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Pagi, siang, sore, malam. Rasanya waktu berjalan begitu cepat. Masih 
mendamba euforia di awal tahun, namun kini akan beranjak menuju akhir. 
Kalau melihat perjalanan ke belakang, seperti sedang memergoki ironi karena 

penuh dengan setumpuk kekesalan dan penyesalan. Baiklah, simpan baik-baik masa 
lalu sebagai pelajaran, artinya jangan dibiarkan kesalahan yang sama untuk terulang.  

Sepenggal kisah ini terjadi semasa proses pengerjaan majalah. Kami sadar, 
untuk mencapai suatu tujuan memang perlu segala pengorbanan: waktu, pikiran, 
dan tenaga. Mungkin ini cara semesta untuk mengingatkan pentingnya menghargai 
waktu, dengan mengatur jadwal dan kerja keras dalam mencapai tujuan. 

Walaupun waktu kian menipis dan tenaga hampir memudar, berserpih-serpih 
harapan telah disatukan. Hampir tiap malam kami berkumpul untuk berpikir, 
mencari informasi, dan berdiskusi, demi merumuskan sajian pengetahuan bagi 
masyarakat. Sampai kami sepakat untuk membahas sederet persoalan mengenai 
kualitas udara di Indonesia yang semakin memprihatinkan.

Sepanjang tahun 2019, persoalan udara bersih menjadi sorotan khalayak ramai, 
mulai dari anak sekolah hingga aktivis lingkungan membicarakannya. Kali ini, 
Majalah Indikator Nomor 51 Tahun XXXIII Edisi Khusus Darurat Kualitas Udara 
di Indonesia akan membahasnya lebih mendalam. Kami menyajikan persoalan 
kualitas udara dari berbagai sisi yaitu kesehatan, ekonomi, ekosistem, hukum, 
dan tata ruang kota. Tidak tanggung-tanggung, pembahasan ini disuguhkan 
melalui artikel ilmiah populer dengan analisis dari penulis yang ahli di bidangnya. 

Kami juga menyuguhkan menu pelengkap lainnya, tentu sarat akan 
pengetahuan dan juga hiburan. Di antaranya ialah rubrik Sastra, Resensi, 
Sosok, Indifoto, Kolom, dan lainnya. Inilah persembahan kami bagi bangsa 
dalam menerbitkan produk pengetahuan berkualitas. Selamat membaca!
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Sejak awal peradaban, umat manusia telah berpikir tentang fenomena ‘aneh’ yang terjadi di cakrawala. Pada 
abad kelima sebelum masehi, para filsuf mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Akhirnya proses penjelas
an fenomena itu melahirkan ilmu pengetahuan tentang meteorologi (atmosfer) dan klimatologi (iklim). Iklim 

dan cuaca merupakan fenomena alam yang serupa tetapi dengan pengertian yang berbeda dalam kurun waktu
nya. Cuaca merupakan gambaran tentang kondisi atmosfer di suatu daerah dalam kurun waktu satu hari. Terdapat 
lima unsur yang memengaruhi cuaca, yakni tekanan, kelembapan, curah hujan, angin, dan suhu. Kelima unsur terse
but bekerja untuk mencapai stabilitas iklim. Mengingat, iklim ialah ratarata dari cuaca yang diamati selama 30 tahun. 

Merujuk Ensiklopedia Sains, atmosfer terdiri dari campuran bermacammacam gas atau senyawa kimia yang 
menyelubungi seluruh permukaan bumi. Para ilmuwan juga menjelaskan bahwa iklim dan cuaca termasuk di dalam ba
gian atmosfer. Keduanya pun juga memiliki keterhubungan satu dengan lainnya. Konsekuensi logis dari keterhubungan 
 keduanya adalah terlindunginya seluruh unsur abiotik maupun biotik yang ada di planet bumi. Oleh karenanya, para ilmuwan 
berharap hasil temuan tentang kondisi atmoster di suatu daerah dalam kurung waktu tertentu bersifat stabil dan sustain.

Pada bulan Agustus tahun 2015, terdapat 193 negara yang terhimpun dalam Perserikatan  BangsaBangsa 
(PBB) membentuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB berisi tujuh belas tujuan dengan 193 tar
get ketercapaian. PBB menyepakati agenda pembangunan dunia ini untuk mengatasi kemiskinan,  kesenjangan, 
dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Bagi dunia, merawat planet bumi adalah keniscayaan. 

Para peneliti dan pemimpin dunia tidak bisa membantah bahwa dewasa ini cuaca dan iklim semakin tak terpo
la, alias kacau. Umat manusia bertanggung jawab atas hal tersebut. Dunia telah mencatat manusia sebagai agen pemba
kar bahan bakar terbesar melalui: (1) proses indutrsi; (2) penggunaan produk; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) penggu
naan lahan; (6) limbah; dan (7) energi. Aktivitas tersebut merupakan biang keladi dari ketidaksehatan atmosfer bumi. 

Aktivitas pembakatan yang terjadi di bumi mengahasilkan senyawa kimia berbahaya yang membuat atmosfer bumi 
menjadi kacau. Senyawa berbahaya tersebut adalah karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4),  sulfur 

dok.istimewa

“The emissions rise in the atmosphere and trap the heat from the sun. This causes global 
warming that leads to extreme weather conditions with death and destruction 

as a  consequence.”

Presiden Indonesia Joko Widodo:  
Berambisi dengan Kontradiksi
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 heksaflordia (SF6), perflorocarbon (PFC), hidrofluorokarbon 
(HFCs) dan unsur lainnya. Alhasil, siklus panas bumi yang 
 seharusnya bergulir secara sempurna terjebak di dalam atmos
fer. Fenomena inilah yang disebut sebagai efek rumah kaca. 

Keniscayaan yang dibasiskan atas keyakinan  untuk 
merawat planet bumi dengan pengelolaan cuaca dan 
iklim tidak berhenti pada bulan Agustus 2015 saja. Se
bagai bukti keseriusan pemimpin dunia, terdapat agenda 
spesifik dalam kegiatan politik internasional dunia  yakni 
 Conference of the Parties (COP) yang  ditindaklanjuti 
hingga sidang ke21. Aksi yang harapannya nyata ini pun 
 bergerak cepat. Hal ini ditandai dengan  diselenggarakannya 
COP21, empat bulan setelah ketetapan TPB. 

Hasil dari sidang ke21 COP yang diadakan di Paris pada 
Desember 2015 lalu, melahirkan perjanjian iklim internasio
nal pertama. Pada dasarnya, perjanjian ini merupakan komit
men bersama negara yang terlibat untuk mencegah keburu
kan dari gas rumah kaca (GRK). Target yang ingin dicapai 
dari perjanjian ini ialah menekan kenaikan suhu bumi hing
ga 1,5°C sampai 2°C di atas suhu pada masa  praindustrial. 
Upaya ini diharapkan akan secara signifikan  mengura ngi 
risiko dan dampak merugikan dari perubahan iklim.

Indonesia telah menunjukkan komitmen  dengan 
 menandatangi Paris Agreement pada tanggal 22 April 
2016 di  New York, Amerika Serikat.  Negara yang 
 telah  menandatangani perjanjian  multilateral ini memi
liki  kewajiban untuk  menetapkan target  capaian 
penurunan GRK, melalui dokumen  Kontribusi Penurunan 
 Nasional (KPN). Dokumen tersebut juga  wajib di
laporkan  kepada PBB. Kewajiban ini berlandaskan 
atas kesepahaman pemimpin dunia akan pen tingnya 
 negara untuk menyelesaikan problem perubahan iklim.

Pada tahun 2010, pemerintahan Presiden Susilo 
 Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya telah menetapkan 
target penurunan GRK. Target SBY mengandaikan tahun 
2020, GRK di Indonesia turun sebesar 26% (2444 MtCO2). 
Sebelum mencapai target tersebut pemilihan presiden su
dah terjadi dan tongkat kepemimpinan pun beralih. Per
gantian antar rezim tidak lama membuahkan harapan baru 
untuk isu sentral perubahan iklim. Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) pada tahun 2016 mematok target baru penurunan 
GRK dan memperpanjang tahun capaian melalui doku
men resmi KPN. Angka yang dipatok sebesar 29% (2,869 
MTCO2e) pada tahun 2030 dengan usaha mandiri dalam 
negeri. Selain usaha sendiri,  pemerintah juga memutus
kan untuk mematok target lain yakni 41% dengan bantuan 

 internasional. Inisiasi penetapan target baru  Jokowi yang 
ambisius ini dilatarbelakangi atas penghormatan terhadap 
komitmen internasional. Target ini menjadi kunci dalam 
menyukseskan agenda internasional menekan suhu bumi 
hingga 1,5°C sampai 2°C di atas suhu di masa praindustrial.

Selama target berjalan, Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan  Kehutanan (KLHK) pernah melaporkan penurunan 
10,7% (1058 MTCO2e) pada tahun 2016, dan tahun selanjut
nya 24,4% (2414 MTCO2e) dari target 26%. Adanya klaim 
tersebut lalu dibantah oleh World Research Institure. Data 
yang dikeluarkan oleh KLHK dianggap tidak terverifikasi. Tak 
hanya itu, terdapat hipotesis lainnya yang menyatakan bahwa 
bila pengelolaan GRK dilaksanakan dengan baik, maka panas 
bumi dan terlebihnya di Indonesia juga pasti akan berkurang. 

Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan  Geofisika 
menyatakan bahwa banyak fenomena  anomali suhu 
 negatif  mayoritas berada di provinsi Indonesia.  Organisasi 
 Meteorologi  Dunia dan Climate Action Tracker (CAT) juga 
menyatakan suhu di wilayah  Indonesia sudah dan akan sema
kin memanas. CAT dalam laporannya, pada bulan Desember 
2019 menemukan bahwa Indonesia dalam tingkatan suhu  lebih 
panas dari masa praindustrial sebesar 3,0°C hingga 4,0°C. 
 Besaran suhu ini menandakan rezim Jokowi dua kali lipat 
tertinggal dari komitmen politik Paris Agreement tahun 2030. 

Kondisi anomali cuaca dan kenaikan suhu dapat di
jelaskan dengan kebijakankebijakan yang diambil selama 
 pemerintahan berjalan. Salah satunya adalah pada Oktober 
2019 yang lalu, pemerintah ingin menyumbat keran impor 
dan menghentikan penggunaan batu bara, serta mengganti
nya dengan energi baru terbarukan (EBT). Akan tetapi, kebi
jakan pemerintah Jokowi yang dikeluarkan oleh  Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai penuh 
kontradiksi. Pengalihgunaan energi konvensional ke EBT 
seharusnya menjadi fokusan dari Kementerian ESDM. 

Hasil analisis dari Carbon Brief (CB) yang bertem
pat di Inggris pada tahun 2017, hanya sekitar lebih dari 
5%  listrik Indonesia yang berasal dari energi terbarukan 
 de ngan panas bumi sebagai penyumbang terbesar. Pada 
2018,  angka ini naik menjadi 12,3%. Pemerintah pun telah 
menetapkan target untuk meningkatkan porsi penggunaan 
EBT pada produksi listrik menjadi 23%  pada tahun 2025. 

Kesulitan dalam meningkatkan proporsi penggunaan 
EBT dalam produksi listrik adalah akibat dari penggunaan 
batu bara yang masih sebagai penopang listrik di  Indonesia. 
Kenyataannya, Indonesia ‘dianugerahi’  keunggulan 
 komparatif dalam produksi batu bara. Pada tahun 2018 
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saja  Indonesia diberkahi surplus batu bara hingga transaksi 
 ener gi secara keseluruhan menjadi  surplus $USD 8,2 miliar. 

Financial Times menganggap, penerapan kebijakan 
melalui batu bara merupakan cara yang murah dan  mudah un
tuk membantu memenuhi target produksi listrik di  Indonesia. 
Keuntungan yang besar untuk menyelamatkan defisit nera
ca perdagangan membuat 
Indonesia  menggenjot ak
tivitas produksi batu bara 
konvensional. Itulah yang 
menjelaskan, da ripada 
menggunakan  energi ter
barukan, kepemimpinan 
Jokowi justru menjadikan
nya sumber energi utama.

Lantas, jika kembali 
ke permasalahan di awal, 
bagaimana nasib perubah
an iklim? Untuk mencegah 
 instabilitas  ekonomipolitik, 
sekaligus bertanggung 
jawab terhadap ekologi, 
maka kebijakan peme
rintah yang menyumbang 
GRK terkhusus energi ber
bahan bakar fosil harus di
tinjau kembali. Pemerintah harus berani mengambil lang
kah konkret terhadap pengalihan batu bara menjadi EBT.

Pertentangan dua kutub antara ekonomi dan ekolo
gi ini sulit untuk dimengerti oleh pemerintah dan 
 masyarakat. Bila pemerintah tidak paham, maka fung
si pencerdasan kehidupan bangsa pun le nyap. Maka dari 
itu, demi menyiasati persoalan ini, melerai keduanya, ke
jernihan pikiran dibutuhkan. Atmosfer butuh udara yang 
menyehatkan. Artinya, oksigen (O2) sangat di butuhkan 
di bumi pertiwi ini. Sebab sesungguhnya senyawa yang 
wajib dilawan ialah: CO2, N20, CH4, SF6, PFC, HFCs. 

Untuk menciptakan kembali atmosfer bumi yang bersih 
dan sehat, terdapat tiga hal yang bisa diberikan dalam  menyoal 
problem perubahan iklim yang sudah mencapai titik kronis. 
Pertama, ide yang disumbangkan oleh Institute for Energy 
Economics and Financial Analysis (IEEFA), ialah pencabut
an usaha eksplorasi batu bara. IEEFA menyatakan terdapat 
sembilan pertambangan yang bisa dituntaskan dengan subti
tusi EBT. Kemudian yang kedua ialah penghijauan kembali 
hutan. Target Indonesia tahun 2030 ialah 800.000 ha, sedang

kan  capaian pada saati ini baru sekitar 200.000300.000 ha. 
 Terak hir,  dengan melakukan moratorium dan melarang perma
nen konversi hutan primer dan lahan gambut. Usaha  restriksi 
ini harapannya dapat mencegah alih fungsi hutan menjadi 
perkebunan dan dicapai melalui usahausaha pemerintah.

Olokolok tokoh kartun pinokio dari cover majalah 
 Tempo harus disudahi. Satu dekade 
lagi kehormatan  ne ga ra dan bangsa 
Indonesia dipertaruhkan. Seluruh 
unsur abi otik (tanah, air, sinar ma
tahari, udara dan sebagai nya), 
juga biotik (keanekaragaman ha
yati dan manusia), sudah dan pasti 
akan terus merasakan dampak dari 
permasalahan perubahan iklim. 

Kasuskasus kebakaran hutan, 
bencana alam, cuaca ekstrem, 
 pe ningkatan air laut, dan lain sebagai
nya harus dapat  ditanggulangi dan 
diminimalisasi. Segala  fenomena 
alam inilah yang pada akhir nya juga 
menyebabkan gangguan  aktivitas 
ekonomipolitik dan  ekologi. 
 Pemerintah wajib  menanggapi hal ini 
dengan serius, sebab  pe  rubah   an iklim 
yang terjadi di negara  kepulauan 

ini dapat  memperke ruh politik dalam dan luar negeri.
Lima tahun kapal Indonesia berlayar sudah. Presiden 

Jokowi telah menahkodai kapal negara Indonesia dengan 
pembangunan ekonomi yang stagnan di angka 5% melalui 
pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Terlu
nasinya neraca perdagangan akibat surplus hebat Pem
bangkit Listrik Tenaga Uap Batubara berpotensi menjadi 
contoh yang buruk jika tidak diselaraskan dengan kebija
kan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon ala Presiden. 

Pembangunan ekonomi bukanlah hal yang tidak pen
ting, tetapi semua upaya sebuah rezim untuk meningkat
kan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan rakyat se
suai UUD 1945 akan siasia jika pemerintah  meng  a baikan 
perubahan iklim. Tidak akan ada pekerjaan, kesehatan, 
serta pembangunan dalam planet yang mati. Apakah kita 
siap untuk membebankan dosa pada masa  depan  manusia? 
Siapkah kita dicatat sebagai bagian yang  membunuh 
anak semua bangsa? LPM Indikator ber kata  tidak.

LPM Indikator

Indikator/Nabila
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Double Degree untuk Mahasiswa Reguler

Pertanyaan: 
Kenapa informasi double degree tidak terbuka atau 
 kurang transparan terhadap mahasiswa program reguler?

Winda Hafidhah Hanan
Mahasiwa Manajemen  2018

Jawaban:
Bukan tertutup, dulu mahasiswa reguler  susah 

 untuk mengikuti program double degree. Hal ini  karena 
 perbedaan kurikulum program reguler dan  internasional. 
Namun, tahun lalu kami telah  menyamakan  kurikulum 
reguler dan internasional serta mengubah  perjanjian 
dengan universitas partner. Jadi, saat ini  mahasiswa 
reguler bisa mengikuti program double degree. 

Adapun syarat untuk mengikuti program double degree, 
semisal International English Languange Testing System 
 harus sesuai standar, kelengkapan administrasi, dan lainlain. 
Bagi mahasiswa reguler, program double  degree bersifat 
 sukarela. Untuk sosialisasi kami butuh  waktu. Rencana nya 
nanti mahasiswa bisa mengakses  informasi double  degree ini 
melalui buku pedoman dan jurusan  masingmasing.

Abdul Ghofar, SE., MSi, MAcc., DBA., Ak., CA.
     Wakil Dekan I

Formalitas Dosen  Pembimbing Akademik 
di FEB UB

Pertanyaan: 
Apakah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
Brawijaya (FEB UB) memiliki dosen  pembimbing  akademik?

Anita Arumsari
Mahasiswa Akuntansi 2017

Jawaban: 
Ada, ketika semester satu dan tergantung jurusan 

 masingmasing. Namun untuk saat ini, dosen  pembimbing 
akademik hanya sekadar formalitas. Semisal, kalau di 
 fakultas lain mahasiswa wajib meminta tanda tangan dosen 
pembimbing akademiknya untuk pengisian kartu  rencana 
studi, sedangkan di sini masih belum bisa seperti  fakultas 
lain karena belum menemukan mekanisme yang tepat.

Abdul Ghofar, SE., MSi, MAcc., DBA., Ak., CA.
Wakil Dekan I

Indikator/Rafli

Indikator/Rafli

Kunjungi  LPM Indikator di   media  sosial  untuk mendapatkan   informasi  melalui  produk-produk kami.   Pembaca 
juga dipersi lakan   mengir im surat  pembaca serta berkomentar mengenai  kebi jakan atau layanan  publ ik yang 
 berkai tan dengan konten kami.  Surat   pembaca dik i r imkan ke alamat di  bawah dan disertai  ident i tas  pr ibadi

@indiphotograph @lpmindikator @owc2290y@LPMindikator
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Pengawasan LPM Indikator  terhadap 
 Implementasi Kode Etik Jurnalistik

Pertanyaan:
Bagaimana pengendalian internal LPM  Indikator 
 dalam pengimplementasian kode etik jurnalistik?

Muhammad Choiri Ikhsan
Mahasiswa Akuntansi 2017

Jawaban: 
Kode etik jurnalistik ialah etika profesi  kewartawanan 

yang digunakan sebagai pedoman seorang jurnalis 
 dalam berkegiatan atau bekerja. Oleh karena itu,  dalam 
menjalankan profesinya sebagai wartawan, anggota 
 Indikator harus berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Bentuk pengawasan internal Indikator  terhadap 
 implementasi kode etik jurnalistik terbagi  menjadi 
 empat. Pertama,  Indikator melakukan  sosialisasi 
 kepada seluruh  anggota melalui diskusi formal yang 
membahas  mengenai isi  pasalpasal dari kode etik. 

Kedua yaitu  pengawasan oleh pihak redaksi  kepada 
 Indiers ( sebutan untuk  anggota  Indikator) terhadap  beberapa 
tahapan yang  disebut dengan manajemen redaksi.  Manajemen 

Redaksi berkenan menerima tulisan ilmiah populer, kolom, esai, kartun, foto, maupun artikel di bidang 
ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama. Naskah diketik dengan format Microsoft Word sesuai keten-
tuan yang diberikan oleh Redaksi Indikator lalu dikirimkan ke alamat di bawah. Kiriman harap disertai iden-
titas lengkap. Redaksi Indikator berhak menyunting tulisan tanpa mengurangi maksud dan tujuan tulisan.
SEKRETARIAT: Lt. II Gedung Aktivitas Kemahasiswaan FEB UB. Jl. M.T. Haryono 165, Malang 
65145. Website: www.lpmindikator.feb.ub.ac.id.  Email: lpmindikator@gmail.com. ISSN: 0853-7143.

Indikator/Rafli

 redaksi ini membantu Indiers dalam  melaksanakan kode 
etik jurnalistik pasal satu, yaitu menghasilkan  berita 
yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Ketiga pemberian kartu identitas, Kartu Pers  Indikator 
(KPI). KPI  diberikan kepada seluruh Indiers yang ber
fungsi sebagai bukti bahwa orang tersebut benar se
bagai anggota  Indikator dan memiliki legalitas untuk 
wawancara. KPI ditujukkan Indiers kepada narasum
ber sebelum melakukan wawancara, ini  merupakan ben
tuk pelaksanaan kode etik jurnalistik pasal dua yang 
berkenaan tentang perilaku profesional wartawan.

Keempat  adalah melalui evaluasi. Setiap produk yang  telah 
Indikator terbitkan akan dilakukan  evaluasi.  Tahap  tersebut 
dimaksudkan untuk meninjau kembali proses  pengerjaan, 
hasil dari pemberitaan, hingga isi berita. Apabila setelah 
 peninjauan ada beberapa hal yang menyalahi kode etik, maka 
akan diperbaiki. Sanksi yang diberikan jika Indiers  tidak 
melaksanakan kode etik jurnalistik berbentuk peringatan.  

        
          

  LPM Indikator
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Pencemaran Udara, Tumbuh Kembang Anak, 
dan Peran Kebijakan Nasional

Menurut Laporan State of Global Air (2019), polusi udara menduduki urutan  kelima 
dari faktor risiko global yang mengakibatkan kematian. Laporan tersebut juga 
memaparkan bahwa Indonesia masuk ke dalam sepuluh negara dengan beban ke

matian tertinggi akibat polusi udara pada tahun 2017. Indonesia berada di urutan keempat 
dengan jumlah korban mencapai 124.000 jiwa per tahun.

Dari sisi harapan hidup, menurut Laporan Air Quality Life Index (AQLI) Maret 2019, 
ratarata penduduk Indonesia dapat kehilangan usia harapan hidup 1,2 tahun dengan tingkat 
pencemaran udara saat ini. Hal itu disebabkan oleh kualitas udara yang gagal mencapai stan
dar pedoman World Health Organization (WHO). Pada beberapa daerah, potensi kehilangan 
usia harapan hidup dapat mencapai empat tahun (Sumatera dan Kalimantan), sementara di 
Jakarta, rata-rata usia harapan hidup berkurang 2,3 tahun.

Salah satu kejadian penting yang menyebabkan meningkatnya pencemaran udara 
 Indonesia adalah kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Berdasarkan Siaran Pers The 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada 24 September 2019, hampir 10 juta anak 
 Indonesia berada dalam risiko polusi udara akibat kebakaran hutan yang terjadi di  Kalimantan 
dan Sumatera. Diestimasikan sebanyak 2,4 juta anak di bawah lima tahun menempati area 
terdampak besar asap dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sejak Juli 2019. Data 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan terdapat lebih dari 46.000 sekolah 
terkena kualitas udara buruk dan berdampak pada 7,8 juta siswa.

Mengacu pada fakta polusi udara tersebut, tergambar bahwa Indonesia berpotensi 
 mengalami penurunan kualitas tumbuh kembang anak. Artikel ini bertujuan untuk memberi
kan gambaran dampak polusi udara tersebut terhadap tumbuh kembang anak dan pentingnya 
peran kebijakan nasional untuk segera mengatasi dampaknya.

Dampak Polusi Udara pada  Tumbuh Kembang Anak
Menurut Gauderman et al. (2007), anakanak yang tinggal dalam jarak 500 m dari jalan 

tol dengan rentang pertumbuhan hingga delapan tahun mengalami defisit substansial vo lume 
ekspirasi. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan anakanak yang hidup seti daknya 
1.500 m dari jalan bebas hambatan. Model bersama menunjukkan bahwa paparan lokal ter
hadap jalan raya dan polusi udara regional memiliki efek yang merugikan dan independen 
terhadap pertumbuhan fungsi paru-paru. Defisit fungsi paru-paru dapat tercapai pada usia 18 
tahun bagi mereka yang tinggal dalam jarak 500 m dari jalan tol.

Temuan serupa diperoleh Baoting He et al. (2019) yang menyelidiki hubungan paparan 
polusi udara dengan fungsi paruparu pada penduduk kelahiran tahun 1997. Penelitian ini 
dilakukan di daerah maju (nonbarat) dengan polusi udara yang lebih terkonsentrasi. Hasilnya 
ditemukan bahwa paparan awal polusi udara dari nitrogren dioksida (NO2) dapat  memiliki 
efek jangka panjang pada fungsi paruparu yang mempengaruhi kesehatan pernapasan 
 epanjang hidup.

Bagi negara berkembang di seluruh dunia, polusi udaranya cenderung lebih buruk dari 
negara maju. Salah satu pengalaman yang dapat menjadi contoh adalah India. Berdasarkan 

Dr. dr. Tubagus 
 Rachmat Sentika, 
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studi Spears et al. (2019), rata 
rata paparan terhadap  ambien 
udara particulate matter 2.5 
(PM2.5) di India cenderung 
tinggi, hal ini dapat berpengaruh 
pada tumbuh kembang anak. 
Spears et al. juga menemukan 
bahwa paparan pada trimester 
akhir kehamilan dan bulan 
bulan pertama  kehidupan dapat 
mempengaruhi defisit tinggi 
badan anak secara signifikan. 

Mengapa anak rentan ter
hadap dampak polusi udara? 
Menurut Laporan UNICEF 
(2017), sistem kekebalan anak 
masih berkembang dan paru 
parunya masih terus  bertambah. 
Dengan setiap napas, anak 
 mengambil lebih banyak  udara 
per unit berat badan dari orang 
dewasa, sehingga mereka 
 meng ambil udara lebih beracun 
per unit berat badan dari orang 
dewasa. Hal ini menggambar
kan bahwa anak lebih berisiko 
meng alami gangguan kesehatan akibat polusi udara diban
dingkan dengan orang dewasa.

Dampak Paparan Polusi Udara pada  Perkembangan 
Saraf dan Otak

Paparan polusi udara dapat berdampak pada pertumbuhan 
kognitif khususnya pada saraf dan otak. D’Angiulli (2018) 
menyimpulkan bahwa polusi udara luar ruangan perkotaan 
adalah ancaman serius bagi perkembangan otak sehat yang 
dapat mengatur kondisi penyakit neurodegeneratif. 

Terkait dengan otak anak, menurut Laporan UNICEF 
(2017), polusi udara berpotensi mempengaruhi otak anak 
melalui beberapa mekanisme. Pertama, bahan partikulat 
dapat menyebabkan peradangan pada saraf dengan  merusak 
penghalang antara darah dan otak, sebuah membran halus 
 tipis yang melindungi otak dari zat beracun. Partikel  polusi 
ultrafine (partikel yang sama dengan atau kurang dari 2,5 
mikron pada diameter) menimbulkan risiko yang sangat 
tinggi. Hal ini dikarenakan partikel tersebut lebih mudah me
masuki aliran darah dan mengalir dari tubuh ke otak. Pada 

orang tua, pemecahan penghalang darah sampai ke otak 
sangat berkaitan dengan penyakit Alzheimer dan  Parkinson. 
Dosis  bahan kimia beracun yang diperlukan untuk  merusak 
otak dalam tahap pertama kehidupan anak jauh lebih rendah 
 daripada yang akan menyebabkan kerusakan pada otak 
 dewasa. Hal ini berarti otak anak lebih berisiko terkena 
dampak polusi udara.

Menurut penelitian Brockmeyer dan D’Angiulli (2016), 
efek polusi udara pada otak berkembang dapat bervariasi 
sepanjang kontinum. Mulai dari efek yang minor, berupa 
defisit subklinis halus dalam fungsi kognitif hingga defisit 
kognitif yang signifikan. Oleh karena itu, dapat di identifikasi 
dengan mudah oleh orang tua dan/atau guru. Hal ini sema
kin memburuk seiring usia anak. Respons kognitif kompleks 
yang dapat terpengaruh meliputi perhatian dan memori 
jangka pendek, kecepatan pengolahan informasi dan fungsi 
eksekusi, abstraksi verbal, visuospatial, serta keterampilan 
motorik.

WHO (2018) menguraikan bahwa beberapa penelitian 
menunjukkan pada paparan polusi udara di masa sebelum 
melahirkan dan sesudah melahirkan dapat memengaruhi 
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perkembangan saraf secara negatif. Hal ini mengarah kepada 
hasil tes kognitif yang rendah serta menyebabkan gangguan 
perilaku seperti autisme dan hiperaktif. Terdapat bukti yang 
kuat bahwa paparan polusi udara ambien dapat memengaruhi 
perkembangan motorik  dan mental anak secara negatif. 

Hasil penelitian Sunyer et al. (2015) menunjukkan anak 
sekolah dengan tingkat paparan polusi udara lalu lintas  lebih 
tinggi, memiliki pertumbuhan kognitif yang lebih kecil 
 seiring berjalannya waktu. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa pencemaran udara terkait lalu lintas di sekolah negatif 
memengaruhi perkembangan kognitif. 

Tantangan Kebijakan Nasional
D’Angiulli (2018) memandang kebijakan berupa aksi 

pencegahan strategis yang mendesak, meminimalkan eks
posur, dan melemahkan dampaknya diperlukan untuk me
lindungi anak dan perkembangan otak mereka. Menurutnya, 
tindakan pencegahan untuk meminimalkan dan melemah
kan eksposur anak tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga 
darurat.  CalderónGarcidueñas et al. (2015) berpendapat 
bahwa efek otak polusi udara pada anak dan remaja harus 
menjadi target kunci kesehatan masyarakat.

Terdapat beberapa cara dalam membangun kebijakan 
 kesehatan masyarakat yang tepat. Menurut WHO (2018), 
pada masa awal kehidupan, di mulai saat kehamilan ada
lah  waktu terbaik untuk  berinvestasi melalui perbaikan 
 lingkungan dan pengurangan paparan polusi pada anak. 
Oleh karenanya diperlukan langkah kebijakan konkret un
tuk  mengurangi paparan polusi udara sejak dini khususnya 
pada target sasaran ibu hamil, bayi, dan anak. Dalam hal ini, 
tenaga kesehatan profesional berperan penting sebagai sum
ber informasi dan pemandu. Peran penting tenaga kesehatan 
bukan hanya mengobati penyakit akibat polusi udara,  tetapi 
juga mendidik keluarga dan pasien mengenai risiko dan 
solusi yang dapat dilakukan. Tenaga kesehatan juga dapat 
mengomunikasikan informasi terkait kepada masyarakat dan 
para pengambil keputusan. 

Hal yang diungkap di atas baik oleh Gauderman et al. 
(2007), Sunyer et al. (2015), CalderónGarcidueñas et 
al. (2015), Brockmeyer dan D’Angiulli (2016), UNICEF 
(2017), WHO (2018), D’Angiulli (2018), Baoting He et al. 
(2019), hingga Spears et al. (2019) menggambarkan tantang
an kritis bagi pembangunan manusia di negara berkembang 
seperti Indonesia. Diperlukan kebijakan khusus terhadap 
penanganan dampak polusi udara terhadap tumbuh kem
bang anak. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami persoalan 

 terkait nutrisi pada anak. Perlu ditelaah kembali sejauh mana 
kebijakan nasional yang ada dapat secara khusus mengenda
likan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi tum
buh kembang anak termasuk faktor pencemaran udara.

Penutup
Berbagai penelitian telah membuktikan secara  gamblang 

efek pencemaran udara terhadap kesehatan, terutama 
perkembangan saraf dan otak anak. Hal itu merupakan bukti 
dan modal dasar dalam membangun suatu kebijakan  nasional 
yang kuat. Sehingga kebijakan itu dapat  mengendalikan 
pencemaran udara dan memastikan anak Indonesia tumbuh 
dalam lingkungan yang bersih dan sehat. 

Di sisi lain, saat ini Indonesia telah memiliki  beragam 
 kebijakan nasional terkait dengan anak dan tumbuh 
kembang nya, antara lain kebijakan Kota Layak Anak dan 
Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). 
 Demikian juga kebijakan nasional dalam rangka pengenda
lian pencemaran udara, Indonesia memiliki kebijakan pro
gram Langit Biru. Namun, hingga saat ini, pengendalian 
pencemaran udara  secara nasional khususnya pengendalian 
dampak nya  terhadap kesehatan anak masih sulit dilakukan 
terlebih  dengan   kejadi an pembakaran hutan beberapa wak
tu terakhir. Sulit untuk memastikan kebijakan pengendalian 
 pencemaran udara yang sudah ada dapat segera mengurangi 
paparan polusi udara pada anak. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu kebijak
an nasional pengendalian pencemaran udara yang multidi
mensional dan terintegrasi dengan kebijakan nasional lain
nya. Termasuk yang terkait dengan anak seperti kebijakan 
Kota Layak Anak, kebijakan 1000 Hari Pertama Kehidupan, 
hingga kebijakan pencegahan stunting yang sedang gencar 
dilakukan pemerintah saat ini. Hal ini krusial untuk segera 
dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan 
nasional (RPJMN) dan global (SDGs), sehingga peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.

Tubagus Rachmat Sentika
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Polusi Udara dan Dampak terhadap Kesehatan

Manusia bernapas sekitar seribu kali dalam satu hari dengan total udara yang dihirup 
dapat mencapai 10.000 liter/hari. Bersama dengan udara masuk ke dalam sistem 
pernapasan juga zatzat polutan seperti debu, gas beracun, mikroorganisme, jamur, 

dan lainlain, semuanya dapat memengaruhi kesehatan manusia.
Polusi udara didefinisikan sebagai zat di dalam udara yang dapat menimbulkan efek bu

ruk terhadap manusia, binatang, tumbuhan, dan material. Polutan berasal dari berbagai sum
ber, dan tiap polutan memiliki khas yang berbeda tergantung komposisi dan karakteristik. 
Polutan udara dibagi menjadi empat kategori yaitu: 1) Polutan gas (SOx, NOx, COx, Ozone, 
Volatile organic compound (VOC)); 2) Polutan organik menetap (dioxin); 3) Logam berat 
(Timbal, Mercury); dan 4) Partikel (Particulate matter).

Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), pencemaran udara di Indonesia, 
khususnya di kotakota besar telah mengalami tingkat yang mengkhawatirkan dibandingkan 
dengan standar WHO. Berdasarkan data yang ada, total estimasi polutan karbon monoksida 
(CO) dari seluruh aktivitas adalah sekitar 686.864 ton/tahun atau 48,6% dari jumlah emisi 
lima polutan. Penyebab dari pencemaran udara itu sekitar 80% berasal dari sektor transpor
tasi, dan 20% industri serta limbah domestik. Sedangkan emisi karbon akibat deforestasi dan 
degradasi hutan sebesar 20%.

Polutan gas umum seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), reactive 
 hydrocarbon (sering disebut sebagai VOC), dan CO terlepas ke atmosfer yang berasal dari 
transportasi dan disebut sebagai polutan primer. Polutan yang terbentuk di atmosfer dan be
rasal dari polutan primer kemudian disebut sebagai polutan sekunder, contohnya yaitu ozon 
(O₃) yang terbentuk dari NO₂ dan hydrocarbon di atmosfer dengan bantuan matahari. 

Kerusakan pada manusia oleh unsur tersebut tergantung pada kelarutan gas, konsentra
si gas, kemampuan gas untuk mengoksidasi, dan kerentanan pejamu (host/manusia). SO₂ 
me rupakan gas yang sangat larut dalam air sehingga bila terhirup oleh manusia dapat me
nimbulkan kerusakan terutama pada saluran napas atas dan kulit. NO₂ dan O₃ merupakan 
gas yang kurang larut sehingga dapat melakukan penetrasi sampai jauh ke dalam paru dan 
menyebabkan kerusakan pada paru bagian dalam. CO merupakan gas yang sangat larut dan 
tidak  mengiritasi dapat masuk ke dalam aliran darah. Toksisitas gas CO dapat berikatan 
 dengan hemoglobin dan menggeser oksigen (O₂) dari ikatannya dengan hemoglobin yang 
pada  akhirnya membuat hipoksia jaringan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Ada tiga cara masuknya polutan dari udara ke tubuh manusia, yaitu melalui inhalasi, 
ingesta, dan penetrasi kulit. Inhalasi bahan polutan dari udara ke paru dapat menyebabkan 
gangguan di paru dan saluran napas. Selain itu bahan polutan juga dapat masuk ke dalam 
peredaran darah dan menimbulkan kerusakan pada tempat lainnya. Polutan juga dapat ma
suk ke saluran cerna melalui refleks batuk yang akan mengeluarkan polutan dari paru yang 
kemudian bila ditelan akan masuk ke saluran cerna. Polutan dari udara juga dapat masuk 
melalui makan atau minum yang tidak tertutup. Seperti kerusakan pada paru maka bahan 
polutan yang masuk ke saluran cerna dapat menimbulkan kerusakan pada saluran cerna dan 
dapat terbawa ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Permukaan kulit juga dapat menjadi 
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pintu masuk bahan polutan dari udara dan menimbulkan efek 
iritasi lokal pada kulit.

Selain faktor polutan, maka faktor manusia (host/ pejamu) 
merupakan hal yang penting terjadinya kerusakan. Sebagian 
populasi memiliki rambut getar silia yang aktif sehingga 
dapat membersihkan polutan atau debu yang masuk ke da
lam paru. Sedangkan sebagian lain memiliki gerak silia yang 
lambat lantaran kelainan bawaan ataupun karena lingkungan 
seperti asap rokok yang dapat merusak rambut getar silia.

Partikel partikulat matter (PM) diklasifikasikan menurut 
besarnya (diameter). PM10 didefinisikan sebagai partikel 
<10 mikrometer, PM2,5 didefinisikan partikel <2,5 mikrom
eter, PM0,1 didefinisikan partikel <0,1 mikrometer. Partikel 
kasar (coarse partikel) me rupakan partikel dengan ukuran 
antara 10 sampai 2,5 mikro meter 
sedangkan partikel halus (fine 
 partikel) partikel <2,5 mikrometer 
sedangkan partikel sangat halus 
(ultrafine partikel) partikel <0,1 
mikro meter. Semakin kecil par
tikel akan semakin toksik. Partikel 
kasar dapat menimbulkan keru
sakan pada mukosa dan membran 
di saluran napas atas dan dapat me
nimbulkan batuk, sakit tenggorok
an, mata perih, dan lain lain. 

Kemudian dari partikel halus 
dapat berpenetrasi hingga alveolus 
di dalam paru menimbulkan pera
dangan paru, eksaserbasi asma, 
dan penyakit paru obstruktif kro
nis serta penurunan fungsi paru. Partikel sangat halus dapat 
berpenetrasi hingga menyebar melalui pembuluh darah dan 
dapat menimbulkan kerusakan pada semua sel di dalam tu
buh. Selain ukuran komposisi partikel berperan terhadap ke
rusakan sel, zat toksik yang terikat pada permukaan partikel 
juga menjadi sumber terbentuknya partikel. Pada permukaan 
partikel dapat terikat lo gamlo gam berat seperti timbal (Pb), 
arsenik, VOC, sulfur, dan lain-lain. Logam berat seperti Pb 
dapat menimbulkan kerusakan pada sistem saraf. PM pun 
dapat berikatan dengan alergen di udara dan bila terhirup 
akan mencetuskan alergi seperti kekambuhan asma. 

Pajanan polutan gas, logam berat, dan partikel dapat 
menyebabkan peradangan dengan efek sistemik. Peradang
an biasanya terjadi pada paru, kemudian akan menghasilkan 
stress oksidatif. Stress ini menimbulkan lipid peroxidasi, 

penurunan anti oksidan, dan aktivasi sinyal peradangan. 
Siny al peradangan ini yang kemudian menimbulkan pera
dangan di berbagai tempat. Pajanan yang berulang dengan 
zat polutan menimbulkan efek pada pembuluh darah seperti 
plak dan aterosklerosis.

Polutan juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh 
sehingga seseorang mudah terserang infeksi dan juga tim
bul penyakit asma. Dampak polusi terhadap ke sehatan dapat 
dibagi menjadi dua yaitu dampak akut (segera) dan dampak 
kronik (jangka panjang). Dampak akut adalah dampak yang 
segera dirasakan yaitu gejala batuk, sakit tenggorokan, 
mata perih, infeksi saluran napas akut (ISPA), radang paru 
( pneumonia), kambuhnya penyakit asma, dan lainlain. Se
dangkan dampak jangka panjang kadang tidak dirasakan oleh 

seseorang sehingga se ring kali 
pajanannya diabaikan. Dampak 
jangka panjang akibat polusi 
yaiu terjadinya penyakit kardio
vaskular (penyakit jantung dan 
pembuluh darah), penyakit paru 
obs truktif kronik, bahkan sam
pai terjadinya keganasan (kan
ker). Partikulat matter itu sendiri 
merupakan karsinogen (zat yang 
dapat menyebabkan kanker).

Polusi Udara dan Angka 
 Harapan Hidup 

Dari tahun 1998 sampai 2016 
Indonesia berubah dari salah 
satu negara dengan udara bersih 

menjadi negara terpolusi. Beberapa penelitian menunjukkan 
pajanan polusi udara berhubungan dengan angka harapan 
hidup (life expectancy). Kotakota besar di Indonesia seperti 
Jakarta dan Surabaya rata-rata polusi udara di atas ambang 
yang ditentukan WHO. Air Quality Life Index yang dirilis 
barubaru ini oleh pusat studi Energy Policy Institute at the 
University of Chicago (EPIC) melaporkan bahwa usia hara
pan hidup orang Indonesia ratarata menurun sampai 1,2 ta
hun akibat polusi. Hal ini berdasarkan penelitian menunjuk
kan hubungan antara polusi udara dan mortalitas di Amerika 
Serikat yang kemudian diekstrapolasi di Indonesia.

Angka harapan hidup Indonesia memang terus meningkat 
hingga mencapai 71,48 tahun pada 2017. Data  Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa war
ga  Indonesia dalam kondisi sehat hingga usia 62,65 tahun. 

Indikator/Nabila
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 De ngan angka harapan hidup hingga 71,48 tahun. Arti nya 
ma syarakat menjalani 8,83 tahun sisa hidupnya dalam kondi
si sakit. 

Sedangkan hasil riset Analisis Beban Penyakit  Nasional 
dan Sub Nasional Indonesia Tahun 2017 yang dilakukan 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan 
 Litbangkes) bekerjasama dengan Institute For Health  Metrics 
and Evaluation (IHME), mencatat telah terjadi transisi epi
demiologi penyakit menular ke penyakit tidak menular dari 
tahun 1990 menuju tahun 2017. Penyakit terbesar adalah pe
nyakit tidak menular sebesar 69,9% diikuti penyakit menu
lar/kia/gizi 23,6% dan cedera 6,5%. 

Lima penyebab utama beban penyakit disebabkan stroke, 
ischemic hearth disease, diabetes, neonatal disorders, dan 
tuberkulosis. Sebagian besar penyakit tidak menular terkait 
dengan polusi udara. Dari sebuah penelitian di Kanada me
nemukan bahwa mortalitas penyakit infeksi saluran napas 
bawah, stroke, PPOK, kanker paru, dan penyakit jantung 
iskemik berhubungan dengan peningkatan PM 2.5 di uda
ra. Semakin tinggi kadar PM 2.5 maka mortalitas penyakit 
di atas semakin banyak. Pajanan terus menerus pada  setiap 
10mg/m³ PM.10 akan menurunkan angka harapan hidup 
sebanyak 0,64 tahun, sedangkan setiap kenaikan 10mg/m³ 
PM2.5 akan mengurangi angka harapan hidup 0,98 tahun. 

Populasi Rentan 
Polusi udara dapat mempengaruhi semua orang dari 

berbagai usia dan jenis kelamin. Juga berakibat fatal, teruta
ma pada populasi rentan yaitu ibu hamil, anak, bayi, balita, 
orang tua, dan orang dengan penyakit kronik seperti jantung, 
diabetes melitus, PPOK, gagal ginjal dan lainlain.

Pada  populasi rentan dapat terjadi penurunan fungsi 
organ dan daya tahan tubuh sehingga bila terpajan polu
si udara memudahkan terjadinya kekambuhan penyakit 
 kardiovaskular, sistem respirasi, dan infeksi paru yang dapat 
berakibat fatal. Pada anak bayi dan balita sistem kekebalan 

tubuh belum berfungsi sempurna sehingga pajanan  polusi 
dapat menyebabkan infeksi paru (pneumonia). Pada kondi
si ini, populasi rentan sangat disarankan untuk menghindari 
pajanan polusi udara.

Upaya Preventif dan Pengendalian Pencemaran Udara
Upaya untuk mengendalikan pencemaran udara merupa

kan kesadaran bagi semua pihak. Dimulai dari diri sendiri 
dengan menggunakan transportasi umum, tidak membakar 
sampah, dan lainlain. Sedangkan pemerintah harus menye
diakan transportasi umum yang layak, penyediaan energi 
terbarukan, dan penggunaan bahan bakar dengan emisi yang 
rendah. Seperti China yang telah berhasil mengurangi polusi 
udara PM 2.5 sebanyak 32% dengan slogan perang terhadap 
polusi udara dengan berbagai kebijakannya. 

Sedangkan upaya pribadi dalam mengurangi dampak 
polusi udara, hal dasar yang perlu dilakukan ialah dengan 
cara menggunakan masker bila akan melakukan aktivitas di 
luar ruangan. Masker yang disarankan yaitu jenis respirator 
dengan kemampuan filtrasi lebih dari 95% (N95). Selain itu, 
nutrisi yang baik, perbanyak minum air, dan konsumsi an
tioksidan (buah dan sayur) juga dapat membantu me ngurangi 
efek akibat polusi udara pada tubuh. 

Bagi penderita penyakit kronik perlu melakukan kontrol 
diri secara rutin di rumah sakit dan konsumsi obat secara 
teratur. Sesungguh nya, polusi udara bukan tidak ada  solusi, 
hanya perlu ketegasan dan komitmen kita bersama untuk 
mewujudkannya. 
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Pencemaran Udara dan  
Konsep Ekonomi Lingkungan di Indonesia

Tingkat pencemaran udara di Indonesia ternyata semakin memprihatinkan. Salah satu 
laporan Air Quality Life Index menerangkan bahwa sejak tahun 20002015 tingkat 
PM 2.5 (partikel udara yang ukurannya lebih dari 2.5 mikron) di Indonesia lebih 

dari 20 mikrogram per kubik meter (>20 µg/m3). Perlu diketahui, standar yang dibuat oleh 
 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PM 2.5 maksimal hanya 10 µg/m3. Masih dalam lapo
ran yang sama, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan mengurangi harapan hidup ratarata 
manusia selama 1,2 tahun.

Selain hal di atas, dalam sebuah pemberitaan, Dirjen Pengendalian Pencemaran 
 Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R Karliansyah menyebut
kan bahwa tingkat PM 2.5 di Jakarta rata-rata tahunan mencapai 34,57 ug/m3. Kemudian, 
laporan Kompas.id pada 16 Agustus 2019 memaparkan bahwa sepeda motor telah menyum
bang 8.500 juta ton polutan per hari.

Tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, sebagian besar menghasilkan 
emisi gas buang yang buruk. Masih dalam pemberitaan Kompas.id, Komter Penghapusan 
Bensin Bertimbal menyebutkan bahwa 44,53% dari total polutan disumbang oleh sepeda 
motor. Ini terjadi selain karena perawatan yang kurang memadai, juga disebabkan oleh peng
gunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal tinggi). Selain itu, 
turut berperan pula kebakaran hutan dan aktivitas industri.

Gambaran pencemaran udara di atas menunjukkan bahwa penurunan kualitas udara di 
negeri ini (Indonesia) telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Tingkat pence
maran udara yang cukup tinggi tersebut, dapat di“maklumi” setelah memperhatikan pence
maran udara yang terjadi di sekitar kita. Penyebab dan dampak yang paling utama selalu 
berkaitan dengan aktivitas manusia. Sebagai penyebab utama terjadinya pencemaran udara, 
maka manusia pula yang merasakan dampak terburuk pencemaran tersebut. 

Konsep Ekonomi Lingkungan dan Nilai Ekonomi (Valuasi Ekonomi) Lingkungan 
Pencemaran udara dapat ditanggulangi, antara lain melalui: (1) upaya mengganti bahan 

bakar kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang tidak menghasilkan gas karbon mo
noksida; (2) pengolahan atau daur ulang limbah asap industri; (3) penghijauan dan reboisasi; 
dan (4) menghentikan pembakaran hutan. Namun demikian, sebelum semua itu dilakukan, 
terlebih dahulu dapat dilakukan pengukuran ekonomi lingkungannya.

Secara ekonomi, konsep ekonomi lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran udara 
adalah konsep yang menelaah perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sum
ber daya alam (SDA) dan lingkungannya. Terlebih kedua aspek tersebut yang berhubung
an langsung dengan keberadaan udara yang bermasalah, agar fungsi dan peranan SDA dan 
lingkungan yang dimaksud dapat dijagakan pelestariannya. Konsep ini dapat dikembangkan 
pengelolannya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, secara umum pemanfaatan dan pe
ngelolaan sumber daya udara dan lingkungannya dapat dipandang sebagai: (1) penyedia ba
han baku; (2) penyedia fasilitas; dan (3) wadah untuk limbah. 

Ilmu ekonomi mengakui keberadaan dampak pencemaran udara. Dampak yang  dimaksud, 
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diyakini dapat menimbulkan biaya, berupa: (1) turunnya 
kuantitas udara sebagai penyedia (stock) bahan baku; (2) 
turunnya kualitas udara sebagai fungsi dasar ekologis SDA 
dan lingkungan; dan (3) ketidaknyamanan pada setiap manu
sia yang terkena dampak buruk udara, terutama pada keseha
tan dan produktivitas. Namun demikian, masalah lingkungan 
yang timbul dan menimbulkan biaya lingkungan ini, ser
ingkali tidak dimasukkan ke dalam biaya proses produksi. 
De ngan demikian, ke
rugian bagi orang lain 
ataupun pasar menjadi 
tidak tampak. Dalam 
hal ini, masalah udara 
dalam proses produksi 
dipandang dapat menye
babkan inefisiensi alo
kasi sumber daya udara 
dan lingkungannya. 

Sementara itu, 
konsep nilai ekonomi 
lingkungan (selanjut
nya disebut valuasi 
ekonomi) pencemaran 
udara dimaksudkan 
untuk memasukkan 
pertimbangan nilai 
ekonomi sumber daya 
alam udara dan ling
ku ng  annya (termasuk 
kerusakannya) dalam 
berbagai kegiatan pe
ng e   lolaan lingkungan hidup. Instrumen ini memuat pokok
pokok pikiran terkait dengan valuasi ekonomi pencemaran 
udara yang diawali sebagai konsep dasar metodologi, taha
pan pelaksanaan valuasi ekonomi sumber daya alam dan 
lingkungan, serta contoh perhitungannya. Ini dimaksudkan 
untuk memudahkan pemahaman. Sekalipun demikian, perlu 
dipahami bahwa instrumen ini tidak memberi arahan sam
pai kepada penghitungan efek ganda (multiple effect) atas 
perhitungan valuasi ekonomi pada tingkat perekonomian se
cara luas. Instrumen valuasi ekonomi ini diharapkan mampu 
memperkaya pengetahuan hingga keterampilan dengan me
manfaatkan referensi lainnya. 

Valuasi ekonomi pencemaran udara, misalnya, ada
lah u paya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau 
seluruh potensi sumber daya alam udara dan lingkungan, 

sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Hal ini dapat beru
pa nilai ekonomi total (Total Economics Value/TEV) sumber 
daya udara, nilai pemulihan pencemaran udara, serta nilai 
pencegahan pencemaran. TEV ini berupa nilai moneter sum
ber daya udara dan lingkungan sebagai proxy (kuasa mutlak) 
yang mencerminkan nilai fungsi udara yang dimiliki sumber 
daya dan lingkungan di suatu ekosistem. 

TEV ini memperhitungkan nilai udara atas dasar peng
gunaannya (use 
value), yaitu valu
asi ekonomi kare
na digunakannya 
sumber daya udara 
dan lingkungan. Se
lain itu juga mem
perhitungkan nilai 
tanpa penggunaan 
(nonuse value), 
yaitu nilai ekonomi 
sumber daya uda
ra dan lingkungan 
yang diberikan oleh 
masyarakat seka
lipun tanpa mera
sakan penggunaan
nya secara langsung. 
Kesediaan untuk 
memberikan nilai ini 
didasarkan pada ala
san agar keberadaan 
sumber daya udara 

dan lingkungan tetap dapat dinikmati oleh generasi men
datang. Adapun diikuti oleh perasaan turut bertanggung 
jawab atas keselamatan sumber daya, lokasi, dan pening
galan budaya tertentu. 

Selain itu, diperhitungkan pula jasa lingkungan, yaitu 
jasa lainnya yang disediakan oleh udara dan lingkungan, 
baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.  Dengan 
demikian, dari penilaian di atas dapat dipahami nilai pence
maran (degradasi) udara di Indonesia berupa besaran nilai 
terganggunya fungsi udara dan lingkungan. Hal ini terjadi 
karena akibat dari tindakan yang menimbulkan perubah
an langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan 
 hayatinya. Nantinya fungsi udara dan lingkungan tidak lagi 
optimal dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 

Nilai pencemaran ini dapat berupa sejumlah uang, jika 
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dibayarkan kepada pihak yang terkena dampak pencemaran 
udara dan lingkungan maka akan  membuat pihak tersebut 
menjadi pulih. Demikian pula nilai biaya pemulihan pence
maran udara dan lingkungan sebagai proxy biaya untuk 
memulihkan suatu pencemaran udara. 

Tujuan penggunaan instrumen ekonomi lingkungan 
terkait dengan pencemaran udara di atas dimaksudkan se
bagai instrumen pengendali yang menjamin terciptanya 
 akuntabilitas dan penataan hukum; mengubah pola pikir dan 
perilaku stakeholders; serta mengupayakan pendanaaan yang 
akuntabel, terukur, dan dipercaya publik dunia internasio nal. 
Instrumen ini merupakan upaya pengendalian pelestarian 
fungsi udara dan lingkungan. Dengan demikian instrumen 
tersebut tidak didesain sebagai panduan operasional suatu 
tindakan, melainkan sebagai payung terbitnya ketentuan
ketentuan sektoral lain lembaga terkait, berupa kerangka 
regulasi yang patut diaturnya. 

Berkembang pesatnya pemahaman valuasi ekonomi 
lingkungan dan kompleksitas berbagai permasalahan di atas, 
pada bulan November 2017, misalnya, telah ditandatangani 
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 
Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. 
PP ini merupakan amanat pasal 43 UndangUndang Repub
lik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Regulasi terse
but perlu dicermati efektivitas penyelenggaraannya. 

Sedikitnya ada tiga hal besar yang diatur dalam instru
men ekonomi lingkungan hidup di atas, yaitu berupa: (1) pe
rencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi lingkungan 
hidup; (2) pendanaan lingkungan hidup; serta (3) insentif 
dan disinsentif yang akan diperoleh. Dari tiga hal tersebut 
berkembang Instrumen Ekonomi Lingkungan yang diatur 
dalam PP ini, yang meliputi: Neraca SDA, Produk Domistik 
Bruto (PDB) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) 
yang memperhitungkan penyusutan SDA dan kerusakan 
lingkungan, Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup 
(LH), Internalisasi LH, Dana Jaminan Pemulihan, Dana 
Penanggulangan, Dana Amanah, Pengadaan Barang dan 
Jasa Ramah LH, Label Ramah LH, Penghargaan Kinerja di 
Bidang PPLH, Asuransi LH, Lembaga Jasa Keuangan, Per-
dagangan Izin Pembuangan Limbah atau Emisi, Pembayaran 
Jasa Lingkungan, Pajak LH, Retribusi LH, dan Retribusi LH. 

Sekalipun disadari bahwa instrumen ekonomi lingku n g
an di atas tidak didesain menjadi payung terbitnya ketentu
anketentuan sektoral lain lembaga terkait. Kerangka regu
lasi di atas tentu tidak dapat efektif penerapannya jika tidak 

disertai berbagai regulasi di bawahnya yang lebih teknis 
dapat diterapkan. Mengingat situasi yang demikian, persoa
lan yang berkaitan langsung dengan penataan jasa lingkung
ttan bagi masyarakat luas ini perlu senantiasa disuarakan dan 
ditindaklanjuti dengan tindakan riil secara bersamasama. 
Oleh karena itu, sekali lagi, adalah sangat penting untuk men
getahui TEV sumber daya udara dan lingkungan yang meng
gambarkan tentang nilai sumber daya udara dan lingkungan 
yang telah terpakai atau yang tersedia serta kondisinya, teru
tama dari sisi nilai moneternya. Melalui penghitungan TEV 
ini selanjutnya dapat diperoleh nilai moneter yang sekaligus 
menjadi dasar penanganan terhadap manfaat ekonomi sum
ber daya udara dan nilai pencemarannya.

 
Payung Hukum dan Perangkat Kelembagaannya

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa instrumen 
ekonomi lingkungan dan perangkatnya terhadap pencemaran 
udara masih harus diturunkan ke dalam instrumen peratur
an yang tegas dan lugas operasionalisasinya. Sementara itu, 
penghujung dari tujuan akhir pemanfaatan instrumen terse
but yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat 
dalam arti luas. Bagi masyarakat awam, kesejahteraan yang 
dimaksud tentunya bukan konsep abstrak, melainkan kondi
si nyata yang secara langsung bermanfaat bagi kehidupan 
seharihari. Indonesia punya payung hukum untuk pen
danaan mitigasi perubahan iklim, ketika instrumen ekonomi 
lingkungan hidup disahkan. 

Demikian pula dengan diluncurkannya Badan Pengelola 
Dana Lingkungan Hidup, berarti lembaga ini dapat menjadi 
pengelola danadana terkait bidang kehutanan, energi dan 
sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, 
pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya ter
kait lingkungan hidup. Dengan begitu, keberadaan lembaga 
ini dapat diartikan sebagai implementasi dari amanat PP RI 
Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkun
gan Hidup dan Peraturan Presiden RI Nomor 77 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. 

Mendasarkan pada uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa 
pemahaman tentang hubungan sebab akibat antara pencema
ran udara dan dampak yang ditimbulkan, diperlukan untuk 
menilai keberadaan kondisi dan perspektifnya. Kebakaran 
hutan, pencemaran udara dan lainlain, diperkirakan dapat 
menimbulkan berbagai dampak antara lain berupa sakit, ke
matian, cacat pada tubuh manusia. Dampak lainnya, dapat 
berupa penurunan fungsi dan manfaat lingkungan. 

Semua jenis pencemaran udara ataupun penurunan  fungsi 



21Indikator Nomor 51/Tahun XXXIII/2020

dan manfaat lingkungannya dapat dinilai secara ekonomi. 
Dalam hal ini, nilai ekonomi lingkungan yang dinyatakan 
dalam TEV, secara konseptual dapat memberi gambaran nilai 
ekonomi sumber daya udara dan pencemaran lingkungan. 
Nilai ekonomi keseluruhan fungsi dan manfaat udara serta 
lingkungan tersebut mencerminkan rasionalisasi (rationale) 
pengelolaan yang benar, sehingga dapat dinyatakan dalam 
nilai ekonomi lingkungan. 

Namun demikian, ada sejumlah nilai yang secara  moneter 
tidak dapat diwujudkan, karena jumlahnya terlalu besar ter
utama saat fungsi dan bahkan tidak terukur ini menghilang. 
TEV setidaknya digunakan untuk memahami secara ekonomi 
dalam penetapan nilai property right yang dipandang terlalu 
rendah dan belum sempurna. 

Penutup
Pengetahuan tentang nilai ekonomi dari pencemaran uda

ra dan lingkungan hendaknya dijadikan dasar pertimbangan 
untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perspektif 
ekonomi lingkungan yang benar dan arif. 

Fungsi dan manfaat udara yang terganggu tidak dapat 
pulih sepenuhnya. Sedangkan, untuk mengembalikan fungsi 
udara yang tercemar mendekati keadaan semula akan mem
butuhkan sejumlah biaya besar. Karenanya, nilai ekonomi 
lingkungan dari pencemaran udara dapat dipertegas man
faatnya, yaitu untuk pengelolaan sumber daya udara se

bagai salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi kita 
( Indonesia) ke depan. 

TEV pencemaran udara dapat dimanfaatkan sebagai per
timbangan para pengambil keputusan terhadap opportunity 
cost dari upaya pemanfaatan suatu kawasan tertentu, baik 
nilai ekonomi langsung maupun tidak langsung. Dengan 
diketahuinya nilai ekonomi lingkungan tersebut, ke depan 
diharapkan dapat dikembangkan secara tepat kebijakan pe
manfaatan dan pengelolaannya sesuai dengan tuntutan prin
sip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Para praktisi tentunya telah mengenal konsep dasar 
penghitungan valuasi ekonomi lingkungan, sehingga mam
pu melakukan penghitungan terkait pencemaran udara. Per
hitungan valuasi ekonomi diharapkan lebih mudah meng
himpun praktikpraktik yang tepat, serta dapat membantu 
pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dae
rah terutama kawasan yang membutuhkan pemanfaatan uda
ra yang baik dan sehat. Hasil penghitungan valuasi ekonomi 
tersebut sanggup pula dimanfaatkan untuk bahan pemikiran 
bagi pengendalian sumber daya udara setempat. Selain itu 
juga dapat dipakai sebagai data dasar yang bermanfaat dalam 
menetapkan benefit transfer jika diperlukan untuk penyele
saian kasuskasus sumber daya udara dan lingkungannya.

Maryunani
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Potensi Zakat untuk APBN dan
Penanggulanan Kemiskinan

Kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah sebagian besar negara. Problematik 
tersebut merupakan tantangan terbesar yang selalu dihadapi dari zaman ke zaman. 
Uniknya, agama Islam yang diturunkan Allah SWT sejak empat belas abad silam 

memiliki solusi praktis berdimensi ibadah dalam menanggulangi masalah sosial ekonomi ini. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki angka kemiskinan cukup 

besar. Berdasarkan data World Bank tahun 2015, Indonesia menempati peringkat sembilan 
dalam daftar negara dengan jumlah orang miskin terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik 
(BPS) mengungkapkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta 
orang atau setara dengan 9,41% dari total penduduk di tanah air. Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) saat ini sudah berperan dengan dana bantuan sosial yang ada 
yakni alokasi sebesar Rp96,8 triliun dari total belanja negara Rp2.461,1 triliun. Alokasi ini 
ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% penduduk 
tergolong miskin di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengatasi melalui dana subsidi 
sebesar Rp212,9 triliun. Akan tetapi, segala komponen penerimaan tersebut ternyata belum 
cukup mengobati kemiskinan yang merajelela di negara ini. Berdasar data yang sudah dipa
parkan sebelumnya, pemerataan kesejahteraan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah 
bersama bagi seluruh elemen masyarakat. 

Global Religious Futures pada tahun 2010 menyatakan Indonesia merupakan salah satu 
negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yakni sebesar 209,1 juta penduduk. Angka terse
but  terbilang cukup besar, melihat total jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 267 juta 
jiwa. Untuk  mengatasi permasalahan ekonomi yang masih saja dialami Indonesia, member
lakukan  penerapan kewajiban pembayaran zakat bukanlah hal yang tidak mungkin.

Zakat secara harfiah berarti tumbuh dan meningkat (Qardhawi, 2000). Secara  legal, isti
lah zakat berarti pengalihan kepemilikan harta untuk individu dalam kondisi  tertentu. Dela
pan penerima manfaat zakat disebutkan dalam Alquran  (Surat AtTaubah:  60) yaitu fakir, 
miskin, pengurus zakat (muzakki), budak (riqab), mualaf, terlibat hutang (gharim), berjuang 
di jalan Allah (fi sabilillah), dan musafir. Penerima zakat yakni fakir dan miskin yang dise
butkan di dalam ayat tersebut dapat menjadi sasaran utama zakat dalam mengatasi masalah 
sosial kemiskinan.

Hasil penelitian empiris menunjukkan potensi zakat nasional pada tahun 2013  mencapai 
Rp217 triliun atau 3,40% dari total Produk Domestik Bruto. Nilai tersebut lebih besar 
 daripada alokasi APBN tahun 2019 untuk penanggulangan kemiskinan yang hanya sebe
sar Rp96,8  triliun. Riset ini dibuktikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang 
 bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor serta Bank 
Pembangunan Islam (Salam et al., 2014).

Beik Syauqi Irfan (2009) telah melakukan analisis dan evaluasi kinerja Dompet  Dhuafa 
Republika dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan melalui riset ilmiah. Hasil analisa 
tersebut menunjukkan bahwa zakat telah mampu mengobati jumlah keluarga miskin dari 
84% menjadi 74%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hal ini dapat meminimalisasi 
tingkat kesenjangan pendapatan dan keparahan kemiskinan kaum dhuafa yang menjadi mitra 
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dan binaan Dompet Dhuafa. 
Zakat berpotensi memainkan peran penting untuk pe

merintah dalam membantu pembangunan dan meningkatkan 
ekonomi. Kahf (1997: 67—85) mengemukakan beberapa 
efek menguntungkan zakat bagi pemerintah. Efek langsung 
tersebut sebagai substitusi untuk anggaran pemerintah sendi
ri. Subtitusi yang dimaksud yaitu pendistribusian zakat ke
pada masyarakat se
hingga mengu rangi 
jumlah dana yang 
sama  dibutuhkan dari 
anggaran pemerin
tah. Hal ini memung
kinkan pemerintah 
untuk mentransfer 
komponen tambahan 
ini untuk kebutuhan 
sosial lain. Selain itu, 
zakat juga dapat mem
berikan peningkatan 
lebih lanjut dalam 
layanan dan komo
ditas bagi masyarakat 
miskin. Akibatnya, 
zakat dapat mening
katkan kualitas taraf 
hidup orang miskin.

Adapun efek 
 tidak langsung zakat 
ter hadap  anggaran 
peme rintah  dibagi 
menjadi empat 
 bagian. Pertama, 
zakat terhadap pro
duktifitas.  Mengacu 
pada redistribusi zakat 
untuk meningkatkan 
produktifitas orang 
miskin yakni pada konsumsi barang dan jasa, fasilitas pen
didikan, serta peningkatan kesehatan dan gizi. Kedua, pe
ningkatan investasi melalui konsumsi. Hal ini akan mening
katkan peluang kerja, juga kemampuan masyarakat untuk 
memberikan penghasilan kepada peme rintah. Ketiga, efek 
zakat terhadap tenaga kerja yakni orga nisasi zakat untuk 
merekrut amil zakat. Selain itu, meningkatnya permintaan 
masyarakat miskin untuk konsumsi akan menambah peluang 

kerja melalui tekanan pada produksi. Keempat, efek zakat 
pada kebijakan ekonomi. Ukuran tetap zakat (nishab) men
jadi alat untuk kebijakan ekonomi karena pemerintah tidak 
dapat mengubah ukuran ini.

Berdasarkan keseluruhan efek yang ditimbulkan tersebut, 
pada dasarnya, instrumen zakat dapat menjadi alat redistri
busi ekonomi yang efektif. Bahkan, zakat bisa membantu 

meringankan beban 
APBN dalam hal alo
kasi dana pe ngentasan 
kemiskinan. Zakat 
menjamin aliran 
kekayaan dari kelom
pok kaya kepada 
kelompok miskin se
cara jelas, sehingga 
economic growth with 
equity yang selama ini 
didengungdengung
kan dapat menjadi 
kenyataan. 

Terlebih lagi, 
potensi zakat yang 
 sangat besar tidak ha
nya bersumber dari 
rumah tangga, indus
tri, dan BUMN na
mun juga zakat hasil 
pertanian dan peter
nakan yang bernilai 
produktif. Potensi ini 
jika disalurkan secara 
terprogram dalam ren
cana pembangunan 
nasional akan bisa 
meningkatkan taraf 
hidup  masyarakat. 
Penerimaan negara 

dari zakat juga dapat disalurkan secara tepat, efisien, dan 
efektif sekaligus pengelolaannya menjadi lebih profesional 
dan dapat diaudit oleh negara untuk akuntabilitas kepada 
publik.

Sejarah membuktikan bagaimana pengelolaan  negara ber
basis Islam telah berhasil mengatasi kemiskinan. Be berapa 
yang sudah mengelola zakat dengan baik, di antara nya ada
lah Malaysia dan Kuwait. Sejak tahun 2005,  Malaysia mem
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center, dan lainlain. BAZNAS juga sudah tersebar pada 34 
provinsi dan 500 kabupaten/kota. Ditambah lagi, saat ini su
dah terdapat delapan belas Lembaga Amil Zakat  Nasio nal 
dan sembilan belas Lembaga Amil Zakat  Internasional. 
Munculnya lembaga mandiri bentukan non pemerintah 
seperti dompet dhuafa juga mendukung pengelolaan zakat. 
Akan tetapi, potensi zakat yang digarap dapat dikatakan ma
sih jauh dari harapan. Legalitas lembaga pengelola zakat di 
Indonesia kurang memiliki posisi tawar di mata masyarakat 
karena penunaian yang masih bersifat sukarela. Karena itu, 
zakat akan lebih produktif bila dikumpulkan dan dikelola 
oleh  pemerintah.

Perdebatan muncul dalam beberapa tahun terakhir yaitu 
mengenai pengelolaan dan penggunaan dana zakat. Selain 
itu, pendistribusian kekayaan kepada masyarakat juga me
nimbulkan pro dan kontra. Patut disayangkan, potensi zakat 
yang sedemikian besar untuk menjadi salah satu obat perma
salahan sosial di Indonesia tersebut menjadi berkurang. 

Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan, mengha
dirkan zakat di dalam APBN memiliki dampak positif 
 meringankan beban negara dalam hal penanggulangan ke
miskinan. Hal ini juga mendukung terwujudnya tujuan neg
ara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
adil dan merata. Tidak hanya itu, dirasakan pula bagi umat 
 Muslim, sebagian besar penduduk Indonesia, untuk beriring
an dalam menjalankan syariat agama Islam.

Nur Annisa Dewi

berlakukan pembayaran zakat individu untuk  pemo to ng  an 
pajak 100%. Selain itu, zakat perusahaan dapat menjadi 
pengurang pajak sebesar 25% yang berlaku jika  Muzakki 
membayarkan zakatnya ke lembaga zakat yang diakui oleh 
kerajaan, yaitu Pusat Pungutan Zakat. Sementara di Kuwait, 
zakat produktif dikumpulkan oleh negara lalu diinvestasikan 
dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, perusahaan tersebut 
merekrut fakir miskin yang telah dilatih dan diberi kete
rampilan bekerja di perusahaan tersebut.

Konsekuensi dari pengelolaan oleh negara mengharus
kan zakat menjadi bagian administrasi keuangan negara dan 
h adir dalam APBN. Dalam konsep ini, lembaga zakat diben
tuk oleh pemerintah dan pegawainya (amil zakat) juga diang
kat oleh pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam 
sistem kelembagaan tersebut maka akan menimbulkan po
sisi tawar ke masyarakat menjadi lebih tinggi. Hal ini kare
na adanya aturan yang jelas dan juga sanksi yang tegas baik 
bagi wajib zakat maupun amil zakat yang menyeleweng. 

Di sisi lain, zakat yang memiliki hukum wajib bagi umat 
Islam, menjadikan bahwa satusatunya lembaga yang mem
punyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu  adalah 
negara. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama 
dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian ada
lah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah,  profesional, 
dan mandiri. Sebab, penanganan kese luruhan terhadap zakat 
tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah  lembaga yang jelas 
dan legitimate.

BAZNAS sendiri sudah memiliki banyak program yang 
sebenarnya linier dengan program pemerintah seperti pem
berdayaan desa, pemberdayaan ekonomi, tanggap bencana, 
rumah sehat, sekolah cendikia, lembaga beasiswa, mualaf 
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Dampak Kualitas Udara pada Ekosistem

Ekosistem adalah sistem alam yang dibentuk oleh komponen air, udara, tanah, tumbu
han, hewan, dan mikroba. Dalam bahasa pembangunan, ekosistem disebut sebagai 
infrastruktur alam yang menyediakan jasa dalam bentuk beragam sumber daya alam 

yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Dalam kenyataannya, manusia sering mengu
bah ekosistem alami menjadi ekosistem buatan sehingga mengubah struktur dan fungsi suatu 
ekosistem.

Ekosistem alami merupakan suatu sistem utuh dan mandiri di mana kebutuhan energi 
dipenuhi dari sinar matahari. Sinar matahari ditangkap dan digunakan untuk membangun 
struktur dan fungsi tertentu yang menggerakkan interaksi antar komponen suatu ekosistem 
menuju keseimbangan. Keseimbangan ekologis menggambarkan pada keadaan stabil bila 
spesies hidup berdampingan dengan spesies lain di lingkungannya. Menghilangkan satu 
spesies dapat menyebabkan reaksi berantai yang dirasakan diseluruh ekosistem. Jika tidak 
ada cukup cahaya, air, dan tanah kekurangan nutrisi, maka tanaman akan mati. Tanaman mati 
menyebabkan hewan yang bergantung padanya akan mati. Jika hewan apapun mati (terma
suk manusia), hewan lain yang bergantung juga akan mati. Oleh karena itu, kelangsungan 
hidup organisme bergantung pada keseimbangan ekologis, yang memastikan stabilitas or
ganisme dan lingkungan. 

Namun, suatu keseimbangan ekosistem bukan berarti tidak ada perubahan yang terjadi, 
karena ekosistem adalah sistem yang terbuka. Sebagai contoh, kekeringan akan mengurangi 
ketersediaan sumber daya makanan, kebakaran dapat menghilangkan hutan, atau perburu
an predator ataupun pemangsa secara berlebihan. Jika ekosistem mendapat gangguan pada 
tingkatan tertentu, maka ekosistem mampu mengembalikan diri pada keseimbangan awal 
( resilience). Namun pada gangguan yang sangat tinggi, ekosistem dapat menjadi rusak seh
ingga menghilangkan struktur dan fungsinya.

Ada kalanya ekosistem alami diubah oleh manusia menjadi ekosistem buatan sehing
ga ekosistem akan kehilangan kemampuan resilience-nya. Dalam mempertahankan kondisi 
ekosistem buatan, manusia memasukkan energi selain sinar matahari, misalnya, energi  fosil. 
Pada kenyataanya, penggunaan energi fosil terus meningkat. Hal ini juga diikuti dengan ke
mampuan teknologi yang telah menganggu dinamika ekosistem. Gangguan dapat bersifat 
lokal, regional bahkan global, seperti polusi. 

Saat ini, polusi udara termasuk hal yang sangat penting diperhatikan karena dapat menim
bulkan dampak global. Dulu manusia berpikir, luas atmosfer dapat menyerap bahanbahan 
limbah tanpa akibat yang berarti. Setelah diketahui bahwa volume atmosfer terbatas maka 
tiap gangguan manusia dapat menyebabkan perubahan mendasar dalam komposisi dan inte
raksinya dengan bagian lain biosfer. 

Sejak revolusi industri, konsentrasi polutan karbon dioksida (CO2), belerang dioksida 
(SO2), dan nitrogen oksida (NOx) di atmosfer meningkat akibat dari pembakaran bahan ba
kar fosil dan pembakaran kayu. Konsentrasi CO2 di atmosfer sebelum 1850 adalah sekitar 
274 ppm, namun kini melebihi 360 parts per million (ppm). Jika emisi CO2 terus meningkat, 
maka 2075 diperkirakan konsentrasi gas ini di atmosfer dua kali lipat dari konsentrasi pada 
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awal revolusi  industri. 
Sejumlah kajian memprediksi, konsentrasi CO2 akan 

meningkat dua kali lipat pada akhir abad ke21 yang menye
babkan peningkatan suhu ratarata sekitar 2°C. Suatu pe
ningkatan 1,3°C saja akan membuat dunia lebih hangat yang 
berdampak mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan 
laut dengan taksiran 100 m sehingga akan merendam daerah 
pantai 150 km atau lebih ke daratan dari garis pantai saat ini 
(Campbell et al., 2009). Peningkatan suhu planet bumi telah 
lama diprediksi oleh Svante Arrhenius pada 1896, ilmuwan 
Swedia yang pertama kali menyatakan bahwa pembakaran 
bahan bakar fosil dapat 
mengakibatkan pe
ningkatan pemanasan 
 glo bal. 

Polutan hasil pem
bakaran bahan bakar 
fosil adalah SO2 dan 
NOx. SO2 adalah gas 
yang tidak berwarna, 
tidak mudah terbakar, 
dan bersifat korosif. 
Gas ini terbentuk ke
tika komponen yang 
mengandung sulfur di 
dalam bahan bakar fo
sil teroksidasi melalui 
proses pembakaran. 
Sumber emisi antropo
genik SO2 yang paling 
signifikan adalah pem
bakaran bahan bakar 
fosil yang mengandung 
sulfur, peleburan bijih 
sulfida, dan pemurnian 
minyak bumi (Singh & Agrawal, 2008). 

Emisi NO2 dari kendaraan bermotor kurang dari 10% 
pada 1990an, namun meningkat menjadi 20% pada 2009. 
Peningkatannya disebabkan oleh penggunaan katalis pada 
mesin diesel modern. NO2 bersumber dari pembakaran ba
han bakar bensin atau solar di kendaraan bermotor. Walau
pun ada bentuk oksida nitrogen lainnya, tetapi gas nitrogen 
monoksida (NO) dan NO2 diketahui paling banyak sebagai 
bahan pencemar udara. 

Secara alami, udara terdiri dari 80% volume nitrogen 
dan 20% volume oksigen. Namun, pada suhu kamar hanya 

sedikit kecenderungan nitrogen dan oksigen untuk bereaksi 
satu sama lain. Sebaliknya, pada suhu yang tinggi (di atas 
1210°C) keduanya dapat bereaksi membentuk NO dalam 
jumlah banyak sehingga mengakibatkan pencemaran udara. 
Dalam proses pembakaran, suhu yang digunakan biasanya 
mencapai 1210 – 1765 °C, oleh karena itu reaksi ini merupa
kan sumber NO yang penting (Chaney et al., 2001; Palmgren 
et al., 1996). 

Ketika SO2, NOx, dan CO2 bergabung dengan air maka 
akan menyebabkan hujan asam (acid rain). Hujan asam ada
lah air hujan yang memiliki derajat keasaman (pH) di bawah 

tujuh. Secara ala
miah, pH air hujan 
bisa mencapai 5,6 
karena jumlah CO2 
di atmosfer berikat
an dengan hidrogen 
dioksida (H2O=air) 
membentuk asam 
karbonat (H2CO3). 
Namun H2CO3 le
bih lemah dari asam 
sulfat (H2SO4) dan 
asam nitrat (HNO3). 
pH air hujan di 
bawah 7 sebenarnya 
membantu melatur
kan mineral di per
mukaan bumi yang 
dibutuhkan tumbu
han dan hewan. Lalu 
di kawasan industri, 
pH air hujan bisa 
mencapai 4,3 akibat 
emisi SO2 dan NO2. 

Presipitasi asam dapat dibawa oleh angin dan jatuh ratusan 
atau bahkan ribuan mil dari cerobong asap yang mengelu
arkan bahan kimia yang menghasilkannya (Manahan, 2000; 
Cunningham, 2004). 

Ada dua bentuk pengendapan asam, yaitu basah dan 
 kering. 1) Deposisi basah terjadi saat angin membawa bahan 
kimia asam di udara ke daerah dengan cuaca basah sehingga 
asam jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, hujan es, salju atau 
kabut. Kondisi ini akan menghilangkan asam dari atmosfer 
dan menyimpannya di permukaan bumi. Ketika asam ini 
mengalir melalui tanah, maka mempengaruhi sejumlah besar 
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tanaman, hewan, dan kehidupan air. 2) Deposisi kering jika 
angin membawa bahan kimia asam ke daerah yang memili
ki cuaca kering maka polutan asam dalam bentuk debu atau 
asap akan jatuh ke tanah sebagai partikel kering. Polutan 
asam ini menempel ke tanah dan permukaan lainnya, seperti 
mobil, rumah, pohon, dan bangunan. Hampir 50% dari po
lutan asam di atmosfer jatuh kembali melalui pengendapan 
kering (Singh & Agrwal, 2008). Hujan asam memiliki efek 
signifikan pada biosfer. Berikut beberapa dampaknya:
1) Lingkungan Perairan 

Hujan asam dapat jatuh langsung ke badan air atau 
melalui air permukaan (run off) yang mengalir ke sungai dan 
danau. Selama periode waktu tertentu, asam terakumulasi 
dalam air dan menurunkan pH badan air. Pada tingkat pH di 
bawah 5, sebagian besar telur ikan tidak bisa menetas juga 
dapat membunuh ikan dewasa. Aliran sungai ini pada akhir
nya akan ke laut. Selain itu berkurangnya persediaan karbon
at sebagai building blocks yang digunakan oleh puluhan ribu 
spesies hewan laut untuk membentuk cangkang dan tulang 
(kerangka). Sementara rendahnya pH air laut menyebabkan 
sifat korosif yang dapat melarutkan cangkang dan melemah
kan pertumbuhan organisme laut. 

Selain itu, peningkatan pengasaman laut telah terbukti 
secara signifikan mengurangi kemampuan terumbu karang 
untuk menghasilkan kerangka. Seperti konservasi karang 
Elkhorn, spesies terancam punah yang mengalami kegagal
an pembuahan dan kelulushidupan karena pH air laut yang 
rendah. Hilangnya ekosistem terumbu karang dan jenis jenis 
bercangkang lainnya memiliki efek yang jauh lebih besar 
dalam rantai makanan karena mereka adalah makanan dan 
habitat bagi banyak hewan lainnya (Driscoll et al., 2001).

Sejak awal revolusi industri, pH air permukaan laut 
 telah turun sebesar 0,1 unit pH. Perubahan ini mewakili 
peningkatan keasaman sekitar 30%. Prediksi masa depan 
menunjukkan, lautan akan terus menyerap karbon dioksida 
dan me nerima hujan asam sehingga menjadi lebih asam. 
Diperkirakan akhir abad ini permukaan air laut bisa menjadi 
hampir 150% lebih asam, menghasilkan pH yang belum per
nah dialami oleh lautan untuk lebih lebih dari 20 juta tahun. 
Padahal lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia me
ngandalkan makanan berprotein, pekerjaan, serta ekonomi 
bergantung pada ikan, kerang, dan spesies laut lainnya di 
lautan.
2) Pohon di Hutan

Efek dari penumpukan asam pada tanaman tingkat tinggi 
muncul dalam dua cara, yaitu melalui dedaunan atau akar. 

Salah satu dampak dari polusi udara berupa sulfur oksida 
(SOx) dan NOx didokumentasikan dengan baik di Jerman 
Barat. Tahun 1974 dilaporkan pohon Cemara Perak (Abies 
alba) mati diikuti oleh jenis tanaman berdaun jarum lain . Du
gaan awal sebagai penyebabnya adalah kekeringan, namun 
tidak hanya terjadi di hutan tapi juga di daerah pegunungan 
yang memiliki curah hujan yang baik. Sehingga muncul 
dugaan lain berupa serangan hama, namun tidak ada tanda 
tanda serangan hama. 

Sementara itu, polutan udara yang diketahui bersifat 
toksik bagi tanaman tidak menjadi dugaan penyebab mati
nya pohonpohon tersebut dikarenakan hutan dan pegunu ng
an umumnya jauh dari sumber emisi. Kajian ilmiah intensif 
dilakukan hingga 1970an diketahui bahwa SOx dan Nox 
merupakan produk dari konsumsi bahan bakar yang dapat 
dibawa pada jarak jauh dan diubah menjadi asam sebelum 
disimpan sebagai partikel kering maupun basah (dalam 
 hujan). Perubahan pertama kali terlihat adalah pada pohon 
yang lebih tua. 

Bagian daun di bawah menguning dan gugur sehingga 
daun menjadi jarang. Pada tahap progresif, pohon menjadi 
penuh dengan jamur madu (Armillaria sp.) dan kumbang 
kulit kayu (Scolytus sp.). pH 2,7 diketahui menetes dari 
pohon cemara tersebut. Ketika daun terkena asam maka li
lin kutikula akan terkikis dan memunculkan nekrosis yang 
menciptakan kondisi yang mengguntungkan untuk serangan 
serangga dan kerusakan lainnya akibat hilangnya kelem
baban (Roberts, 1983). Peristiwa ini menyebabkan kerugian 
besar (Tift, 1985). 

Menurut Sun et al. (2016), hujan asam dapat secara 
langsung atau tidak langsung mempengaruhi fungsi fisiolo
gis tanaman, terutama fotosintesis. Hujan asam pada pH 4,0 
atau kurang akan mengubah keasaman dalam sel, menurun
kan kadar air daun, menghancurkan struktur  kloroplas, 
menghambat ekspresi dan menurunkan aktivitas adenosina 
trifosfat sintase kloroplas. Sehingga mengurangi fotosinte
sis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman. 
3) Tanah 

Tanah adalah salah satu faktor ekologis yang paling pen
ting. Setiap tanaman bergantung sebagai media tumbuh, nu
trisi, dan persediaan air dengan sistem tanah sangat kompleks 
dan dinamis. Hujan asam yang turun ke tanah menyebabkan 
pengasaman tanah akan meningkatkan pertukaran antara ion 
hidrogen dan kation nutrisi seperti kalium (K),  magnesium 
(Mg), dan kalsium (Ca) di dalam tanah. Kationkation ini 
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dilepaskan ke dalam tanah dan dapat dengan cepat larut 
dalam larutan tanah (Van Breeman et al., 1984). Pencucian 
yang diinduksi asam menyebabkan defisiensi unsur hara dan 
hilangnya kesuburan tanah sehingga terjadi gangguan per
tumbuhan tanaman (Francis, 1982; Kilham et al., 1983). 

Selain itu, kualitas tanah memegang peranan penting 
dalam memelihara keanekaragaman struktural ekosistem 
hutan. Pengasaman tanah 
menyebabkan perubahan 
kualitas tanah yang ber
dampak pada perubahan 
komposisi floristic, yaitu 
perubahan hutan pinus 
dan cemara menjadi hutan 
campuran. pH tanah yang 
rendah akan merusak ak
tivitas biologis dan kimia 
tanah. Mikroorganisme 
tanah sensitif yang tidak 
dapat beradaptasi den
gan perubahan pH akan 
mati. Keasaman tanah 
yang tinggi juga meng
hilangkan enzim bagi 
mikroba tanah yang 
berperan penting da
lam  proses dekomposisi 
(Kopstik et al., 2001). 
4) Arsitektur dan Ba
ngunan 

Hujan asam dapat 
menyebabkan pelapukan 
bangunan, korosi logam, dan pengelupasan cat pada permu
kaan benda. Ba ngunan dan struktur dari marmer serta batu 
kapur yang terutama rusak oleh hujan asam karena reakti
vitas asam dalam hujan dan senyawa kalsium dalam struk
turnya (Okochi et al., 2000). Bangunan tinggi yang terbuat 
dari semen dan beton di daerah perkotaan menjadi rusak 
karena terpapar air hujan dengan keasaman tinggi (3,0 dan 
5,0) untuk waktu yang lama  (Sersale et al., 1998). Laju koro
si lebih cepat (dua hingga sepuluh kali) di udara perkotaan 
dan industri yang tercemar SO2 dibandingkan di pedesaan. 
 Bangunan baja, jalur kereta api, dan struktur lain yang ter
buat dari besi juga terkena dampak oleh polusi udara SO2 
dan NOx dengan kerugian ekonomi yang luas. Pada tahun 
1981, komisi ekonomi untuk studi Eropa menemukan bahwa 

 korosi pada struktur baja yang dicat dan galvanis mengha
biskan biaya $210 per tahun untuk setiap orang yang tinggal 
di Eropa (Tolba, 1983).
5) Kesehatan Masyarakat 

Ketika berada di atmosfer, gas SO2, NOx, dan turunan 
partikulatnya seperti sulfat dan nitrat dapat menurun
kan  visibilitas yang mengarah pada cedera dan kematian 

pada organisme yang sensi
tif.  Endapan kering berupa 
 partikulat gas di udara berupa 
NOx dan SO2 dapat menyebab
kan masalah kesehatan yang 
serius ketika terhirup, seperti 
bronkitis dan asma. Sebuah 
studi tahun 2000—2016 yang 
dilakukan oleh Departemen 
Penelitian dan Pengembang
an Kementerian Lingkungan 
Hidup dan  Kehutanan mene
mukan tingkat pH yang  sangat 
rendah dalam air hujan kota 
Jakarta (5,6–4,3), Tangerang 
(5,2–4,7), dan  Bandung 
(5,5— 4,5). Selain itu , air 
hujan di ketiga kota ini juga 
mengandung sulfat, amonia, 
nitrat, kalium, magnesium, 
klorida, dan natrium. Sumber 
utama kontaminasi ini adalah 
kendaraan dan buangan atau 
emisi industri (Yudha, 2017). 

Pada perkembangan nya, 
terdapat berbagai cara penanggulangan terhadap polusi uda
ra dan dampak turunannya dengan melakukan caracara beri
kut ini:
 1) Sumber energi alternatif 

Selain bahan bakar fosil, ada berbagai sumber energi al
ternatif yang dapat menghasilkan tenaga listrik, seperti ener
gi angin, energi panas bumi, e nergi matahari, tenaga air, dan 
tenaga nuklir. Memanfaatkan sumber energi ini dapat me
nawarkan alternatif daya listrik yang efektif. Oleh karena itu, 
satusatunya solusi adalah menggunakan energi berkelanjut
an yang dapat melindungi masa depan. 
2) Remediasi lingkungan yang rusak. 

Penggunaan batu kapur atau kapur adalah praktik 
yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang 
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 disebabkan oleh hujan asam ke danau, sungai, dan anak 
 sungai. Menambahkan kapur akan menyeimbangkan keasa
man, misalnya dilakukan di Swedia untuk menjaga pH air 
tetap optimal. Pengapuran merupakan metode yang mahal 
dan harus dilakukan berulang kali dan hanya menawarkan 
solusi jangka pendek. Metode ini digunakan untuk memban
tu memulihkan kehidupan air pada badan air yang mengala
mi pengasaman kronis (Khemani et al., 1985). 
3) Tindakan Individu, Nasional, dan Internasional 

Jutaan orang secara langsung dan tidak langsung berkon
tribusi terhadap emisi CO2, SO2, dan NOx. Upaya mitigasi 
dilakukan dengan mengharuskan individu untuk mengetahui 
konservasi energi dan caracara mengurangi emisi, seper
ti mematikan peralatan listrik saat tidak menggunakannya, 
menggunakan transportasi umum, menggunakan peralatan 
listrik yang hemat energi, dan penggunaan kendaraan hybrid 
atau yang memiliki emisi NOx rendah. 
4) Kontrol Emisi

Solusi paling penting untuk masalah hujan asam adalah 
pengurangan emisi SO2 dan NOx. Oksida nitrogen dapat di
kurangi melalui reduksi atau kontrol suhu pembakaran yang 
lebih baik (Singh & Agrawal, 2008).
 5) Intervensi Kebijakan

Diperlukan intervensi berupa kebijakan pemerintah. 
Sebagai contoh, di Amerika Serikat pada tahun 1980an, 
undangundang untuk mengontrol efek buruk dari deposi
si asam melalui pengurangan emisi tahunan SO2 dan NOx 
dimasukkan dalam amandemen udara bersih tahun 1990. 
Tujuan utamanya adalah untuk mencapai manfaat kesehatan 
lingkungan dan publik yang signifikan. 

Selain itu, program ini mendorong efisiensi energi dan 
pencegahan polusi. Hasilnya, banyak danau dan sungai yang 
mengalami pengasaman secara signifikan membaik sehingga 
dapat mendukung kembali kehidupan ikan (Stoddard et al., 
1999; Evans et al., 2001). Upaya berupa intervensi kebijakan 
juga perlu dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia 
untuk menghindari besarnya potensi masalah yang dihadapi 
oleh negara industri.

Oleh karena luas dan besarnya dampak polusi udara da
lam ekosistem menyebabkan perlunya suatu penilaian kondi
si suatu ekosistem dengan menggunakan parameter udara. 
Salah satunya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) Indonesia. Sejak 2015 — 2018, penghitungan indeks 
kualitas udara yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan 
Hidup menggunakan parameter NO2 dan SO2.  Parameter 

NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor berbahan ba
kar bensin, dan SO2 mewakili emisi industri dan kendaraan 
diesel yang berbahan bakar solar serta yang  mengandung 
sulfur lainnya. 

Pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di 34 
provinsi menunjukkan terjadi peningkatan atau penurunan 
kua litas udara nasional tahun 20162017. Seperti pada 
 provinsi DKI Jakarta dengan nilai 53.50. Selain itu berdasar
kan kuadran 3, provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat perlu 
didorong utnuk meningkatkan kualitas udara. Pemantauan 
dilakukan pada lokasilokasi yang mewakili dampak pence
maran udara dari kawasan transportasi, kawasan perumahan, 
kawasan perkantoran dan kawasan industri (Pusat Data dan 
Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
2018).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan 
titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin 
rendah IKLH dari nilai 100, semakin besar upaya perlindun
gan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. 
Sebaliknya, penurunan indeks kualitas lingkungan menanda
kan pengelolaan lingkungan di Indonesia sedang mengala
mi tekanan yang lebih besar dari pemanfaatan sumber daya 
lingkungan dibandingkan dengan upaya perbaikan kualitas 
lingkungan hidup (Pusat Data dan Informasi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018).

Adanya IKLH yang mencangkup komponen ekosistem 
yaitu udara, air, dan tanah atau tutupan lahan untuk menun
jukkan kualitas suatu lingkungan hidup dapat digunakan di 
dalam pengelolaan ekosistem. Dengan mengenali macam 
dan sumber pencemar diharapkan polutan tersebut dapat 
dikontrol sehingga efeknya dapat diminimalkan. Eksploi
tasi alam atas nama urbanisasi dan pembangunan menye
babkan degradasi lingkungan. Namun di sisi lain, kita juga 
me nyadari bahwa kita tidak dapat menghentikan pembangu
nan atas nama penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu, 
pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan saat ini den
gan mengutamanakan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya 
ekosistem tetap dapat menyediakan “jasa ekosistem”, seperti 
siklus nutrisi, siklus karbon, dan penyediaan air yang menja
di sandaran planet dan kehidupan organisme.

Vivi Novianti
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Delapan Kualitas Kepemimpinan
dalam Pendidikan di Universitas

Masa sekolah di universitas merupakan masa yang paling eksploratif bagi individu. 
Dapat mengenyam pendidikan di bangku kuliah merupakan sebuah karunia yang 
luar biasa untuk bekal hidup kita. Baik itu yang sifatnya hard skills maupun soft skills 

bisa didapatkan jika seorang mahasiswa mampu memanfaatkan waktu kuliahnya dengan baik. 
Di masa digitalisasi saat ini, peran teknologi dan informasi menjadi sesuatu yang 

 sangat dibutuhkan, utamanya terkait dengan halhal positif penunjang  aktivitas di 
 kampus. Dalam lingkungan kampus, digitalisasi sendiri tampak jelas pada  beberapa 
 aspek. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar, 
 seperti akses sumbersumber online. Pada akhirnya, hal tersebut akan  membangkitkan 
daya kritis mahasiswa sehingga dapat mengonsep beberapa inovasi unggulan. 

Selain itu, zaman digitalisasi dalam lima tahun terakhir juga berdampak pada pe
ningkatan kualitas proses belajar dan mengajar. Peningkatan tersebut terjadi melalui 
materi yang diberikan oleh dosen menggunakan informasi pengetahuan yang ter
up to date. Oleh karena itu, proses  interaksi dosen dan mahasiswa dapat berdampak 
pada penumbuhan kreativitas yang berujung pada  penguatan daya kritis berpikir 
 mahasiswa. Pengembangan mentalitas inovasi dan kreativitas ini seyogianya dibare ngi 
 de ngan penumbuhan nilainilai dasar kepemimpinan. Dalam dunia  kemahasiswaan, 
hal ini sangat  terbuka lebar kesempatan untuk memperkuat skill kepemimpinan.

Penumbuhan dan pengembangan skill kepemimpinan tak hanya didasarkan atas 
 perkembangan teknologi. Beberapa riset menunjukkan bahwa dengan aktif di kam
pus, baik itu lewat organisasi maupun nonorganisasi akan berdampak kepada kesuksesan 
 seseorang untuk masa depannya (Robles, 2012; CasnerLotto and Barrington, 2006). 
 Terutama  dalam mengidentifikasi kualitas kepemimpinan seseorang. Beberapa riset tel
ah  menggambarkan kualitas kepemimpinan yang dikembangkan pada saat di  kampus 
dapat  berdampak pada kesuksesan manajerial di tempat kerja nantinya (Daggett, 2002).

Kepemimpinan didefinisikan sebagai sebuah proses “to lead”. Proses tersebut  melibatkan 
seni memotivasi, memengaruhi, dan mengarahkan orang  sehingga  mereka bekerja bersama 
untuk mencapai tujuan tim atau organisasi yang lebih luas.  Aktivitas di kampus sangat penting 
bagi mahasiswa untuk mencari pe luang kepemimpinan selama sekolah tanpa beban formalitas 
organisasi yang berujung pada turunnya laba, layaknya di sebuah perusahaan. Proses pembe
lajaran seni  memimpin dengan jalan membangun hubungan dalam tim, mendefinisikan iden
titas, dan  mencapai tugas secara efektif akan terbentuk dengan baik. Hal tersebut juga mem
berikan peluang untuk mengasah keterampilan komunikasi dan interpersonal secara efektif.

Kepemimpinan dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai dalam 
diri kita. Dalam buku yang sangat klasik, Reframing Organizations: Artistry, Choice, and 
 Leadership, Bolman dan Deals (2013) mendefinisikan empat bingkai atau lensa. Hal terse
but menunjukkan bahwa segala keputusan dalam kegiatan kepemimpinan dapat dipertim
bangkan atau dianalisis. Salah satunya ialah kerangka struktural yang dicirikan oleh peran, 
 hubungan formal, tim,  aturan, kebijakan, dan prosedur. Kemudian kerangka sumber daya 
manusia adalah tentang orang dan kebutuhan mereka, keterampilan, hubungan, serta sikap.
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Bingkai selanjutnya adalah kerangka politik yang 
 ditumbuhkan oleh iklim tentang kekuasaan dan  konflik, per
saingan untuk sumber daya, dan koalisi serta lensa  terakhir 
ialah kerangka simbolik. Proses kepemimpinan sangat ber
hubungan erat dengan tujuan dan makna, budaya  kelembagaan, 
serta ritual maupun simbol. Pada teori  kepemimpinan or
ganisasi, pemahaman tentang bingkai atau lensalensa ini 
memang dapat mem
bantu manajer dalam 
 menganalisis  ma salah 
dan merenungkan 
 strategi untuk bertindak. 

Tulisan ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi 
aktivitas di kampus yang 
dapat menumbuhkan 
dan mengembangkan 
pe rilaku kepemimpinan 
efektif. Gunanya ialah 
untuk dapat  membantu 
mahasiswa  dalam 
 m e  n y o n g  s o n g 
masa  depan  selepas 
 lulus dari bangku 
 kuliah   (Carnevale, 
1990; Flores, 2012). 

Orientasi pada Prestasi 
Kuliah

Aktivitas mahasiswa 
tidak pernah lepas dari 
kegiat an belajar  mandiri 
untuk memahami mata 
 kuliah yang dipelajari, 
seperti  mengerjakan 
 tugas dan juga persiapan untuk menghadapi ujian. Mem
budayakan belajar secara konsisten, teratur, disiplin, dan 
 berorientasi  mengerjakan tugas sesuai pedoman yang 
 diberikan dosen maupun buku panduan akan menumbuhkan 
serta mengembangkan perilaku mahasiswa dengan sendirinya.

Salah satu syarat bagi seorang pemimpin untuk 
 menjadi dirinya sendiri dengan segala persiapan yang su
dah  dilakukan ialah (1) dependent. Selain itu, dengan ber
displin diri pada panduan yang ada, mahasiswa sudah 
 menanamkan jiwa (2) credible.  Jiwa tersebut sangat dibu
tuhkan bagi  seorang  pemimpin guna menjadi individu yang 

diyakini  mumpuni dan memiliki kecerdasan yang dibutuh
kan untuk memecahkan masalah. Dengan mengedepankan 
prinsip prinsip  absolut yang menjadi tolok ukur dipercaya
nya sebuah  perkembangan teori, maka dengan sendirinya 
 mahasiswa  sudah  menanamkan prinsip (3) accountable. 
Prinsip  tersebut  sangat dibutuhkan dalam menjadi seorang 
 pemimpin  nantinya.

Orientasi  Networking 
pada Aspek Pendukung 
Perkuliahan

Di bangku kuliah, 
relasi yang lebih  terarah 
mulai  ditumbuhkan 
dan dikembangkan. 
Baik lewat para dosen 
yang memberikan  tugas 
kelompok maupun 
 dengan kontribusi aktif 
mahasiswa di  organisasi 
intra sekolah.  Ditambah 
dengan keaktifan maha
siswa dalam  me ngambil 
segala peran di  setiap 
momen kegiatan. Baik 
itu sebagai ketua/ project 
 leader/ pemimpin kelom
pok, misalnya dengan 
sendirinya  se orang ma
hasiswa  sudah menum
buhkan dan mengem
bangkan jiwa (4) 
communication skill 
yang lebih terarah.

Tidak  dipungkiri 
fleksibilitas  seseorang dalam  menyikapi  permasalahan 
 banyak diselesaikan dengan  communication skill yang 
 mumpuni di dunia kerja.  Terlebih saat menjadi seo
rang pemimpin, sudah menjadi syarat  mutlak bahwa 
 communication skill dapat meningkatkan kualitas dari pro
ses kepemimpinan. Selain itu, beberapa riset menunjukkan 
bahwa relasi yang positif terbentuk pada masa  perkuliahan 
akan berujung pada  kesempatan  networking dengan 
temanteman kuliah. Pada saat  mereka sudah bekerja di 
 perusahaanperusahaan, dengan sendirinya akan berdampak 
pada (5)  networking skill. Kemampuan itu menjadi syarat 
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Aktivitas selanjutnya yang dapat membentuk perilaku 
kepemimpinan efektif ialah (8) efficient. Caranya adalah 
dengan membudayakan kerja keras. Artinya adalah segala 
sesuatu yang direncanakan dengan baik, terdapat orientasi 
jangka pendek dan panjang sehingga akan berdampak pada 
pola perilaku positif efisien. Hal ini sangat dibutuhkan oleh 
individu dalam menyongsong dunia kepemimpinan saat ma

hasiswa bekerja di organisasi 
nantinya. Sehingga, dapat di
simpulkan bahwa tolok ukur 
kesuksesan  kepemimpinan 
adalah pencapaian target 
secara efektif dan efisien.

Dapat dilihat bah
wa beberapa kualitas 
 kepemimpinan dapat digali 
sedini mungkin saat indi
vidu ada di bangku  kuliah. 
Pemahaman dampak peru
bahan  perilaku yang didapat 
pada saat kuliah ialah bibit 
yang  berharga bagi seorang 
 mahasiswa saat lulus dan 
 berkiprah di  organisasi mau
pun  menjadi  entrepeneur. 

Mulai dari  being  dependent, credible and  accountable, dan 
 sensing  positive  communication skills as well as networking 
skills  serta  memiliki  budaya future orientation, juga mampu 
to  delegate and be  efficient akan mengarahkan kita menjadi 
 pribadi de ngan mentalitas kepemimpinan yang berkualitas.

Ayo mahasiswa manfaatkan waktumu dengan  hal 
 positif guna menyongsong masa depan yang berkualitas 
dan berkontribusi untuk pemgembangan bangsa dan negeri!

Dodi Wirawan Irawanto
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 utama keefektifan kepemimpinan zaman digital saat ini.

Orientasi pada Aspek Pencapaian Tujuan Jangka 
 Panjang

Pada saat kuliah, tidak banyak mahasiswa yang mampu 
berkotnribusi pada kompetisikompetisi nasional maupun 
internasional, baik aktivitas perkuliahan atau  organisasi. 
 Aktifnya mahasiswa dalam 
mengikuti ajangajang  seperti 
ini adalah momentum yang 
sangat berharga untuk mem
budayakan kultur tantangan. 
Hal tersebut sangat dibutuhkan 
untuk seorang individu  berjiwa 
 pemimpin untuk  memiliki  
(6) future  orientation. Terle
pas menang atau kalah da
lam kompetisi tersebut, akan 
menumbuhkan dan mengem
bangkan mentalitas haus 
prestasi. Nantinya mentalitas 
tersebut menjadi bekal utama 
dalam proses kepe mimpinan 
yang akan diperoleh seusai 
lulus dari perguruan tinggi. 

Salah satu tolok ukur  baiknya suatu kepemimpinan 
adalah proses yang terus berlanjut atau disebut  dengan  “to 
hands-on”. Selanjutnya, hal tersebut menjadi  penting bagi 
mahasiswa untuk (7) to  delegate.  Caranya adalah  dengan 
memulai mempercayakan pemberian pekerjaan  kepada 
anggota tim seiring dengan semakin  kompleksnya tugas 
pemimpin. Pendelegasian pekerjaan akan  menciptakan 
kepercayaan serta memberikan kesempatan bagi  anggota 
tim untuk berkembang. Aktivitas sebagai mahasiswa 
ini dapat dibudayakan dalam penyelesaian pekerjaan 
perkuliahan maupun kegiatankegiatan ekstrakurikuler.
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Berteguh Hati untuk Menyuarakan  
Gender Equality

Hujan sore itu sangat deras, para mahasiswa terpak-
sa harus berteduh sejenak. Di tengah riuhnya hu-
jan, terlihat seorang pria menunggu di salah satu 

meja dekat kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
 Brawijaya (FEB UB). Ia adalah Muhammad Ridho Faza, 
mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2016. Pria yang 
kerap dipanggil Ridho ini tak hanya sibuk dengan  kegiatan 
akademik saja, berbagai pengalaman dan kegiatan di luar 
kampus pun dia ikuti. Tak dapat dipungkiri, Ridho  telah 
menorehkan berbagai prestasi. Namun, yang tepenting 
 baginya adalah bagaimana dia bisa mengabdi dan berman-
faat untuk ma syarakat. 

Rasa sosialnya yang tinggi tercermin dari wataknya yang 
ramah dan peduli terhadap sekitar. Selain itu, nasihat dari 
kedua orang tua juga selalu terbayang di benaknya, ia ha-
rus selalu bermanfaat bagi orang lain. Ambisi pria kelahiran 
Kediri ini semakin menggebu ketika bergabung di Lingkar 
Studi Mahasiswa Ekonomi. Bersama rekan-rekan di lemba-
ga tersebut, hatinya tergerak untuk menulis dan membantu 
menyelesaikan berbagai permasalahan ma syarakat.

Bagi Ridho, ambisi tanpa aksi tak akan memiliki arti. 
Hingga suatu hari dia mengikuti Great Indonesian  Leaders 
Summit yang diadakan oleh Inovator Nusantara. Sebuah 
lomba karya tulis yang jika berhasil menjadi Best Project 
nantinya akan berlanjut membentuk organisasi sebagai peng-
abdian kepada masyarakat. Pria berhati tulus ini membawa 
tema Gender Equality dalam kompetisi, dengan alasan isu ini 
menjadi permasalahan yang cukup serius. Nyatanya memang 
benar, masyarakat masih banyak yang acuh akan permas-
alahan yang pelik ini. Setelah melewati panasnya rivalitas 

Driantama Akhsyanda

SosokSosok

 de ngan peserta lain, Best Project berhasil diraih. 
Kelompoknya dipercaya untuk membentuk sebuah NGO 

(Non Government Organization) yang bernama Brave. 
 Ridho menjadi salah satu founder yang memprakarsai ber-
dirinya NGO tersebut. Sesuai namanya, organisasi ini ber-
usaha untuk berani melawan perbedaan yang ada. Fokusan 
NGO saat ini mengenai pernikahan dini dan modern slavery.

Menurutnya, masih banyak para pekerja baik lelaki mau-
pun perempuan yang mendapat upah tidak sesuai dengan 
porsi serta beban kerja yang dikerjakan. Hal ini dapat dika-
takan modern slavery karena hanya menguntungkan satu 
golongan saja. Selain itu, maraknya pernikahan dini yang 
merenggut hak kehidupan seorang wanita juga menjadi ma-
salah yang tak kalah serius. “Seharusnya dia (wanita) punya 
hak (untuk mendapatkan) pendidikan, tapi haknya diambil 
karena pernikahan  dini,” ujarnya lirih.

Kegiatan Brave dimulai dengan merubah mindset dan 
stigma negatif masyarakat mengenai gender equality. Brave 
mencoba untuk menyuarakan permasalahan dengan sosia-
lisasi, berorasi, seminar, diskusi, dan menjadi narasumber di 
beberapa workshop di berbagai daerah.

Berjuang untuk menyuarakan gender equality tentu tak 
mudah, kerikil tajam selalu menghantam secara bergantian. 
Ridho bersama belasan rekannya memiliki keterbatasan da-
lam bertukar informasi. Hal itu terjadi karena setiap anggota 
berasal dari berbagai kota di Indonesia. Susahnya berkomu-
nikasi bahkan ada beberapa yang sulit dihubungi membuat 
lambatnya pergerakan NGO ini. Walaupun begitu, hal di atas 
tak menggoyahkan langkah mereka untuk tetap berusaha 
menjalankan komitmen di awal, yaitu membantu menyele-
saikan permasalahan masyarakat.

Hujan telah reda dan langit mulai menguning, obrolan 
kami sudah sampai di ujung perbincangan. Wajah Ridho 
tampak serius sambil berpesan, “Lebih baik kita bersikap 
sesuatu daripada kita berdiam diri karena ketika kita ber-
diam diri kita enggak akan ada impact buat yang lain, just do 
something you can get,” ujarnya sembari tersenyum. 

Nama : Muhammad Ridho Faza
TTL : Kediri, 2 Agustus 1998
Moto : Tidak ada pohon

 perjuangan yang 
ber buah  kesia-siaan

do
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Dosen jurusan  Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas 
 Brawijaya ini juga menge-
lola tempat kursus bahasa 
Jepang dan Korea.

AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN (EMA) MELALUI
MFCA SEBAGAI PENDORONG EFISIENSI ORGANISASI

Perhatian dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
industri terhadap lingkungan telah meningkat selama dua dekade terakhir. Akuntan se
bagai bagian dari industri, memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam  pengembangan 

metode guna berkontribusi dalam pencapaian industri ramah lingkungan dan berkelanjutan 
(sustainable). Kita tahu, akuntansi adalah proses meliputi identifikasi dan pencatatan transak
si, membukukan, hingga menyajikan laporan keuangan perusahaan baik kepada pihak inter
nal maupun eksternal yang berkepentingan (stakeholders). Pihak internal manajemen memi
liki cabang akuntansi khusus yang dinamakan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menciptakan sistem operasional dan 
informasi yang efektif dan efisien. Berbagai jenis biaya dianalisis untuk kemudian dijadikan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat operasional (seharihari) mau
pun strategis. Cabang akuntansi ini terus berevolusi demi mengikuti perkembangan zaman dan 
tuntutan para stakeholders. Hal tersebut ditandai dengan dikembangkannya Akuntansi Manaje
men Lingkungan atau biasa dikenal dengan Environmental Management Accounting (EMA).

Konsep Akuntansi Manajemen Lingkungan
Latar belakang kemunculan EMA  adalah  hasil tekanan stakeholders yang semakin sadar 

akan pentingnya kinerja lingkungan suatu organisasi. Tidak hanya kinerja mereka di bidang 
keuangan, tapi juga demi menjaga keberlanjutan di masa yang akan datang. Badan sertifikasi, 
ISO telah mengembangkan standar terkait hal ini (serial ISO 14000). Laporan berkelanjutan yang 
berdiri sendiri (standalone sustainability report) telah memiliki panduan yang dikembangkan 
oleh organisasi Global Reporting Initiative (GRI). EMA didefinisikan oleh IFAC ( International 
Federation of Accountant) sebagai pengelolaan kinerja lingkungan dan ekonomi melalui 
pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi terkait lingkungan yang sesuai. 
Meskipun EMA mungkin termasuk dalam pelaporan dan audit di beberapa perusahaan, akun
tansi manajemen lingkungan biasanya juga melibatkan life-cycle costing, full-cost  accounting, 
penilaian manfaat, dan perencanaan strategis untuk manajemen lingkungan (IFAC, 2005). 

Prinsip utama EMA adalah analisis terhadap informasi terkait kuantitas (unit fisik) 
dan biaya (unit moneter) yang digunakan selama proses produksi, termasuk air,  e nergi 
dan bahan baku (IFAC, 2005). Kuantitas tidak hanya diidentifikasi sebagai bahan baku 
(input) dan produk jadi (output). Namun, terdapat bahan terbuang selama proses (con
toh: emisi karbon, bahan sisa, barang cacat, limbah beracun, dan lainlain), produk 
sampingan, dan kemasan. Pentingnya penelusuran asal limbah dan biaya yang timbul 
muncul adalah akibat bahayanya pengolahan limbah tidak bertanggungjawab terha
dap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi perusahaan sendiri, adanya lim
bah atau bahan sisa berlebihan mengindikasikan kurangnya efisiensi proses produksi.

Untuk membantu proses penelusuran unit fisik dan biaya yang selama ini diabaikan oleh 
akuntansi biaya tradisional/konvensional, lahirlah metode Material Flow Cost  Accounting 
(MFCA). MFCA pertama kali dikembangkan di Jerman sekitar akhir 1990an dan berfokus 
pada penelusuran limbah, emisi, dan nonproduk dengan tujuan meningkatkan  ki nerja 
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keuangan dan lingkungan sebuah organisasi. Metode ini 
telah distandarisasi oleh lembaga sertifikasi dunia, ISO, 
dalam ISO 14051 sejak tahun 2011. MFCA tidaklah sama 
dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang berfokus pada dampak sosial terhadap pihak ekster
nal tetapi tentu keduanya saling melengkapi dalam praktik 
untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi.

Perancangan dan Penerapan MFCA di Organsiasi
MFCA tidak lepas dari konsep green productivity. 

 Tujuan utama MFCA 
adalah mengurangi 
dampak negatif ter
hadap lingkungan dan 
meningkatkan efisiensi 
di saat bersamaan (APO, 
2014). Sebuah organi
sasi yang menerapkan 
metode MFCA terlebih 
dahulu harus memaha
mi prinsip dan elemen 
fundamental.  Prinsip 
tersebut meliputi:  1. 
 Memahami arus bahan 
baku dan  penggunaaan 
energi; 2. Menghubung
kan data tentang unit 
fisik dan moneter; 3. 
Memastikan ada nya 
akurasi,  keleng kapan, 
dan komparabilitas 
dari data fisik; dan 
4. Mengestimasi dan mengalokasikan  biaya 
ke bahan baku yang hilang (material losses). 

Elemen fundamental MFCA adalah pusat kuantitas, ke
seimbangan bahan baku (kesamaan jumlah input dan  output), 
perhitungan biaya (biaya bahan baku, energi, sistem dan 
 pengelolaan limbah), serta Material Flow Model ( diagram 
yang menggambarkan arus bahan baku dari awal hingga 
 akhir proses produksi) (APO, 2014). 

Jika sebuah organisasi memahami dua komponen di atas, 
mereka bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, implementasi. 
Implementasi dimulai dengan melibatkan manajemen serta 
menentukan pembagian peran dan tanggung jawab. Kegiatan 
ini termasuk menentukan ahli yang dibutuhkan seperti, ahli di 
bidang lingkungan, teknik, akuntan biaya, dan pe ngendalian 

kualitas (menentukan standar kualitas produk dan menga
tegorikan barang cacat). Langkah kedua adalah menciptakan 
material flow model yang secara akurat menggambarkan ke
giatan operasional/produksi yang berguna untuk mendeteksi 
titik manakah yang berpotensi memunculkan  material  losses. 
Langkah ketiga adalah mengalokasikan biaya menurut 
MFCA (biaya bahan baku, energi, sistem dan pengelolaan 
limbah) sesuai proporsi produk jadi akhir dan  material  losses. 
Setelah mengidentifikasi dan meng alokasikan biaya, langkah 
berikutnya adalah menginterpretasi dan mengomunikasikan 

hasil kepada pihak yang 
terkait. Dalam tahap 
interpretasi ini, mana
jer terutama akuntan 
manajemen perlu me
ringkas area mana yang 
menimbulkan kerugian 
bagi perusahaan dan me
nentukan tindakan yang 
perlu diambil untuk 
meningkatkan efisiensi. 
Langkah terakhir ada
lah mengembangkan 
praktik produksi dan 
mengurangi material 
losses berdasarkan ha
sil penerapan metode 
MFCA. Perusahaan 
akan mengimplemen
tasikan tindakan yang 
ditentukan pada lang
kah sebelumnya untuk 

meningkatkan efisiensi, semisal mengganti  bahan baku 
yang lebih hemat atau sedikit menimbulkan  limbah 
atau berinvestasi terhadap teknologi yang  membantu 
mengurangi pengeluaran limbah (APO, 2014).

Perkembangan MFCA di Berba gai Negara 
MFCA diterapkan secara luas terutama di negara asal

nya, Jerman, serta Jepang sebagai salah satu negara maju 
yang memiliki kesadaran tinggi terhadap dampak industri 
pada lingkungan. Sebagai contoh, Kementerian Ekonomi, 
Perdagangan dan Industri Jepang (METI) melakukan pilot 
 project pada 1999 dan melibatkan empat perusahaan yakni 
Nitto Denko, Tanabe Seiyaku, Takiron serta Canon. Dari 
proyek ini, diterbitkan sebuah workbook pada 2002 yang 
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 mengembangkan enam alat spesifik untuk EMA, salah  satunya 
adalah MFCA. MFCA terbukti membantu perusahaan dalam 
meningkatkan kemampuan mendeteksi adanya bahan baku 
yang terbuang serta biaya dan mengurangi  environmental 
cost (biaya lingkungan) seperti pengolahan limbah da
lam pilot project tersebut (Kokubu dan Nakajima, 2004).

Beberapa contoh penerapan MFCA pada negara 
berkembang adalah industri hotel di Afrika Selatan ( Nyide, 
2016), pengolahan seafood di Vietnam  (Nguyen, 2018), 
industri kecil bidang garmen di Thailand  (Kasemset, 
2015) dan UMKM di Malaysia (Sulong et al., 2014).

Di Indonesia, upaya penyebarluasan konsep dan  praktik 
mengenai MFCA mulai dilakukan. Pada  Agustus 2015, 
Menteri Ketenagakerjaan meresmikan berdiri nya  Indonesia 
MFCA forum, dihadiri oleh 24 praktisi dan ahli di bidang 
industri dan lingkungan. Sayangnya, hingga saat ini ma
sih belum tampak progres yang signifikan atas berdirinya 
forum ini. Belum ada tindak lanjut dari  pemerintah atau 
asosiasi industri untuk menciptakan guideline yang mem
bantu pelaku usaha mengintegrasikan metode MFCA 
dalam sistem perhitungan biaya mereka. Meski  begitu, 
dari sisi akademisi terlihat memiliki inisiatif dengan 
 diadakannya seminar mengenai MFCA oleh beberapa 
 universitas di Indonesia serta penelitian tentang  penerap an 

MFCA di beberapa perusahaan (Fuadah dan  Arisman, 
2013; Marota et al., 2015; Marota, 2017; Loen, 2018). 

Kesimpulan
Dari paparan di atas, MFCA adalah salah satu alat atau 

metode dalam pengimplementasian akuntansi manajemen 
lingkungan (EMA). Secara jangka panjang, MFCA dapat 
memberikan keuntungan tidak hanya bagi lingkungan teta
pi juga pada perusahaan yang menerapkannya. MFCA 
memberikan informasi lebih transparan tentang produksi 
dibandingkan dengan akuntansi biaya konvensional. Infor
masi yang dihasilkan melalui metode MFCA memotivasi 
perusahaan untuk mendesain produk menggunakan bahan 
baku lebih sedikit serta kemasan lebih efisien. Harga jual 
pada konsumen menjadi lebih rendah dan dapat digunakan 
sebagai strategi mengamankan pangsa pasar dalam industri. 
Selain itu, limbah dan produk cacat atau sisa akan memini
malisasi yang berdampak pada penurunan biaya lingkung
an. Hasilnya, perusahaan akan semakin lebih dekat dengan 
tujuan green productivity, yaitu meningkatkan efisiensi 
dan mengurangi dampak lingkungan secara simultan.

APO  Asian Productivity Organization. 2014. Manual on Material Flow Cost Accounting: ISO 14051. APO:Tokyo. 
Fuadah,L. dan Arisman, A. 2013. Adopting Environmental Management Accounting (EMA) in Indonesia. Forum Bisnis Dan Ke
wirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.3 No.1, 1625.
IFAC  International Federation of Accountants. 2005. International guidance document : environmental management accounting. 
IFAC:New York.
Kasemset, C. 2015. Application of MFCA in waste reduction: Case study on a small textile factory in Thailand. Journal of Cleaner 
Production, 108, 13421351. DOI :10.1016/j.jclepro.2014.09.071. 
Kokubu dan Nakajima. 2004. MFCA in Japan: A new trend of Environmental Management Accounting Practices. Presented at 4th 
Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Singapore.
Loen, M. 2018. Penerapan Green Accounting dan Material Flow Cost Accounting (MFCA) terhadap Sustainable Development. Jur-
nal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana Vol. 5 No.1.
Marota,R., Marimin, Sasongko, H. 2015. Perancangan dan Penerapan Material Flow Cost Accounting untuk Peningkatan Keberlan
jutan Perusahaan PT XYZ. Jurnal Manajemen Dan Agribisnis Vol. 12 No.2. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.17358/Jma.12.2.92
Marota,R. 2017. Green Concepts and Material Flow Cost Accounting Application For Company Sustainability. Indonesian Journal 
of Business and Entrepreneurship Vol 3 No 1, 4351. DOI: http://dx.doi.org/10.17358/ijbe.3.1.43
Nguyen, D.T.T. 2018. Is Japanese Material Flow Cost Accounting Useful To Vietnam? A Case Study of a Vietnamese Seafood Pro
cessing Company. Accounting for Sustainability: Asia Pacific Perspectives, 237258
Nyide, C. 2016. Material flow cost accounting as a tool for improved resource efficiency in the hotel sector: A case of emerging mar
ket. Risk governance & control: financial markets & institutions, 6(43), 428435. http://dx.doi.org/10.22495/rcgv6i4c3art8
Sulong, F., Sulaiman, M., Alwi, N.M. 2014. Material Flow Cost Accounting (MFCA) enablers and barriers: The case of a Malaysian 
small and mediumsized enterprise (SME). Journal of Cleaner Production. 108. DOI:10.1016/j.jclepro.2014.08.038.
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Menangkis Asam Garam Dunia Kampus 

Mahasiswa, status yang disandang banyak  kepala 
terlebih kaum muda. Masa di mana mimpi  semakin 
membara dan berambisi jadi nyata.  Masyarakat 

memiliki  stigma bahwa mahasiswa hanya perlu  belajar, 
menyusun skripsi, wisuda,  lantas bekerja. Namun,  tidak akan 
semulus itu realitanya. Novel yang berjudul Kami (bukan) 
Sarjana Kertas ini memaparkan permasalahan di  kehidupan 
kampus yang digambarkan melalui sekelompok mahasiswa 
dari Universitas Udel. Bersama Ogi, Ranjau, Arko, dan 
kawan-kawannya, lika-liku kehidupan kampus  dihidupkan 
dengan berbagai kisah yang sering dialami mahasiswa.

Latar belakang ekonomi  keluarga menjadi salah satu 
permasalahan sebagai bumbu sedap dalam novel ini. 
Arko, seorang mahasiswa  rantau  harus meninggalkan 
ibunya yang  sendirian mencari nafkah.  Tidak  hanya itu, 
 permasalahan dengan   penyebab yang sama juga dialami 
oleh Ogi dan  Juwisa. Bencana yang datang  bertubi-tubi 
 perlahan mengikis  semangat  dalam diri. Akibatnya, 
 dilema untuk  menggapai mimpi atau mengakhirinya pun 
 terjadi. Bahkan, pernikahan dini ketika sedang mengejar 
ambisi menjadi salah satu opsi berat yang harus dipilih. 

Lebih lanjut, penulis juga m emaparkan bahwasanya 
 dunia  kampus tidak melulu hanya akademik, melainkan 
juga non akademik. Ketidakseimbangan skill antar keduanya 
akan berdampak pada kehidupan seusai kuliah. Tak sampai 
disitu, konflik keluarga pun menjadi salah satu penyebab
 permasalahan. Tuntutan orang tua agar anaknya terjun ke 
dunia kerja tanpa melanjutkan perkuliahan menjadi  hambatan 
yang menimbulkan kebimbangan di hati mahasiswa.

Kehidupan kampus yang bebas juga tidak memungkiri 
mahasiswanya berada pada pergaulan yang salah.  Mahasiswa 
yang notabenenya remaja tentu masih labil dalam  pembawaan 
emosi. Terlebih lagi, beban berat yang dialami dapat 
memicu narkotika menjadi camilan yang menarik dicicipi. 

Warna-warni problematik yang ada tidak 
 menghalangi para tokohnya untuk terus  berusaha 
mempertahankan mimpi. Tekad yang besar  menjadi 
 kunci permasalahan yang digambarkan oleh penulis.

Novel ini tersusun atas empat bab dan  beberapa 
 subbab. Dalam setiap subbabnya selalu  disajikan  kutipan 

yang berisi poin dari kisah yang disuguhkan. Hal ini 
akan memudahkan pembaca menangkap pesan yang 
diberikan. Alur cerita juga akan semakin  dimengerti 
karena penulis menggunakan bahasa sehari-hari.

Di akhir kisah, penulis menyusun sebuah puisi yang 
 berisi motivasi untuk mahasiswa dalam mengejar mimpi. 
 Tidak hanya melalui tulisan, bentuk motivasi lainnya juga 
 ditunjukkan melalui desain novel, yaitu dengan menyuguhkan 
potret mahasiswa se-Indonesia. Bagian depan menggunakan 
jas almamater dan perlengkapan wisuda di belakangnya. 

Adanya kemungkinan pembaca tidak berasal dari 
latar belakang yang sama mengakibatkan  sulitnya 
 pemahaman mengenai beberapa penggunaan kata 
 berbahasa daerah. Sangat disayangkan lagi, penulisan 
 bahasa daerah ini pun tidak mengikuti tata cara yang baku.

Tekad besar yang menjadi kunci atas segala 
 permasalahan seharusnya dapat digambarkan  sepenuhnya 
oleh penulis. Namun, jalan cerita dalam novel  terkadang 
kurang menggambarkan korelasi antara solusi dan tekad 
dari para tokohnya. Hal ini mengakibatkan  pembaca 
kurang memahami pesan yang akan disampaikan. 

Hal yang perlu diingat bahwa selalu ada tantangan 
dan rintangan dalam meraih mimpi. Skill, pergaulan, 
pun  keluarga, seluruhnya adalah yang tak boleh luput 
dari kesadaran. Oleh karena itu, mahasiswa perlu me-
ngelolanya dengan bijak agar dapat membuktikan gelar 
 sarjana yang diraih tak hanya sekadar di atas kertas saja.

Adinda Nabila P. A.

ResensiResensi

Judul --- Kami (Bukan) Sarjana Kertas
Penulis --- J. S. Khairen
Penerbit --- Bukune
Jumlah Halaman --- 372 Halaman
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Eva Aprilia
Mahasiswa ini sedang 
 menempuh pendidikan 
Strata-1 di Program Studi 
Ekonomi, Keuangan, dan 
Perbankan Universitas 
Brawijaya.

Di Mana Batas Ruang Aspirasi?

Kilas balik pada masa orde baru, kebebasan untuk menyampaikan pendapat 
maupun aspirasi sangat dibatasi. Masyarakat dikekang dan dibungkam 
meskipun apa yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Rakyat  tak di

biarkan untuk berekspresi apalagi mengevaluasi kinerja pemerintah. Keadaan 
mulai berbanding terbalik di era saat ini. Kebebasan berpendapat diberikan se
luasluasnya namun belum dimaksimalkan bahkan sering disalahgunakan. Bah
kan kini hak berpendapat digunakan untuk bertindak menghakimi kesalahan orang 
lain. Tak jarang pula menjadi lahan  mencaci atau sekadar mencari eksistensi.

Perubahan sikap  tersebut salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi. Tatanan 
sosial yang awalnya hanya berkutat di dunia nyata kini mulai bergeser ke dunia maya, 
dunia yang tidak terbatas bahkan oleh bahasa, suku, budaya, dan negara. Perkembangan 
teknologi  memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat luas, mulai dari komuni
kasi, wirausaha, akses informasi, hingga popularitas. Hal tersebut salah satunya ditandai 
dengan kemunculan internet. Internet mempunyai kemampuan untuk menghubungkan 
antar individu tanpa mengenal jarak ataupun kenal akrab. Hanya bermodalkan paket 
internet dan telepon pintar, cukup bagi kita dapat menggunakan media sosial. Media 
sosial dirancang untuk memudahkan akses informasi dan memperluas interaksi sosial. 

Namun dibalik banyaknya hal positif tersebut, perkembangan teknologi memi
liki dampak negatif salah satunya adalah cyberbullying. Lalu apa itu  cyberbullying? 
Menurut Williams dan Guerra (Steffgen, 2013), cyberbullying adalah suatu tin
dakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, surel, pesan  gambar 
atau video yang bertujuan untuk mengolokolok, memaki, dan mengancam. 

Salah satu cyberbullying yang seringkali kita temui adalah flamming atau uja
ran kebencian. Data menunjukkan selama 2017, Polisi Republik Indonesia telah 
menyelesaikan 2.018 kasus kejahatan ujaran kebencian. Kasus yang paling banyak 
terjadi adalah bentuk penghinaan yaitu sebanyak 1.657 kasus atau meningkat sebe
sar 73,14% dibanding tahun 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 
Indonesia belum mampu memanfaatkan dengan baik hak kebebasan berpendapat. 
Selanjutnya yang masih menjadi tanda tanya besar adalah, apakah hak untuk me
nyampaikan pendapat sudah efisien dalam memberikan ruang pada masyarakat un
tuk menyuarakan aspirasinya? Aspirasi harusnya disampaikan dengan sopan dan se
suai dengan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi, pikiran 
tersebut masih banyak ditinggalkan oleh pengguna internet dan akun media sosial. 

Perubahan pola perilaku ini bukan hanya menimbulkan maraknya keja
hatan     cyberbullying tetapi mampu memberikan kesempatan kepada pihak 
pihak tertentu.  Misalnya mengangkat isu hoaks yang hanya bertujuan men
dongkrak popularitas, menggiring opini masyarakat, bahkan intoleransi. Hal 
ini dikarenakan tindakan ujaran kebencian dapat ditujukan  kepada kelompok 
tertentu bahkan ras, suku, budaya dan agama. Apabila sudah demikian, di
takutkan dapat berpotensi menimbulkan perpecahan antar rakyat Indonesia. 
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kan oleh pihak-pihak yang menginginkan ada nya konflik. 
Miris bukan? Pendapat kita dimanfaatkan untuk kepenting
an beberapa pihak saja. Ujaran kebencian ini juga berkaitan 
dekat dengan hoaks. Dalam sehari kita bisa menerima jutaan 
informasi dari internet yang datang dari jutaan sumber tanpa 
kita tahu bagaimana kredibilitas nya. Sedangkan peran peme

rintah dalam mena
ngani kemungkinan 
terjadi adanya hoaks 
masih sangat minim. 

Penegakan hu
kum terhadap kasus 
ujaran kebencian 
dapat menimbulkan 
kontra pada bebera
pa pihak. Alasannya 
sederhana, yaitu hak 
atas kebebasan ber
pendapat  tidak lagi 
ditemukan pada ne
geri ini. Hal ini sudah 
jelas tercantum da
lam  UndangUndang 
Republik  Indonesia 
Nomor 9  Tahun 
 1998 tentang 

 Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 
Berbicara me ngenai penegakan hukum,  peme rintah juga 

telah  mengeluarkan  undangundang untuk mengatur kejaha
tan dalam  dunia maya. Hal tersebut tercantum pada Undang 
Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat (2) dan jo. 
Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam 
kasus kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Selain itu 
juga terdapat pada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU  No. 
40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. 

Berbagai peraturan ini dirumuskan untuk meminimalisasi 
terjadinya penyebaran kebencian dalam dunia maya. Hanya 
saja pemerintah belum mampu menciptakan iklim yang baik 
untuk penyampaian pendapat di dunia maya. Oleh karena 
itu, sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat diperlu
kan untuk mengurangi kasuskasus tersebut. Sifat top down 
dipegang oleh pemerintah sedangkan bottom dipegang oleh 
masyarakat. Harapannya, sinergisitas ini dapat membantu 
mengurangi adanya praktik-praktik yang memicu konflik. 

Salah satu kasus yang paling menarik perhatian m a
syarakat datang dari dunia perpolitikan. Kasus yang diala
mi salah satu artis Indonesia berinisial AD yang menjadi 
tersangka karena dianggap telah menyebarkan kebencian 
terhadap kelompok tertentu melalui salah satu akun media 
sosialnya, yaitu Twitter. Atas tindakan tersebut, AD dilapor
kan dengan tudu
han melanggar 
UndangUndang 
Nomor 19 Ta
hun 2016 tentang 
Informasi dan 
Transaksi Elek
tronik,  Pasal 28 
ayat (2) jo. Pasal 
45 Ayat (2). Tin
dakan responsif 
dari pemerintah 
ini merupakan 
salah satu  upaya 
untuk meng
hentikan ada
nya kasus ujaran 
kebencian yang 
dapat menim
bulkan kon
flik pada masyarakat. Selain itu juga diharap
kan dapat mem berikan efek jera kepada pelaku.

Perubahan perilaku ma syarakat juga  berdampak be
sar  kepada orang lain apalagi  korban ujaran  kebencian 
yang spesifik kepada satu orang saja. Meskipun korban ti
dak dirundung secara fisik dan secara langsung, namun 
kejadian tersebut berdampak lebih parah daripada ujaran 
kebencian di dunia nyata. Jika di dunia nyata hanya dike
nal dan diketahui oleh satu atau dua orang yang terlibat, 
di dunia maya kemungkinan akan dikenal orang seluruh 
dunia. Dampaknya adalah tidak ada ruang bagi korban 
untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Identi
tas korban tersebar karena terhubungnya jaringan internet.

Beberapa orang bertransformasi menjadi lebih tahu 
dan mudah mempercayai kabar sehingga berlomba lomba 
 menjadi hakim bagi orang yang bersalah. Masyarakat per
caya bahwa sanksi sosial dapat memberikan efek mental 
yang lebih efisien kepada para pelaku. Hingga akhirnya 
pelaku dari kejahatan di dunia nyata menjadi imbas nya. Niat 
yang baik namun  tidak jarang hal tersebut malah dimanfaat

Eva Aprilia
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Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan 
Pada Revolusi Industri Keempat

Perjalanan panjang sistem perekonomian Indonesia selama 74  tahun  merdeka, 
sudah selayaknya bermuara pada keadilan sosial dan  kemaslahatan hajat 
hidup masyarakat. Namun, rintangan  bahkan jalanan terjal bebatuan kerap 

kali menghadang. Terbukti, ketimpangan bahkan kemiskinan masih melanda. Ber
dasarkan Badan Pusat  Statistik, penduduk miskin di Indonesia terhitung sampai 
September 2018 sebanyak 25,67 juta jiwa, sedangkan tingkat ketimpangan yang di
ukur gini ratio sebesar 0.384. Maka, sudah jelas bahwa sistem ekonomi kerakyatan 
yang tertuang di Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

Hakikat utama ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto adalah berasaskan keke
luargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan 
sungguhsungguh pada ekonomi rakyat. Sehingga, ekonomi kerakyatan dipandang 
sebagai sebuah strategi pembangunan yang menitikberatkan peran rakyat sebagai 
pelaksana demokrasi ekonomi. Hal tersebut bermakna bahwa kemakmuran ma
syarakat harus diutamakan daripada kemakmuran individu atau kelompok tertentu.

Sistem Perekonomian di Dunia
Kala  menilik  sistem  perekonomian  di dunia saat ini secara garis be

sar dapat  dikelompokan menjadi tiga yaitu, kapitalisme (liberal),  sosialisme, 
dan campuran. Ekonomi  kapitalisme dan sosialisme ini dapat dibedakan 
menurut hak kepemilikian suatu aset.  Kapitalisme mengakui kepemilikan in
dividu sedangkan sosialisme mengupayakan  penguasaan aset oleh negara. 

Lalu  bagaimana dengan ekonomi kerakyatan? Menurut  pemahaman  penulis, 
sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi kerakyatan. Tentunya tidak 
 seperti liberal, yang menguntungkan beberapa individu, tetapi berbasis nilai  Pancasila 
yang memberikan kebebasan kepada rakyat serta di bawah pengawasan pemerintah.

Di sisi lain, ketika kebebasan individu diberikan seluasluasnya maka  manusia 
akan berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Kemakmur a n 
itupun akan mengalir ke keseluruhan lini masyarakat. Terlihat dari hasil peneli
tian Stanley Lebergott, The American Economy di Amerika, bahwa  kesejahteraan 
 masyarakat meningkat seiring diberlakukannya sistem ekonomi  liberal.  Peningkatan 
tersebut dikarenakan masyarakat Amerika memiliki penunjang dasar hi dup 
 seperti sanitasi, penghangat atau pendingin ruangan, kulkas, dan lain sebagainya.

Namun demikian, menurut penelitian dari Allianz Global Wealth Report 
2018, di Amerika sebesar 10% rumah tangga terkaya menguasai 77,1% dari 
 keseluruhan aset. Ditambah lagi, dia menjelaskan bahwa Amerika adalah  negara 
dengan peringkat ketimpangan tertinggi. Sedangkan Indonesia berada pada 
 peringkat adalah ke4 di bawah Amerika Serikat, Denmark, dan Afrika Selatan.

Perlu disadari ketika kebebasan diberikan seluasluasnya, maka memungkin
kan manusia bertindak sesuai dengan keadaan alaminya. Keadaan alami itu diru
muskan oleh Thomas Hobbes sebagai keadaan yang kacau. Penyebab  utamanya 
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adalah persaingan, kecurigaan, dan kemenangan (repu
tasi) yang berujung pada kelangkaan. Kelangkaan inilah 
yang memprovokasi munculnya persaingan.  Persaingan 
bebas tanpa intervensi dari pihak manapun, sangatlah 
mungkin menimbulkan konflikkonflik vertikal da
lam masyarakat. Di situlah negara sebagai kekuatan 
tertinggi seyogianya hadir untuk menegakkan aturan.

Kehadiran Revolusi Industri keempat di Indonesia
Kini, dunia sedang memasuki revolusi industri keem

pat. Klaus Schwab 
pada World 
 Economic Forum 
2016, menga
takan, “ Nantinya 
b a g a i m a n a 
 teknologi  seperti 
k e c e r d a s a n 
 buatan, kendaraan 
 otonom, dan inter
net  saling memen
garuhi  kehidupan 
 m a n u s i a . ” 
 S e m b o y a n 
 utamanya  adalah 
m e n g h a r a p k a n 
keuntungan yang 
sebesar besarnya dengan cost se minimal mungkin. 
Meskipun revolusi industri ini dapat dikatakan se
bagai ciptaan dari ka pitalis, bukan ber arti Indonesia se
bagai penganut sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat 
 mengambil manfaatnya. Kehadiran teknologi yang se
makin maju dibarengi dengan tingginya ketimpangan, 
membuat Indonesia dapat mengambil pelajaran serta ber
hatihati dalam melakukan penerapan revolusi industri.

Kemajuan teknologi tanpa diiringi dengan pemikiran 
ideologis yang bijaksana dapat menjadi suatu kesalahan 
besar. Ideologi sebagai suprastrukstur suatu negara harus 
dapat mengatur dengan tegas perkembangan  infrastruktur 
yang sangat cepat. Maka dari itu, negara jelas harus 
hadir dengan ideologinya untuk menghadapi perubah
an dalam tata cara kita memproduksi barang dan jasa.

Di awal kehadiran revolusi industri mutakhir ini, 
 Indonesia wajib melihatnya sebagai kesempatan emas. 
Sehingga dapat memanfaatkannya untuk melepaskan 

diri dari hambatan 
pihak luar maupun 
dalam yang mence
markan ideologi 
bangsa serta meng
hambat  tercapainya 
k e s e j a h t e r a  a n 
rakyat. Revrisond 
Baswir mengatakan 
ekonomi  ke rakyatan 
harus ber upaya 
m e m i n d a h k a n 
 kedaulatan ekonomi 
(power to control) 
dari oligarki para 
pemilik modal ke 
tangan seluruh 

 ang gota masyarakat. Maka, negara dituntut memper
siapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi 
 revolusi industri keempat ini, bukan hanya untuk bertahan 
hidup, tapi untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi.

Wintang T. Pradipto
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Melukis Persahabatan  
di atas Corak Perbedaan

Berlatar tahun ’60an di Amerika Serikat, Green Book 
mengisahkan perjalanan dua pria dengan warna kulit dan 
sifat yang sangat bertolak belakang. Selama perjalanan, me
reka  menggunakan The Negro Green Book, sebuah pedoman 
masyarakat berkulit hitam untuk mencari tempat yang aman 
untuk ditinggali. Meski demikian, berbagai konflik dan per
debatan tak dapat dihindari.

Film ini diangkat dari kisah nyata Frank “Tony Lip” 
 V allelonga (Viggo Mortensen) dan Don Shirley ( Mahershala 
Ali). Tony Lip yang semula bekerja sebagai penjaga klub 
malam di New York City terpaksa harus kehilangan peker
jaannya setelah tempat tersebut tutup untuk direnovasi. 
Suatu ketika, Tony mendapat kabar bahwa seorang pianis 
jazz yang terkenal sedang membutuhkan sopir untuk me
nemani tur konsernya. Sejak itulah Tony Lip mulai beker
ja untuk Don Shirley. Selama tur berlangsung, Don Shirley 
selalu mendapat perlakuan yang tak layak dari orangorang 
berkulit putih, termasuk pihak yang mengundangnya. Tony 
dengan watak kerasnya selalu berusaha melindungi Don. Se
baliknya, Don yang lemah lembut mencoba menekan emosi 
Tony agar situasi tak semakin runyam. Lambat laun, persa
habatan pun tumbuh diantara keduanya.

Kisah menarik didalamnya tak lepas dari tangan seorang 
Peter Farelly yang menekuni dunia perfilman sejak tahun 
1996. Tak sedikit film bergenre drama komedi yang telah 
dihasilkannya. Pengalaman Peter sebagai sutradara terbukti 
dengan melibatkan aktor papan atas seperti  Viggo Mortensen 
yang juga aktor The Lord of the Rings : The  Fellowship of 
the Ring dan Mahershala Ali pemeran Boggs dalam film The 
Hunger Games : Mockingjay Part 1 & 2.  Respons penon
ton pun terbilang cukup baik apabila dilihat dari penilaian 
 Internet Movie Database, yakni 8.2/10 dengan total respon
den sebanyak 264.443. Tak heran bila penghargaan  bergengsi 
pada Oscar 2019 dapat diraih, diantaranya nominasi Film 
Terbaik, Naskah Asli Terbaik, dan lainnya.

Kesuksesan yang berhasil diukir tak lepas dari keung
gulan film ini. Latar suasana yang kental dengan nuansa 
tahun ’60an sukses menggambarkan cerita bak kondisi 
aslinya. Penggunaan properti seperti busana dan kendaraan 
juga seakanakan membawa kita kembali pada tahun  ’60an. 

 Permainan tone yang ciamik menyejukkan setiap pasang 
mata yang menyaksikannya. Tak berhenti di situ, imajinasi 
nahkoda dalam membawahi film ini juga sukses mengantar
kan pesan moral yang ada kepada penonton. Terakhir, pe
makaian alur maju dirasa tepat karena film bertema suasana 
zaman dulu akan sedikit sulit dipahami apabila menggu
nakan alur lain.

Kekurangan dalam Film Green Book sebenarnya sudah 
terlihat sejak 20 menit pertama. Perjalanan film de ngan mu
dah dapat ditebak karena perbedaan watak yang dimiliki 
kedua tokoh utamanya. Hal tersebut membuat perjalanan 
menonton Green Book akan terasa sedikit membosankan. 
Namun, kondisi ini dapat teratasi dengan suguhan perde
batan dan konflik kecil selama tur berlangsung.

 Kesuksesan Green Book dalam dunia perfilman tak 
sampai disitu. Film ini juga berhasil menggambarkan kondisi 
rasisme yang hangat terjadi, termasuk di  Indonesia.  Rasisme 
yang terjadi di Surabaya terhadap Mahasiswa  Papua  belum 
lama ini seakan mengingatkan kita kembali bahwa  kesetaraan 
antar perbedaan diantara masyarakat kita belum tertanam 
kuat.

 Green Book sering disebut-sebut sebagai film ko
medi cerdas lantaran mampu membawa banyak nilai yang 
dapat diamini oleh penonton. Melalui Green Book, kita 
dapat melihat arti dari sebuah perbedaan yang begitu indah 
 maknanya. Satu kutipan yang patut diingat, “Semua manusia 
memiliki derajat yang sama tanpa melihat perbedaan suku, 
budaya, dan warna kulit.”

Farel Abhinaya

ResensiResensi

Judul  : Green Book
Sutradara : Peter Farrelly
Durasi   : 130 menit
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English CornerEnglish Corner

Understanding Millenials Mental Issues

In this age around 19 until 23, we might be identified as young adult. We al
most be an adult, but still on a younger age. We also might be suffered from 
some crisis. One of the crisis we might be suffered from is quarter-life crisis.
Quarter-life crisis is defined by psychologists Atwoold and Schooltz (2008) as part of the 

volatility in quarterlife period, which is a phase of psychological development that emerged 
in the age of 1829 years as a transition between adolescent phase to the adult stage.  The 
Harvard Business Review reported that a quarterlife crisis typically presents in four phases. 
First, people feel a sense of being trapped in some form of commitment, either in their per
sonal or professional life. Then, there is some kind of separation or loneliness, whether it is 
moving to a new city or leaving a romantic relationship. During this period of isolation, they 
will reflect on where they are in life and perhaps change their plans, before exploring new 
activities, social groups or career opportunities, and come out on the other side of the crisis.

The signs of a quarterlife crisis may not be obvious and it can creep up over time. Some
times we may be exhausted without any reason, but in general we might feel like we don’t 
know what we are doing with our life’. These are my resume about quarterlife crisis signs: 
(1) You feel anxiety; (2) You can’t help but compare yourself with your peers and other items 
in your ‘ adulting’ goals list; (3) You freak out every time you get news about your friends 
achievement; 4.You’ve started questioning your life purpose; (5) You’re at a crossroads in 
your career and education; 6.You want to make a big different, but afraid it won’t work out; 
(7) You’re more terrified of failure now more than you ever did in the past; and (8) You’re 
torn between pursuing independence and staying in the comfort of your  parents’ home.

All millennials in a quarterlife crisis have a choice to make: to succumb deeper to the 
depression, or to leverage the pressure as a force for change. If we succumb deeper to the 
depression, we will get a lot of negative effect of this crisis. We can’t expand our connection 
and realize our true talent. When we feel depressed, sometimes we feel like we don’t have 
any talents or something special in ourselves. We also don’t want to talk about it to every
one, even to our parents. Another thing that could happen may affect our mental health.

Mental health is the foundation for emotions, thinking, communication,  learning, 
 resilience, and selfesteem. That’s also the key to relationships, personal and  emotional 
well being, and contributing to community or society. At some time, when  depression 
emerged, we can be diagnosed having a mental illness or mental disorder.  American 
 Psychiatric Association stated that mental illnesses are health conditions involving 
changes in  emotion, thinking, or behavior (or a combination of these). Mental illness is 
 associated with distress and or problems functioning in social, work, or family activities. 
There are many different types of mental disorders. Some common ones include anxiety 
 disorders, mood disorders, eating disorders, personality disorders, and psychotic disorders.

Commonly, on this age we may experience anxiety disorder. Anxiety disorder  differs 
from normal feelings of nervousness or anxiousness, and involves excessive fear or 
 anxiety. Anxiety disorders are the most common of mental disorders and it affects  nearly 
30% of adults at some point in their lives. But an anxiety disorder is treatable and a 

Aqilah Ezzahsyah
Mahasiswi yang suka anime 
dan manga ini lahir di 
Surabaya tanggal 31 Maret 
1999.
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 number of effective treatments are available. Treatment 
helps most people lead to normal and productive lives.

The main symptom of anxiety disorders is fear. People 
with anxiety usually fear for their future concern. That is 
why it is relatable with quarterlife crisis. Common anxiety 
signs and symptoms include: feeling nervous, restless or 
tense; having a sense of impending danger, panic or doom; 
having an increased heart rate; breathing rapidly (hyperven
tilation); feeling weak or tired; hard to concentrate or think 
about anything other than 
the present  worry;  having 
sleeping problems; having 
 difficulty controlling worry; 
and having the urge to avoid 
things that trigger anxiety.

Based on the survey 
from the Ministry of Health, 
around 14 millions  people 
in  Indonesia in age 15 and 
above are  experienced 
 depression and other mental 
illness.  Unfortunately,  mental 
 awareness in Indonesia is still 
on lack level. Some  people 
in Indonesia still think that 
 mental illness is bad and can’t 
be  threatened. Most people 
with mental illness don’t threatened well. Some of them are 
locked up on their house or room while some of them are 
sent to psychiatric hospital. Some families are ashamed of it 
and don’t want to give any support. On the other hand, some   
 families are still trying to understand and support these people.

If we have a mental illness, we don’t have to think it’s 

a bad thing and feel unworthy. Mental illness is nothing 
to be ashamed of. It’s normal for human being; a medical 
condition, just like heart disease or asthma. Mental health 
conditions are treatable. Don’t be afraid to tell your closest 
friend or family. If they don’t give you a positive feedback, 
just don’t mind it. If you feel you are unworthy or you are 
on quarterlife crisis, try to relax. Some of us may pray or 
maybe just have some relaxing activities to overcome it.

In fact, there are no universal treatments that apply to 
 everyone. For some people, receiv
ing support from peers and family 
members, as well as incorporat
ing positive habits into their lives 
may be sufficient for recovery. For 
some others, however, prescribed 
medication and psychotherapy 
may be more effective when the 
root of the problem is biological.

For all of us, let’s make a better 
society for our mankind. Who are 
we to judge someone? Why don’t 
we try to be a good listener and 
 accept these  people —including our
selves—with  everything they have? 
The world can be cruel to us, but do 
we have to be cruel to each other?

Aqilah Ezzahsyah
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Darurat Kualitas Udara di Indonesia

Darurat Kualitas Udara 
dari Perspektif Tata Ruang pada 

Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. Faktor 
tersebut dapat berupa biotik dan abiotik. Kemudian terdapat komponen utama dalam 
lingkungan, seperti biotik yang mencangkup makhluk (organisme) hidup dan abiotik 

mengandung variabel tak hidup (energi, bahan kimia, dan lainnya). Pada hakikatnya, keseim
bangan alam (balance of  nature) ekosistem itu terjadi sangat dinamis dan tidak statis. 

Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual 
akan selalu berubah karena perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan 
dalam ekosistem juga berubah karena kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan 
perubahan iklim. Walaupun begitu, ekosistem mempunyai  kemampuan untuk kembali pada 
keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis (Agoes Sugianto, 2010).

Kualitas Udara dan Polusi Udara
Permasalahan kualitas udara menjadi perhatian utama tingkat dunia akhirakhir ini, selain 

permasalahan kecelakaan lalu lintas yang merupakan pemicu kematian terbesar di dunia. 
Polusi udara ini telah menyebabkan kematian di Asia Tenggara sebanyak 5 ribu jiwa (Kata
data, 2019).

Sumber pencemaran udara merupakan kegiatan yang bersifat alami (natural) serta berasal 
dari kegiatan antropogenik. Pencemaran udara akibat aktivitas manusia secara kuantitatif 
lebih besar. Untuk kategori ini sumbersumber pencemaran dibagi dalam pencemaran akibat 
aktivitas transportasi, industri, dari persampahan baik akibat dekomposisi ataupun pemba
karan, dan rumah tangga (Soedomo, 2001). Sumber terbesar polusi udara dari luar ruangan 
sebesar 80% yaitu, kendaraan bermotor, akibat industri, dan produk domestik misalnya, ma
syarakat membuang sampah. 

Darurat Kualitas Udara dan Kendaraan Bermotor
Dalam riset kajian data, Kompas mencatat sejak 1966 polusi udara muncul sebagai isu 

lingkungan yang diberitakan. Pada 1969 lalu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerangkan 
bahwa asap pekat dihasilkan oleh kendaraan umum diesel menjadi hal yang diperhatikan. 

Penduduk di sejumlah kota, terutama di Asia Tenggara, telah mengadopsi sepeda motor 
sebagai sarana utama angkutan perkotaan. Sepeda motor tidak hanya menggunakan ruang 
secara efisien karena ukuran dan kemampuan manuvernya (Yeung et al., 2015; Fan, 1990; 
Adnan, 2014), tetapi efisiensinya cenderung meningkat dengan proporsi lalu lintas yang ter
diri dari sepeda motor (Rongviriyapanich dan Suppattrakul, 2005). Di beberapa kota seperti 
Hanoi dan Solo, sepeda motor di jalan arteri sempit sering membawa lebih banyak orang 
per lajur daripada di jalan raya di Amerika ((Cao dan Sano, 2012) dan perkiraan penulis dari 
penghitungan lalu lintas di Solo). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bandung (2015), modal saham sepeda motor men
capai sekitar 72,2% pada 2013. Sebuah studi oleh Dharmowijoyo, dkk (2015) juga menun
jukkan bahwa sekitar 75% responden di Bandung memiliki akses ke sepeda motor. Jika 
peningkatan urbanisasi ditambah dengan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi  terus 

Imma Widyawati
Agustin, ST., MT., Ph.D
Pada tahun 2018 ia meri-
lis  artikel ilmiah berjudul 
 “Scenarios Reducing Green-
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berlanjut, kota ini akan mengalami situasi kemacetan dalam 
waktu dekat. Selain itu sebagai hasil dari volume lalu lintas 
yang tinggi, emisi polutan timbul dari lalu lintas jalan juga 
mencapai tingkat di atas batas.  

Pesatnya motorisasi di kotakota Indonesia dapat diama
ti dengan memeriksa kecepatan ratarata kendaraan di kota 
besar, sedang, dan kecil. Ratarata kecepatan kendaraan di 
kota-kota besar menurun secara signifikan dari 2007-2010. 
Di Surabaya, kecepatan kendaraan ratarata menurun dari 24 
km/jam menjadi 21 km/jam. Di Medan, kecepatan kendaraan 
ratarata menurun dari 39,4 km/jam menjadi 23,4 km/jam. 
Penurunan kecepatan ini juga dapat diamati di kotakota ke
cil dan menengah, seperti kecepatan kendaraan ratarata di  
Padang menurun secara drastis dari 40,9 km/jam pada 2007 
menjadi 30,9 km/jam pada 2010. Di Padang Panjang, kece
patan ratarata kendaraan menurun dari 38,8 km/jam pada 
2007 menjadi 25,62 km/jam pada 2010. 

Jumlah kendaraan pribadi di Indonesia telah meningkat 
secara signifikan, lebih dari dua kali lipat dari sekitar 5 juta 
pada 2003 menjadi hampir 12 juta pada 2009. Jumlah sepe
da motor meningkat lebih cepat selama periode yang sama, 
tumbuh dari sekitar 23 juta menjadi 60 juta hanya dalam 
 tujuh tahun. Bahkan jumlah sepeda motor di Indonesia pada 
2018 dalam BPS diketahui mencapai 120,1 juta kendaraan. 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat tahun 2010 sektor 
transportasi menyumbang polusi udara sebesar 70%. Kemu
dian meningkat menjadi 75% pada 2019  ( Kompas, 2019). 

Nitrogen oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2), se
cara kolektif NOx) yang berasal dari knalpot kendaraan 

merupakan polutan penting dengan implikasi signifikan 
bagi kualitas udara perkotaan dan ke sehatan manusia serta 
lingkungan (Matthaios dkk., 2019). Emisi kendaraan me
rupakan sumber dominan polusi udara di lingkungan perko
taan di negara maju. Emisi langsung termasuk nitrogen oksi
da dan partikel (PM). 

Emisi NOx sangat penting untuk kualitas udara perkotaan 
karena unsur tersebut tidak hanya berkontribusi pada polusi 
udara skala lokal dan regional, tetapi juga untuk pembentu
kan polutan sekunder seperti ozon (O3) dan PM sekunder. 
Polutan kendaraan telah dilaporkan memiliki dampak bu
ruk yang substansial bagi kesehatan manusia (Papapostolou 
dkk., 2011). Paparan NO2 diketahui menyebabkan penurunan 
fungsi paruparu dan peningkatan risiko kanker (Adam dkk., 
2015; Hamra dkk., 2015; WHO, 2013), dan bertanggung 
jawab atas puluhan ribu kematian dini setiap tahun di seluruh 
Eropa (EEA, 2016; RCP, 2016;  COMEAP, 2010). Badan 
Internasional untuk penelitian kanker mengklasifikasikan 
knalpot mesin diesel sebagai karsinogen Grup I, berdasarkan 
hubungannya dengan kejadian kanker paru-paru (Attfield 
dkk., 2012; Silverman dkk., 2012). 

Darurat Kualitas Udara dan Industri
Industri didirikan pada suatu ruang untuk melakukan 

berbagai aktivitas yang terkait dengan tiga persoalan men
dasar, yaitu what, how, dan for whom. Pertumbuhan pemba
ngunan industri, disamping memberikan dampak positif, di 
sisi lain akan memberikan dampak negatif, baik yang terjadi 
di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor) 
yang dapat membahayakan kesehatan manusia. 

Invetarisasi yang dilakukan Badan Pengendalian 
Dampak Lingkungan, emisi yang berasal dari sektor  industri 
di  Jakarta mencakup 15% dari total SPM (suspended 
 particulate  matter), 16% dari total NOx, dan 63% dari  total 
SOx yang masuk ke udara. Selain itu, di Surabaya ma sing
masing mencapai 28%, 43%, dan 88%. Pencemaran udara 
dan kebisingan akibat kegiatan industri dan kendaraan ber
motor diperkirakan akan meningkat dua kali pada tahun 
2000 dari kondisi tahun 1990 dan 10 kali pada tahun 2020 
( Zaenuri, 2011).

Hal ini terutama terjadi pada kotakota industri di 
 Indonesia, diantaranya Jakarta yang disangga oleh Beka
si, Tangerang, dan Depok. Selain itu juga terjadi di pusat 
 industri Semarang, Surabaya, Karawang, Gresik, Pasuruan, 
dan beberapa kota lainnya. 

Upaya perbaikan pengelolaan lingkungan dilakukan 
 seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 41 
Tahun 1996 tentang Kawasan industri. Kawasan  industri ada
lah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang telah 
memiliki izin usaha dengan sarana dan prasarana penunjang. 
Pembangunan kawasan industri mempunyai beberapa tu
juan, diantaranya (1) mempercepat pertumbuhan industri di 
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daerah; (2) memberikan kemudahan bagi kegiatan industri; 
(3) mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan 
industri; dan (4) meningkatkan upaya pembangunan industri 
yang berwawasan lingkungan.  

Darurat Kualitas Udara dan Tata Ruang Kota
Pembangunan tata ruang di beberapa kota di  Indonesia 

juga mengalami degradasi secara kualitas dan semakin jauh 
dari konsep keberlanjutan. Hal ini bisa dilihat dari menurun
nya permukaan air tanah, kemacetan lalu lintas, semakin 
berkurangnya ruang terbuka hijau, menjamurnya bangunan 
bangunan komersial, dan alih  fungsi lahan yang tidak  sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah, serta kualitas udara 
yang menurun. Ini sudah cukup membuktikan bahwa pem
bangunan tata ru
ang kota menurun 
secara kualitatif. 
Jika terus di biarkan, 
maka kota kota di 
 Indonesia akan men
jadi kota megapolis 
yaitu sudah men
capai titik tertinggi 
sehingga mengalami 
penurunan kualitas. 
Kondisi ini bah
kan mungkin akan 
meningkat menjadi 
kota tyranopolis dan 
nekropolis, di mana 
suatu kota sudah 
mengarah pada titik 
kematian. 

Penilaian bahwa 
tata ruang Indonesia 
dalam kondisi daru
rat sudah ada sejak 
tahun 2011. Kondisi 
darurat ini disebabkan proses perencanaan pembangunan 
yang inkonsisten dan kontraproduktif terhadap perencanaan 
wilayah perkotaan nasional. Hal ini terjadi karena keter
lambatan proses legalisasi Peraturan Daerah (Perda) Ren
cana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pembangunan enam 
koridor koneksitas yang cen derung tidak mengacu Rencana 
Tata R uang Wilayah Nasio nal (RTRWN), dan penyusunan 
Undang Undang Perumahan dan Pemukiman Baru   (UU 

PKP)  yang tidak mengakomodasi penyediaan perumahan di 
perkotaan bagi golongan tidak mampu. 

Sejak kewenangan otonomi dibebankan kepada daerah, 
proses legalisasi peraturan daerah RTRW baru terlaksana 
di 7 provinsi, 14 kabupaten, dan 4 kota. Dari target 500
an  kabaputen dan kota, baru 14 kabupaten dan 4 kota yang 
memiliki kepastian hukum berdasarkan UU RI Nomor 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kondisi ini mempri
hatinkan karena semua proses pembangunan dilakukan di 
dalam ruang yang belum memiliki aturan tata ruang yang sah 
di mata hukum (Robert Adhi Kusumaputra, 2011).

Sebagaimana yang sudah kita bahas pada bahasan daru
rat udara dan industri, bahwa keberadaan industri member
ikan kontribusi yang besar terhadap kualitas udara. Industri 

didirikan pada 
suatu ruang di 
mana ruangruang 
kota sudah diatur 
dalam Rencana 
 Detail Tata Ruang 
Kota (RDTRK). 
Ketidaksesuaian 
penggunaan ru
ang di dunia di 
lapangan akan 
m e n y e b a b k a n 
ketidakseimbang
an fungsi  ruang 
kota. Sebagai con
tohnya adalah Ka
wasan Simongan, 
Semarang. 

K a w a s a n 
 Simongan ini 
menjadi sangat 
menarik untuk 
dikaji karena ki
nerja pengelolaan 

lingkungan yang dilakukan perusahaan atau industri di ka
wasan ini menjadi sorotan, sehubung an dengan disahkannya 
Perda Nomor 8  tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ru
ang Kota (RDTRK) Semarang tahun 20002010. Di dalam 
peraturan disebutkan, kawasan  Simongan dibebaskan dari 
pengoperasian industri. Zona industri di Semarang ditetap
kan di  dae rah Tugu, Genuk, dan Plamongansari. Penetapan 
ini bahkan sudah tertuang dalam Rencana Induk Kota (RIK) 

Indikator/Rafli
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Semarang 19752000. Hal ini berarti bahwa industri industri 
yang menempati lokasi di luar ketiga zona dipandang se
bagai melanggar Perda. 

Di dalam Bab XII Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat 
(1) dikemukakan, kegiatan yang telah ditetapkan dan ke
beradaannya tidak sesuai dengan RDTRK dapat diteruskan 
sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukkan ruang. 
Pada ayat (2) dikemukakan, dalam hal kegiatan yang telah 
ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau 
tidak sesuai peruntukkan ruangnya harus segera  dicegah 
dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan pe
runtukkan  ruangnya selambatlambatnya tiga tahun  sejak  
 pengundangan ( Zaenuri, 2011). 

Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasar

kan luas wilayah di perkotaan terdiri dari RTH publik dan 
RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan sebesar 
 30%:20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat. 
Apabila luas RTH publik maupun privat di kota yang ber
sangkutan telah memiliki luas total lebih besar dari peraturan 
atau  perundangan yang berlaku, proporsi tersebut harus tetap 
dipertahankan keberadaannya (Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 05/PRT/M/2008). 

Berdasarkan data dari Kementrian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, dari 174 kota di Indonesia yang memi
liki RTH lebih dari 30% hanya 12 kota, seperti  Bandung, 
Malang, Semarang, dan Surabaya. Semarang memiliki RTH 
sebesar 52%, hal ini sudah memenuhi standar RTH secara 
kuantitas, tetapi tidak secara kualitas. Beberapa RTH di 
Semarang mempunyai banyak permasalahan, yaitu tidak 
mempunyai jangkauan pelayanan yang baik, kurang terman
faatkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
dan tidak terawat karena kurangnya partisipasi masyarakat. 

Selanjutnya Gresik sebagai salah satu kota yang belum 
memenuhi syarat 30% RTH, hanya memiliki RTH sebesar 
16%. Masih banyaknya kotakota yang belum memenuhi 
syarat 30% RTH disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) 
Kurangnya lahan yang dimiliki pemerintah untuk dibangun 
sebagai RTH; 2) Kurangnya dana yang dimiliki oleh peme
rintah untuk membuat RTH; dan 3) Sulitnya mendapatkan 
lahan untuk dijadikan RTH karena harga yang relatif mahal 
dan lokasi yang kurang strategis. 

Oleh sebab itu, perlu monitoring yang intensif terkait 
pengembangan tata ruang kota secara nyata untuk melihat 
kesesuaian fungsi ruang kota secara nyata dengan RTRW. 

Perlunya sanksi bagi pemerintah daerah yang gagal me
menuhi 30% kebutuhan RTH dari luas wilayahnya karena 
di dalam undangundang penataan ruang tidak mengatur 
 sanksi. 

Sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran 
penting nya RTH, sehingga ketika pemerintah daerah tidak 
berhasil memenuhi 30% RTH, maka masyarakat yang sadar 
bisa memberikan sanksi sosial kepada pejabat pemerintah 
daerah dengan cara melakukan tindakan tidak memilih pe
jabat tersebut pada saat pemilu. Peran masyarakat sangat 
penting untuk menekan kinerja pemerintah daerah karena 
kualitas udara yang buruk sangat merugikan masyarakat.

Kesimpulan
Permasalahan tata ruang yang terjadi di Indonesia karena 

kotakota itu tumbuh dan berkembang secara alami lebih ce
pat karena penduduk selalu bertambah setiap tahun. Pertam
bahan penduduk berdampak pada kepadatan kota dari sisi 
fisik bangunan, yaitu: bangunan padat tidak teratur, ruang 
terbuka hijau berkurang, air bersih semakin langka, drainase 
buruk sehingga terjadi banjir, sampah menumpuk, sungai 
tercemar, kebakaran karena instalasi listrik buruk, dan masih 
banyak lagi dampak lainnya. 

Banyaknya kota yang tidak memenuhi syarat 30% RTH 
disebabkan oleh tata ruang yang kacau balau. Pemerintah 
daerah kurang berani memperjuangkan pemenuhan 30% 
RTH karena mereka lebih mengutamakan pembangunan 
fisik yang lebih memberikan keuntungan secara material. 
Misal nya, taman diubah menjadi rumah toko (ruko), alun
alun  diubah menjadi mall, daerah tepi sungai banyak diba
ngun bangunan komersil, dan beberapa lahan kosong lebih 
banyak digunakan untuk tempat parkir. Permasalahan terkait 
sulitnya mendapatkan lahan untuk dijadikan RTH karena 
harga yang mahal sebenarnya bisa diatasi jika pemerintah 
pusat mau memberikan insentif dalam penyediaan ruang 
 terbuka. 

Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan  monitoring 
dalam setiap pembangunan kota meskipun setiap kota sudah 
memiliki RTRW, Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan Ren
cana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Zonasi. 
Faktanya, di lapangan semua aturan di atas tidak dijadikan 
pedoman dalam pembangunan kota. Monitoring pemerintah 
ini harus didukung oleh partisipasi masyarakat kota sehingga 
terjalin kerjasama yang harmonis untuk mewujudkan kota 
yang berkelanjutan. Jika kerjasama dua pihak ini terjalin 
baik, maka penataan ruang menjadi salah satu alat untuk 
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mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana 
lingkungan yang akhirakhir ini se ring terjadi di kotakota 
di Indonesia.

Terkait dengan maraknya pengembangan industri di be
berapa kota, maka diharapkan pemerintah selalu melaku
kan pembinaan agar kinerja berbagai industri didalam 
melakukan pengelolaan lingkungan semakin meningkat. 
Selain itu juga melakukan penilaian kinerja setiap tahun 
melalui  PROPER  (Program Peringkat Kinerja Perusahaan). 
 PROPER  merupakan instrumen penaatan perusahaanperu
sahaan dalam pengelolaan lingkungan, sehingga kinerja pe
rusahaan dapat terukur. Pada periode 20092010, PROPER 
menerapkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlin dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai 
dasar hukum penilaian kinerja perusahaan. Aspek yang 
dinilai adalah limbah cair, emisi gas buang dan pengelolaan 
limbah B3, sehingga diharapkan keberadaan industri tidak 
mengganggu kualitas udara di suatu kota/wilayah.

Setelah mengetahui besarnya dampak alih  fungsi lahan 
yang tidak sesuai dengan RTRW secara  tidak langsung mem

berikan kontribusi pada emisi ken daraan, limbah industri, 
dan limbah rumah tangga terhadap kualitas udara. Maka dari 
itu diharapkan masyarakat memiliki kesadaran kuat  untuk 
menjaga lingkungan. Polusi dan  kemiskinan adalah dua 
hal yang saling berkaitan seperti halnya dua sisi mata uang, 
pencemaran udara menyebabkan darurat kesehatan, anak
anak dan balita memiliki resiko yang tinggi, semakin murah 
bahan bakar, semakin mahal biaya, dan terakhir  adalah udara 
yang bersih dan sehat adalah hak asasi setiap manusia.

Adam, M., Schikowski, T., Carsin, A.E., Cai, Y., Jacquemin, B., Sanchez, M., Probsthensch, N. 2015. Adult lung function and long-

term air pollution exposure. ESCAPE: a multicentre cohort study and meta-analysis. Eur. Respir. J. 45, 38–50.

Agoes Soegianto. 2010. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 

1.

Attfield, M.D., Schleiff, P.L., Lubin, J.H., Blair, A., Stewart, P.A., Vermeulen, R., Silverman, D.T., 2012. The diesel exhaust in 

miners Study: a cohort mortality study with emphasis on lung cancer. J. Natl. Cancer Inst. (Bethesda) 104, 869–883.

Bandung City Central Statistics Agency. 2015. Bandung City in Figures. Bandung Central Statistics Agency, Bandung.

BPS. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2018. Diakses pada 29 Januari 2020 dari https://www.bps.

go.id/linkTableDinamis/view/id/1133. 

Cao, Nguyen, Sano, Kazushi. 2012. Estimating capacity and motorcycle equivalent units on urban roads in Hanoi, Vietnam. J. 

Transp. Eng. 138 (6), 776–785. 

C. O. M. E. A. P. COMEAP, 2010. The Mortality Effects of Long-term Exposure to Particulate Air Pollution in the United Kingdom.

Databoks. (2019, 7 Juni). Polusi Udara Sebabkan Kematian Sebanyak 7 Juta per Tahun di Dunia. Diakses pada 29 Januari 2020 dari 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/07/polusi-udara-sebabkan-7-juta-kematian-per-tahun-di-dunia.

Dharmowijoyo, D.B.E., Susilo, Y.O., Karlstrom, A., Adiredja, L.S., 2015. Collecting a multidimensional threeweeks household 

timeuse and activity diary in the Bandung Metropolitan Area, Indonesia. Transp. Res. Part APolicy Pract. 80, 231–246.

E. E. A, 2016. Air Quality in Europe — 2016 Report.

EPA. 1998, Indoor Air Facts No.4 (Revised): Sick Building Syndrome (SBS), Washington, D. C: U.S. Environmental Protection 

Agency.Available: http://www.epa.gov/iaq/pubs/sbs.html

Daftar Pustaka

Imma Widyawati Agustin



57Indikator Nomor 51/Tahun XXXIII/2020

Firman Permana Wandani, Maimunah Siti, Masashi Yamamoto, Yuichiro Yoshida., 2018. Spatial econometric analysis of automo

bile and motorcycle traffic on Indonesian national roads and its socio-economic determinants: Is it local or beyond city boundaries?. 

IATSS Research 42 (2018) 76–85.

Hamra, G.B., Laden, F., Cohen, A.J., Raaschou-Nielsen, O., Brauer, M., Loomis, D., 2015. Lung cancer and exposure to nitrogen 

dioxide and traffic: a systematic review and meta-analysis. Environ. Health Perspect. 123 (11), 1107–1112.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 1997. Agenda 21 Indonesia.

Kotak, B., Kotak, Y., 2016. Review of European Regulations and Germany’s Action to Reduce Automotive Sector Emissions, Eu

ropean Transport  Trasporti Europei. 61.

Kompas. (2019, 24 September). Menutup Cerobong Polusi Udara Nusantara. Diakses pada 24 Oktober 2019, dari kompas.id.

Liputan6.com. (2019, 06 Agustus). Penyebab Utama Polusi Udara di Perkotaan. Diakses pada 28 November 2019, dari https://www.

liputan6.com/health/read/4030320/penyebab-utama-polusi-udara-di-perkotaan.

Muhammad Farda, Chandra Balijepalli. 2018. Exploring the effectiveness of demand management policy in reducing traffic con

gestion and environmental pollution: Carfree day and oddeven plate measures for Bandung city in Indonesia. Case Studies on 

Transport Policy 6, 577–590.

Papapostolou, V., Lawrence, J.E., Diaz, E.A., Wolfson, J.M., Ferguson, S.T., Long, M.S., Koutrakis, P., 2011. Laboratory evalua

tion of a prototype photochemical chamber designed to investigate the health effects of fresh and aged vehicular exhaust emissions 

Laboratory evaluation of a prototype photochemical chamber designed to investigate the health effects of fr. Inhilation Toxicology 

23 (August 2017), 495–505.

Pudjiastuti, Lily. 1998, Kualitas Udara Dalam Ruang, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebu

dayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

RCP, 2016. Every Breath We Take: the Lifelong Impact of Air Pollution Why the RCP and the RCPCH.

Rongviriyapanich, Terdsak, Suppattrakul, Charong, 2005. Effects of motorcycles on traffic operations on arterial streets. J. Eastern 

Asia Soc. Transp. Stud. 6, 137–146.

Robert Adhi Kusumaputra. (2011, 3 Maret). Tata Ruang Indonesia dalam Kondisi Darurat. Diakses pada 29 November 2019, dari 

https://properti.kompas.com/read/2011/03/03/15312232/Tata.Ruang.Indonesia.dalam.Kondisi.Darurat

Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment (SACTRA), 1994. Trunk roads and the generation of traffic. HMSO, 

London.

Soedomo, M. 2001. Pencemaran Udara. Bandung: ITB Press

Vasileios N. Matthaios, Louisa J. Kramer, Roberto Sommariva, Francis D. Pope, William J. Bloss, 2019. Investigation of vehicle 

cold start primary NO 2 emissions inferred from ambient monitoring data in the UK and their implications for urban air quality. 

Atmospheric Environment 199, 402–414. 

WHO, Report, T, 2013. Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution, REVIHAAP Project.

Yeung, Jian Sheng, Wong, Yiik Diew, Secadiningrat, Julius Raditya, 2015. Lane-harmonised passenger car equivalents for hetero

geneous expressway traffic. Transp. Res. Part A: Policy Pract. 78 (August), 361–370.

Zaenuri, 2011. Dampak Pengoperasian Industri terhadap Kualitas Udara dan Kebisingan di Kawasan Simongan Kota Semarang. 

Sainteknol. Vol. 9 (2), Desember, 169-178.



58 Indikator Nomor 51/Tahun XXXIII/2020

MultiplierMultiplier

Mengukur Kebutuhan Investasi Daerah:
Pendekatan Metode Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

do
k.

pr
ib

ad
i

Setyo Tri Wahyudi, 
SE., M.Ec., Ph.D
Saat ini ia menjabat se-
bagai Ketua Program 
Studi  Strata-1 Ekonomi, 
 Keuangan, dan Perbankan 
Universitas Brawijaya.

Setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk memba
ngun perekonomian daerah berkelanjutan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan 
secara optimal karena ketidakmampuan daerah dalam menggali sumber daya yang 

dimiliki. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber po
tensi daerah guna mendorong penerimaan investasi. Dorongan investasi ini menjadi salah 
satu faktor ketergantungan dalam keberlanjutan ekonomi suatu daerah.

Dalam konteks makroekonomi, investasi memiliki fungsi yang strategis guna mening
katkan kinerja ekonomi suatu daerah. Secara langsung, investasi mampu menggerakkan 
sektorsektor perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan, memungkinkan 
transfer teknologi, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
Atau dengan kata lain, investasi memiliki efek multiplier dalam mendorong pendapatan 
dan meningkatkan output daerah. 

Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tentunya yang berkepentingan dengan 
 investasi bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Daerah diharap
kan terpacu untuk meningkatkan investasi demi percepatan penyerapan tenaga kerja, 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan penguatan ekonomi daerah. Manfaat investasi 
yang diterima daerah adalah dengan dibukanya pintu perkembangan dan pertumbuhan 
ekonomi daerah tersebut. Dalam persprektif inilah setiap daerah berkepentingan terhadap 
peningkatan investasi.

Teori Pertumbuhan HarrodDomar
Salah satu teori investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi adalah model 

pertumbuhan HarrodDomar. Inti dari model pertumbuhan ini adalah hubungan jangka 
pendek antara peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Model ini mempunyai 
dua variabel fundamental, yaitu pembentukan modal tetap (investasi) dan indikator tam
bahan modal dalam meningkatkan satu unit pengeluaran (Incremental Capital Output 
Ratio: ICOR). Interpretasi teori tersebut dapat ditelaah dengan penjelasan berikut: 

(1) Besarnya private saving ialah proporsional dengan national income; (2) Investasi 
dianggap sebagai perubahan stok modal. Kemudian stok modal  mempunyai hubungan 
langsung terhadap total pendapatan, ditunjukkan sebagai koefisien modal (Capital Output 
Rasio: COR); (3) Pada perhitungannya teori Harrod Domar memiliki dua asumsi yaitu
sumber daya ekonomi (kapital dan tenaga kerja) digunakan seluruhnya atau full 
 employment dan  Marginal Propensity to Save (MPS), COR, serta ICOR dianggap kon
stan atau tetap; dan (4) Maka, inferensi perhitungan pertumbuhan ekonomi didapat dari 
persentase  perubahan total pendapatan ekonomi suatu negara (Gross National Product: 
GNP)  ditentukan oleh rasio tabungan beserta rasio modal atau output nasional (COR). 

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan ditentukan 
bersamasama oleh rasio tabungan nasional dan rasio modal (output nasional). Sema
kin banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pertumbuhan GNP 
akan meningkat. Sebaliknya, pada sisi rasio modal, jika lebih besar nilai COR maka 
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 pertumbuhan GNP akan lebih kecil. Meskipun demikian, 
tingkat pertumbuhan yang dapat dijangkau pada tiap ting
kat tabungan dan investasi tergantung pada produktivitas 
investasi tersebut.

Mengukur Kebutuhan Investasi
Metode dan alat analisis yang sering digunakan untuk 

mengukur kebutuhan investasi adalah pendekatan ICOR. 
Seperti penjelasan di atas, ICOR juga mampu menun
jukkan tingkat efisiensi perekonomian. Semakin rendah 
nilai  ko efisien ICOR suatu sektor, maka semakin efisien 
 perekonomian pada sektor tersebut. 

Perhitungan ICOR kiranya dapat diilustrasikan sebagai 
berikut: (1) Jika dalam suatu proyek terdapat pertambahan 
modal maka akan mempengaruhi jumlah peningkatan suatu 
output; (2) Pertambahan nilai modal pada tahun tertentu 
akan menimbulkan kenaikan output pada tahun berikutnya. 

Selanjutnya untuk menghitung koefisien ICOR setiap 
tahun digunakan berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas. 
Tentunya nilai jeda waktu (time lag) setiap sektor ekonomi 
diusahakan berbeda, karena siklus produksi antar sektor bisa 
berbeda.

Memahami ICOR Berdasarkan Koefisien ICOR 
Menurut Lag 

Berdasarkan penjelasan ICOR, dalam mening
katkan satu unit pengeluaran, perlu adanya tambah
an modal yang digunakan. Tambahan investasi baru 
yang dimaksud adalah Pembentukan Modal Tetap 
Bruto (PMTB). 

Dalam perhitungannya akan didapat besaran koefisien 
ICOR yang diperoleh dengan cara membandingkan nilai 
PMTB dengan tambahan output. Koefisien ICOR ini mere
fleksikan produktivitas PMTB yang pada akhirnya me-
nyangkut pencapaian pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 
itu, besaran ICOR dapat memperkirakan besarnya kebutuhan 
investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetap
kan pada masa akan datang. Selain itu, ICOR juga digunakan 
untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari investasi yang 
dilakukan.

Kemudian pada sisi pertumbuhan ekonomi, konsep ini 
menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 
menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada 
 periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi tercapai apabila 
terjadi efisiensi ekonomi. Untuk mencapai sasaran pertum
buhan ekonomi, diperlukan adanya perkiraan kebutuhan 
investasi yang tepat. Iklim investasi yang baik akan men
dorong terjadi nya pertumbuhan ekonomi dengan didukung 
oleh produktivitas yang tinggi. 

Investasi yang ditanamkan terkadang memerlukan wak
tu cukup lama untuk menghasilkan output sesuai keinginan. 
Lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh output 
dari investasi yang ditanamkan disebut lag. Dengan mem
pertimbangkan periode waktu untuk memperoleh suatu ko
efisien ICOR yang mewakili dilakukan penghitungan simple 
 average (ratarata sederhana).

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika investasi 
yang ditanamkan pada tahun tertentu nilainya juga relatif 
besar. Sedangkan output yang dihasilkan pada suatu tahun 
berjumlah hampir sama besarnya dengan output pada tahun 
sebe lumnya, maka tambahan output yang dihasilkan ialah  
relatif kecil. Rasio ICOR yang efisien akan dipilih dari nilai 
paling minimum. 

Selanjutnya, untuk memahami kebutuhan investasi ber
dasarkan hasil penghitungan koefisien ICOR, dibedakan 
menurut lag0, lag1, dan lag 2. Pada Lag0 berarti investasi 

dok.istimewa

ICOR menurut Lag-0
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Daftar Pustaka

MultiplierMultiplier
yang ditanam pada tahun tertentu akan mulai menghasilkan 
output pada tahun yang sama. Lag1 berarti bahwa investasi 
yang ditanam pada tahun tertentu akan mulai menghasilkan 
output pada satu tahun setelahnya. Lag2 berarti bahwa in
vestasi yang ditanam pada tahun tertentu akan mulai meng
hasilkan output pada dua tahun kemudian. Misalnya, hasil 
perhitungan ICOR lag0 seperti ditunjukkan pada tabel di 
atas.

Berdasarkan tabel tersebut, secara ratarata nilai ICOR 
pada  lag0 menunjukkan angka yang relatif kecil yakni 
2,78.  Angka ini berarti bahwa untuk meningkatkan satu unit 
 output, maka dibutuhkan tambahan modal sebesar dua koma 
tujuh delapan unit.

Dilihat dari tingkat efisiensi investasi secara sektoral, 
sepanjang periode ke2 hingga ke11, lapangan usaha per
tambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki 
nilai paling rendah. Disusul oleh sektor konstruksi (1,54), 
industri pengolahan (1,60), serta perdagangan, hotel dan 
restor an (1,76). Sementara sektor-sektor yang tidak efisien 
memiliki nilai ICOR besar ditunjukkan oleh sektor listrik 
dan air bersih (7,59) serta angkutan dan komunikasi (5,84).

Pada tahun ke2 dan ke3, sektor pertambangan dan peng
galian memiliki ICOR dibawah 1, masingmasing 0,79 dan 
0,36 yang berarti tingkat efisiensinya sangat tinggi.  Koefisien 
ICOR pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 
0,79 berarti setiap penambahan Rp1 miliar output hanya me
merlukan PMTB sebesar Rp790 juta. Hal ini menunjukkan 
bahwa produktivitas PMTB pada sektor pertambangan dan 
penggalian masih relatif tinggi, karena hampir sebagian be
sar outputnya menjadi investasi fisik PMTB. 

Epilog
Perubahan nilai ICOR menunjukkan gambaran tingkat 

efisiensi dalam penggunaan barang modal pada masing -  ma-
sing sektor. Semakin kecil nilai ICOR berarti tingkat efisien
si semakin baik. Hal terpenting dalam pengukuran kebu
tuhan investasi ialah jika hasil simulasi perhitungan ICOR 
menunjukkan tren menurun maka dikatakan efisien. Artinya 
penanaman investasi akan memberikan hasil output yang 
menguntungkan. 

Meskipun ukuran ICOR mampu memberikan perhitung
an tingkat efisiensi suatu perekonomian, namun sektor ter
tentu dengan koefisien ICOR lebih rendah daripada sektor 
lain bukan berarti sektor yang disebut pertama lebih efisien. 
Hal tersebut terjadi karena karakteristik dari setiap sektor 
berbeda. Perbandingan akan lebih relevan dilakukan pada 
sektor yang sama tetapi dengan waktu dan tempat berbeda. 
Penentuan suatu nilai ICOR sektoral yang mewakili dalam 
perkiraan investasi di masa akan datang masih bisa dikem
bangkan, tergantung pada kebutuhan perencanaan. Untuk 
itu tidak berlebihan bila angka yang sudah ditentukan dapat 
dijadikan sebagai acuan perencanaan dalam menentukan ke
butuhan investasi secara makro pada masa yang akan datang. 

Setyo Tri Wahyudi
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Profil Karhutla dan Bencana Asap 
di Kalimantan Tengah

"Terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Kalimantan Tengah, 
 negara menangkap ratusan peladang dan berharap hujan cepat datang. Pun kenyataannya, 
bara api di kolong-kolong gambut itu masih terus menyala karena ternyata bukan peladang 

lah akar masalahnya."

Saat ini titik panas (hotspot) di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah 
jauh berkurang setelah berulang kali diguyur hujan. Bahkan pada Rabu (27/11/2019), 
 hanya terdapat dua titik panas dengan tingkat kepercayaan 80% atau lebih dari to

tal 17  titik panas di Kalteng (Lapan, 2019). Akan tetapi, berdasarkan Keputusan Badan 
 Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP107/kabapedal/11/1997, kualitas udara di 
beberapa wilayah seperti Kota Palangkaraya, seringkali berada di tingkat tidak sehat, yaitu 
101199 PM 10. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh musim kemarau yang berlangsung 
lebih panjang, yakni melewati bulan Oktober 2019. 

Pada 28 Mei 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menetapkan status darurat 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski sejak awal tahun kebakaran sudah terjadi di 
sejumlah wilayah, namun titik api (firespot) semakin meluas pada  AgustusSeptember 2019. 
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari sekitar 151.862 firespot, paling 
banyak terdapat di Provinsi Kalteng (Kompas, 2019). Luasnya karhutla yang terjadi menye
babkan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Beberapa kali Kota Palangkaraya 
menempati posisi pertama dengan polusi terburuk di Indonesia. Pada Minggu (27/9/2019) 
pagi, indeks kualitas udara (AQI) Kota Palangkaraya, diprediksi berada paling tidak sehat 
dengan angka 1038 (Beritagar, 2019).

Sepanjang tahun 2019, tidak kurang dari 44.769 ha luas lahan terbakar di Kalteng dan 
 terdapat sekitar 1.938 titik hotspot (VOA, 2019). Dalam PROKAL.CO (2019) dijelas
kan, Kota Palangkaraya menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luasan 1.722,55 
ha,  di ikuti Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur, yang bahkan empat kali luasan tahun 
2015, yakni 1.358,33 hektar. Berdasarkan data Pemerintah Kota Palangka Raya,  helikopter 
 pemadam telah melakukan lebih dari 1.900 kali pengeboman air sejak 23 Juli 2019 dan telah 
menghabiskan 2,3 miliar dari total anggaran 2,7 miliar hingga 15 September 2019 (TEMPO.
CO, 2019).

Kabut asap ini berdampak besar terhadap kehidupan warga. Jarak pandang mini
mum  harian di Kota Palangka Raya sejak 7 Agustus 2019 berada di bawah dua kilometer. 
 Kemudian hingga 13 September 2019, Pemprov Kalteng melalui Instruksi Gubernur Nomor 
 188.5/741 /BU menghimbau untuk menghentikan aktivitas akademik di seluruh kabupaten/
kota terdampak sampai keadaan dirasa telah pulih.

Tebalnya kabut asap juga sempat menggangu penerbangan pesawat, seperti yang ter
jadi di Bandara Haji Asan Sampit, Kotawaringin Timur, pada 5 Agustus 2019 (KOMPAS.
com, 2019). Dampak dari kabut asap yang terjadi di Kalteng terasa  hingga ke luar  negeri. 
Pada 7 September 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan 
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 ASEAN  Specialized  Meteorologi cal Centre (ASMC) men
deteksi transboundary haze atau asap lintas batas di wilayah 
 Kalimantan Barat dan Serawak  (REPUBLIKA.co.id, 2019). 

Meski saat ini kabut asap semakin menipis, namun udara 
di beberapa wilayah masih belum bersih seluruhnya. Sayang
nya, tidak semua warga menyadari bahaya dari kabut asap, 
bahkan berani beraktivitas di luar rumah tanpa masker dan 
membakar sampah, meski kualitas udara terus turun.

Telah tercatat sebanyak 919 ribu orang penderita  infeksi 
saluran pernapasan akut (ISPA) akibat dari bencana  karhutla 
tahun 2019 (CNN Indonesia, 2019). Meski perlu dika
ji  lebih dalam, namun terdapat indikasi bahwa korban ter
dampak asap tahuntahun sebelumnya, seperti tahun 2015, 
mulai mengalami gejala gangguan pernapasan. Menurut 
jurnal PNAS yang diterbitkan pada 24 Februari 2019, ben
cana kabut asap pada 1997 berdampak pada anakanak yang 
lahir digenerasi berikutnya menderita stunting atau tum

buh lebih pendek sekitar tiga cm dari generasi sebelumnya 
 (NATIONAL GEOGRAPHIC Indonesia, 2019).  Jika dilihat 
dari dampak tersebut, maka bencana asap karhutla sejatinya 
telah melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan se
hat yang dijamin dalam UndangUndang Dasar (UUD) 1945.

Karhutla Terparah 1997 dan 2015
Karhutla dan kabut asap memang bukan hal yang baru 

bagi warga Kalteng. Pada 2015, provinsi Kalteng terdampak 
karhutla dengan asap paling parah di Indonesia. Bahkan se
jak 1997, karhutla dan asap tidak pernah absen di provinsi 
ini. 

Pemerintah mengklaim telah melakukan berbagai upaya 
menangani karhutla, meski nyatanya masih terjadi. Salah 
satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan membentuk 
Badan Restorasi  Gambut (BRG) melalui mandat melakukan 
restorasi 2,7 juta hektar ekosistem rawa gambut. Restorasi ini 

dok.istimewa
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dilakukan di tujuh provinsi prioritas, salah satunya Provinsi 
Kalteng. Hal ini dilakukan dalam kurun waktu lima tahun 
(20162020) karena mayoritas kebakaran memang berada di 
kawasan lahan gambut.

Kawasan rawa gambut meliputi 31,2% dari total luas 
wilayah Provinsi Kalteng atau seluas 4.681.757 ha. Gambut 
terbentuk dari kumpulan sisasisa tumbuhan dan hewan yang 
belum terkomposisi secara sempurna. Hasil dekomposisi ti
dak sempurna tersebut menyebabkan tanah gambut memiliki 
sifat asam karena kandungan karbon. Ekosistem rawa gam
but memiliki peranan penting sebagai  pengatur hidrologi 
untuk wilayah disekitarnya. Sifatnya  seperti spons membuat 
gambut mampu menampung, menyerap, dan menyimpan air 
selama musim hujan dan mengeluarkan air selama musim 
kemarau, sehingga keseimbangan ekosistem pun terjaga 
(MONGABAY, 2019). 

Gambut dengan karakteristiknya yang lembab dan basah 

menjadikannya sulit terbakar. Tapi bila gambut dikering
kan, maka sifatnya akan berubah seperti batubara yang mu
dah terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Dari luas wilayah 
 administrasi Kalteng 15,3 juta ha, 83,76% diantaranya telah 
dibebani izin investasi berbasis sumber daya alam skala  besar 
seperti sawit, batu bara, dan kayu. Menurut data  Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng, hanya ter
sisa sekitar 0,22% dari luas wilayah yang tidak dibebani izin 
dan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.

Ketimpangan pengelolaan lahan yang besar antara 
 ma  syarakat dan perusahaan menjadi salah satu akar permasa
lah an karhutla dan kabut asap di Kalteng. Data yang dihim
pun oleh WALHI Kalteng pada 2018, terdapat 344 kasus 
sengketa lahan dan sumber daya alam. 

Sejak 2001, mayoritas peringatan kebakaran di  Kalteng 
tiap tahunnya berada dalam wilayah konsesi perkebunan 
sawit. Meski terjadi tiap tahun, tapi  karhutla dan kabut asap 

dok.istimewa
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paling parah terjadi pada 1997 dan 2015. Dampak yang 
diakibatkan menyebabkan kerusakan lingkungan, mengan
cam keanekaragaman hayati, dan hewan terancam punah, 
hingga mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, 
dan bisnis.

Bencana kabut asap yang pertama terjadi selama Juli 
1997 hingga Februari 1998. Kebakaran mencakup 1.7 juta 
ha luas lahan dan meluas menjadi 5 juta ha sampai perte
ngahan tahun 1998 (KOMPAS.com, 2019). Kala itu disebab
kan oleh berbagai faktor, yakni alih fungsi lahan, masuknya 
industri kayu besar, pengeringan lahan gambut untuk perke
bunan  kelapa sawit, dan pohon cepat tumbuh. Selain itu ser
ta proyek lahan gambut satu juta hektar milik pemerintah 
yang tidak ditunjang studi kelayakan mendalam. Berbagai 
perubahan lingkungan saat itu diperparah oleh faktor alam: 
 kemarau dan El Nino.

Kebakaran yang terjadi pada tahun 1997 melepaskan 
sekitar 0,81–2,57 giga ton karbon ke atmosfer atau 13
40% dari emisi karbon dioksida tahunan dari hasil pemba
karan  bahan bakar fosil. Kerugian yang ditanggung negara 
pada saat itu menurut data WALHI mencapai $3,15 milyar. 
Menurut laporan Bank Dunia per November 1997, kerugian 
sebesar Rp394 milyar, namun jika melihat dampak keseha
tan jangka panjang dan pengaruhnya diperkirakan kerugian 
mencapai tiga kali lipat atau sekitar Rp1,3 triliun. 

Karhutla yang terjadi di tahun 2015 terdapat 120.000 
hotspot dari luas 2,6 juta ha total hutan dan lahan terbakar 
di enam provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, 
 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan  Kalteng. Keba
karan pada saat itu menurut BNPB, telah menyebabkan 24 
orang meninggal dunia, lebih dari 600.000 orang penderita 
ISPA, dan lebih dari 60 juta orang terpapar asap. Kerugian 
yang ditanggung mencapai Rp221 triliun dan sekitar Rp720 
milyar untuk biaya mengatasi karhutla, mulai dari penge
boman air, hujan buatan, dan pemadaman darat. 

Sebanyak 439 perusahaan yang terlibat kebakaran  dengan 
308 merupakan perusahaan sawit. Namun, data WALHI 
(2019) dari 46 perusahaan yang didakwa, hanya 2 yang divo
nis bersalah. Bencana tahun 2015 ini kemudian melahirkan 
 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
BRG RI dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 
2017 yang kemudian diganti dengan Inpres Nomor 5 Tahun 
2019 tentang moratorium sawit. 

Seolah belum cukup, karhutla dan bencana kabut asap 
parah kembali terjadi pada tahun 2019. Meski kali ini bukan 
saja pohonpohon sawit yang tumbuh, tapi proyek pem  ba

ngunan gedunggedung baru. Sayangnya dalam menanggapi 
bencana tahun ini, pemerintah masih melakukan caracara 
penanganan lama seperti dua tragedi sebelumnya, bahkan 
instruksi libur sekolah dan penyediaan safe house harus 
menunggu kondisi asap parah.

Akar Masalah Karhutla di Provinsi dengan Kawasan 
Gambut Terluas Kedua di Indonesia

Kebakaran yang terjadi setiap tahun di Provinsi Kalteng 
karena rusaknya ekosistem rawa gambut. Sebenarnya, 
 pengetahuan terkait ekosistem rawa gambut telah melekat 
pada kearifan lokal milik masyarakat adat Dayak selama ra
tusan tahun. 

Meski masyarakat adat Dayak memiliki tradisi berladang 
dengan cara membakar, tidak pernah terjadi kerusakan 
ekosistem rawa gambut yang berdampak buruk terhadap 
lingkungan. Dalam praktek membakar oleh masyarakat 
dilakukan dengan ketentuan dan prosedur yang ketat, misal
nya dari pemilihan waktu pembakaran, luasan lahan, ritual 
atau cara pembakaran, mekanisme pencegahan kebakaran, 
hingga pelaporan kepada ketua adat. Tradisi membakar 
dilakukan agar unsur hara hasil pembakaran dapat digunakan 
sebagai penyubur tanah karena masyarakat adat Dayak tidak 
menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah (organik). 

Masyarakat adat Dayak Tomunt di Kabupaten Lamandau 
bahkan membagi wilayahnya ke dalam tiga zonasi, yakni (1) 
zona lindung untuk kawasan puncak bukit, sumber mata air 
bersih, goa batu, dan tempat keramat; (2) zona pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu untuk berburu, mengambil madu, 
buah hutan, dan sebagainya; dan (3) zona budidaya yang di
manfaatkan sebagai ladang, kebun sayur, kebun buah, dan 
lainnya. Mereka akan mengelola wilayah dalam zona budi
daya dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang memili
ki karakteristik gambut tipis, kurang dari 50 cm, sedangkan 
zona lindung dengan gambut dalam tidak akan pernah diusik.

Masyarakat adat Dayak hidup dengan mempertahankan 
tradisi dan kearifan lokal leluhur dalam mengelola wilayah
nya, sehingga kebakaran lahan bukan merupakan hal yang 
lumrah. Namun pada tahun 1996, pemerintah Orde Baru 
melalui Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar justru 
membuka wilayahwilayah tersebut. Lahan gambut dike
ringkan dengan membuat sekatsekat kanal untuk percetakan 
sawah di atasnya. 

Lahan gambut yang tergenang air asam tidak mungkin 
bisa dijadikan sawah seperti Pulau Jawa. Proyek ini kemu
dian dinyatakan gagal dan dihentikan pada 1999, namun 
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kubahkubah gambut terlanjur kering. Kubah gambut ada
lah area di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut, ekosistem 
gambut yang terletak di antara dua sungai, dan/atau di 
antara sungai dan laut, dan/atau genangan, yang memili
ki elevasi lebih tinggi dibandingkan dengan lahan gambut 
 disekitar nya.  Kubah gambut termasuk dalam fungsi lindung 
karena  menyimpan kandungan karbon dan air yang sangat 
tinggi (WRI Indonesia, 2019).

Kerusakan lahan gambut akibat pengeringan melalui 
sekatsekat kanal menyebabkan dampak bagi lingkungan di 
Kalteng. Sejak saat itu kebakaran mudah terjadi saat musim 
kemarau. Akibatnya pemerintah harus mengalokasikan dana 
cukup besar untuk penanggulangan kebakaran. 

Kurang lebih Rp180 miliar pagu anggaran  Direktorat 
 Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penang
gulangan karhutla. Sementara itu, KLHK juga memberi 
anggaran untuk pemulihan lahan atau hutan yang terbakar 
ke Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
 mencapai Rp2,04 triliun, Ditjen Kerusakan Lingkungan 
sebesar Rp357,47  miliar, dan BRG sebesar Rp312,9 miliar 
 ( Bisnis.com, 2019). 

Sebenarnya telah terdapat kebijakankebijakan yang 
mengakomodir terwujudnya perbaikan lingkungan hidup, 
khususnya ekosistem rawa gambut di Kalteng. Kebijakan 
tersebut berkaitan dengan tata ruang, moratorium sawit, 
pemulihan gambut, dan penegakan hukum. Namun, lagilagi 
memang dalam pelaksanaannya masih sangat kurang.

Dalam rancangan tata ruang wilayah, dilihat dari sejarah 
pengelolaannya, masyarakat adat Dayak Kalteng memiliki 

pengetahuan yang memadai terkait dengan wilayah kelola
nya. Pengetahuan ini seharusnya bisa dijadikan a  cuan dalam 
membuat Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 
Hal ini dilakukan apabila RTRW berangkat dari rancangan 
wilayah paling sempit ke wilayah paling luas (down to top) 
bukan sebaliknya (top to down).

Menurut aturan yang berlaku, rencana pola ruang 
wilayah provinsi dirumuskan menyesuaikan dengan ren
cana pola  ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ru
ang Wilayah Nasional (RTRWN) dan rencana rinciannya 
   (PenataanRuang. com, 2019). Pada Peraturan Pemerintah Re
publik Indonesia (PP RI) RTRWN  Pasal 114a, mengizin kan 
beberapa kegiatan yang tercantum dalam lampiran PP  ini 
untuk melanggar RTRW yang telah ditetapkan pemerintah 
daerah kabupaten/kota, maupun provinsi. Pasal ini menurut 
berbagai pihak dianggap merusak tatanan hukum perenca
naan tata ruang yang telah dibangun oleh UndangUndang 
Republik Indonesia (UU RI) Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
 Penataan Ruang yang mengharapkan rencana tata ruang di
buat secara komplementer dan berjenjang (WALHI, 2019).
Kondisi RTRW Provinsi Kalteng masih belum selesai diba
has di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Kalteng terkendala dengan luas antara kawasan hutan dan 
non kawasan hutan (Kompas.id, 2019). 

Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 
 Tahun 2015 tentang  RTRWP Kalteng sebagai penggan
ti Perda  Nomor 8 Tahun 2003, bahwa kawasan non hutan 
hanya sebanyak 18%, sehingga Pemprov   Kalteng mera
sa terkendala dalam melakukan pembangunan. Atas ken
dala ini Menteri Kehutanan menerbitkan Surat  Nomor 
 S.431/ Menhut-VII/2012 yang antara lain menyatakan bah
wa kawasan hutan di Provinsi  Kalteng yang akan menjadi 
bagian pola ruang dalam  RTRWP mengacu pada Keputusan 
 Menteri  Kehutanan Nomor SK.529/MenhutII/2012 menge
nai Perubahan Kawasan Hutan Tata Guna Hak Kesepakatan 
(GATRAcom, 2019). 

Akhirnya dalam pertemuan antara Menteri LHK,  Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional (ATR/
BPN), Menteri Dalam Negeri Ri c.q. Dirjen  Bangda, 
 Gubernur Kalteng, dan Pimpinan DPRD Kalteng, serta 
ang gota Tim Pansus (Panitia Khusus) Rancangan Peratur
an Daerah RTRWP, pada 2015 menyepakati komposisi se
besar 8.907.608 ha atau 57,89% untuk kawasan hutan dan 
6.496.347 ha atau 42,11% non kawasan hutan. Komposisi ini 
merupakan hasil penyandingan antara Perda Kalteng Nomor 
8 Tahun 2003 tentang RTRWP dan SK Menteri Kehutanan 
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Nomor 529 tahun 2012 yang menjadi dasar rujukan dalam 
Raperda RTRWP Kalteng 2015 (PROKAL.CO, 2015).

Meski RTRW Provinsi Kalteng belum selesai, menurut 
pemantauan WALHI Kalteng banyak izin perkebunan kela
pa sawit berada di kawasan hutan yang merupakan kawasan 
gambut dalam. Sayangnya, melihat kecenderung an meng
genjot investasi saat ini, kawasan tersebut terancam dilaku
kan pemutihan sehingga memungkinkan izinizin yang telah 
ada untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). 

HGU berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1960 
 tentang PokokPokok Agraria adalah hak khusus untuk 
meng usahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan per
tanian, perikanan, atau peternakan. WALHI Kalteng meli
hat sangat penting diterapkannya pengetahuan lokal dalam 
RTRW kabupaten/kota, provinsi, hingga nasio nal. RTRW 
harus berangkat dari pengetahuan di tingkat tapak sebelum 
diangkat menjadi rencana desa, kabupaten/kota, provinsi, 
apalagi nasional, untuk mengurangi kemungkinan peram
pasan hakhak milik masyarakat lokal.

Pada 19 September 2019, Presiden Joko  Widodo 
 mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa 
 Sawit, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa 
Sawit  (MONGABAY, 2018). Inpres ini menginstruksikan in
stansi pemerintah di daerah dan nasional untuk mengevalua
si kembali izin pelepasan kawasan dan menunda pembukaan 
baru. Ttujuannya untuk memperbaiki tata kelola perkebunan 
sawit di Indonesia. 

Inpres tahun 2018 ini merupakan perpanjangan yang 
ketiga kalinya sejak tahun 2011. Namun, menurut kajian 
WALHI dan Kemitraan di Riau, Jambi, Sumatera  Selatan, 
dan Kalteng pada 2015 ditemukan berbagai persoalan da
lam implementasi kebijakan ini. Luas area moratorium terus 
mengalami pengurangan, sedangkan pemberian izin tetap 
berlangsung apalagi menjelang pemilihan kepala daerah. Se
lama masa moratorium tercatat total penerbitan izin menca
pai 11.362.981 ha (WALHI, 2017).

Pada praktiknya di lapangan, moratorium sawit be
lum mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, 
dampakdampak lingkungan, buruh dan persoalan sosial, 
serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di 
 areal perkebunan. Bahkan setelah moratorium  sawit ditetap
kan kembali tahun lalu, KLHK justru melakukan pelepasan 
lahan untuk sawit seluas 9.964 ha melalui  SK.517/ MENLHK/
SETJEN/PLA.2/11/2018 tentang Pelepasan  Kelapa Sawit di 

Sulawesi Selatan pada tanggal 23 November 2018. 
Berdasarkan analisis keharusan mendesak kebijakan 

moratorium perkebunan sawit di Indonesia yang dilakukan 
oleh WALHI, Kemitraan, TUK Indonesia, Sawit Watch, 
dan Auriga 2017 dipastikan tidak ada perubahan signifikan 
dalam pelaksanaan moratorium dari sebelumnya. Kenyata
annya moratorium tidak mengurangi jumlah izin baru yang 
diberikan kepada pemegang konsesi, justru pemutihan peta 
dan keterlanjuran yang dijadikan argumentasi. Pelaksanaan 
ketetap an dalam moratorium selama ini tidak mampu me
ngurangi struktur penguasaan sumber daya alam yang di
kuasai oleh investasi, sehingga pemulihan jasa layanan alam 
tidak bisa menandingi laju kerusakan yang disebabkan. 

Dorongan yang dibutuhkan agar mampu memperbaiki 
kondisi ini menurut WALHI tidak lain dengan: (1) menghen
tikan pemberian izinizin baru industri kebun kayu, sawit, dan 
tambang minimal selama 25 tahun untuk memberikan waktu 
bagi alam untuk pulih; (2) mengkaji ulang perizinan yang 
telah ada dan yang melanggar hukum; (3) menyelesaikan tata 
batas kawasan hutan; (4) melakukan penyesuaian berbagai 
peraturan terkait dan turunannya; dan (5)  me   n yinergikan ker
ja pemerintah di lintas sector (WALHI, 2017).

Dalam menjalankan pemulihan gambut di Kalteng, 
BRG didukung oleh Tim Restorasi  Gambut  Daerah (TRGD) 
Kalteng untuk memastikan seluruh rencana restorasi ber
jalan dengan maksimal. Namun, dengan struktur organisasi 
dan koordinasi kelembagaan yang ada, dalam perencanaan 
dan pelaksanaan restorasi, BRG bertanggung jawab kepa
da  presiden melalui menteri, dan juga bertugas mengkoor
dinasikan dan memfasilitasi restorasi bekerjasama dengan 
TRGD yang dibentuk oleh gubernur. 

WALHI Kalteng melihat realisasi anggaran dan ki
nerja restorasi gambut di Kalteng rentan terhadap pengaruh 
 dinamika politik dan koordinasi kelembagaan, setidaknya 
antara KLHK, BRG, Pemda, dan TRGD. Menurut kajian 
yang dilakukan oleh WALHI Kalteng pada 2018, realisasi 
capaian kinerja restorasi gambut di Kalteng masih berfokus 
pada upaya pendampingan desa untuk inisiasi Desa  Peduli 
Gambut (DPG), pembangunan infrastruktur pembasahan, 
seperti sumur bor, sekat kanal, dan penimbunan kanal. 

Sementara itu, realisasi upaya peningkatan kesejahtera
an masyarakat belum banyak dilaporkan, sehingga dalam 
pelaksanaannya, restorasi gambut yang mendekati tahun 
terakhirnya di tahun 2019 masih belum maksimal. Kondisi 
ini juga akibat dari kurangnya pengawasan publik terhadap 
proses yang sedang berlangsung. Padahal hak warga negara 
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atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ne
gara telah diatur dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi. 

Terlebih lagi mayoritas pendanaan rencana restorasi ber
asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
dukungan pendanaan dari pihak/lembaga internasional. Teta
pi belum ditemukan data dan informasi rincian realisasi pen
danaan, khususnya dari alokasi APBN dan APBD  Kalteng. 
Oleh karena itu, sudah seharusnya TRGD Kalteng mener
bitkan laporan kerja restorasi yang telah dilakukan sejak 
2016 sebagai bentuk transparansi dan akunta bilitas terhadap 
 masyarakat di  Kalteng.

Barubaru ini Aliansi Masyarakat Adat  Nusantara 
(AMAN) tengah mendampingi kasus penangkapan dua 
orang peladang di Kabupaten Kotawaringin Barat,  Kalteng 
(AMAN, 2019). Mereka ditangkap saat tengah membuka 
ladang kurang dari dua hektar untuk menanam padi dengan 
cara membakar. Maulidin (63) dan Sarwani (50) didakwa 
atas kasus karhutla dan dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 
108 jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup, 
Pasal 73 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf d UU Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor 18 tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
Pasal 187 ke1 KUH Pidana, dan Pasal 188 KUH Pidana. 

Padahal cara berladang masyarakat ini seperti yang 
telah dibahas merupakan kearifan lokal dan bentuk ke
merdekaan pangan masyarakat. Dalam UndangUndang 
Nomor 31  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penge
lolaan  Lingkungan Hidup, Pasal 69 Ayat (2) ada jaminan 
atas  kearifan lokal di daerah masingmasing untuk kegiatan 
membakar. Mekanisme pembakaran lahan oleh masyarakat 
juga dilindungi dalam Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup 
Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan, 
Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan. 

Penjelasan pasal tersebut dicantumkan bahwa kearifan lo
kal itu adalah pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 ha 
per kepala keluarga. Dalam konteks kasus di  Kotawaringin 
Barat, tidak ada unsur kelalaian karena mereka membakar 
untuk berladang padi yang dalam prosesnya diawasi ketat 
dengan tujuan memastikan persediaan pangan keluarga. Di
tambah lagi lahan yang dibuka bukan merupakan tutupan 
hutan, tapi memang tempat berladang mereka sendiri.

Kriminalisasi peladang semacam ini banyak terjadi di 
berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Sebelumnya terdapat 

Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 15 tahun 2010 
tentang Perubahan atas Pergub Kalteng Nomor 52 tahun 
2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan 
Bagi Masyarakat di Kalteng (REPUBLIKA.co.id, 2015). 
Peraturan ini memperbolehkan masyarakat adat untuk mem
buka lahan dengan cara membakar dan sekaligus member
ikan petunjuk teknis, seperti pembakaran dilakukan dalam 
skala kecil dan bertanggung jawab. Namun setelah kejadian 
karhutla tahun 2015, Pergub ini kemudian diganti karena di
anggap memiliki celah yang menyebabkan kebakaran lahan 
hebat terjadi. 

Ultimatum Presiden Joko Widodo terkait pemecatan ang-
gota Polri dan TNI yang dianggap tidak sanggup mengata
si karhutla pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian 
 Kebakaran Hutan dan Lahan 6 Agustus 2019 mendesak Polri 
untuk menjadi lebih agresif untuk mencari ‘pelaku pemba
karan’ (TEMPO.CO., 2019). Kurangnya pemahaman aparat 
kepolisian antara pelaku pembakar yang merusak dengan pe
ladang yang membakar lahannya untuk kebutuhan membuat 
posisi peladang menjadi sangat rentan. Tidak jarang mere
ka melakukan penangkapan terhadap peladang yang sedang 
mengelola lahannya sendiri yang luasnya tidak lebih dari  2 
ha. Hal ini tentunya telah melanggar hak masyarakat untuk 
mengelola lahan dan memenuhi kebutuhan seharihari. Mo
dus semacam ini harus segera dihentikan untuk mencegah 
kriminalisasi peladang dan intimidasi tradisi budaya ma
syarakat lokal.

Atas karhutla sekitar September 2019 saja, Polri mene
tapkan ratusan tersangka yang terdiri dari 185 individu dan 
empat korporasi (CNN Indonesia, 2019). Untuk di Provinsi 
Kalteng, terdapat sekitar 45 orang individu dan 1 korporasi 
yang dijadikan tersangka atas karhutla. Kebanyakan individu 
yang ditangkap jika bukan merupakan orang suruhan, mere
ka adalah peladang tradisional. 

Selain itu perlu adanya terobosan dalam penindakan keja
hatan korporasi. Terkait dengan tata cara penanganan tindak 
pidana oleh korporasi memang sudah diatur dalam  Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 yang 
memungkinkan suatu perusahaan dijerat secara hukum jika 
melakukan suatu tindak pidana. Namun, Perma ini hanya 
mengatur persoalan formalprosedural dan belum mengatur 
halhal yang substansial, seperti menarik pertanggungjawab
an pidana korporasi. Seharusnya Perma diatur dalam KUHP 
dan sanksi yang diberikan jangan sebatas denda, namun sam
pai pencabutan izin usaha, status badan hukum, perampasan 
keuntungan, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, 
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perbaikan akibat dari tindak pidana, atau menem patkan 
perusahaan dibawah pengampunan paling lama tiga tahun 
(KumparanNEWS, 2017).

Akar persoalan mendasar dari karhutla ini adalah ku
rangnya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam 
melakukan pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup 
di Kalteng. Meski kebijakan yang mengarah pada perbaikan 
ada, namun pelaksanaannya masih belum bisa maksimal. 
Apalagi dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Percepatan Kemudahan Berusaha yang berorientasi pada 
kepentingan bisnis dan investasi, komitmen pemerintah pun 
dipertanyakan. 

WALHI secara umum menuntut Presiden Jokowi un
tuk kembali pada komitmen politiknya dalam  nawacita 
II yang berbunyi ‘Meneruskan Jalan Perubahan untuk 
 Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 
 Berlandaskan Gotong Royong’. Jika memang pemerintahan 
Jokowi berpegang teguh pada komitmen ini, maka jalan nya 
 pemerintahan akan senantiasa mengabdi pada kepenting
an rakyat, bukannya malah didominasi keberpihakan atas 
kepentingan bisnis dan investasi.

Gugatan Asap Warga Negara
Setelah karhutla dan bencana asap parah tahun 2015, war

ga sipil, aktivis, dan pejuang lingkungan yang tergabung da
lam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalteng menga jukan guga
tan ke Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya. Gugatan yang 
didaftarkan pada 16 Agustus 2016 ini diiringi dengan aksi 
damai. Dalam gugatannya, GAAs menggugat pemerintah, 
dalam hal ini Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, 
Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng 

dan DPRD Kalteng, karena dianggap lalai dalam menanggu
langi kabut asap berlandaskan UU RI tentang HAM  Nomor 
39 Tahun 1999 dan UndangUndang Perlindungan dan 
 Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 5 Ayat (1). 

Meski pada 22 Maret 2017 PN Palangkaraya telah memu
tuskan bahwa tergugat melawan hukum dan mengabulkan 
sebagian tuntutan warga melalui putusan Nomor 118/Pdt.G/
LH/2016/PN.Plk, namun ditanggapi oleh tergugat dengan 
banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kalteng. PT Kalteng da
lam putusan Nomor 36/PDT/2017/PT/PLK tanggal 19 Sep
tember 2017 menguatkan putusan PN Palangka Raya, meski 
kembali ditanggapi dengan banding ke Mahkamah Agung 
(MA). Dalam putusannya Nomor 3555K/PDT/2019 pada 
19 Juli 2019, MA menyatakan, “ Mengadili, menguatkan 
Putusan Pengadilan Negeri Palangkraya  Nomor 118/Pdt.G/
LH/2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017.”  (WALHI Kalteng, 
2019).

Meski gugatan asap warga negara telah inkrah de
ngan dikeluarnya putusan MA, namun pemerintah melalui 
 Menteri LHK menyatakan rencana mengajukan peninjauan 
kembali sebagai bentuk penegasan bahwa pihaknya telah 
melakukan banyak terobosan baru untuk mencegah karhutla 
setelah bencana asap tahun 2015 (Media Indonesia, 2019). 

Dalam gugatan warga negara terdapat dua belas poin 
gugatan, yakni: 

1) Membuat PP tentang tata cara penetapan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup; 

2) Membuat PP tentang baku mutu lingkungan yang me
liputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara 
ambien, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3) Membuat PP tentang kriteria baku mutu kerusakan 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 
dan/atau lahan; 

4) Membuat PP tentang instrumen ekonomi lingkungan 
hidup; 

5) Membuat PP tentang analisis resiko lingkungan hidup; 
6) Membuat PP tentang tata cara penanggulangan dan/

atau kerusakan lingkungan hidup; 
7) Membuat PP tentang tata cara pemulihan fungsi 

lingkungan hidup; 
8) Membuat PP atau Perpres yang menjadi dasar hukum 

terbentuknya tim gabungan; 
9) Mendirikan RS khusus paru dan penyakit lain akibat 

pencemaran udara asap di Kalteng yang dapat diakses gratis 
bagi korban asap;
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 10) Memerintahkan seluruh RS daerah yang berada di 
Provinsi Kalteng membebaskan biaya pengobatan bagi mas
yarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalteng; 

11) Membuat tempat evakuasi ruan bebas pencemaran 
guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang be
rakibat pencemaran udara asap; dan 

12) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerja
sama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi 
berjalan lancar. Seluruh poin gugatan diatas merupakan 
mandat dari UU dan seharusnya dapat menjadi bahan da
lam memperkuat langkahlangkah penanggulangan karhut
la di  Kalteng, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah 
( WALHI Kalteng, 2019).

Kesimpulan 
Bencana asap tahunan yang melanda Provinsi  Kalteng 

tidak akan selesai dengan menjadikan peladang sebagai 
kambing hitam. Menangkap setiap peladang  tradisional yang 
masih menjalankan tradisi budayanya tidak akan pernah bisa 
membersihkan udara di Bumi Tambun Bungai ini, apalagi 
sekedar ‘membersihkan’ nama Negara Indonesia di mata 
dunia. 

Posisi yang diambil tanpa nurani ini hanya akan meng
hancurkan kehidupan masyarakat peladang yang menggan
tungkan hidupnya dengan mengelola lahan dan meman
faatkan sumbersumber alam. Lebih jauh lagi, posisi ini 
akan menghilangkan budaya yang mengakar dalam cara 
hidup masyarakat adat Dayak asli Kalteng. Pendekatan ke
kerasan dan intimidasi menciptakan stigma di masyarakat, 
sehingga muncul perasaan bersalah dan tidak percaya diri 

dalam menjalankan tradisi nenek moyang yang sejatinya te
lah melin dungi alam Kalteng sejak ratusan tahun lamanya. 
 Negara justru memaksakan penyelesaian yang  asing bagi 
masyarakat, seperti menjadi buruh kasar yang dibayar murah 
dan minim hak. 

Selama ini negara telah salah fokus dalam melihat akar 
permasalahan dari karhutla dan bencana asap, khususnya 
yang terjadi di kawasan ekosistem rawa gambut di Kalteng. 
Selain didukung oleh faktor alam, kondisi ini disebabkan 
oleh kerusakan fungsi gambut akibat buruknya tata ruang 
wilayah, tidak efektifnya moratorium sawit, kurangnya 
pelaksanaan pemulihan gambut, dan lemahnya penegakan 
hukum terhadap kejahatan korporasi. Pelaksanaan dari kebi
jakankebijakan ‘bagus’ ada juga harus ditingkatkan dengan 
komitmen yang besar terhadap tujuan bangsa, yakni mewu
judkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bukan inves
tor. 

Khususnya dalam hal penegakan hukum, harus dibare
ngi dengan pengetahuan aparat penegak hukum agar dalam 
pelaksanaannya tidak melanggar hakhak masyarakat adat. 
Komitmen pemerintah saat ini dapat diawali dengan men
jalankan putusan MA atas gugatan asap warga negara yang 
merupakan mandat dari UU. Masyarakat sebagai bagian ter
besar dari penguasaan negara, pemilik ‘Suara Tuhan’, harus 
bersatu mengawasi kinerja pemerintah agar dapat meneriak
kan lebih kencang pada dunia bahwa ‘Indonesia Merdeka!’ 
Bukan Indonesia Merdeka, tapi rakyatnya dirampas hakhak
nya.
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Pengendalian Pencemaran Udara: 
Kebijakan Nasional dan Pembelajaran dari Beijing

Sejak pertengahan 2018, Jakarta selalu masuk dalam kategori kota dengan indeks kuali
tas udara (Air Quality IndexAQI) terburuk di dunia versi IQAir. Pada awal  Desember 
2019, indeks kualitas udara di Jakarta bertahan pada kisaran angka 150-170, yang 

menunjukkan kualitas udaranya termasuk kategori tidak sehat (unhealthy). 
Pada beberapa kesempatan, hasil hitungan AQI ini ditentang oleh pemerintah (Badan 

 Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Kemetrian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan). 
Hal ini didasari oleh parameter yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 (PP 41/1999) tentang Pengendalian Pencemaran 
Udara. Sesuai parameter tersebut, kualitas udara ambien (diukur pada udara bebas yang bera
da di permukaan bumi, bukan pada sumber emisi) masih di bawah ambang batasnya. 

Terdapat dua catatan utama yang dapat digaris bawahi pada pernyataan tersebut:  pertama, 
terdapat perbedaan tolok ukur parameter antara perhitungan IQAir dengan pemerintah, uta
manya pada Particulate Matter (PM) 2,5 (partikel debu yang lebih kecil dari 2,5 mikron). 
Kedua, PP tersebut memang sudah saatnya untuk mendapatkan pe ninjauan kembali. 

Peninjauan kembali diperlukan untuk beradaptasi dengan rona lingkungan kekinian, 
 selain standar yang diacu pada PP 41/1999 tersebut sudah berumur 20 tahun. Beberapa per
bedaan akan nampak pada perbandingan standar yang tercantum dalam PP 41/1999 dengan 
World Health Organization (WHO). Pemerintah perlu menyesuaikan baku mutu udara am
bien yang ada, sekaligus memberikan edukasi kepada publik tentang rasionalitas akademis 
di balik penetapan baku mutu tersebut. Penyesuaian dirasa mendesak lantaran standar WHO 
dan IQAir memberikan penekanan pada PM 2,5 karena dianggap bertanggungjawab atas 
kematian prematur 4,2 juta manusia per tahunnya (perhitungan 2016).

Pencemaran Udara dalam Konteks Hukum
Batasan definisi legal atas pencemaran udara masih merujuk pada PP 41/1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara. 
Menurut ketentuan umum, pence
maran udara didefinisikan sebagai 
keadaan masuk atau dimasukkan
nya zat, energi, dan/atau  komponen 
lain ke dalam udara ambien oleh 
kegiatan manusia. Akibatnya, mutu 
udara ambien turun sampai ke ting
kat tertentu sehingga udara ambien 
tidak dapat memenuhi fungsinya. 

Mengaras pada pengertian 
tersebut, kualitas udara memang 
ditentukan berdasarkan penurunan 
kualitas udara  ambien.  Namun, 
pencemaran udara dibatasi hanya 
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dalam hal penurunan kualitas udara ambien yang menyebab
kan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Terdapat 
prasyarat perubahan fungsi udara dalam pengertian terse
but yang menyatakan, penurunan kualitas udara ambien ti
dak menyebabkan terjadinya pencemaran udara, sepanjang 
fungsi udara ambien tidak terganggu. Sayangnya, ketentuan 
ini tidak sejalan lagi dengan konsep pencemaran yang diru
muskan melalui UndangUndang Republik Indonesia No
mor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan 
 Lingkungan Hidup (UU 32/2009 PPLH). Peraturan tersebut 
mendefinisikan unsur pencemar cukup pada terpenuhinya 
unsur jika melampaui baku mutu lingkungan hidup yang tel
ah ditetapkan.

Secara konsep, pengendalian pencemaran udara menurut 
PP 41/1999 telah memenuhi unsur yang diperlukan untuk 
menjamin perlindungan bagi masyarakat. Tiga aspek pe
ngendalian pada PPLH telah terpenuhi dalam pengendalian 
pencemaran udara menurut PP 41/1999, meliputi upaya 
pencegahan, penanggulangan pencemaran, serta pemulihan 
mutu udara. Pengendalian dilakukan melalui inventarisasi 
mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar (baik dari 
sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk 
sumber gangguan), serta penanggulangan keadaan darurat.

Namun, revisi atas PP 41/1999 diperlukan sebagai wujud 
pertanggungjawaban negara sekaligus amanat  konstitusional 
untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. Negara tidak perlu menunggu hingga 

suatu kerugian nyata (damage) terjadi untuk menerapkan 
“state responsibility”. Melekatnya pertanggungjawaban 
negara terletak pada konsekuensi atas kedaulatan yang di
miliknya sehingga memberikan kontrol atas warganya. 
Hal tersebut mempertegas adanya tanggung jawab hukum 
 (liability) selain kewajiban (responsibility) atas suatu pelang
garan hukum (Zamanek dalam Lang 1992).

Dengan banyaknya permasalahan pada kualitas udara na
sional (laju emisi karbon, dan kebakaran hutan), penundaan 
atas pengaturan terbaru tentang pengendalian pencemaran 
udara hanya akan membebani negara. Sementara  negara 
Indonesia berkewajiban dalam pemenuhan  kontribusi 
penurunan emisi karbon 29% secara mandiri dan 41% 
dengan bantuan negara maju sesuai National Determined 
 Contribution (NDC).

Pada titik singgung inilah hukum dituntut un
tuk  mengambil posisi strategisnya dalam pengendalian 
 pencemaran udara. Terlebih, hukum sebagaimana dikonsep
kan oleh Hart dalam the Concept of Law (1997), dimaknai 
dalam tiga elemen. Diantaranya ialah rules of recognition 
(kaidah pengakuan), rules of change (kaidah perubahan), 
dan rules of adjudication (kaidah kewenangan). Hukum 
akan berfungsi sebagai kaidah perubahan dikarenakan efek 
mengikat yang akan memberikan kepastian hukum sekaligus 
kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Revisi PP 41/1999 juga diperlukan untuk mengakomodir 
kewajiban pemerintah daerah (pemda) dalam PPLH sebagai 
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komponen kewenangan wajib sesuai rezim undangundang 
pemda. Penetapan baku mutu lingkungan yang baru (salah 
satunya baku mutu udara ambien) akan membantu akselera
si pemerintah untuk memenuhi tertib pengaturan sesuai UU 
32/2009  PPLH.

Prinsip Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Hukum 
Masyarakat

Prinsip berkelanjutan ditegaskan sejak 1992 dalam Prin
sip 3 Deklarasi Rio tentang pentingnya harmoni dan keseim
bangan antara kepentingan pembangunan dan lingkungan 
dari generasi kini hingga mendatang. Konsep yang dikenal 
dengan “sustainable development” ini menekankan perlunya 
integrasi kepentingan sosial, lingkungan, serta ekonomi dari 
suatu aktivitas pembangunan. Proses integrasi inilah yang 
diharapkan “meets the needs of present generations without 
compromising the ability of future generations to fulfill their 
own need”. Maknanya ialah memenuhi kebutuhan generasi 
saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan 
datang untuk memenuhi kebutuhannya nanti.

Pada singgungan dengan pengendalian pencemaran 
udara, konsep pembangunan berkelanjutan ini semestinya 
 diterapkan den
gan memperhati
kan secara integral 
dari tiga aspek: 
 conservation of 
 access; conserva-
tion of option; dan 
conservation of 
quality dari  sumber 
daya baik untuk 
generasi sekarang 
maupun generasi 
yang akan datang 
(Birnie et.al, 2009). 
Pada sudut pandang 
ini, pengendalian 
pencemaran  udara 
sejatinya tidak 
dapat berdiri sendiri 
tanpa memperha
tikan keseluruhan 
aspek PPLH.

Dalam hal 
 pemenuhan hak 

warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
paradigma di atas perlu didasarkan pada prinsip intergenera-
tional equity. Pertama, konsep dasar conservation of options 
yang dimaksudkan bahwa setiap generasi dituntut untuk me
lestarikan keanekaragaman sumber daya hayati dan kultural, 
sehingga tidak terlalu membatasi opsi atau pilihanpilihan 
yang tersedia bagi generasi mendatang dalam mengata
si permasalahan mereka di masa yang akan datang (Weiss, 
1992). Kedua, conservation of quality, yaitu setiap genera
si dituntut untuk menjaga kualitas bumi ini sehingga dapat 
diwariskan dalam kondisi yang lestari, tidak dalam keadaan 
yang lebih buruk dari yang dinikmati generasi sebelumnya 
(Weiss, 1992). Ketiga, konsep conservation of access yang 
 dimaksudkan bahwa setiap generasi dapat memberikan  akses 
yang cukup terhadap warisan generasi sebelumnya (atas 
sumberdaya alam hayati dan kultural) dan melestarikannya 
untuk dapat diakses oleh generasi yang akan datang (Weiss, 
1992).

Prinsipprinsip hukum lingkungan yang berlaku se
cara internasional ini cukup diadopsi dalam kebijakan 
dan  regulasi nasional. Hal ini termasuk adanya akses atas 
keadilan yang cukup luas bagi warga negara Indonesia untuk 

Pencapaian Beijing dalam Peningkatan Kualitas Udara

Sumber: (https://www.ccacoalition.org/)
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memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat 
tersebut. Pada isu ini, gugatan warga negara oleh Inisiatif 
Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) pada Juli 2019 
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan wujud access 
to justice dari negara pada masyarakat. 

Pembelajaran pada Beijing dalam Pengendalian 
 Pencemaran Udara

Beijing dapat menjadi rujukan dalam rekam jejak pe
ngendalian pencemaran udara. Titik kulminasi yang dira
sakan oleh Beijing berada pada tahun 2013, ketika China 
mengalami kabut asap (smog: smoke-fog) terparah sejak 
1961. Berawal dari akhir tahun 2012, kabut asap padat me
menuhi 25 provinsi di China, meliputi lebih dari 100 kota 
dengan luas dampak mencapai 1,4 juta km2. Salah satu 
dampak langsungnya adalah angka AQI di Beijing pada 
awal tahun 2013 yang mencapai level sangat berbahaya bagi 
 kesehatan manusia (extremely dangerous). 

Pemerintah segera mengeluarkan “Action Plan for the 
Prevention and Control of Air Pollution”, demi mening
katkan kualitas udara di seluruh negeri untuk jangka wak
tu lima tahun. Secara spesifik, aksi tersebut ditujukan untuk 
 mengurangi tingkat cemaran PM10 sebanyak 10% dari tahun 
2012, dan PM 2.5 sebanyak 25 %, atau 60 μg/m3. 

Penetapan target ini bukanlah perkara mudah bagi 
 Beijing. Namun berdasarkan laporan dari tim pakar China 
dan UNEP, “A Review of 20 years Air Pollution Control in 
Beijing”,  target tercapai pada akhir tahun 2017. Pencapaian 
tidak hanya karena faktor kebetulan semata, namun investasi 
besarbesaran pada kesiapan waktu, sumberdaya manusia, 
dan komitmen politik (political will).

Teladan dari kasus tersebut ialah keterpaduan antara 

 mekanisme pemantauan dan pengawasan, inventarisasi po
tensi sumber pencemar udara, standar baku mutu yang kom
prehensif, serta ketegasan penegakan hukum. Selain empat 
aspek tersebut, kebijakan ekonomi, partisipasi publik, dan 
keterpaduan koordinasi dalam pencegahan pencemaran uda
ra juga menjadi komponen pendukung utamanya yang mam
pu dicontoh oleh Indonesia. 

Di Indonesia, pemda diberikan kesempatan untuk dapat 
menetapkan baku mutu udara yang lebih ketat daripada level 
nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri  Negara 
 Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksa
naan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Permen 
LH 12/2010). Pemda melalui Permen LH 12/2010 diberikan 
tanggungjawab sekaligus hak untuk dapat berinisiatif serta 
berinovasi dalam pencegahan pencemaran udara. Meski me
lihat rekam jejak Indonesia dalam hal PPLH, teladan baik dari 
pemerintah pusat diperlukan untuk menjamin  keterpaduan 
dalam kebijakan pencegahan pencemaran udara.

Muara dari sekian isu di atas adalah bagaimanakah good 
political will dari pemerintah untuk mengaktualisasikan 
amanat konstitusional Pasal 28H ayat (1) UndangUndang 
Dasar 1945 dalam menjamin hak rakyat Indonesia atas 
 kualitas udara yang baik dan sehat. Teladan dari  Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta melalui Strategi dan Rencana Aksi 
Pengendalian Pencemaran Udara menjadi sesuatu yang layak 
untuk ditunggu dalam peningkatan kualitas udara nasional.

Wahyu Yun Santoso
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Urgensi Penegakkan UU RI No. 32 Tahun 2009 
dalam Penyelesaian Pencemaran Udara

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa angka polutan 25 
mikrogram/meter kubik (μg/m3) sebagai ambang batas aman kualitas udara.  Namun, 
Greenpeace Indonesia mengklaim jika ambang batas Indonesia hampir tiga kali  lebih 

tinggi, yaitu 65 μg/m3. Jika kita mengikuti standar Indeks Kualitas Udara (AQI), Jakarta dan 
Banten pada Juli 2019, mendapatkan skor sekitar 151-200 termasuk dalam kategori tidak 
sehat. 

Studi oleh Institut Kebijakan Energi di Universitas Chicago mengatakan, peningkatan 
pembangkit listrik tenaga batu bara, pembakaran lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta 
meningkatnya kepemilikan mobil bertanggung jawab atas memburuknya polusi di Indonesia. 
Lonjakan terbesar terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan polusi udara lebih dari dua 
kali lipat antara 2013 dan 2016, setidaknya beberapa peningkatan kemungkinan karena faktor 
kebakaran hebat.

Terlepas dari penyebabnya, sekitar 80% dari 256 juta penduduk Indonesia tinggal di 
 daerah dengan ratarata tingkat partikulat polusi tahunan melebihi pedoman WHO pada 
 tahun 2016, yakni pada rentang 3.0 sampai di atas 6.0 dan tingkat partikulat melebihi am
bang batas 10 μg/m3. Dari Greenstone, M dan Fan, O (2019), beban kesehatan masyarakat di 
Indonesia telah menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, hanya setingkat di belakang India, 
Cina, Bangladesh dan Pakistan.  

Masih dari studi yang sama, pada 1998, polusi udara hampir tidak berdampak pada hara
pan hidup orang Indonesia. Namun, pada 2013 terjadi pemangkasan angka ratarata harapan 
hidup, yang menunjukan penurunan kualitas hidup. Menurut para peneliti, konsentrasi tinggi 
partikel di udara yang dapat dihembuskan orang akan memotong 2,3 tahun dari rentang hidup 
di DKI Jakarta. Di Sumatra Selatan pengurangan rentang menjadi 4,8 tahun untuk Palembang 
dan 5,6 tahun untuk kabupaten tetangganya, Ogan Komering Ilir. 

Sementara dalam konteks realitas yang terjadi di Jawa Timur, berdasarkan artikel  Wahyu 
Eka. S (2019) pencemaran udara oleh korporasi di sektor energi seperti pembangkit  listrik 
tenaga uap, sektor ekstraktif seperti industri semen, sektor pertanian seperti industri pupuk, 
dan sektor manufaktur seperti industri kertas juga cukup tinggi. Hal ini dibuktikan oleh 
data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada 2013-2016, pengaduan soal 
lingkung an mencapai 252 laporan: 84 laporan pencemaran air, 76 laporan polusi udara, dan 
92 laporan pencemaran tanah. Polusi udara di Jawa Timur mayoritas berasal dari  perusahaan 
yang memakai elpiji, solar, minyak tanah, batu bara, dan biomassa sebagai bahan bakar uta
ma. Namun dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, penggunaan batu bara  untuk 
industri cukup tinggi, khususnya yang digunakan untuk operasional pembangkit listrik 
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT. Petrokimia 
Gresik, dan beberapa industri kertas. 

Perlu diketahui jika konsumsi industri untuk batu bara kurang lebih 16,38 juta ton/tahun. 
Sementara batu bara menghasilkan emisi udara berupa sulfur oksida (SOx), nitrogen oksida 
(NOx), dan karbondioksida (CO2). Data dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur di tahun 
2015 menunjukan emisi yang dihasilkan dari sektor industri sebesar 24,9 ribu ton SOₓ/tahun 
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dan 27,4 ribu ton NOₓ/tahun, yang mana beban emisi terbe
sar untuk parameter SOₓ.

Terkait persoalan di atas, konteks hukum di  Indonesia 
 telah mengatur dalam UndangUndang Republik  Indonesia 
(UU RI) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait pencegah
an, penanggulangan, dan pemulihan. Sebagaimana tercan
tum dalam bagian pertama dan kedua ialah perlin dungan 
dan pengelolaan yang bertujuan untuk melindungi wilayah 
Republik Indonesia dari kerusakan yang dapat menyebabkan 
terhentinya keberlanjutan hidup rakyat.

Dalam aturan terkait perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan, terdapat aturan mencegah maupun menindak 
kala terjadi pencemaran lingkungan hidup. Seperti diba
gian kedua asal 14 tentang instrumen pencegahan kerusakan 
lingkungan secara kompleks mengatur keharusan suatu pem
bangunan dan kegiatan ekonomi memenuhi persyaratan. 
Syarat yang terlampir berupa kajian lingkung an  hidup 
 strategis (KLHS), analisis mengenai dampak lingkungan 
(AMDAL), upaya pengelolaan lingkung an hidup dan peman
tauan lingkungan hidup  (UKLUPL), baku mutu lingkungan 
hidup, kriteria baku mutu hingga perizinan. 

Lebih spesifik lagi di atur dalam pasal 15 tentang KLHS, 
pasal 22 tentang AMDAL dan pasal 34 tentang UKL
UPL. Selain itu ada juga aturan yang lebih teknis, yaitu 1) 
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 27 
Tahun 1999 tentang AMDA; 2) PP RI Nomor 27 Tahun 2012 
tentang izin lingkungan; 3) PP RI Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran Udara; dan 4) Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Baku Mutu Pembangkit Listrik Termal yang meliputi PLTU 
hingga PLT Panas Bumi (PLTPB).

Artinya sudah ada aturan yang tegas soal pencegahan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dari tinggi nya  emisi 
hingga mengakibatkan pencemaran udara, dari  korporasi 
 seperti PLTU yang bergerak di sektor energi,  industri 
 pupuk, semen dan manufaktur, mengapa kondisi tersebut 
 seakanakan dibiarkan hingga tidak ada tindakan yang sifat
nya tegas dalam menegakkan aturan tersebut?

Di sinilah titik yang dapat dipahami, yakni adanya pem
biaran oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah terkait 
pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Ser
ta membawa kita ke sebuah kontestasi, mengenai lemahnya 
penegakkan hukum dan aturan terkait dalam konteks pe
ngelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, lebih khusus
nya dalam pencegahan, pengendalian dan pemulihan terkait 
pencemaran udara.

UU RI Nomor 32 Tahun 2009 yang Tidak Benarbenar 
Dijalankan

UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menja
di dasar hukum utama dalam penegakkan dan perlindung
an lingkungan hidup di Indonesia sebagai turunan dari 
 UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
(UUD RI 1945) Pasal 28 H tentang mendapatkan jaminan 
hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Secara kontekstual 
seharusnya undangundang ini menjadi pegangan utama da
lam mengatur dan menindak aneka hal yang berelasi dengan 

dok.istimewa

Peningkatan Angka Harapan Hidup di Indonesia dari Berkurangnya Konsentrasi PM2.5  
Berdasarkan Standar WHO 2016



78 Indikator Nomor 51/Tahun XXXIII/2020

Darurat Kualitas Udara di Indonesia

problem lingkungan hidup. 
Masih banyaknya aneka pencemaran lingkungan hidup 

yang diakibatkan oleh kenakalankenakalan korporasi, serta 
tidak tegasnya pemerintah terkait. Dilansir dalam JPNN.com   
(2019) , warga kecamatan Cilincing, Jakarta Utara menge
luhkan paparan debu batu bara dari aktivitas perusahaan 
PT. Karya Citra Nusantara yang bergerak di bidang bongkar 
muat batu bara. Aktivitas tersebut mengakibatkan banyak 
warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Selain itu pemberitaan Detik.com (2019) melaporkan, 
warga di Dusun Jatirasa, Desa Duren, Kecamatan Klari, 
 Kabupaten Karawang mengeluhkan limbah fly ash atau 
abu bekas pembakaran batu bara dari cerobong asap pabrik 
K2 Industri. Kemudian, kabar dari Radar Surabaya (2019) 
 warga Gresik mengeluhkan paparan debu batu bara dari akti
vitas bongkar muat PT. Gresik Jasatama. 

Lalu di Kawasan Industri Tropodo, Kabupaten  Sidoarjo, 
salah satunya industri manufaktur yang operasionalnya 
mengeluarkan polusi udara. Secara kualitatif bisa dirasakan 
oleh hidung telanjang, kala melewati wilayah sepanjang 
jalan kawasan industri tersebut. 

Bahkan di Tuban, sejak 2013 hingga kini, pencemaran 
udara yang diakibatkan oleh aktivitas pabrik semen masih 
saja berlangsung. Tahun 2016, Organisasi NonPemerintah 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Jawa Timur melaku
kan riset di Tuban dengan menemukan tren peningkatan 
penyakit ISPA di desa sekitar wilayah produksi dan penam
bangan  PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada 2013, ter
catat 1.775 warga yang mengidap ISPA. 2014 sekitar 1.656 
orang, namun meningkat menjadi 2.058 orang pada 2015. 
Data tersebut diambil di Puskesmas setempat yang dekat 

dengan tiga desa ring satu yaitu Karanglo, Temandang, dan 
Sumberarum. Juga dilansir dalam Mongabay (2016) pence
maran udara yang terjadi secara kumulatif mengakibatkan 
menurunnya kesehatan warga, walaupun pihak korporasi 
sering berkilah. 

Kemudian dilansir Suarabanyuurip.com, tahun 2017 debu 
batu bara milik SG KSO Semen Indonesia menganggu akti
vitas nelayan Socorejo, Jenu, Tuban. Kondisi tersebut mun
cul kembali pada tahun 2019, kala warga Desa  Sumberarum, 
Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, melaporkan pencema
ran udara ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban dan 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Tuban. Pasca 
aksi protes, pihak DLHK mengatakan bahwa aktivitas  PT. 
Semen Indonesia (Persero) Tbk masih aman. 

Kondisi tentang problem pencemaran dan perusakan 
lingkungan semakin meluas serta masih banyak yang tidak 
terekam. Padahal UU RI Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas 
menyatakan bahwa kerusakan lingkungan merupakan peru
bahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, 
kimia dan hayati lingkungan hidup yang melampaui baku 
mutu yang telah ditetapkan. 

Walaupun sudah jelas, namun intepretasi dari penjaba
ran mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pencemaran dan secara sengaja merusak lingkungan masih 
saja dibiarkan. Sanksi yang bisa diberikan berupa pidana, 
perdata dan administratif, pada konteks perdata berupa ganti 
rugi atas aktivitas yang dilakukan. Secara pidana diatur da
lam Pasal 60 jo. Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009, 
dari hukuman paling ringan 3 tahun penjara hingga 15 tahun 
penjara dan denda paling rendah 3 miliar sampai 15 miliar 
rupiah. Lalu, secara administratif di Pasal 71 PP RI Nomor 
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27 Tahun 2012 terkait pencabutan izin lingkungan yang me
langgar ketentuan.

Aturan yang tegas seringkali tidak diterapkan, seak
an pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan 
ekosistem seolaholah menjadi pemakluman. Ratarata 
 sanksi yang diberikan kepada korporasi atau kelompok 
yang  merusak lingkungan seringkali sifatnya normatif dan 
tidak ada efek jera, sehingga pelanggaranpelanggaran se
rupa kembali diulangi dikemudian hari. Seperti yang kerap 
dilakukan oleh aktivitas bongkar muat batu bara yang be
rakibat fatal, baik di Jakarta, Karawang, maupun Gresik se
bagaimana telah dijabarkan. Belum ada sanksi tegas yang 
diambil,  sehingga itu bisa jadi 
preseden buruk bagi penegak kan 
aturan.

Terkait maraknya polusi udara 
yang mengakibatkan ber bagai per
masalahan yang sangat merugikan 
rakyat. Kondisi ini semakin miris, 
mengingat hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat mer
upakan hal yang pokok. Tetapi 
lagilagi UU RI Nomor 32 Tahun 
2009 tidak benarbenar dijalankan 
sebagai aturan utama untuk menja
min hakhak dasar tersebut.

Menegakkan UU Nomor 32 
 Tahun 2009 Sebagai Dasar 
 Hukum

Pada dasarnya problem pencemaran lingkungan sampai 
 me  ng akibatkan kerusakan masif lingkung an merupakan aki
bat dari tidak digunakannya UU RI Nomor 32 Tahun 2009 
secara  impelentatif. Selain itu, sering kali antara isi aturan 
dan pengimplementasian berkontradiksi, sehingga mengaki
batkan tidak jelas nya penegakkan aturan. Misalnya, korpora
si terkait terbukti melakukan pencemaran, padahal memiliki 
kelengkapan perizinan sesuai aturan yang berlaku, seperti PP 
RI Nomor 27 Tahun 1999 dan PP RI Nomor 27 Tahun 2012. 

Secara tidak langsung perusahaan menyanggupi segenap 
aturan yang terkandung di dalamnya, serta aturan pence
gahan dan penanggulangan yang dijelaskan dalam UU RI 
 Nomor 32 Tahun 2009 hingga PP RI Nomor 41 Tahun 1999. 
Seharusnya pengelolaan benarbenar disesuaikan dengan 
aturan tersebut, seperti tidak melebihi baku mutu pencema
ran, menggunakan teknologi filter, dan melakukan tanggung 

jawab kala perbaikan pengelolaan lingkungannya.
Tetapi itu semua tidak diindahkan, logika akumulasi ba

nal masih dijalankan tanpa melihat siapa yang dirugikan. 
Dalam hal ini korporasi seringkali melanggar aturan dikare
nakan persoalan akumulasi profit, yang mana penanggulan
gan dampak dari aktivitas produksi juga tidak murah. Akibat
nya, dengan melakukan pelanggaran untuk mempertahankan 
margin keuntungan, mereka seringkali mengangkangi aturan 
yang telah disepakati kala mengatur izin dan juga sebagai 
warga negara. Pengabaian kondisi tersebut benarbenar 
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh 
korporat, serta tutup matanya pemerintah dalam penegakkan 

aturan semakin mengancam ke
beradaan ruang hidup rakyat.

Secara garis besar pengelo
laan dan penanggulangan  telah 
diamanatkan UU RI Nomor 
32 Tahun 2009 penjabarannya 
dalam pasal 1 ayat 13 dan 14 
tentang pencemaran dan baku 
mutu lingkung an. Amanatn
ya tentang penanggulang an 
dan pemulih an seperti, mem
berikan informasi kepada pu
blik,  melakukan perbaikan dan 
pemulihan akibat pencemaran. 
Salah satu turunan aturan ter
kait upaya pelestari an lingkun
gan hidup, dengan men
gamanatkan untuk melakukan 

pencegahan dengan mene rapkan prinsip meme riksa baku 
mutu lingkung an, baku tingkat ganggu an, dan  memeriksa 
ulang AMDAL serta  UKLUPL.  Namun se ringkali aturan 
dasar ini pun dilanggar, sehingga praktik pencemaran udara 
masih saja eksis hingga saat ini.

Berpijak dari tidak ditegak kannya aturan vital tersebut, 
maka pada konteks ini perlu pendekatan sosial politik dalam 
menjalankan aturan tersebut. Sebuah kebijakan sangat politis 
sifatnya, bahkan aturan yang berkaitan dengan penegakkan 
kelestarian lingkungan hidup. Maka dalam ranah kebijakan 
perlu penegasan bahwa aneka aturan dan penegakkannya ha
rus berlandaskan pada UUD RI 1945 Pasal 28 H, serta UU 
RI Nomor 32 Tahun 2009. 

Revitalisasi aturan ini menjadi agenda politik yang harus 
dijalankan, agar kontradiksi dalam pengimplementasi an atur
an pokok tidak terjadi lagi. Seperti penegasan dari pengim
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plementasian UU RI Nomor 32 Tahun 2009 dalam persoalan 
pencemaran dan langkah preventifnya. Halhal yang berkait
an dengan persoalan lingkungan hidup,  khususnya berkaitan 
dengan operasional industri dalam pengelolaan limbah ha
rus berdasarkan kaidah pokok dalam UU Nomor 32 Tahun 
2009. Tidak hanya itu saja aturan tegas baik administratif dan 
pidana harus diperkuat, maka dari itu agenda yang bersifat 
politis seperti kontrol kebijakan penting untuk menegakkan 
aturan tersebut.

Partisipasi Publik dalam Penegakkan Aturan
Menurut Des Gasper dalam analisis kebijakan, pendekat

an partisipasi menekankan pada proses memahami, menga
nalisis, mempertanyakan, dan mengontrol terkait suatu kebi
jakan, khususnya agar sesuai dengan tujuan dan capaian dari 
suatu kebijakan. Berbicara terkait UU RI Nomor 32 Tahun 
2009, seharusnya logical framework analisis kebijakan ber
basis pada partisipasi benarbenar harus diimplementasikan. 
Sesuai juga dengan tugas demokrasi, yakni keterbukaan dan 
keterlibatan, maka partisipasi publik menjadi salah satu jalan 
dalam mengawal kelestarian lingkungan hidup.

Seringkali penegakkan hukum terkontaminasi 

 transaksional yang sifatnya politis, maka partisipasi pub
lik menjadi langkah solutif dalam penegakkan lingkungan 
 hidup. Berkaca pada partisipasi publik inilah baik langkah 
preventif, dan penegakkan terkait aturan UU Nomor 32  Tahun 
2009 dapat dijalankan. Kontrol melalui partisipasi publik ini 
 harusnya difasilitasi melalui transparansi  pemerintah dalam 
penegakkan aturan terkait pencemaran. Selain itu  partisipasi 
publik juga efektif dalam menekan  penegakkan aturan, ser
ta langkahlangkah preventif dalam menjaga kelestarian 
lingkungan hidup. Pada konteks ini dapat masuk dalam terli
batnya   publik dalam mengkritisi dan lolos tidaknya AMDAL 
 ataupun UKLUPL sebagai syarat pemberian izin lingkung
an. 

Bahwa kekakuan birokrasi yang diwakili oleh  institusi, 
menjadi salah satu problem dalam penegakkan hukum 
lingkungan hidup yang telah ada. Maka dari itu, menurut 
Johnson, H dan Wilson, G (1990), partisipasi publik harus 
menjadi bagian dari demokratisasi, khususnya untuk me
ngontrol mandat dan implementasi aturan sebagai bagian 
dari upaya memperkuat aturan pokok lingkungan hidup, 
demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup yang berke
lanjutan.
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Kawasan Malang Raya yang menghamparkan keindahan panorama memang sudah  dikenal oleh 
 khalayak ramai. Kawasan ini identik dengan cuaca dingin karena secara geografis di  kelilingi oleh 

gununggunung seperti Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Kelud, dan Gunung Arjuno.  Coba lah 
 untuk menikmati bentang alam di sini, salah satunya wisata air Pemandian Kalireco yang menyegarkan.

 

Pesona Kesegaran Kalireco
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Pemandian Kalireco menghamparkan panorama khas 
pedesaan dengan bentang sawah dan rimbunnya pepohonan 
di sekitar kolam. Sambil ditemani oleh langit biru dan se
juknya embusan angin berkat sentuhan Sang Maha Kuasa. 
Pemandian Kalireco sungguh menyuguhkan pesona wisa
ta asri nan sejuk dengan aliran air jernih yang melimpah.

Nama Kalireco sendiri sebetulnya terdiri dari gabung an 
dua kata yakni kali dan reco. Dalam bahasa Jawa, kali berarti 
sungai dan reco ialah patung. Selama ini, air yang mengalir ke 
pemandian, menurut masyarakat sekitar ber asal dari pohon 
beringin. Konon di sekitar kolam pemandian terdapat sebuah 
patung kecil. Namun menurut Ketua Rukun Warga (RW) 08 
Kelurahan Kalirejo, Hariyanto, patung tersebut rusak ber
samaan dengan robohnya pohon beringin. Meskipun begitu, 
wisata pemandian ini tetap dikenal dengan sebutan Kalireco. 

Awal Perjalanan
Pemandian Kalireco tentu patut dinikmati kese garan air 

dan keindahaan panoramanya. Untuk menuju ke Pemandian 
 Kalireco, datanglah ke Jalan  Sumber Waras 2 Nomor 97,  Krajan, 
Kalirejo, Kecamatan  Lawang, Kabupaten Malang. Pemandi
an ini buka sejak terbit hingga petang. Aksesnya pun dapat 
ditempuh melalui dua arah dari Malang maupun Surabaya.

Perjalanan kami saat itu (14/5/2019) dimulai dengan 
mempersiapkan cukup perbekalan. Yang terpenting ialah 
pakaian ganti, handuk, dan sabun harus di masukkan ke 
dalam tas sandang. Perjalanan dimulai sekitar pukul 07.00 
dari Malang. Untungnya, akses menuju lokasi dapat ter
pantau oleh aplikasi Google Maps. Tertera jarak tempuh 
mencapai 17 kilometer yang menghabiskan waktu perjalan
an selama 40 menit dengan mengendarai sepeda motor .

Dalam perjalanan, kami melewati Underpass 
 Karanglo lalu dilanjutkan menuju arah Jalan Raya 
MalangGempol. Sesekali perjalanan terhenti lan
taran padatnya kendaran di jalan raya. Selepas mele
wati Pintu Tol Lawang, arus lalu lintas kembali lancar. 

Terus ikuti arahan peta, hingga lokasi berjarak tinggal 
200 meter, kami menemui lapangan bola yang ramai oleh 
para pemuda sedang berolahraga. Selepasnya, mulai ter
lihat jalanan ke arah perkampungan. Semakin  mendekati 
lokasi, kontur tanah kian menurun dan menyempit. 

Hingga jarak tersisa 50 meter menuju lokasi, kami 
disambut oleh panorama sawah dan rindang pepohan
an. Samarsamar terdengar gemercik air. Lalu kami 
 melihat pancuran air dari tebing yang mengalir ke kolam.

Sambil meneruskan perjalanan, sayangnya jalan hanya 

bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor. Bagi pengendara 
mobil harus rela memarkirkan kendaraannya di sekitar l apang
an sepak bola dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju 
lokasi. Para wisatawan yang ingin menikmati sensasi segar 
pemandian disarankan untuk mengendarai sepeda motor.

Akhirnya kami sampai di lokasi  Pemandian  Kalireco. 
Pengunjung dapat memarkirkan motor di lahan yang 
disediakan oleh masyarakat sekitar. Soal biaya, tidak 
perlu khawatir. “Untuk biaya parkir sendiri kita (pe
ngelola parkir) terima sukarela,” kata   Muhammad 
Anto, warga sekitar yang juga pengelola parkir.

Masih di lokasi parkir, juga terdapat warung ke
cil yang menjual aneka makanan dan minuman dengan 
harga terjangkau. “Tahu telur Rp12.000,00, kopi sama 
rata Rp3.000,00, pakai es baru Rp5.000,00. Gorengan 
Rp1.000,00, roti bakar Rp1.500,00, Es Tea Rp2.000,00,”  
jelas pedagang yang bernama Nanik Herawati. Kami 
pun tergiur dan memutuskan untuk berisitirahat se
jenak sembari menikmati gorengan tahu serta menyeru
put segelas kopi hitam hangat menjadi pilihan yang tepat.

Selain warung, disediakan juga kamar bilas bagi 
pengunjung. Meski kamar bilas tampak tidak ter
urus dengan baik karena lumutlumut yang menem
pel di sekujur tembok, namun masih dapat digunakan.

Sambil terus menyusuri, pemandangan alam nan indah 
sudah menyambut di halaman parkir. Hijaunya hamparan 
sawah seakan memanjakan mata. Ditambah rimbunnya 
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pepohonan membuat hawa terasa semakin sejuk. Sebelum 
menuju ke area kolam pemandian, kami disuguhkan pe
mandangan terasering dengan lekukan indah konturnya.

Kami pun langsung menyusuri jalan ke arah kolam. Su
ara gemericik air semakin jelas terdengar dan hawa sejuk 
mulai terasa menyelimuti badan. Nampak sebuah kolam 
dengan sumber mata air jernih berwarna kebiruan. Beberapa 
pancuran air terlihat memancur dari tebing berbalut lumut.

Lokasi pemandian di alam terbuka memang terasa 
begitu nyaman. Pengunjung bisa bersantai sambil me
nikmati aliran air jernih dan dingin. Hawa sejuk berikut 
angin sepoisepoi membuat kami semakin tidak sabar un
tuk menikmati kesegaran mata air di Pemandian Kalireco.

Inilah kolam Pemandian Kalireco. Air terlihat jernih dan 
udara terasa sejuk seakan menyegarkan kembali pikiran. 
Setalah menyimpan barang bawaan, kami langsung ter
jun ke kolam. Seketika air membasahi sekujur tubuh. 
Sambil berendam, deru air terdengar se perti alunan musik 
alam. Rasa lelah perjalanan dibalas setimpal  dengan sen
sasi dingin oleh derasnya pancuran mata air. Ditam
bah lagi ke dalamannya kurang lebih hanya satu meter.

Tak ketinggalan, keindahan bentang alam me
nemani kami berendam. Dengan teduh nya siang 
hari membuat berendam semakin nyaman. 

Kelestarian Alam dan Potensi Wisata 
Demi menjaga kelestarian wisata air, perawatan  kolam 

dilakukan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat telah me
masang keramik berwarna biru pada dasar dan dinding 
kolam, selain untuk keamanan agar tidak licin juga air ter
lihat jernih berwarna kebiruan. Bagi masyarakat,  pemandian 

ini kerap kali dimanfaatkan untuk mencuci pakaian. 
Saat itu kami bercengkrama dengan Ketua RW 08 

Desa Kalirejo, menurutnya tiap Jumat Legi ada se
kelompok orang melakukan ritual supernatural di sini. 
Lalu ada juga dari pesantren yang melakukan  ritual 
 ruwet yakni membersikahkan diri tiap Rabu malam.

Sebetulnya, Pemandian Kalireco belum diresmikan 
oleh pemerintah. “Swadaya masyarakat murni mengelo
la  (Pemandian Kalireco), pemerintah sama swasta enggak 
ada,” kata Hariyanto yang hobi berolahraga. Kemudian tam
pak adanya kotak sumbangan sukarela yang terletak di dekat 
tangga menuju kolam. Meskipun begitu, perawatan kolam 
 pemandian tidak berbeda. Biasanya sebulan sekali masyarakat 
bergotongroyong membersihkan sampah di area sekitar.

Dibalik keindahan panorama, sayangnya ada sampah 
yang berserakan. Sampah plastik dibuang sembaran
gan oleh pengunjungpengunjung nakal. Hal ini tentu 
akan mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Se
bagai seorang pedagang, Nanik sadar akan per soalan 
ini. “Saya mesti pakai kresek merah, gitu. Mesti saya 
bersihkan (sampah yang berserakan),” ungkapnya.

Walaupun masih ada persoalan sampah, wisa
ta air  Pemandian Kalireco berpotensi untuk dikem
bangkan. Menjaga rimbunan pepohonan, perbaikan 
kamar bilas, menyediakan tempat sampah, dan diper
luas area parkir, tentu akan menarik pengunjung.

Selanjutnya, di sepajang jalan menuju pemandi an per
lu dibangun pujasera, yang nantinya dapat mengangkat 
taraf perekonomian masyarakat sekitar. Menurut Hari
yanto, kedepannya memang akan ada penambahan tem
pat usaha bagi masyarakat. “Ini sudah kita godok, jadi 
di sana ada pujasera sama lesehan. Ke depannya bisa 
menampung warga yang ingin berbisnis, kita fasilitasi.”

 
Secercah Harapan

Alam telah menyajikan keindahan panorama. Ham
paran sawah dan pepohonan rindang membuat sua
sana pemandian menjadi asri. Meski masih ada 
sampah berserakan, masyarakat tidak tinggal diam. 

Banyak harapan yang dilontarkan dari sekadar perbaikan, 
tentu juga pelestarian. Kedepannya, pemerintah, pengun
jung, maupun masyarakat setempat bisa ikut berpartisipasi 
dalam pengembangan potensi wisata Pemandian  Kalireco. 
Dengan begitu, kemurnian alam tidak sirna begitu saja.

Naufal Hisyam F. P.Hamparan sawah di sekitar Pemandian Kalireco
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Tepukan tangan memenuhi seisi ruangan. Societo Sineklub, Lembaga Semi Otonom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) Universitas Brawijaya membuka acara Brawijaya Movie Exhibition (BME) yang keenam dengan 
meriah. Bagai pemisah laut dan langitnya, Cakrawala Maya diusung sebagai tema kali ini. “BME menjadi penengah 

antara filmmaker dengan penonton,” jelas Handy Wandhawa, Ketua Program sekaligus kurator film. Ia menambahkan, 
tujuan BME ialah menyediakan ruang apresiasi bagi film pendek di Indonesia. BME menyapa penonton pada 4-5 Oktober 
2019, di Ballroom Hotel Santika Malang. 

Pemutaran program utama berjudul “Rusa Melari Singa” mengawali agenda hari pertama. Pembawa acara menyebutkan 
empat film pendek bertemakan budaya yang akan ditayangkan, yaitu “Di dalam Botol” (2019), “Kurang 2 Ons” (2018), 
“Singlaris” (2018), dan “Tirakat” (2018). Lampu dimatikan pertanda pemutaran film dimulai. Nuansa horor memenuhi seisi 
ruangan. Tak jarang penonton menutup wajahnya karena ketakutan. Kendati bergenre horor, film-film tersebut menyentuh 
hati penonton melalui pesan yang dibawakannya. Diskusi setelah pemutaran film mengajak penonton membahas dinamika 
masyarakat yang mampu mempengaruhi manusia dalam berpikir dan bertindak. 

Berikutnya, program utama kedua berjudul “Para Penerus Bangsa” diputarkan. Seperti judulnya, sutradara dan produser 
dari keempat film ini masih berstatus siswa. Keempat film tersebut berjudul “4 Sekawan” (2019), “Antar Jemput” (2019), 
“Angen” (2019), dan “The Rat’s Rule” (2018). Vibinur Wulandari, sutradara dan produser “Angen” menyatakan alasan 
keikutsertaannya, “Biar filmnya enggak berhenti di lemari saja, sih. Biar ketemu sama penontonnya, gitu.” 

Latar pedesaan dan lagulagu kemerdekaan mulai memanjakan mata penonton. Adegan tampak menggambarkan keresah
an yang dialami tokohnya, seperti kesulitan perempuan melanjutkan pendidikannya. Vibi menjelaskan dalam sesi diskusi, 
film “Angen” terinspirasi dari kakak kelasnya yang terpaksa putus sekolah akibat perjodohan orang tua.

Waktu hampir mendekati penghujung malam. Tak kenal lelah, penonton tetap antusias menanti program utama ketiga yang 
bertemakan harapan dengan judul “Akar Menunggu Bunga”. Harapan dalam program ini sangat beragam, mulai dari bertah
an hidup hingga harapan kecil seperti ingin sunat. “Hujan di Musim Kemarau” (2019) karya mahasiswa  Institut  Ke senian 
Jakarta, misalnya. Mereka mengangkat tokoh anak laki-laki yang ingin sekali sunat. Namun, keinginannya  terhalang kondisi 

EtalaseEtalase

dok.indikator

Angan di Balik Layar
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ekonomi sehingga ia harus berjualan jas hujan padahal kala 
itu sedang kemarau. Selain itu, terdapat film-film lain seper
ti “Kripik” (2019), “Di Penghujung Hari Minggu” (2019), 
“Has Been Found” (2019), dan “Malam Minggu Kliwon” 
(2019). 

Obrolan hangat antar komunitas film menutup rangkaian 
hari pertama. Lebih dari tiga belas komunitas film dari seluruh 
Indonesia berbagi pengalaman di kontrakan yang disediakan 
panitia. Kendati tak dapat bergabung, kami mendapat cerita 
dari Astuti Dila Wulandari selaku Direktur Festival. Wulan 
menjelaskan, saat itu tiap komunitas berbagi keresahan yang 
mereka hadapi sehingga solusi bisa dirumuskan bersama.

Hari berikutnya, BME melanjutkan pemutaran dua 
 program utama terakhir, dilanjut dengan talkshow dan 
pemutaran film tematik. Pembawa acara kembali menyapa 
penonton dengan senyum semangat. Program utama ke
tiga dimulai dengan enam film pendek mengenai perspek
tif. Keenam film tersebut berjudul “Jakarta Subuh” (2019), 
“The Worst Side of Mother” (2019), “Mesin Langit” (2019), 
“ Divine  Intervention” (2018), “Vox Populi Vox Dei” (2018), 
dan “Burung yang Tak Kau Hendaki Berkicau” (2019). 
Pada  program berjudul “Seperti Gajah, Semut pun Besar” 
ini, Handy memaparkan, BME mengajak kita untuk meli
hat sesuatu secara dalam dan radikal, salah satunya dalam 
film “Mesin Langit”. Deru suara mesin yang membuka film 
bernuansa sephia menceritakan tentang perluasan bandara di 
Kulon Progo. Salah satu kru film mengaku, kasus ini cuk
up kontroversial, mengingat mereka mengangkat perspektif 
warga terdampak yang jarang disuarakan.

Mengangkat judul “Cahaya dalam Ruang Hampa”, sub 
tema program utama kelima bercerita tentang hubungan 
antar manusia. Program utama terakhir ini menayangkan 
empat film pendek berjudul “Asmaradana” (2018), “Sebe
lum Mencicipi Kematian” (2018), “Engkau adalah Sakit 
dan Aku Lukalukamu” (2019), dan “Debu” (2019). Lampu 
dinyalakan pertanda pemutaran film telah selesai. Pemba
wa acara mengajak penonton untuk mengikuti sesi diskusi 
dengan orang-orang di balik pembuatan film-film tersebut. 
Hal menarik disampaikan oleh sutradara “Debu” yang ingin 
penonton mendalami perjuangan seorang ibu dari film bisu 
putih abuabu yang mereka tawarkan. 

Setelah pemutaran program utama berakhir, Shadia 
Pradsmadji hadir di tengahtengah penonton untuk mengi
si sesi diskusi tentang kritik dalam dunia perfilman. Salah 
satu pengurus Cinema Poetica ini mengulas kondisi kritik 
film masa kini dan bagaimana cara menulis kritik film den

gan baik. Shadia menjawab pertanyaanpertanyaan peserta 
 de ngan memuaskan. Di akhir diskusinya, perempuan beram
but panjang ini meninggalkan pesan berharga. Ia berpesan 
agar peserta memiliki kemauan untuk menulis kritik film da
lam bentuk apa saja agar dunia perfilman dapat tetap hidup.

Tiba saatnya acara puncak. BME menampilkan film te-
matik berjudul “27 Steps of May” (2018) sekaligus meng
hadirkan Ravi Bharwani, sang sutradara film. Berbeda 
 dengan pemutaran film pendek sebelumnya, penonton 
 dikenakan  biaya tiket masuk. Meski demikian, sejak sore 
hari penonton terus berdatangan memenuhi ruangan.  Sontak 
ballroom hotel riuh menanti pemutaran film  “27 Steps of 
May” yang telah ditunggutunggu.

Film “27 Steps of May” akhirnya diputarkan. Semua pa
sang mata tertuju ke layar. Penonton disuguhi dengan cerita 
gadis yang memiliki trauma mendalam akibat pemerkosaan. 
Sepanjang film berlangsung, emosi yang disampaikan berha
sil mengubah suasana menjadi penuh haru. Diskusi setelah
nya tak kalah seru. Ravi Bharwani mengaku tak banyak 
memberikan makna tertentu. Ia ingin penonton menginter
pretasikan sendiri maksud dalam film semi-bisu ini karena 
itulah seni perfilman. Tak lupa mengungkapkan kesannya, 
pria berkacamata ini menjabarkan, “Saya enggak berharap 
penontonnya segini banyak. Saya masuk ke dalam ruangan 
ini kok penuh banget, gitu, ya dan saya enggak expect. Pe
nonton cukup apresiatif. Sampai akhir event tidak ada yang 
meninggalkan kursi, berarti saya tahu penonton bisa menik
mati film-film seperti ini.”

Pelbagai harapan muncul. Shadia menuturkan, “Kede
pannya jangan mati.  Gimanapun caranya, kalian harus tetap 
jalani acara seperti ini. Kalau acara kayak gini enggak jalan 
ya di mana lagi kita bisa menikmati film-film yang enggak 
akan ada di ruangruang besar.” Iola Mieliki S., pengunjung 
dari Kine Klub FISIP Universitas Sebelas Maret berharap, 
BME selanjutnya dapat mengundang pembicara yang lebih 
keren dan mendatangkan komunitas lebih banyak. “Isu yang 
diangkat harus makin panas lagi,” tutupnya.

 

Nisrin Naziha I.



86 Indikator Nomor 51/Tahun XXXIII/2020

SastraSastra

Tahu dari Mana?

Purba, lelaki yang telah melewati usia paruh baya duduk di kursi rotan di teras rumah. 
Tangannya yang masih kotor dengan noda tanah memantik korek api dan membakar 
rokok yang sudah tak berbentuk. Asap rokok mulai membubul di antara sela jari telun

juk dan tengahnya. Beginilah kesehariannya di kala sore: duduk di pelataran teras rumah 
untuk melepas lelah setelah seharian menggarap sawah peninggalan bapaknya. Sesekali ia 
menjawab sapaan orangorang yang lewat depan rumah. 

Aroma harum tercium dan menghambur menjadi satu dengan asap rokok disusul oleh 
langkah sandal jepit yang sudah dihafal betul oleh Purba. Ningsih, sang istri yang sudah 
paham dengan kebiasaannya saban sore datang dari rumah membawa sebuah baki. Baki itu 
berisi sepiring tahu yang asapnya masih mengepul serta secangkir kopi. Dia meletakkan tahu 
dan kopi di meja rotan di samping Purba sebelum akhirnya duduk di kursi lain untuk ikut 
memandangi jalan raya. Beberapa anak terlihat berlarian mengejar layangan dan bersepeda.

Purba menuangkan kopinya ke lepek, meniup sesekali sebelum  meneguknya.
“Apa itu, Bu?” tanyanya setelah meminum habis kopi di  lepek. Mata Purba yang terlihat 

kelelahan melirik piring berisi tahu goreng.  Memang terlihat lezat, namun Purba tidak bermi
nat untuk mengambilnya.

“Bapak ndak lihat? Itu tahu goreng,” ucap Ningsih,  merasa aneh dengan pertanyaan yang 
dilontarkan oleh suaminya.

“Bapak juga lihat kalau itu tahu, maksud Bapak dari mana? Ibu beli sendiri?” 
“Ndak tahu. Tadi sudah ada di dapur, jadi sekalian saja Ibu  masak.”  
 Ningsih yang hendak mencomot sebuah tahu langsung  ditepis oleh Purba, memunculkan 

kernyit heran dari  wanita itu. “Kenapa to, Pak?” 
Purba kembali menuangkan kopinya ke lepek, meminum nya  sampai habis sebelum men

jawab pertanyaan Ningsih dengan nada sinis. “Jangan dimakan kalau tidak mau ditangkap 
KPK.”

Kini, kernyit di dahi Ningsih berubah makin dalam. Matanya kian  sipit mengikuti kernyit 
itu. “Apa hubungannya makan tahu dengan KPK, Pak?”

“Ini tahu pasti dari Bu Ayu, istri Pak Kades,” ucap Purba seraya menaikkan satu kakinya 
di atas kursi. Tangan kanan bertumpu pada lututnya sebagai penyangga agar lebih leluasa un
tuk merokok. Asap rokok kembali mengepul tebal, berontak keluar dari mulut dan hidungnya.

“Bapak juga, bagaimana bisa menyimpulkan kalau tahu ini dari Bu Ayu? Bapak tadi yang 
menerima?”

Purba kembali mengisap rokok lantas mengembuskan asapnya dengan nikmat. “Bukan. 
Wong Bapak barusan selesai menggarap sawah. Tadi Bapak yang ngasih tahu Pak Andik, 
katanya Bu Ayu sedang bagibagi tahu di kampung. Berarti yang ngasih tahu Bu Ayu, to.”

“Terus apa hubungannya dengan ditangkap KPK?”
Purba menuangkan kembali kopinya di lepek. Kali ini ia membiarkan kopi itu dan segera 

menjawab pertanyaan istrinya, “Lah, kita kan ndak tahu itu duitnya dari mana. Bisa saja dari 
hasil korupsi pembangunan balai desa. Nanti kalau kasus ini disidak oleh KPK, kita juga bisa 
terjaring, Bu.”

Anita Arumsari
Mahasiswi Jurusan  Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisn 
 Universitas  Brawijaya ini 
 lahir di  Kediri, pada tanggal 
7 Mei 1998.
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Ningsih memukul pundak Purba sedikit keras, kesal 
deng an apa yang dikatakan oleh suaminya. “Hus, jangan 
ngawur, Pak. Tahu dari mana hal kayak gitu. Bisa saja duit
nya dari hasil Bu Ayu praktik jadi dokter umum di rumah.”

Purba mengusap pundak setelah menerima pukulan 
 istrinya. “Alah, ndak usah belain Bu Ayu, Bu. Mentangmen
tang sering belanja bareng dan sering dikasih barang oleh 
Bu Ayu. Semua orang juga sudah tahu kalau klinik Bu Ayu 
pendapatannya ndak 
seberapa. Jadi, pasti 
semuanya ditanggung 
lagi oleh Pak Kades 
masalah pengeluaran,” 
ungkap Purba seraya 
menyeruput kopi di 
lepek. 

Setelah habis, dia 
berganti meminum 
kopi di dalam gelas 
yang sudah men dingin. 
“Dari mana duitnya 
Pak Kades? Ya dari 
mana lagi kalau bukan 
hasil korupsi. Gedung 
Balai Desa itu salah sa
tunya.”

“Ya jangan mikir 
gitu, Pak.” Ningsih 
membereskan gelas 
dan lepek yang te lah 
habis, menyisakan am
pas yang me ngendap di bawah nya. 

Gelas tersebut dibawanya ke dalam rumah lantas duduk 
kembali di sebelah  Purba.  “Ntar malah jadi doa terus keja
dian, gimana?”

Purba mematikan rokok yang telah mencapai pangkal di 
asbak seraya berkata, “Bukannya mikir yang anehaneh. Su
dah banyak yang omong kayak gitu. Pak Jalar contoh nya, dia 
bilang kalau Pak Kades memotong anggaran aspal untuk beli 
mobil baru. Pak Seno juga yang bilang kalau pembangunan 
balai desa itu duitnya diambil oleh Pak Kades untuk biaya 
sekolah anaknya yang mau kuliah.”

Ningsih menahan kernyit dahinya, masih tidak nyaman 
dengan ungkapan sang suami, “Jangan mudah percayalah 
sama omongan orang. Belum tentu ada buktinya juga, Pak.”

Purba menggeleng. Ia tidak paham betul alasan Ningsih 

masih kekeh dengan keyakinannya. “Sudah banyak bukti
nya, Bu. Jalan di pinggir desa itu ndak juga diaspal. Sudah 
tiga bulan proyeknya mangkrak. Kamu tahu sendiri kondisi 
Gedung Balai Desa, dindingnya sudah retak padahal itu ba
ngunan baru. Sudahlah, Bu, sudah banyak buktinya. Sudah! 
Ndak usah makan tahu ini. Sudah jelasjelas ini dibeli dengan 
duit korupsi. Mana sudi aku makan makanan hasil korupsi 
kayak begini. Kalau nanti aku ditangkap KPK karena menik

mati duit hasil korupsi 
bisa repot jadinya.”

“Permisi,” suara 
itu membuyarkan per
cakapan Purba dan 
Ningsih. Di depan teras 
mereka berdiri sosok 
wanita rupawan yang 
membawa kantong 
plastik hitam di tangan 
kanannya, Bu Ayu. 

“Maaf menggang
gu, Pak, Bu. Ini saya 
mau beri ini, ada rejeki 
le bih. Mohon diterima, 
nggih,”  tutur wanita 
tersebut seraya mem
berikan bungkusan itu 
kepada Ningsih yang 
dengan sigap berdiri 
dan menerimanya. 

“Saya langsung 
pamit saja, Pak, Bu. 

Mari.” Bu Ayu bergegas pergi meninggalkan Ningsih yang 
tetap berdiri dan Purba yang terdiam heran di tempatnya.

“Bu Ayu barusan ngasih apa, Bu?” tanya Purba melirik 
ke arah kresek hitam di tangan Ningsih. 

Ningsih pun langsung menyingkap kresek tersebut, mem
perlihatkan tahu ukuran sedang yang siap untuk di goreng. 
“Tahu, Pak.” 

Keduanya melirik ke arah piring berisikan tahu goreng 
yang sudah mendi ngin. Satu pikiran yang sama terlintas di 
benak mereka. 

Lalu, ini tahu dari mana?

Anita Arumsari

Indikator/Rafli
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Saat fajar bahkan belum berseri
Petani sudah siap tuk langkahkan kaki
Bersama cangkul kebanggaan di pundak kiri
Diimbangi beban hidup keluarga dan bumi Pertiwi

Lelahnya hanya berharap diterima
Menggagahi matahari pun serasa tak berguna
Terbaik kedua membuang makanan di dunia
Sudahkah kita memandang mereka sebelah mata
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Gering awak merangkul nestapa
Melihat dunia semakin binasa

Bagaimana bisa, bernapas bebas saja tak kuasa
Malapetaka selalu menghantuinya

Kembalikan udara bersihku
Hentikan tabiat burukmu!
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