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PENGELOLAAN LINGKUNGAN UNTUK KELANJUTAN 
KEGUNAAN SUMBERDAYA ALAM1 

 

Tejoyuwono Notohadiningrat 

 

Pengertian Lingkungan 

Dalam AMDAL di Negeri Belanda, istilah lingkungan digunakan menurut dua 

pengertian. Dalam peraturan perundangan lingkungan diberi arti "keseluruhan air, tanah, 

udara, manusia, hewan, tumbuhan, barang beserta nasabah antar masing-masing". Kalau 

menyangkut satu jenis makhluk, pengertian lingkungan ialah "keseluruhan faktor yang 

dapat berpengaruh atas hidup suatu jenis makhluk" (Anon., 1987). 

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah 

"kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya". Pengertian ini mirip dengan yang 

digunakan dalam peraturan perundangan Negeri Belanda, dan menyiratkan pengertian 

ekosistem. 

Makalah ini menggunakan istilah lingkungan yang menyiratkan pengertian 

ekosistem. Dengan demikian maka pengelolaan lingkungan bermakna pengaturan keadaan 

komponen lingkungan masing-masing dan saling nasabahnya untuk memperoleh maslahat 

sebaik-baiknya secara berkelanjutan bagi perikehidupan manusia. Menurut tinjauan 

produksi, istilah lingkungan dapat dipadankan dengan istilah lahan. Lahan ialah 

keseluruhan lingkungan alamiah dan budaya yang di dalamnya dilangsungkan kegiatan 

berproduksi (Sopher & Baird, 1978). 

 

Pengertian Sumberdaya Alam 

Kecuali manusia dan hasil rekayasanya yang menyatu dengan lingkungan, 

komponen lingkungan lainnya disebut sumberdaya alam. Sumberdaya alam ialah segala 

sesuatu persediaan bahan atau barang alamiah yang dalam keadaan sebagaimana 

                                                            
1  Makalah disajikan dalam Seminar Nasional bertema Arah dan Kebijakan Pembangunan yang 

Berkelanjutan Dalam Upaya Optimalisasi Sumberdaya untuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. 
Ddiselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Geografi UGM. 30-31 Juli 1992. Yogyakarta. 
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ditemukan diperlukan manusia (Randall, 1987), atau yang dengan suatu upaya tertentu 

dapat dibuat bermanfaat bagi manusia (Menard, 1974). Dalam keadaan mentah, 

sumberdaya dapat menjadi masukan ke dalam proses menghasilkan sesuatu yang berharga, 

atau dapat memasuki proses konsumsi secara langsung sehingga mempunyai harga 

(Randall, 1987). 

Menurut pandangan ekonomi, sumberdaya ditakrifkan dengan konsep keterbatasan 

(scarcity). Sesuatu yang tidak terbatas bukan sumberdaya. Sumberdaya bermatra ganda, 

yaitu kuantitas, kualitas, waktu dan ruang (Randall, 1987). 

Menurut bahan penyusunnya, sumberdaya alam terpilahkan menjadi sumberdaya 

mineral (air, tanah, udara, cebakan bahan tambang, cebakan energi) dan sumberdaya hayati 

(masyarakat hewan dan tumbuhan). Menurut perilakunya pada penggunaan lumrah, ada 

sumberdaya yang bersifat terbarukan (air, tanah, udara, masyarakat hewan dan tumbuhan) 

dan ada yang bersifat takterbarukan (cebakan bahan tambang dan energi nuklir). Akan 

tetapi pada penggunaan lewat batas, sumberdaya terbarukan dapat berperilaku 

takterbarukan dalam hitungan waktu generasi manusia, karena laju penggunaan melampaui 

laju pemugaran diri sumberdaya alam berangkutan. 

 

Pengertian Keterlanjutan 

The World Conservation Strategy tahun 1980 telah menakrifkan konsep 

pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan kini tanpa 

menutup kemungkinan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka" (SCOPE, 

1990). Konsep ini dapat dijabarkan dengan diberi konotasi ekonomi menjadi "suatu pola 

pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan kebendaan kini tanpa memberikan 

dampak negatif kepada sumberdaya fisik yang ada, yang acapkali berjumlah dan 

berkemampuan terbatas, sehingga tidak membahayakan kepasitas dan potensi 

pembangunan masadepan untuk memuaskan aspirasi kebendaan dan kelingkungan 

generasi medatang" (Shindo, 1990). 

Konservasi merupakan suatu faktor keterlanjutan yang mutlak. Dalam hal 

sumberdaya terbarukan, konservasi menjamin kemalaran (continuous) berfungsi 

sumberdaya tersebut. Tujuan ini dapat dicapai lewat penggalakan semua proses mendaur 

alami dan perekaan teknik pendaurulangan limbah dan sisa produksi. Dalam hal 

sumberdaya takterbarukan, konservasi memperpanjang umur berguna sumberdaya dengan 

jalan mengekonomiskan dan menganekaragamkan penggunaannya. 
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Konsep Konservasi 

Sehubungan dengan sumberdaya terbarukan, konservasi berarti menjaga 

sumberdaya menurut asas yang akan menjamin secara abadi manfaat ekonomi, sosial dan 

psikologi setinggi-tingginya bagi masyarakat (disadur dari Donahue dkk., 1977). Jadi, 

konservasi berkaitan dengan fungsi. Hal ini berbeda secara mendasar dengan preservasi 

yang bertujuan mempertahankan bentuk. 

Apa yang perlu dikonservasi dan bagaimana menjalankannya bergantung pada 

fungsi yang diharapkan dilangsungkan oleh sumberdaya bersangkutan. Sumberdaya lahan 

untuk pertanian memerlukan tindakan konservasi yang berbeda dengan misalnya lahan 

untuk perumahan. Perbedaan kebutuhan akan konservasi dapat menyebabkan terbuatnya 

rencana-rencana yang saling tidak serasi, bahkan penerapan yang saling berlawanan. Untuk 

menghindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan dan untuk menjamin pengamanan 

sumberdaya secara efektif dari pengurasan dan pemburukan, konservasi harus menjadi 

bagian dari suatu hampiran bernalar terhadap penggunaan sumberdaya (Hudson & 

Notohadiprawiro, 1983). 

Konservasi merupakan suatu tindakan yang terencana dan terkoordinasi. Konsep 

konservasi dan keterlanjutan mengandung petunjuk bahwa pengelolaan ruang dan waktu 

mendasari segala kehendak atau kegiatan. Perbedaan kesudahan dari penerapan sistem atau 

teknik konservasi yang berbeda dapat dikatakan karena perbedaan kecocokan sistem atau 

teknik untuk mengelola ruang dan waktu secara benar. Budjang dkk. (1990) telah 

mengajukan suatu postulat, berdasarkan pengamatan etnologi mereka di Jambi, bahwa 

konservasi dan pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh kecenderungan perubahan 

teknologi tradisional ke teknologi modern. Di dalam konteks pengelolaan ruang dan waktu, 

konotasi "tradisional" dan "modern" hendaknya diperbandingkan menurut cara mengenali 

ruang dan waktu. 

 

Pengelolaan Lingkungan 

Tekanan atas sumberdaya alam untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan 

manusia, khususnya atas lahan untuk produksi bahan pangan dan sandang, sebagai 

konsekuensi pertumbuhan penduduk yang meningkat dan harapan ekonomi yang 

melambung, membebani berat lingkungan aseli. Keprihatinan kembar mengenai 

pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan rupa-rupanya tidak terkawinkan dan 
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tidak tertangani. Akan tetapi persoalan ini dapat diselesaikan apabila pengelolaan wilayah 

mengikuti suatu hampiran menyatu melalui perencanaan bersama oleh semua sektor yang 

berkepentingan, seperti pertanian, kehutanan, industri dan kependudukan, berdasarkan asas 

ekosistem. Cekaman regional di wilayah-wilayah pembangunan yang melaju cepat dapat 

dikurangi dengan pengelolaan yang menggunakan hampiran regional dan menerapkan 

kebijakan regional pada penggunaan lingkungan (Anom., 1990a). 

Pengelolaan regional dengan hampiran menyatu dan perencanaan bersama dengan 

asas ekosistem memerlukan jabaran operasional dengan kriteria yang memungkinkan 

campur tangan teknis, sosial, ekonomi dan politik dapat dirancang untuk mencapai 

keterlanjutan. Untuk ini masyarakat harus merumuskan kebijakan dan campur tangan yang 

memenuhi empat kriteria dasar, yaitu (1) efisiensi ekonomi, (2) keadilan, (3) kesehatan 

lingkungan, dan (4) berdikari (endogenous and selfreliant) (Anon., 1990b). 

Lingkungan sebagai suatu sistem sumberdaya alam tergunakan untuk lima macam 

kiblat layanan pokok: (1) bertujuan ekstraktif (penambangan, penggalian), (2) sumber 

masukan untuk proses produksi hayati (pertanian, kehutanan, dll.), (3) menyediakan ruang 

(perumahan, kawasan industri, jalan, dll.), (4) sumberdaya gen dan cagar peninggalan 

alam, dan (5) sanitasi dan penyehatan (pembuangan limbah, taman, dll.). Kiblat layanan 

bermacam-macam ini saling meniadakan (mutually exclusive) menurut pendudukan ruang. 

Ketiadaan kompatibilitas ruang antar kiblat layanan menjadi akar perbenturan penggunaan 

lingkungan yang seringkali berkembang menjadi sangat sengit, mengarah ke pembangunan 

wilayah yang tidak berkelanjutan. Persaingan ruang bahkan timbul pula antar bentuk 

pengunaan di dalam kiblat layanan yang sama, misalnya antara pertanaman pangan dan 

hutan, antara perumahan dan kawasan industri, dsb. 

Untuk meredakan perbenturan kepentingan, pemanfaatan lingkungan perlu 

berkiblat kepada empat asas: (1) kematapan, (2) kefaedahan optimum bagi berbagai 

kepentingan dengan imbangan adil, (3) keterpaduan pengembangan menurut konsep saling 

bernasabah antar bagian lingkungan, membentuk suatu persinambung (continuum), 

khususnya antara bagian hulu yang berlaku sebagai daerah atasan (commanding area) dan 

bagian hilir yang berlaku sebagai daerah bawahan (commaded area), dan (4) kelangsungan 

fungsi lindung dan produksi secara berkelanjutan berdasarkan kompatibilitas kinerja 

(compatibility of performance). 

Kebutuhan akan layanan yang hendaknya dijalankan oleh lingkungan dapat berbeda 

dari tempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu. Perbedaan antar tempat sebagainya 
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ditentukan oleh pandangan terhadap lingkungan dan sebagiannya lagi ditentukan oleh apa 

yang disebut loka kesempatan (locus of opportunities), yaitu pilihan-pilihan yang 

tersediakan sehubungan dengan suatu pendapatan tertentu (Alonso, -). Kesesuaian 

lingkungan merupakan faktor loka kesempatan yang kuat. Perbedaan antar waktu muncul 

karena sasaran ekonomi, keinginan sosial dan aspirasi politik bergantung pada waktu. 

Maka penggunaan lingkungan merupakan suatu konsep dinamis mengenai pendudukan 

lingkungan untuk suatu maksud tertentu, yang spesifikasinya bermatra ruang dan waktu. 

Fakta ini perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan. 

Penggunaan lingkungan dapat difahami sebagai suatu pengaturan keruangan atau 

ketentuan mengenai pendudukan lingkungan. Pertanaman lorong, waduk untuk memasok 

air irigasi kepada daerah bawahannya, dan jalur-jalur hijau di dalam daerah permukiman, 

adalah contoh-contoh pengaturan keruangan penggunaan lingkungan. Misal-misal 

pengaturan kewaktuan penggunaan lingkungan ialah perladangan, pergiliran tanaman, dan 

reklamasi hamparan penimbunan tahi tambang (mine tailings) untuk dijadikan lahan 

pertanaman. Perladangan dan pertanaman bergilir merupakan contoh penggunaan 

lingkungan berulang, sedang reklamasi timbunan tahi tambang adalah urutan penggunaan 

yang tidak berbalik atau satu arah. 

Sebagai suatu sistem sumberdaya, atau pembawa ekosistem, harkat lingkungan 

selalu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Oleh karena itu harkat 

lingkungan tidak dapat dinilai semata-mata atas dasar ciri-ciri biofisiknya. Harkatnya 

snagat ditentukan oleh syarat-syarat sosial, perspektif ekonomi dan pertimbangan politik. 

Istilah lingkungan selalu berkonotasi sosio-ekonomi dan budaya. 

Pengelolaan lingkungan tidak lain daripada pengelolaan sumberdaya secara 

terpadu. Sifat sumberdaya menurut bahan penyusunnya dan menurut perilakunya pada 

penggunaan perlu diperhatikan dalam menetapkan cara pengelolaan lingkungan yang 

memadai. Oleh karena macam, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya yang ada di 

suatu wilayah dapat berbeda dengan yang ada di wilayah lain, dan karena kepentingan 

suatu sumberdaya bagi manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, sistem pengelolaan 

lingkungan perlu memiliki kekhasan waktu dan ruang. 
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Beberapa Pengenal Lazim Pengelolaan Sumberdaya 

Kebanyakan persoalan pemutusan penggunaan sumberdaya, pengelolaan, dan 

konservasi harus diselesaikan dalam konteks rumit. Beberapa pengenal (attributes) konteks 

tersebut ialah (Randall, 1987): 

1. Sumberdaya yang menjadi perhatian jangka dekat merupakan komponen sistem yang 

sangat rumit. Upaya mengubah suatu komponen akan menimbulkan perubahan di 

tempat lain dalam sistem tersebut. Pengertian manusia mengenai sistem ini masih 

sangat terbatas sekali, sehingga penghubungan sebab dengan akibat menjadi sulit. 

Maka muncul penggunaan istilah-istilah "tumpahan" (spillovers), "akibat sampingan", 

atau "akibat tidak disengaja" yang menggambarkan betapa terbatasnya pemahaman 

manusia tentang konsep sistem sumberdaya. 

2. Kebanyakan jalur tindakan alternatif mempunyai konsekuensi yang dipandang 

menguntungkan dan merugikan. Karena keterbatasan dasar pengetahuan maka sesuatu 

yang dinyatakan menguntungkan oleh seseorang dapat dianggap merugikan oleh orang 

lain. 

3. Setiap keputusan akan mempengaruhi orang banyak, yang merasakan akibatnya secara 

berbeda-beda dan yang kuasa peransertanya dalam membuat keputusan beraneka 

sekali. 

4. Di dalam setiap masyarakat, keputusan yang berkaitan dengan sumberdaya, baik yang 

dibuat oleh badan swasta maupun oleh badan pemerintah, merupakan hasil suatu 

struktur kelembagaan rumit yang menetapkan hak dan tanggung jawab hukum dan 

dengan demikian memapankan struktur perangsang. Struktur kelembagaan itu bersifat 

dinamis, bermekanisme adaptif, disamping bermekanisme konservatif demi 

kelangsungannya. Maka keputusan pun dapat berubah dalam kaitannya dengan hak dan 

tanggung jawab hukum serta struktur perangsang yang diharapkan kepada perorangan 

anggota masyarakat, dan pada gilirannya akan mengubah keputusan yang dibuat para 

anggota masyarakat. 

Persoalan kebijakan peruntukan sumberdaya bersifat rumit karena mengurusi 

sistem fisik dan biologi yang memang rumit dan yang harus diselesaikan di dalam 

lingkungan sosial dan kelembagaan yang memang rumit pula. Timbul saling pertentangan 

antar tujuan yang sama-sama sah. 
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Keharusan Pelembagaan Kebijakan 

Perencanaan dan koordinasi merupakan soal-soal kelembagaan, bilamana kegiatan 

tersebut berkaitan dengan ujud-ujud yang memakan ruang dan waktu. Telah dikemukakan 

bahwa harkat wilayah ruang-waktu sangat dipengaruhi oleh persyaratan sosial, perspektif 

ekonomi dan pertimbangan politik. Maka dari itu konservasi dan fungsi berkelanjutan 

hanya dapat dicapai dengan tindakan yang terlembaga baik. 

Taylor (1980) merangkum unsur-unsur lembaga sebagai berikut: (1) tindakan 

bersama dalam pembatasan, pembebanan dan perluasan tindakan perorangan (takrif 

Commons), (2) seperangkat kaidah keperilakuan yang mengendalikan suatu pola tindakan 

dan hubungan khusus (takrif Ruttan), dan (3) melibatkan nilai, keyakinan dan perspektif 

sosial-psikologi-politik yang mempengaruhi perilaku orang (takrif Wengert). 

Penataan kelembagaan di dalam rangka pembangunan berkelanjutan dimaksudkan 

memenuhi fungsi-fungsi (1) mengadakan sesuatu keaturan dalam acara kerja, (2) 

mendirikan sistem penyampaian untuk (a) menyalurkan informasi inovatif kepada 

masyarakat, (b) membuka komunikasi menuju ke pembangkitan peranserta masyarakat 

swaniat (self-motivated), dan (c) memasukkan bantuan teknis dan dukungan dana ke 

daerah pedesaan, (3) memajukan upaya meringankan keadaan terlangkaui (bypassed 

conditions) di daerah pedesaan, dan (4) memajukan sistem bapak-angkat dalam masalah 

pedesaan untuk meningkatkan citra politik masyarakat pedesaan. 

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan mengimbangkan pertumbuhan ekonomi 

dengan keadilan sosial, dan melengkapi keputusan dari atas dengan keinginan dari bawah. 

Pengaturan kelembagaan adalah pokok dari keberhasilan pembangunan karena hal itu 

menyediakan prasarana bagi pengambilan langkah yang berurutan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan. 

Konservasi lahan merupakan investasi jangka panjang dalam pengembagan lahan. 

Skala waktunya lebih panjang daripada yang dapat berlaku pada petani kecil. Orang 

dengan keluarga lapar tidak mempunyai waktu untuk mengkhawatirkan berapa banyak 

tanah yang tertinggal dalam waktu satu pelita. Berkaitan dengan ini timbul pertanyaan 

siapa yang harus membayar biaya konservasi. Ini sulit dijawab. Dapat dijawab negara yang 

berwajib menanggungnya kerena konservasi sumberdaya menyangkut kepentingan seluruh 

bangsa. Juga tidak masuk akal mengharapkan petani kecil membayar sekarang untuk 

mempertahankan lahan bagi keturunannya, suatu kemewahan yang dia tidak dapat 

menanggungnya. Jawaban lawannya ialah tidak akan adil mengharuskan penduduk kota 
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atau pengusaha industri membayar bagi perbaikan nasib petani. Diperlukan suatu 

penyelesaian kompromi antara kedua jawaban ekstrim tadi, dan ini sekali lagi adalah soal 

kelembagaan (Hudson & Notohadiprawiro, 1983). 

Konservasi dan pembangunan berkelanjutan adalah kiblat akal. Ini berarti bahwa di 

pihak pemerintah kiblat ini harus dijabarkan menjadi suatu niat politik panggah 

(consistent) untuk menciptakan suatu keadaan sosio-ekonomi yang membantu 

menumbuhkan pandangan percaya diri akan haridepan semua orang. Nalarnya harus dicari 

dalam kompatibilitas berfikir antar golongan kepentingan yang berbeda. Dalam banyak 

hal, terutama di negara-negara sedang berkembang, memapankan konservasi dan mencapai 

pembangunan berkelanjutan memerlukan reformasi kelembagaan. Hal ini dapat melibatkan 

pemikiran ulang tentang nilai-nilai sosial dan tata hidup. 
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