejabat dan pegawai pada instansi pemerintah yang terkait~
para ahli, dan organisasi pecinta alam. Dengan demikian sangat
perlu adanya upaya membina wawasan dan kepedulian masyarakat, agar semua anggota masyarakat dengan kemampuan dan
peranannya masing-masing mampu berpartisipasi dalam mencegah dan mengatasi masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup.Untuk' itulah diperlukan suatu upaya sosialisasi
yang luas dan berkesinambungan dengan memanfaatkan semua
memungkinkan ..Emil Salim (1988:175) tnengemukaiC."Qt"~<I':»t"",r:l1 berikut.
'¥"\o.,."rtn,nn1t·n,.n

dalam kegiatal1 s()~~ialis(ISi~
lCltillall. !JellJ u!uhtlll d(1I1 .\Veh(lg(111~Y{I~ sehil1ggcl
,\'Is/en! Iii lell (./(11'1

MClllusia menjadi
1/ .....

''"\.-'I.tl~.·'n,Iw'.lt.

()~iek
7
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ge lIe rasi ke gellerasi berikutnya yang bergtlfla untuk'
fnerang~'j'(111g timbull1ya' kesadarall dan kepedulian terhadap mascllah-Jnasalah kepel1dudukan dall lingkul1gan
hidllP~

Sihat Situmorang (1983' 98) mengatakan bahwa· sosialisasi adalah proses penyebarluasan pengetahuan di masyarakat
sehingga pengetahuan ter'sebut menjadi nilai-nilai tata cara
~:~;,~

kehidupandan,membentuk kepribadian anggota masyarakat baik
rJ""''--'''''''-'I""J!.

individu maupunanggota kelompok. Sosialisasi PKLH
sebagai proses penyebarluasan, pengetahuan,
kepen,dudukan

dan lingkunganhidup

agar masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran~

sikap dan' tindakan yang rasionaI dan bertanggunglawab,
berpartisipasi aktif baik sebagai individu maupun sebagai

anggota lnasyarakat dalam menangani berbagai masalah kepen-

dudukan dan lingkungan hidup.
program kegiatan yang baik selalu mempunyai
yang dirumuskan secara jelas, Berkaitan dengan lnl,
tujuan sosialisasi PKLH dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan lTmum
InenglemDallgl<~an pengetahuan,

an

peran..

tanggung...j awab masyarakat terhadap masalah .

ma:sal,ln yang timbul

dengan aspek' kependu-

131

Kesadaran" yaitu 11lengembangkan kesadaran serta
kepekaan lYiasyarakat secara pribadl InaUpUn kelolnpok
terhadap rnasalah-n1asalah kependudukan dan lin,gkungan
hidup.
c. Sikap.. Inengelnbangkan sikap positif tnasyarakat dalam
menghadapi permasalahan kependudukan dan lingkungan
hidup~ serta secara aktif ikut peduli tnemperbalki ketimpangan yang terJadi
d. Keteranlpilan.. yaitu ingin mengenlbangkan keterampllan
tnasyarakatuntuk mencari jalan keluar dan memecahkan
masalah kependudukan dan lingkungan hidup
e.Partisipasi, yakni Inengelnbangkan tanggungjawab dan
keikutsertaan dengan kell1anlpuan yang dimiliki menghadapi nlasalah kependudukan dan lingkungan hidup_
h.

2.' 'fujuanKhusus
Dengan sosialisasi PKLH diharapkan seluruh anggota

masyarakat Inemiliki pengetahuan yang benar tentang
Inasalah-111asaJah kependudukan dan lingkungan~ sehingga
akan terbina sikap dan perilaku yang positif dan bertanggungja\vab terhadap 111asalah tersebut- serta Inalnpu dan Inau
berpartisipasi secara aktif Inengatasinya, terlnasuk lllenerusnilai-nilai PKLH kepada
tnasyarakat yang lain
Inendatang.
J\1enurut pendapat SorJono Soekanto~ sosiahsasl nilalnilai tertentu akan nlenghasilkan tingkat kesadaran dan

,t·Jaler; {Jenlnei'(llaran .PJ.:Lfl

kepatuhan tertentu~ yang apabila diklasifikasikan dapat
digolongkan dalarn elnpat kategorL yaitu:
a. In tloktrinasi (In(Joctrinlltio~). yaitu seseorang atau
Inasyarakat tnetnatuhi kaidah atau ni]ai-nilai~ karena
orang atau nlasyarakat tersebut didoktrin untuk berbuat
delnikian. Sejak kecil manusia dididik harus mematuhi
kaidah-k~idah yang berlaku dalam masyarakat
b Petnhiasaan (H(lbitlltion), yaitu dasar kepatuhan pada
nilai-nilai dan peraturan karena sejak keei} mengalami
proses sosialisasi., maka lalna-kelamaan menjadi suatu
kebiasaan untuk menlatuhi kaidah-kaidah yang berlaku.
Jllentifikasi Keloilipok «(ir()~p Identification), dasar
kepatuhan seseorang karena sebagai tolorensi atau
nlengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang di
dalarn kelolnpok pergaulannya,
d Kegullilall (Utility). ialah dasar kepatuhan terhadap nilainilai disebabkan oleh karena mengetahui kegunaan
kaidah-kaidah tersebut.

Selatna
ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai
kependudukan dan lingkungan hidup pada umumnya' berada
pada
dan group ident!filingkungan hidup dibentuk dengan iebih didasari oleh
rasa takut terhadap akibat dan ~anksi yang akan
pellangg,araln atas ketentuan yang ada.
sarana, bukan
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tujuan agar tnasyarakat Inelaksanakan nilai-niJai kependudukandan lingkungan hidup. Harapan kita adaJah terbentuknya kepatuhan tnasyarakat pada taraf utili (v. ialah
masyarakat melaksanakan ketentuan kependudukan dan lingkungan hidup karena didasari oteh penjiwaan dalam dirinya
akan manfaat yang diperoleh, ()leh karena jtu~ nlelalui sosialisasiPKLH diharapkan dapat mencapai kein,ginan tersebut
Sedapat mungkin senlua jalur yang relevan untuk pelaksanaan sosialisasi PKLH~ dapat dinlanfaatkan baik melalui jalur
pendidikan sekolah nlaupun luar sekolah,

B. Sosialisasi PKLH melalui Jalur Pendidikan Sekolah
Sosialisasi PKLlf tnelalui jalur pendidikan sekolah

diharapkan dapat dilaksanakan secara baik denga,n rnemanfaatkan semua jenjang dan jenis pendidikan~ dengan maksudagar
dapat memanfaatkan setlap kesempatan untuk 111elnbina pengetahuan dan kesadaran tentang kependudukan dan li!1gkungan
hidup. Oi tingkat perguruan tiinggi PKLH disampaikan melalui
pendekatan monolitik~ sedangkan di tingkat sekoiah dasar dan
tnenengah dengan pendekatan integratif.
Pendeklltlln n,(}nl)/itik, iatah kegiatan s()sialisasi PKLH
melalui ja)ur pendidikan sekolah (tertnasuk Perguruan
Tinggi) yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata
pelajaran Inerupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri
dan Inempunyai tujuan tet1entu dalam suatu kesatuan sistem.
Dengan dernikian, apabila s()slalisasi PKLH dilaksanakan
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monolitik, berarti PKLH diajarkan
SelJ~a24al sebuah
pelajaranlku~iah yang, berdiri sendiri.
karena
pendekatan monolitik dapat ditempuh'
ael12a~n cara. membangun disiplin ilmu atau sebagai m.ata
yang berdiri sendiri dan kedudukannya dalam
de~gan mata pelajaralliain. Idealnya
meJnl a4Jl bidang
atau mata pelajaran tersendiri,.

kesemp.atan untuk menginformasikan pesan. dan memdapat ~dikembangkan secara
Dengan pendekatan monolitik berarti ·akan
didik dan juga menamatau . menambah tenaga
hal
sulit .···untuk
.n..Yj,.an.\..6I.WJ~".I. sekolah dewasa ini terlalu

Sosialisasi PKLH secara monolitik bam
oet)er~lDa perguruan tinggi,. di mana PKLH
·.b~rdiri s~ndiri

dan

Mata Kuliah Umum
ditempuh 'oleh semua mahasiswa.
sosialisasi PKLH,

sekolah·
dengan teknik' memadukan atau menginte..
bidang stuw .atau ,
at-au
S~/SMK cukup
P~ndidikan

Sosialisasi PKLH

tinggi, dewasa

ada beberapa kampus melaksanakan PKLH

secara. monolitik sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah
Umum. Namlln pada kebanyakan perguruan
belum
rnelaksanakan PKLH, maka sebenarnya dapat ditempuh
dengan pendekatan integratit: yaitu menyampaikan materi
PKLH terintegrasi dengan mata kuliah yang relevan.
...... clI..aft(:aft

yang pantas dikemukakan

guru dan dosen memiliki kesadaran yang

kesadaran kependudukan
met8Ull pe~dekatan integratif

atau materi P
dilaksanakan
sehingga
kedua

(dari bidang

menyatu, saling mengisi serta memperkaya
pelnallaOlan para pesei1a didik.
mewuperl,glrltejjtra£~lan hams 1"~1""~~Afl'·t·U,,"
dalam empat hal, yaitu:
neTulr.. · nelnsT

Pembelajaran .PKLH

rinei, berikut i~i dikemukakan beberapa
praktis yang.' perlu dilaku~an oleh pendidikketika
bermaksud m~laksanakan sosialisasi PKLH .secara integratif :
Pendidik perlu memperteguh kesadaran bahwa materi PKLH
penting untuk diberikan kepada peserta' didik, bagaimanapun
tekniknya.
Pendidik menyeleksi materi-materi PKLH yang relevan
dengan pokok bahasan pada pelajaran atau. matakuliah
tempat integrasi.
Pendidik perlu menguasai materi PKLH dengan cara
mempelajari huku-buku kependudukan dan lingkungan
ataupun mengikuti berbagai. pemberitaan media Massa
tel1ltanlg berbagai kasus yang terkait dengan PKLH.
Pendidik mampu merumuskan satuanpembelajarap.secara
integrasi. Hal ini perlu dilakukan agar para. pendidik
Setiap'
senantiasa ingat akan tugas sosialisasi PKLH.
memDI!Ca satuan pernbelajaran itu, maka di . sana termuat
·acara
sosialisasi PKLH.
8aat dilakukan evaluasi balk pada saat tes.formatif
maupun tes sumatif: para pendidiksangat dianjurkan untuk
memOuat soalaosoal PKLH yang diintegrasikan, ke dalam soaItes mata pelajaran utama. Dengan demikian di.. satusisi
penal01lK d
t
pemahaman peserta. didik
adalah bagian penting dari

Sosialisasi PKLH

Para pendidik dapat melaksanakan berbagai studi
. bimbingan dan keteladanan, agar peserta didik m.len~~eta~ul
secara empiris' contoh 'permasalahan kependudukan
lingkungan hidup yang ada di masyarakat, dan
menemukan altemitifperilecahannya.
,~PembelajaranPKLH. dengan

pendekatan integratif
dalamberbagai, bidang studi"yang relevan mempunyai
kelemahan, antara

tLI_Il.I_.a.li,ol!< _ _

1. Ada' bagi~n-bagian

(yang kurang paforit)

tersampaika~

sementara ada beberapa bagian materi
cukup paforit)
beberapa orang pengajar.
MateriPKLH yang sudah disampaikan secara integratif
dievaluasi seb'agaimana materi bidang studi induk.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
. integratif
konsekuensi adanya ({team teaching"
para pengajar bidang studi yang dijadikan induk integrasi.

sangat diperlukan bukan pada proses pembelajaran, melaUlpada tahap pengembangan reneana pembelajaran. Seluruh
komponen materi PKLH'didistribusi kepada pengajar btQ;ang:
.

Misalnya, masalah
diintegrasikan

dalam
dalam

lUI1LllaJrl

Materi Pembelajaran PKLH

dilaksanakan ol~h masing-masing pengajar'
bersangkutan, beserta evaluasinya untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Tanggungjawab penyampaian
melalui pendekatan integratif ini diserahkan sepenuhnya
kepada integritas gurudalam kapasitasnyasebagai pendidik.
Mendidik berati mengembangkan seluruh aspek kehidupan siswa
aspek intelektual, .sikap, maupun perilakunya.
Dalam suasana yang senantiasa menuntut adanya peningkepedulian masyarakat .terhadap masalahkependudukan
lingkuntgan hidup seperti sekarang ini, jalur·· pendidikan

sekolah"diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalammempara peserta didik. Hal ini penting, oleh karena usaha· yang
dilaksanakan sejak dini 'akan lebih baikhasilnya. Untuk,plembina
ulian kependudukan dan lingkungan hidup,jugalebihbaik'
RoalDlla dilaksanakan sejak dini, sehingga· generasimudamemikonsep pengetahuan, kesadaran, wawasan, sikap··dan perilaku
reIevan dengan tujuan peningkatan kualitas penduduk dan
lingkungan. hidup. Pemikiran ini sejalandengan
pendapat Soedjiran Resosoedarno (1985': 174) sebagaiberikut:
Perubahan konsep pengetahuan, kesadaran dan. mental
maJrzus~ra tidak dapat berjalan atau berlangsung dalam satu
tetapi memerlukan waktu panjang. Salah satu

QatJrlan

ke arah pengatahuan,
lingkunganhidup yang
DelaK.S~wn sosialisasi PKLH .kepada
sedini mungldn, baik melalui
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Melalui upay~ pembinaan yang dilaksanakan sejak
diharapkan generasi mendatang memiliki kepeduliap yang
untuk menjunjung az~s keserasian, keselarasan,kelestarian,
kualitas kependudukan dan lingkungan ~idup.

Sosialisasi PKLH melalui Jalur Pendidikan Luar Sekolah
Kebijaksanaan pemerintah dalam hal
masalah-masaJah kependudukan dan lingkungan pidup
tersedia, tinggal kesadaran masyarakat yang sen~ntiasa
dibina. Upaya pembinaan kependulian terhadap masalah
l,~IIIIl"'"
dudukan dan lingkungan hidup di samping melalui jalur
dikan sekolah, dapat pula dilaksa~akan melalui jalur pendidikan
luar sekolah. .Jalur pendidikan ini secara kons~ptual
diabaikan, padahal. kalau dilaksanakan dengan blJik,
'akan cukup memuaskan. Hal ini' disebabkan ol~h
P.. 11:':.11

1. jangkauan sasarannyasangat luas, mencakup
komponen masyarakat dan meliputi penduduk pada semua
.
kategori usia.
strategi dan. pendekatan yang dipilih sangat bervflfia$i

Materi Pembelqjaran PKLH

Suatu kelebihan manusia adalah dimilikinya kapasitas
belajar. Dengan menggunakankemampuan belajarnya
manusia dapat mengembangkan ·diri seluas-luasnya. Belajar
bukan merupakan pertumbuhal1 alami, sebagaimana ···anak yang
tumbuh fisiknya menjadi lebih tinggi danlebihbesar. Belajar
menunjuk pada suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari
pengalaman.

Sosialisasi PKLH melalui jalur pendidikan luar sekolah
memberi kesempatan. yang seluas-luasnya kepada masyauntuk mendapatkan informasi dan untuk "belajar" tentang.
masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sosialisasi dapat
dilakukanmelaluikegiatan komunikasi baik secara· formal···mau...
informal.. Proses komunikasi. formar dimaksudkartadalah
penyampaian informasi/pesan kepada· masyarakal··yang
disengaja dan terprogram, seperti penyuluhan, . sarasehan,
peInUl:araLn film (layar tancap), pemutaran vidio, dsb.Dalarn hal
tiga kompon~n yang saling berinteraksi yaitupembawa
atau sumber informasi, isi informasi, dan penerima·· inform.asi.
Sumber atau pembawa informasi mempunyai peranaktifyang
'besar dalam proses sosialisasi ini, tetapi. penerima
'IIl . . .

+d"'....1t"It"Ujlt'lf

juga tidak kalah penting, justru menjadi dasardalam

strategi atau metoda penyampaian'ya:ng akan
di
golongan orang yang·· berbeda

Sosialisasi PKLH

adalah .masyarakat kosmopolit, keduanya mempunyai

teristik yang b~rlawanan. Masyarakat ·pedesaan bersifat homo-'
gen, tertutup, .statis, dan ikatan· antar pribadi sangat',kental.
Masyarakatkota bersifat heterogen, terbuksa, dinamis dan ikatan
antar pribadi kurang mat. Dengan demikian maka untuk masyarakat pedesaan strategi a~au metoda penyampaian informasi
cocok yang bersifat statis dan homogen dengan strategilmetode
yang sudah biasa digunakan (tidak asing), seperti metode
ceramah. Demikian pula pembawa informasi yang di~
adalah tokoh-tokoh yang sudah dikenal.Di masyarakat
t~ dengan sifatnya yang kosmopilit lebihmenyukai sesuat:u
yang b8.ru, yang berbeda dari keseharian dan y~ng

dina!!1is, seperti metode diskusi, seminar, talk:-show,
sejenisnya.
Sosialisasi PKLH. tidak lal~ adalah proses pendidikan.
Menuiut Ki Hadjar Dewantara ada tiga puasat pendidikan

pusat pendidikan), yaitu: sekolah, keluarga dan masY!1rakat.
luar sekolah·'masih ada dua pusatpendidikan yaitu keluarga
dan. masyarakat. Di dalam, Lingkungan keluarga sosialisasi
PKLH ditujukan kepada seluruh anggota kellu~rga terutama anak.
Dalam hal ini anak seb~~aipenerimainformasilpesan, dan
tua·sebagai surriber/pembawa.pesan. Berdasarkan sifat hubungan
orangtua-anak
keteladananlcontoh (ucapan, sikap,
~a

sehari.-hari.

Contoh dari orang' tua
oleh
dari

rem~DeJ('llar.'Jn

PKLH

sampai pada tingkat berfikir kritis/rasional, anak akan
mp:nv~:tn~rl

bahwa keb.iasaan keluarganya adalah benar, dan akan

kehidupannya bahkan menurun kepada .
~""'.lll"""I.U.""J. V~lIofAAA'l>..W.""A.&y~. Jadi sosialisasi PKLH di lingkungan kelumenjadi tanggungjawab orang tua.
Pusat pendidikan
tiga adalah masyarakat. Di dalam
ln~. ~va.ra.k,at S()Slallsa.Sl PKLH dapat melalui 'komunikasi formal
Koltlunikasi formaldapat secara lansung dan tidak
langsung be~pa penyuluhan. atauceramah
muka, dan seears. tidak langsung yaitu melalui
- _.....-.11. _

-.1161..........A""l. . . . . ,

dan

varl~t)en:anjlau
ma,!~va·ra.IC;At

cetak.

Melalui komunikasi

21a'NaD adalah tokoh-tokoh formal di

(aparat pemerintah setempat).Kontunikasi

dimaksudkan' adalah penyampaian pesan. yang tidak

terprogram, dengan kata lain dalam perOrang yang bertanggungjawabdalam komuinformal, seperti pemuka adat,
adalkah
Dernu~~a o~ena,aDBLt~ dan siapunyang mempunyai
nA"'1l'MII""n'8"';~' terhadap masalah lingkungan.
:nJ!lUUUJ.u~au. aen2an kekosmopolitan m~syarakat, maka.
l\..Vl,Uu.j;UA.a,~l 12lng:SUt1l2 dapat diterapkan pada semua sifat masyalangsung hanya efektif pada
A..

terutama
lanaStln2 ~A1A'11n"'I-n"IQ"

melalu i media
Namun demikian

jangkuan' yang sangat
karena itu jalur
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media masa perlu

ditingkatk~

dayaannya.
Informasi bam sering pula dinamakan inovasi,
karena. itu komunikasi untuk penyebarluasan ide bam

dudukan dan lingkungan hidup di masyarakat, pada hakikatnya
merupakan proses difusi inovasi (penyebaran gagasanlinformasi
bam). Tugas dari komunikator pada proses difusi inovasi C1UCI.li111
menyampaikan informasi-informasi bam agar khalayak sasaran
dapat menerima (mengadopsi) inovasi tersebut. Jika masyarakat
mengadopsi ~lai-nilai kependudukan dan lingkungan
maka masyarakat mulai menggunakan nilai-nilai bam itu,
menggantikan.nilai-nilai lama yang tidak sesuai

kebutuhan pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup.
Keputusan menerima ide barn adalah merupakan fl1f"n\&:50~
mental sejak seseorang mengetahui· adanya inovasi
mengamb~l keputusan untuk menerima atau menolak. Keputusan
adopsi inovasi merupakan.,suatu tipe pengambilan
yang khas. Berdasarkan p~nelilitian para ahli
keputusan seseorang untuk menerima atau menolak
~ukanlah tind~an yan~ sekali jadi, melainkan lebih me1nve:mn,al
suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam Bg.J..II.jI~.n
: waktu tertentu, dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
kesadaran,

.." ,

menaruh minat, di mana seseorang mulai menaruh
terhadap inovasi
berusahamencari infonnasi lebih
Oatlvalk m~ngenai inovasi itu.
3. 1 al.aD penilaian,
mana seseorang mengadakan penilaian
ide bam
dihubungkan dengansituasi dirinya
8aat
masa mendatang dan menentukan
Keljn~11nan. mencobanya ataukah tidak.
mana seseorang~ menerapkan ide-ide
skala
menentukan kegunaannya,
aellga.n situasi dirinya.
ini· seseorang
(""'~V'IVItJ&1
men~~~naJ{aLn iU.~""U.le b
skala

menunjukkan bahwa
penerimaan atau penolakan informasi didahului
aengan tanlaDaln.. .1tanlaDa~n tertentu. Ko,mUlmJ.<:aSl ·dan penyuluhan
lingkungan
agar masyarakat
namun lebih jauh
menerapkannya
.... _

... r..!. _ _ ""'... ""..

dengan
tentang
11n~tKU]nga:n~ penyebab dan
naSlon,al maupun
oe[lael~antlan..
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dengan peraturan-peraturan mengenai kependudukan
lingkungan hidup, terutama peraturan dan undang-undang
barn.
Peraturan-peraturan telah disusun oleh pemerintah dan para
wakil rakyat baik
pusat maupun di daera~
banyak
masyarakat luas. Ketida . ahilan masyalingrakat atas ···ketentuan yang nlengatur kependudukan
kungan 'hidup, tentu dapat menjadi penyebab mudahnya masyakekeliruan penanganan masalah KellenlQUlQUICan
dan lingkungan hidup.' Sehubungan dengan hal ini, Koesnadi
.lU.'-'.lQ..n..U..n.c;iUJ.

tJen'JDeA~alaran

PKLH

yang hendak disampaikan, analisis masalah komuniserta perencanaan strategi komunikasi.

u_.. . . . "'... _ ...

Penentuan topik' atau isu utama yang dikomonikasikan,
ialah kegiatan untuk mengidentifikasi dan memilih pesanpesan kependudukan dan lingkungan hidup yang
dipriorit~skan untuk segera diketahui oleh masyarakat.
hal ini, para komunikator sebaiknya tidak secara
sepihak menentukan .isu utama tersebut. Perlu dilakukan
identifikasi dengan proseduT audience research secara
sederhana,yakni mengkaji dan mengidentifikasi masalah
kependudukan dan lingkungan hidup yang ,ada atau· ingin
diketahui
masyaraka:t. Jadi materi '~pembelajaran"
diangkat
realit~ atau prak~sa masyarakat s~ndiri (self
Oleh karena "pembe-lajaran" diprakarsai ol~h.
mJ:l,~varak:At sendiri (bottom-up), maka masyarakatlah y~ng
me:n2~etaJnUl apakah informasi itu penting atau tidak, menarik
atau
. Tetapi ketika ada informasi dari pemerintah atau
kebijaksanaan baru yang perlu 'diketahui . ,oleh
masyarakat, maka komunikator dapat memprioritaskan pesan
(top-down)~ sambil tetap memperhatikan masalah
m·asyarakat.
komunikasi, dalam h~l ini, sebelum
diperlukan

Sosialisasi PKLH

elemen komunikasi yaitu Komunikator, Komunikan,

dan Saluran: Contoh hasil analisis adalah sebagai b'erikut:
a. Analisis pada Komunikator
1) .Aspek positi~ yaitu :
a) Tersedianya tenaga komunikator bidang kependudukan.

d~n

lingkungan hidup dari instansi
rintah yang terkait, tokoh masyarakat, .,:para
pendidik;. mahasiswa KKN~": ariggota organisasi

. • Pecinta. . ~lam, para:<&aer kependudukan

daD'.

kungan;·hidup,' 'dan seb~gainya.
Tersedianya para 'pengurus organisasi KetnaSvarakatan. yang memberikan perhatian
~asalah

kependudu~an

dan lingkungan hidup

seperti Pengurus Posyandu, Bina Keluarga Balita,
Posyandq 'Lansia, Koordinator S'eksi Lingkungan
. Hidup dalam ~K.MD,dan sebagainya.
Tersedia~ya para pemuka pendapat dan

masyarakat yang bersedia· membantu
komunikasi tanpa mengharapkan imbalan mete-

negati( yaitu:
an hidup yang kurang ,memadai.

berkomunikasi atau cara menv2tmt)aUcan

Materi Pembelajaran PKLH

...

khususnya

.t~.l.IJ"~A

dalam kegiatan pembangun-

bidang kependudukan dan
cukup tinggi.
menerima

bam.

meneladani sesuatu yangbaik

c.

>

8osialtsosi .PKLH

Cukup banyak: pesan-pesan yang mendukung upaya
oel118.nj2~an~Ln mlasa~lan

hidupyang __

a

~"W''''4

kependudukan dan

11n~~KUng(lLn

oua,ava atau

rakat.

.t\.U;i1II~'~

pesan iklan di televisiyang _",..... . . . . . _...... aenszan

Penyebaran pesan yang kurang cepat

se[jtaSZlal

.lvlateri Pembelajaran PKLH

Tersedianya

kese~a~isional

yang digemari

masyarakat yang secara fleksibel dapatmenyisipkan
pesan-pesan kepertdudukan dan lingkungan hidup.

2) Aspek negatif

a) Tidak meratanya tingkat kepemilikan media di
masyarakat, . sehingga dikhawatirkan terjadi kesen-

jangan informasL
Dari hasil analisis masalah komunikasi di suatu daerah,
'\JII.JI..lI..lI......lI. .... ...,.lI....

lioIl~.lI. lI.

dapat disusun perencanaan strategi komunikasi yang

Strategi Komunikasi
Berdasarkan hasil analisis atas berbagai .masalah komupada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, maka
4"f+¥n+ot"lr''11

komunikasi yang dipilih untuk program sosialisasi dan
kesadaran . kepend~dukan dan lingkungan hidup

pendidikan non fonnaldi masyarakat, kurang lebih

empat tahap dasar,
1J\J.I""'UU~""4..

(3) tahap

masing-masing
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tahap

dil~kan

monitoring dan evaluasi. Tahap

terut8.J.11..a dimaksud-kan untuk menyebarluaskan
~ependu-dukan

informasi barn

Oelllvel)arSln

dan lingkungan

Sedangkan pada tahap pemeli-haraan, diupayakan
masyarakat mampu melaksanakan nilai-nilai yang

diadopsi.. Dengan" demikian, komunikasi pada tahap

liharaan dapat berbentuk teguran atau peringatan apabila
anggota ~asyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap
kaidahkependudukan dan lingkungan hidup.
komunikasi ditekankan untuk memberdayakan
me.llD~LtKlim secara.

kelompok sasaran,' komunikator

baik berkedudukan sebagai fasilitator kegiatan.
Teknik komunikasi yang dipergunakan, sejauh

dipilih teknik

komunik~si

persuasif: Teknik komunikasi

koersif' hanya dilakukan. apabila teknik persuasif
.kurang efektif:
.

IL. ......... 1IJ/I'..lIII.II.'JIIo....A

Teknik komunikasi pennasir adalah

komunikasi .dengan tujuan untuk membujuk, membangkitkan
pengertian .dan kes~daran, serta dilaksanakan secara halus
dan manusiawi. Teknik komunikasi koersif ialah

rnA'n"~In\_
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komunikasi lebih banyak

~igunakan

komunikasi

personal dan komunikasi kelompok. Saluran media massa
digunakan sebagai media penunjang, terutama pada tahap
penyadaran.
Sangat dianjurkan untuk memanfaatkan sarana komunikasi
yang sudah tersedia di masyarakat, misalny'a pertemuan rutin

PKK, Posyandu, LKMD, Dasa Wisma, dan sebagainya.
Proses 'komunikasi diharapkan mampu merubah sikap dan
perilaku masyarakat agar lebih rasional dan· bertanggungdalaffi menghadapi masalah kependudukan dan
u.jI~y.J.J.Jl!Il~IIrJ.J.

.u.•

hidup.

komunikasi dan penyuluhan ini perlu diikuti dengan

penggalangan

dukungan,

dilaksanakan

melalui

oet1l0eJCatcln formal dan non formal. Secara formal . . dukungan

komunikasi untuk sosialisasi dan pembinaan'
.Ket~en(lUaUK(lln

dan lingkungan hidup, dapat diperoleh dari
'yang terkait, seperti BKKBN, .Biro

ftA9"IIA01l""'lfli"-:l.h

Jl,J.IlA.A.~".Il""Jiiioa""'U'

Hidup, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Secara

ma.sv~traicat.. per;anR~Kat

desa, pengurus berbagai organisasi di
sebagainya.
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De, Implementasi PKLH
PKLH alah suatu program pendidikan untuk 'n"lIAf''!F'\h1!1n~
masyarakat agar memilild. pengertian, kesadaran, sikap dan
perilaku yang rasional··serta bertanggung jawab tentang adanya
permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup' dalam
berbagai .aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, PKLH
tidak bertujuan .menghasilkan manusia yat:J.g ahli menangani
masalah kependudukan dan lingkungan hidup, melainkan ingin
menghasilkan manusia' yang memiliki pengetahuan
kesadaran untuk melaksanakan norma-nonna kependl1dukan dan '
lingkungan dalam kehidupannya.
Qengan
kita sampai kepada implementasi atau
pelal\sanaan norma-norma kependudukan dan 'lingkungan hidup
masyarakat.
pokok dalam implementasi
adalah bagaimana
realisasi itu, yakni bagaimana nonna.. .
norma kependudukan
lingkungan hidup itu dijabarkan
tingkah laku yang tasional dan iI"'Io~li""t"ft
__

gung jawab. Impl~mentasi PKLH dapat dibedakan
dua
macam, yaitu implementasi objektif dan implementasi SUl',ellrllt..
Imple~entasi PKL~

seeara Objektif

lvfateri Pembe.lajaran PKLH

formal senantiasa t~t kepada setiap ketentuan, peraturatl dan
undang-undang yang mengatur tentang aspek kependudukan.
dan lingkungan hidup.
Jadi implementasi objektif ini terutama berkaitan

dengan kepatuhan seseorang dalam kapasistas sebagai petaksana kegiatan pembangunati, untuk melakukan kegiatan dan
mengambil keputusan sesuai dengan. amanat peraturan
perundang-undangan negara Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup.~
Dengan demikian indikator dari implementasi PKLH secara

objektif ini adalah sejauhmana para penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negaramampu secarabenar menerapkan ketentuan hukum dan p~raturan pemerintatl. . tentang
kependudukan dan lingkungan hidup.
Implementasi PKLH s~cara Subjektif
_ secara subjektif adalah petaksanaan norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup
setiap pribadi (individu), perseorangan, atau setiap
masyarakat. Realisasinya adalah pada perilaku dalam
sehari...hari yang senantiasa mengindahkan normanorma kel)enlQUlC1U~(an
«".a-n"'I'lU"'\,1t'O
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nya, apabila pada seluruh anggotamasyarakat sudah tertananl
pengetahuan, kesadaran, dan tingkah laku sesuai norma
kependudukan dan lingkungan. hidup,. maka hal tersebut
menjadi bekal yang amat penting bagi kemampuan orang
yang . bersangkutan mengambil keputusan formal sesuai
kaidah kependudukan dan lingkungan hidup.
Apabila m8$yarakat sudah tnampu melaksanakan.
nilai-nilai PKLH secara subjektit: berarti masyarakat tersebut
akan men~tamakan perilaku yang sesuai dengan norma
kependudukan dan lingkungan hidup, meskipun tidak
orang lain yang mengawasi, serta tidak: ada pihak ter1tenl~
yang akan memberi sanksi. Norma-norma kependudukan
lingkungan hidup ,sudah menjadi bagian dari 'norma
keprib~dian yang meleka:~ dalam hati sanubari
senantiasa memandu kegiatan dan aktivitas selaras aenlIan
kaidah kependudukan dan lingkungan hidup.

--- ~--

Materi

l:'e1'1i~Oel~'llar4an

PKLH

Urt)an1lSa~n, P4~rtulmbuh~Ln

Kota-kota Besar dan.
Majalah De11lograft

penttnRnva Pendidikan ·.Kependudukan.
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