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Dampak Atas Lingkungan 

Bagian terbesar dampak atas lingkungan berasal dari cara menggunakan sumberdaya 

pada masa lampau dan masa kini. Dampak atas lingkungan yang disebabkan proses alam 

seperti gempa bumi, letusan gunung api, longsoran lahan, banjir dan kekeringan karena 

pergeseran iklim, tsunami, dsb., meskipun sering menimbulkan kerusakan seketika sangat 

besar, namun akibat yang membekas atas keseluruhan kehidupan manusia secara 

proporsional kalah penting. 

Cara menggunakan sumberdaya yang membahayakan atau merusak lingkungan dapat 

berlangsung karena keterbatasan IPTEK yang dikuasai, kealpaan, atau keterpaksaan karena 

tekanan kebutuhan berkenaan dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Apa 

pun faktornya, semuanya terpulangkan kepada persoalan kebajikan pihak yang 

berwewenang dan bertanggung jawab atas penggarisan kebijakan dan penentuan serta 

pengambilan keputusan. Mengapa kita sampai tertinggal dalam IPTEK, khususnya dalam 

rekayasa ekologi, mengapa kita biarkan kealpaan menguasai alam pikiran masarakat, dan 

mengapa kita tidak berdaya melawan keterpaksaan, adalah pertanyaan-pertanyaan 

mendasar yang patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri. 

Kealpaan dapat merupakan hasil pelecehan IPTEK sebaliknya, pendewaan IPTEK 

secara membuta. Kita telah menjadi saksi kontradiksi perbuatan teknologi atas umat 

manusia. Teknologi telah membunuh berjuta-juta manusia, mendatangkan kesusahan 

kepada masarakat secara keseluruhan, dan menyebabkan kemiskinan pada masa perang. 

Akan tetapi orang juga menikmati kehidupan beradab dan kesejahteraan degan teknologi 

pada masa damai. Fakta ini menunjukkan bahwa peran yang harus dijalankan oleh 

teknologi ditentukan oleh orang sendiri yang mempunyai kekuasaan dan kesempatan 

memerintah teknologi tertentu untuk menghadapi suasana khusu atau menangani keadaan 

                                                 
1 Disajikan dalam Seminar Nasional Konservasi Hutan, Tanah dan Air dalam rangka peringatan Dies Natalis 

UGM ke-44 dan penutupan Pelatihan Konservasi Hutan, Tanah dan Air. PPLH-UGM-Proyek 
Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Ditjen Dikti Depdikbud. Yogyakarta, 13 November 1993 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 2

khusus. Teknologi bukanlah sesuatu yang netral. Teknologi diciptakan dan dikembangkan 

sebagai faktor perantara kepentingan dan keinginan masarakat dengan sumberdaya dan 

lingkungan. 

 

Proses Dampak 

Dampak terjadi karena penggunaan sumberdaya yang salah atau oleh limbah dan sisa 

proses yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Penggunaan sumberdaya yang salah 

menimbulkan erosi, sedimentasi yang merusak, penggaraman tanah dan air, penggersangan 

lahan (desertification), banjir, dsb. Limbah dan sisa proses menimbulkan pengotoran 

(contamination) dan pencemaran (pollution) atas udara, tanah dan air. Dampak menyebar 

dan meluas cepat lewat udara (angin) dan air (aliran). Penyebaran dan peluasan dampak 

lewat tanah langsung berjalan sangat lambat. Akan tetapi tanah dapat bertindak sebagai 

penyimpan zat atau bahan pencemar atau pengotor selama waktu lama dan dengan 

demikian menjadi sumber dampak yang nantinya akan tersebar lewat udara atau air. Zat 

pencemar yang tersimpan dalam tanah juga dapat menyebar lewat serapan tanaman 

bersama dengan panenan yang diangkut dan digunakan di tempat-tempat lain. Kalau zat 

pencemar diserap tanaman pangan atau pakan, akan dapat menimbulkan pencemaran 

dakhil (internal pollution) atas orang atau ternak di mana-mana tempat memperjual-

belikan bahan pangan atau pakan tersebut. Sumber pencemaran dakhil lebih sulit dilacak 

daripada sumber pencemaran lewat udara dan air. 

Disamping dampak yang bersifat kebendaan (material), ada pula dampak yang 

bersifat niskala (immaterial) yang tidak kalah berbahaya. Dampak niskala terjadi oleh 

peresapan gagasan, pandangan hidup atau ajaran ke dalam alam fikiran orang dan 

kemudian menyebar dan meluas lewat proses komunikasi. 

Pencemaran dapat datang dari sumber-pasti (point source pollution), misalnya dari 

saluran pembuang limbah pabrik, atau datang dari sumber-baur (nonpoint source 

pollution), misalnya dari aliran limpas (runoff) lahan pertanian. pencemaran sumber-pasti 

(PSP) secara nisbi lebih mudah ditangani karena titik pelepasan bahan pencemar jelas dan 

susunan bahan pencemar terbatas keanekaannya. Pencemaran sumber-baur (PSB) lebih 

sulit ditangani karena titik pelepasannya dan titik asalnya berada di mana-mana, dan 

susunan bahan pencemar sangat beraneka. 

Ada dampak yang tinggal di tempat dampak itu ditimbulkan, misalnya pemampatan 

tanah oleh alat-alat berat dalam pembukaan lahan atau penggaraman tanah oleh sistem 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 3

irigasi yang dirancang tanpa memperhitungkan neraca air pada antarmuka (interface) 

atmosfer-tanah. Ada dampak yang diekspor ke tempat lain dari tempat asalnya, misalnya 

erosi di hulu mengekspor dampak sedimentasi ke hilir atau asap kendaraan bermotor dari 

jalur jalan diekspor ke kawasan pertanian atau permukiman sepanjang jalur jalan. Kawasan 

yang mengimpor dampak menghadapi persoalan serupa dengan yang terkena PSB. 

 

IPTEK Lingkungan 

Pada dasarnya IPTEK lingkungan diciptakan dan dikembangkan untuk 

menghilangkan salah-guna sumberdaya, dan menghilangkan sifat pengotor atau pencemar 

limbah atau sisa proses. Dalam perkembangan akhir-akhir ini teknologi menghilangkan 

sifat pengotor atau pencemar  disekaliguskan dengan pemanfaatan ulang (reuse) atau 

pendauran ulang (recycling) limbah atau sisa proses. Dengan demikian IPTEK lingkungan 

sekarang memadukan tujuan ekologi dengan tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi 

dimaksudkan memberikan perangsang (incentive) kepada upaya melindungi dan 

menyelamatkan lingkungan. Pengolahan limbah atau sisa proses tidak lagi dianggap suatu 

keterpaksaan yang memberati perusahaan. Pemberatan juga berkurang karena tidak seluruh 

kegiatan pengolahan limbah harus dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang menghasilkan 

limbah. Di Amerika Serikat sedang berkembang pabrik-pabrik yang khusus mengolah 

limbah. Pabrik-pabrik yang paling maju perkembangannya ialah yang mengolah limbah 

organik menjadi kompos menggunakan teknologi tinggi. Ada yang milik pemerintah 

daerah, swasta, dan patungan antara pemerintah daerah dan swasta. Kompos begitu laku di 

Amerika Serikat sehingga ada perusahaan swasta yang berani menanam modal sebesar 

US$ 9,4 juta mencakup biaya konstruksi, penelitian dan konsultasi (Anon. b, 1993). 

Pasokan kompos potensial dari limbah kota, "sewage sludge", limbah hortikultur, 

dan limbah pertanian ialah 51 juta ton setahun. Sumber kompos potensial terbesar ialah 

limbah kota dengan pasokan sebesar 30 juta ton setahun (Buhr, dkk., 1993). Pengomposan 

limbah di AS mempunyai prospek yang sangat baik, yang tidak saja berguna menyehatkan 

lingkungan, akan tetapi juga bermanfaat mengembangkan dan menjaga selimut hijau bumi. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 4

Permintaan potensial akan kompos di AS sangat besar. Dengan hitungan dlam radius 

80 km sekeliling 190 kota-kota terbesar, kebutuhan tiap sektor dalam jutaan m3 setiap 

tahun ialah: 

Peruntukan Jumlah (juta m3) 
Pertanian  684 
Silvikultur 80 
Produksi "turf" 15 
Jual eceran untuk keperluan rumah tangga 6 
Persemaian lapangan 4 
Pertamanan, lapangan rumput 3 
"Landscaping" 2 
Penimbun akhir "landfill" 0,5 
Reklamasi tambang terbuka 0,2 
Jumlah 794,7 
Setara dengan (juta ton)         500      

 

Untuk memupuk tanaman pangan dan pakan perlu diperhatikan kandungan kompos 

limbah padat kota akan logam-logam berat yang beracun. Kandungannya berbeda-beda 

menurut asal daerahnya. Yang berasal dari Negeri Belanda mengandung semua logam 

berat beracun meskipun tidak semua berkadar tinggi. Yang berkadar tinggi ialah Cu, Ni, 

Mn, Zn, Pb dan Cr, masing-masing 630, 110, 400, 1650, 900 dan 220 mg kg-1 bahan 

kering. Yang dari AS ada dua macam. Yang satu hanya mengandung Cu dan Zn, masing-

masing 100 dan 1500 mg kg-1 bahan kering, dan yang lain mengandung CU 200, Mn 300, 

Zn 500 dan Cd 100 mg kag-1 bahan kering (He, dkk., 1992). 

Pengomposan limbah padat kota dipercayai jauh lebih bermaslahat daripada 

penggunaannya untuk menimbun lahan rendah (landfilling), terutama dilihat dari segi (1) 

biaya operasional secara potensial lebih rendah, (2) hasil akhir lebih berguna, dan (3) 

menurunkan pencemaran udara dan air tanah. Maka pengembangan pabrik kompos sangat 

cepat di AS. Pada tahun 1989 ada 7 fasilitas pengomposan yang bekerja. Pada akhir 1990 

sudah ada 13 yang bekerja dan 10 sedang dibangun (He, dkk., 1992). 

Kerjasama antar pemerintah daerah yang bertetangga dalam mengolah bahan yang 

dapat didaur-ulangkan ternyata dapat menghemat biaya operasi. Bahan yang dapat didaur-

ulangkan dikumpulkan dari kawasan permukiman kota dan desa berupa kertas, kaos, 

logam dan plastik. Kertas diolah menjadi serabut. Kertas koran dirajang untuk membuat 

alas kandang ternak. Kaos ditumbuk halus, logam dipisahkan dan plastik dibutirkan. Hasil 

olahan ini dijual kepada pabrik pembuat barang jadi. Dengan regionalisasi pengolahan 
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limbah, pabrik dapat bekerja pada skala besar yang dapat menurunkan biaya mengolah tiap 

ton bahan limbah, sehingga pabrik dapat bekerja secara ekonomis (Bixby & Philips, 1993). 

Serasah kandang unggas yang sudah tidak digunakan masih dapat dimanfaatkan 

untuk pupuk dan tambahan pakan sapi.  Serasah kandang unggas merupakan campuran 

bahan alas dan kotoran unggas. Serah kandang unggas merupakan sumber protein murah 

untuk pakan, terutama pada masa-masa kekeringan (Collins, dkk., 1993). 

Selama 20 tahun yang lampau kebanyakan upaya mengendalikan pencemaran atau 

pengotoran air diarahkan ke pengurangan titik-titik pelepasan air permukaan. Cara ini 

hanya dapat diterapkan pada pelepasan dari sumber-pasti (point source). Pengendalian 

semacam ini tidak dapat diterapkan pada pelepasan dari sumber-baur (nonpoint source), 

seperti aliran limpas tercemar dari kawasan kota, lahan pertanian, petak penyulang ternak 

(animal feedlet), jalan, tambang yang telah ditinggalkan, lahan silvikultur, dan kegiatan 

konstruksi. Untuk mengendalikan pencemaran dari sumber-baur dapat digunakan lahan 

basah, baik yang alami maupun yang dibuat (Baker, 1992). 

Fungsi pembersihan air lahan basah bergantung pada empat komponen pokok, yaitu 

vegetasi, tiang air, substrat, dan ppopulasi mikrobia. Fungsi pokok vegetasi dalam lahan 

basah ialah menciptakan lingkungan tambahan untuk populasi mikrobia. Batang dan daun 

di dalam tiang air menghalangi aliran air, berarti memudahkan sedimentasi, dan 

menyediakan sejumlah besar luas permukaan bagi penempelan mikrobia dan merupakan 

permukaan selaput tipis yang reaktif. Tumbuhan air juga memasok udara (oksigen) kepada 

substrat, menciptakan lingkungan  aerob dalam substrat yang meningkatkan kegiatan 

reaksi-reaksi kimia dan biologi. Fungsi jasad renik ialah menguraikan zat-zat pencemar 

dan menjadi predator atas organisme patogen. Substrat yang berupa tanah, pasir atau 

kerikil menyediakan permukaan reaktif untuk menjerap ion dan untuk penempelan 

populasi mikrobia. Tiang air mengangkut zat-zat  dan gas-gas ke populasi mikrobia, 

mengangkut pergi hasil-hasil rombakan, dan menyediakan lingkungan dan air untuk proses 

biokimia yang dijalankan oleh tumbuhan dan mikrobia (Hammer, 1992). 

Pembangunan lahan basah dapat dikerjakan dengan memugar lahan basah alami agar 

berfungsi lagi atau berfungsi lebih baik. Dapat juga dengan membuat di tempat yang tidak 

ada lahan basah alami. Lahan basah dapat dibuat dengan membendung suatu penggal alur 

sungai yang sebagian alirannya pada waktu aliran besar disalurkan melangkaui (bypassing) 

lahan basah. Dapat juga dibuat di cekungan di belakang tanggul alam sungai yang 

memperoleh air sewaktu musim banjir, dengan pompa, atau denan saluran yang dibuat 
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menyudet sungai di suatu titik hulu. Apapun konstruksinya dan rancangan 

bentanglahannya, lahan basah buatan harus memenuhi persyaratan ekologi yang sehat 

(Mitsch, 1992). Penggunaan lahan basah untuk pembersihan air dari sumber-baur termasuk 

rekayasa ekologi, yang merupakan IPTEK baru dalam konservasi lingkungan. 
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