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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

         Kegiatan industri di negara berkembang seperti Indonesia tumbuh dengan cepat, difasilitasi 

dengan zona industri (industrial zone) dan kawasan industri (industrial estate). Kawasan industri 

adalah suatu daerah yang dirancang untuk dikembangkan sebagai sarana mempercepat 

pertumbuhan industri lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Peraturan 

Pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri). Kawasan industri dikelola oleh 

badan yang bertanggung jawab secara terus menerus terhadap fasilitas kawasan industri dan 

lingkungan. Dengan demikian hubungan antara pengusaha/penanam modal dengan pengelola 

kawasan industri tidak terputus. Berbeda halnya dengan zona industri, yakni suatu daerah yang 

dirancang untuk pengembangan industri dengan fasilitas dan pematangan tanah serta 

penyambungan jaringan utilitas yang dilakukan oleh para pengusaha sendiri. Di dalam zona 

industri tidak ada badan khusus yang mengelola kawasan tersebut, sehingga segala sesuatunya 

diatur sendiri oleh para pengusaha dengan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

daerah setempat. Hubungan antara masing-masing pengusaha dengan pemilik lahan berakhir 

setelah transaksi selesai (Menhukham, 2009). 

Melihat arah dan strategi kebijakan industri, maka akan diperlukan ruang dan lahan bagi 

penyediaan berbagai infrastruktur serta dukungan bagi sarana prasarana fisiknya. Hampir seluruh  

kota dan kabupaten di Indonesia telah menetapkan lokasi kegiatan industri di dalam rencana tata 
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ruang wilayahnya masing-masing. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan zona dan 

kawasan industri sangat beralasan, karena berbagai dampak positif/keuntungan yang dapat 

diperoleh bagi perkembangan wilayah di sekitarnya (Djajadiningrat, 2004).  

Dari perspektif pemerintah, keuntungan pertama adalah bahwa pengembangan kawasan 

dan zona industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebagai contoh di Kota 

Semarang, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada  tahun 2008 berdasarkan harga konstan 2000 

tercatat sebesar 6,03 %, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Tengah sebesar 

5,75 %. Besarnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Semarang pada tahun 2008 

atas dasar harga konstan mencapai 40 triliun rupiah. Kontribusi sektor industri pada  PDRB Kota 

Semarang cukup signifikan, yakni mencapai 25,13 % (Kota Semarang dalam Angka, 2009). 

Keuntungan kedua adalah kemudahan dalam penyediaan sarana infrastuktur yang 

diperlukan oleh industri dalam melaksanakan aktivitas produksinya. Dengan menggabungkan 

sejumlah industri di dalam satu zona dan kawasan, maka pemenuhan fasilitas sarana dan 

prasarana penunjang guna proses produksi dapat lebih mudah dilakukan, dibandingkan dengan 

industri individual yang letaknya berjauhan. Dengan adanya zona industri yang beraglomerasi, 

dan merupakan kumpulan dari berbagai industri, maka pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana industri dapat lebih mudah dilakukan dan relatif lebih murah karena digunakan secara 

bersama-sama. 

         Keuntungan ketiga yakni pembukaan lapangan pekerjaan baru. Dengan tumbuhnya zona 

dan kawasan  industri, maka lapangan kerja dan kesempatan kerja baru akan tersedia, yang dapat 

menyerap banyak tenaga kerja industri. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan baru tersebut, 

maka pendapatan masyarakat diharapkan akan meningkat, disertai juga dengan peningkatan 



3 
 
 

kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas pekerja ini biasanya dilakukan melalui 

pelatihan serta peningkatan ketrampilan/keahlian dan pengetahuan. Tenaga kerja yang berhasil 

diserap dari sektor industri pengolahan besar/sedang cukup banyak. Pada Tahun 2009 tercatat 

17.973 orang yang bekerja di sektor ini, 52,66 persen merupakan pekerja perempuan (BPS Kota 

Semarang, 2012). 

         Keuntungan keempat yakni meningkatnya harga lahan di sekitar zona/kawasan industri. 

Menurut penelitian Yusriadi (2003), adanya pembangunan berbagai industri telah menyebabkan 

tanah menjadi semakin berdimensi ekonomis semata. Harga tanah semakin membubung naik dan 

tanah dijadikan sebagai obyek spekulasi atau sebagai komoditas ekonomi untuk diperdagangkan 

dalam rangka memperoleh keuntungan individual.  

         Selain itu juga terjadi penambahan lapangan pekerjaan yang berasal dari pembukaan 

lapangan kerja baru dari sektor ekonomi informal, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

para buruh/pekerja yang bekerja di kawasan tersebut. Misalnya semakin bertumbuhnya warung 

makan, rumah kontrakan, ojek, warung barang kelontong, bengkel, rumah sewa, dan lain 

sebagainya. Peningkatan sektor ekonomi informal ini akan meningkatkan penghasilan 

masyarakat yang tinggal di sekitar zona industri tersebut. Menurut BPS Kota Semarang (2012), 

sektor perdagangan dan  industri mendominasi struktur ekonomi Kecamatan Genuk. Jumlah 

usaha perdagangan di Kecamatan Genuk pada tahun 2011 mencapai 159 perusahaan, sedangkan 

jumlah toko/kios/warung sebanyak 597 buah. Jumlah pasar umum 2 buah yang terdapat di 

Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Bangetayu Kulon. Erat kaitanya dengan kegiatan  industri  

adalah usaha warung makan, di tahun 2011 jumlah warung makan sebanyak 288 buah. Jika 

dilihat dari mata pencaharian penduduk, sebagian besar penduduk di Genuk bekerja di sektor 
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industri yaitu sebanyak 40,49 persen dan sektor pertanian 20,66 persen. Sedangkan penduduk 

yang berprofesi sebagai pengusaha sebanyak 0,27 persen dan PNS/ABRI/Pensiunan sebanyak 

6,35 persen. 

            Keuntungan kelima adalah dari peningkatan pendapatan daerah (PAD) melalui pajak 

daerah. Dengan bertambahnya pajak daerah, maka pembangunan daerah akan lebih meningkat. 

Sumbangan PDRB dari sektor industri pengolahan sebesar 24,66 % pada tahun 2009 mengalami 

sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu  25,13 %  dengan pertumbuhan sebesar 

6,03 %  (Kota Semarang dalam Angka , 2010). 

 Dari aspek kependudukan, zona dan kawasan industri juga dapat mengurangi arus 

urbanisasi, terutama untuk kawasan atau zona industri yang letaknya di daerah pinggiran kota. 

Masyarakat dari daerah pinggiran/periferi tidak perlu pergi ke kota sebagai tempat mencari 

pekerjaan, tetapi cukup ke zona atau kawasan industri yang menyediakan lapangan kerja cukup 

banyak. Namun demikian dari perspektif  masyarakat sekitar industri, selain memberikan 

berbagai dampak positif/keuntungan, zona dan kawasan industri juga menyebabkan berbagai 

dampak negatif/kerugian, yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Dampak negatif terhadap 

keseimbangan lingkungan tersebut di antaranya berupa pencemaran limbah dan kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas berbagai jenis pabrik di zona industri. Pencemaran tersebut dapat 

berupa polusi udara, air, tanah, asap, bau, getaran, kebisingan, maupun kemacetan lalu lintas, 

yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pada umumnya yang menerima dampak langsung 

dari pencemaran ini adalah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan atau zona industri. Sebagai 

contoh, pencemaran kali Tapak di kawasan industri Tugu Semarang ditengarai oleh tercemarnya 

sumur penduduk dan menurunnya aktivitas pertanian dan tambak penduduk di Desa Tapak (Hadi, 
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2007). Jenis industri di kawasan Tugu diantaranya PT. Aqua Farm (pengepakan ikan), Bukit 

Perak (pabrik sabun), Indofood (pabrik makanan), Golden Manyaran (penyablonan gelas), 

Country Form (mebel), Kharisma (mebel) dan Marie Albert (mebel). Diduga dari beberapa 

pabrik tersebut membuang limbahnya ke sungai, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Air limbah yang dibuang begitu saja ke lingkungan menyebabkan pencemaran, antara lain 

menyebabkan polusi sumber-sumber air termasuk sungai (Prasetyaningtyas, 2012). Selain itu 

juga 6 industri yang berlokasi di Kawasan Industri Genuk telah membuang limbahnya ke Sungai 

Babon, sehingga menimbulkan pencemaran kali dan tambak serta kerusakan lingkungan di Desa 

Sriwulan (Subagya, 2006). Selanjutnya kasus pencemaran udara yang disebabkan pabrik baja di 

Jrakah Semarang yang banyak dikeluhkan oleh penduduk di sekitarnya, dan penduduk Tambakaji 

Semarang yang mengeluhkan keringnya sendang dan air tanah yang diduga akibat banyaknya 

pengambilan air tanah oleh industri yang berada di daerah tangkapan airnya (Subagya, 2006). 

Menurut Purwanto (2009), di Jawa Tengah pencemaran lingkungan berupa buangan air limbah 

industri telah mencapai sekitar 3.029.991 meter kubik setiap hari, dengan perkiraan industri besar 

membuang air limbah 650 meter kubik/hari, industri menengah 150 meter kubik/hari, dan 

industri kecil 3 meter kubik/hari. Jawa Tengah tercatat memiliki 645.120 industri yang terdiri dari 

1.062 industri besar, 2.773 industri menengah dan 641.673 industri kecil. Total air limbah yang 

dibuang dalam kurun waktu satu tahun di Jawa Tengah sekitar 1.09 miliar meter kubik. Jenis 

industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan adalah industri tekstil/batik, tapioka, 

alkohol, bumbu masak (MSG), farmasi, makanan, kecap, gula, kertas, dan penyamakan kulit. 

Yang berpotensi menjadi pencemar lingkungan yang utama di Jawa Tengah adalah pabrik tekstil. 
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Masalah lingkungan yang lebih luas akibat pengembangan industri adalah kerusakan tata 

guna lahan dan air yang menyebabkan meningkatnya laju erosi dan frekuensi banjir di perkotaan 

(Sumarwotto, 1997).  Menurut Sugiharto (1987), efek samping dari limbah industri menyebabkan 

berbagai kerugian yang ditanggung oleh masyarakat di sekitarnya, antara lain : 

1. membahayakan kesehatan manusia karena dapat merupakan media mewabahnya  penyakit; 

2. merugikan dari segi ekonomi, karena dapat menimbulkan kerusakan pada benda/bangunan, 

tanaman atau pun ternak sumber kehidupan rakyat; 

3. dapat merusak atau membunuh kehidupan yang ada di dalam air, seperti ikan dan biota 

perairan lainnya; 

4. dapat merusak keindahan (estetika), karena bau busuk dan pemandangan yang kurang sedap, 

terutama di daerah hilir sungai.  

Sebagai contoh pencemaran sungai oleh sampah dan limbah dapat dilihat pada Gambar 1. (a) 

yang terjadi di bantaran Kali Sringin Kawasan Industri Terboyo Semarang dan pada Gambar 1. (b) 

di selokan/drainase sekitar pabrik di KITS. 
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Perlu diakui bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)  selama ini belum 

mampu menjadi panduan dan penjaga gawang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan 

Gambar 1(a). Pencemaran sungai karena sampah yang dibuang di bantaran 

Sungai Sringin (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2011) 

 

Gambar 1(b). Limbah bercampur dengan air hujan di selokan lingkungan 

LIK Bugangan Baru (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2011) 

 

Sampah 

Limbah 
bercampur air 
hujan 



8 
 
 

(Hadi, 2005). Pertama karena rencana tata ruang tidak memberikan uraian tentang daya dukung 

lingkungan pada ruang yang dibudidayakan. Kedua tata ruang kota selama ini mengalami 

perubahan yang sangat cepat dan seringkali dikendalikan oleh pemilik modal (investor/pasar). 

Sehingga terjadi banyak kasus diantaranya ruang yang menurut rencana diperuntukkan bagi 

wilayah peresapan air, dijadikan lokasi untuk permukiman (real estate). Demikian juga lokasi 

persawahan subur oleh pemilik modal dapat dirubah menjadi zona atau kawasan industri. 

Perubahan tata ruang yang terjadi tersebut dapat dipastikan belum diikuti dengan pengkajian 

kecocokan penataan ruang dengan peruntukan yang baru dan tentu saja tidak dilakukan evaluasi 

kesesuaian lahan bagi peruntukan yang baru. 

Di dalam proses pembangunan wilayah dan kota, perlu dilakukan perencanaan dan 

penataan ruang yang memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang baik. Penataan ruang yang 

kurang baik, akibat pemanfaatan lahan yang kurang tepat secara tidak langsung akan berpengaruh 

pada terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Berbagai masalah yang dapat 

diidentifikasi dari pembangunan wilayah dan kota adalah sebagai berikut. 

1) Pola Pemanfaatan Lahan yang Kurang Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung  

Lingkungan 

Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan kunci bagi 

perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 

keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya 

(Undang-Undang nomor 32/2009). Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung 
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lingkungan tidak terbatas pada lokasi di tempat kegiatan berlangsung, namun harus mencakup 

wilayah yang lebih luas dalam suatu ekosistem. Dengan demikian, keseimbangan ekologis yang 

terwujud juga tidak bersifat lokal, namun merupakan keseimbangan di dalam suatu ekosistem.  

Saat ini masih banyak dijumpai dampak pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan akibat semakin berkurangnya sumber air 

baku, baik air permukaan maupun air bawah tanah terutama di kota-kota  besar dan metropolitan. 

Di samping itu, tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh di kawasan perkotaan yang tak terkendali 

mencerminkan pengembangan kawasan perkotaan yang melampaui daya dukung lingkungan. 

Permasalahan banjir yang frekuensi dan cakupannya meningkat juga disebabkan oleh maraknya 

pemanfaatan lahan di kawasan resapan air tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kawasan 

yang lebih luas (Gambar 2 (a) dan (b). Warna air yang kecoklatan mengandung tanah 

menandakan tingkat erosi yang tinggi dan lahan gundul di sekitar sungai di DAS Babon terjadi 

akibat semakin berkurangnya penutup lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : (a)  Banjir kiriman terjadi di daerah hilir  

       akibat berubahnya fungsi lahan di hulu Sungai Babon. 

Hulu sungai 
Babon yang 
keruh airnya 
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Gambar 2 : (b)  Banjir juga terjadi akibat alih fungsi hutan di DAS Babon 

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2011) 

2) Konversi Pemanfaatan Lahan yang Tidak Terkontrol  

Konversi pemanfaatan lahan dari satu jenis pemanfaatan menjadi pemanfaatan lainnya 

juga dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti contoh berikut . 

a. Konversi lahan-lahan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya berakibat pada 

menurunnya kemampuan kawasan dalam melindungi kekayaan plasma nutfah dan 

menurunnya keseimbangan tata air wilayah. 

b. Konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian secara nasional telah 

mencapai 35.000 hektar per tahun yang tentunya di samping mengancam ketahanan 

pangan nasional, juga dapat mengganggu keseimbangan lingkungan (Departemen 

Kimpraswil, 2006).  

c. Konversi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi lahan terbangun telah 

menurunkan  kualitas lingkungan kawasan perkotaan. Permasalahan tersebut dapat terjadi 

Hutan gundul akibat 
alih fungsi lahan 
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akibat kurangnya perhatian terhadap keseimbangan ekologis atau kepentingan yang lebih 

luas. 

3) Semakin menurunnya luasan ruang terbuka hijau 

Berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama di kawasan perkotaan, 

berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Hasil evaluasi peta RTRW Jakarta, RTH di 

Jakarta sekarang hanya tinggal 13,94 %, padahal menurut UU Penataan Ruang nomor 26/2007 

seharusnya minimal 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat (Joga, 2011). Semakin 

berkurangnya RTH ini akan berakibat pada meningkatnya kadar pencemaran udara terutama di 

kota-kota besar.  Menurut Kusminingrum (2008), kandungan zat-zat berbahaya (NOx dan COx) 

di udara telah melampaui batas-batas yang diijinkan terutama di Bandung (0,123 ppm dan 6,67 

ppm), Surabaya (0,123 ppm dan 6,67 ppm), Yogyakarta (0,094 ppm dan 7,86 ppm), Denpasar 

(0,189 ppm dan 11,53 ppm), dan Semarang (0,490 ppm dan 5,68 ppm).  

4) Pengaturan Pemanfaatan Lahan yang Tidak Efisien  

Pengaturan pemanfaatan lahan dimaksudkan untuk membentuk struktur ruang dan pola 

pemanfaatan ruang yang efisien, untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam 

menjalankan aktivitas dan memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Namun kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa pembangunan yang berjalan sangat tidak efisien dan seolah-olah  

tidak lagi memperhatikan bagaimana menciptakan sebuah kondisi yang berkelanjutan. Pesatnya 

pembangunan cenderung menghabiskan ruang di perkotaan sehingga jumlah persediaan ruang 

tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan untuk pembangunan. Akibatnya pembangunan 

merambah ke daerah-daerah yang tidak seharusnya digunakan sebagai areal terbangun seperti 

misalnya pebukitan, taman, pantai dan wilayah pesisir. Merambahnya pembangunan zona dan 
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kawasan industri ke area yang seharusnya dijaga untuk kepentingan keseimbangan ekologis itu, 

berdampak pada terganggunya keserasian dan keberlanjutan pembangunan. Penyimpangan 

pemanfaatan ruang pada umumnya merupakan akibat pertarungan kepentingan konservasi alam 

dengan kegiatan pembangunan ekonomi. Pertarungan kepentingan tersebut berpeluang besar 

menyebabkan konflik pemanfaatan ruang, terutama di daerah yang padat penduduk dan memiliki 

intensitas pembangunan yang tinggi. Apalagi kebanyakan kawasan industri di Kota Semarang 

yang berlokasi di dataran rendah, sepanjang pesisir Pantai Utara yang  merupakan daerah 

strategis namun menghadapi berbagai masalah seperti banjir, rob dan pasang-surut. Hal semacam 

ini apabila dibiarkan akan berdampak negatif pada aspek bisnis dan ekonomi di masa yang akan 

datang akibat terlampauinya daya dukung lingkungan. Kawasan genangan di Kota Semarang 

dapat dilihat pada Gambar 3, warna biru menunjukkan luasan genangan air. Luasan genangan 

yang paling parah adalah di daerah Timur Laut Kota Semarang yakni di lokasi Zona Industri 

Genuk. 
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Gambar 3.  Peta Kawasan Genangan di Kota Semarang 

Sumber : Bakti (2010), dimodifikasi (2012). 

 

5) Lemahnya Pengawasan 

Produk akhir yang berupa  rencana tata ruang yang baik, belum tentu menghasilkan 

penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung oleh para pengelola perkotaan dan daerah yang 

handal dan kompeten. Lemahnya pengawasan akan berakibat pada ‘mudahnya’ tata ruang yang 

sudah tersusun dengan baik mengalami penyimpangan. Oleh karenanya perlu dilengkapi dengan 

mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan yang jelas (Budihardjo, 2009). 
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6)  Rencana Tata Ruang yang  Market Driven 

         Menurut Hadi (2005) harus diakui bahwa selama ini rencana tata ruang kota belum mampu 

menjadi acuan dan penjaga gawang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini 

disebabkan karena selain rencana tata ruang tidak memberikan uraian tentang daya dukung 

lingkungan pada ruang budidaya yang akan memberi rambu-rambu seberapa jauh ruang tersebut 

masih mampu menampung kegiatan, tata ruang kota juga seringkali mengalami perubahan yang 

amat cepat,  yang dikendalikan oleh pemilik modal (investor/pasar). Perubahan ini seringkali 

tidak dikaji kesesuaian lahannya dengan peruntukan yang baru. Lebih lanjut Hadi (2007) 

menyatakan, arus utama teori perencanaan selama ini banyak didominasi oleh teori analisis 

kebijakan yang tidak mempunyai perhatian terhadap konservasi sumber daya alam, pengurangan 

konsumsi maupun partisipatori demokrasi, sehingga terjadi kerusakan dan pencemaran 

lingkungan yang semakin meningkat, akibat rendahnya kesadaran perencana pembangunan 

terhadap perlunya mainstreaming konsep pembangunan berkelanjutan, dibandingkan dengan 

sekedar mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi semata di dalam perencanaan, sehingga 

konsep perencanaan tata ruang yang memiliki cacat sejak lahir seperti ini akan menghasilkan 

penataan ruang yang kurang optimal. 

            Kota Semarang sebagai kota metropolitan memiliki permasalahan serupa dengan kota-

kota besar lainnya. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang 

tahun 2010 – 2030, telah ditetapkan beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK) sesuai dengan 

potensinya masing-masing. Untuk Kecamatan Genuk dan sekitarnya termasuk dalam Bagian 

Wilayah Kota (BWK) IV, yang  ditetapkan fungsi primernya untuk kegiatan industri, pusat 

transportasi dan perikanan darat, sedangkan fungsi pendukungnya yakni untuk perumahan, 



15 
 
 

perdagangan dan jasa, campuran, kesehatan, dan pendidikan (RPJMD) Kota Semarang tahun 

2005-2010). Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Semarang dan Himpunan 

Kawasan Industri Jawa Tengah (2011), sampai saat ini jumlah kawasan industri yang terdapat di 

Kota Semarang sebanyak 11 buah, terdapat di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, Kawasan 

Industri Berikat Rukti Mukti Bawana, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Taman Industri 

BSB, Kawasan Industri Berikat BSB, Kawasan Industri Guna Mekar, Kawasan Industri LIK 

Bugangan Baru, Kawasan Industri Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ), 

Kawasan Industri Terboyo Semarang, Kawasan Industri Terboyo Megah dan Kawasan Industri 

Pangkalan Truk Genuk.  Empat di antaranya terdapat di dalam Zona Industri Genuk yakni 

Kawasan Industri Terboyo Semarang, Kawasan Industri Terboyo Megah, Kawasan Industri 

Pangkalan Truk Genuk, Kawasan Industri Bugangan Baru dan industri di luar Kawasan Industri 

(KI). Seluruhnya terletak di dalam areal seluas kurang lebih 800 hektar di lima kelurahan yaitu 

Terboyo Wetan, Trimulyo dan Genuksari, Gebangsari dan Muktiharjo Lor.  

             Pabrik-pabrik di zona industri yang terletak di Kecamatan Genuk ini sudah mulai 

dibangun secara bertahap semenjak tahun 1984 (Konsultan PT. Sarana Budi, 1984 dalam Hadi, 

1993), jauh sebelum disahkannya Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

dan Undang-undang 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digantikan oleh 

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di 

dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 34 paragraf 2 ayat (4c) dinyatakan bahwa 

pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Sejalan dengan itu, Undang-undang 32 tahun 2009 paragraf  2  pasal 19 ayat (2) menyatakan 
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bahwa perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup. Diperkirakan pembangunan Zona Industri Genuk tidak dilandasi oleh 

penelitian mendalam tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

          Walaupun gerakan sadar lingkungan secara global telah dimulai sejak tahun 1962 oleh 

Rachel Carson dengan bukunya ‘Silent Spring,’ disusul kemudian oleh gerakan ‘sustainable 

development’ pada tahun 1987 yang dikenal dengan terbitnya Brundtland Report, berjudul “Our 

Common Future” yang secara tegas menempatkan isu lingkungan pada agenda politik negara-

negara di dunia dan bertujuan untuk membahas aspek lingkungan dan pembangunan sebagai 

salah satu isu penting, namun gerakan tersebut sangat lambat direspon oleh negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia. Diperkirakan pembangunan Zona Industri Genuk yang telah 

dimulai tahun 1984, tidak dilandasi oleh penelitian mendalam tentang daya dukung dan daya 

tampung lingkungan. Fenomena empiris telah menunjukkan terjadinya pencemaran dan degradasi 

lingkungan, baik pada lahan, air maupun udara. 

           Guna menghasilkan produk-produk yang diinginkan, aktivitas di Zona Industri Genuk 

memerlukan pasokan sumberdaya, seperti konsumsi energi, air dan penggunaan lahan, serta 

menghasilkan poduk samping yang berupa limbah. Seberapa jauh aktivitas industri tersebut 

berkelanjutan dapat diketahui dengan analisis Jejak ekologis, yakni untuk mengestimasi seberapa 

besar konsumsi sumberdaya alam dan asimilasi limbah yang dibutuhkan oleh populasi/kegiatan 

ekonomi tertentu terhadap lahan produktif yang berkaitan. Bertitik tolak pada berbagai 

permasalahan tersebut, maka sangat dirasakan perlunya untuk dilakukan analisis dan pengkajian 

terhadap jejak ekologis Zona Industri Genuk Semarang (Gambar 4). Dilihat dari dokumen 

perencanaannya, proses penyusunan perlu didahului dengan kajian tentang konsumsi sumber 
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daya alam, energi, penggunaan lahan, serta asimilasi limbahnya, yang terkait dengan jejak 

ekologis dan dayadukung serta daya tampung lingkungan. Penelitian ini meliputi aspek jejak 

ekologis, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dampak fisik, sosial ekonomi dan budaya 

yang timbul akibat kegiatan industri di Zona Industri Genuk dan partisipasi masyarakatnya. Dari 

hasil penelitian ini juga dapat diketahui seberapa besar jejak ekologis, biokapasitas dan defisit 

ekologis dari  Zona Industri Genuk Semarang. 

 

 

B. Alur Permasalahan dan Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan alur permasalahan sebagai berikut. 

a. Penataan ruang yang kurang baik akibat pemanfaatan lahan yang kurang tepat, berpengaruh 

secara signifikan terhadap terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, misalnya pola 

pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek kesesuaian lahan, mengabaikan aspek 

Gambar 4. Latar Belakang Perlunya Kajian Jejak Ekologis  
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daya dukung dan daya tampung lingkungan, konversi pemanfaatan lahan yang tidak 

terkontrol, dan pengaturan pemanfaatan lahan yang tidak efisien. 

b. Adanya kepentingan pemanfaatan lahan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi 

daripada pertimbangan terhadap daya dukungnya, sehingga dapat terjadi penggunaan lahan 

yang melampaui kemampuannya. Dampak yang terjadi berupa degradasi lahan yaitu 

penurunan kualitas fisik lahan sebagai akibat adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai 

dengan kondisi fisik lahannya. 

1) Kebanyakan kawasan industri yang berlokasi di dataran rendah pesisir, merupakan 

daerah  yang landai, menjadi langganan banjir, rob dan pasang-surut, sistem 

pematusannya juga kurang memadai, serta terjadi amblesan tanah, sehingga 

dikhawatirkan mengganggu kelestarian lingkungan.  

2) Berbagai masalah pencemaran lingkungan telah terjadi di zona industri misalnya pada 

tanah, air dan udara, yang bersifat biologi, fisika dan kimia, serta masalah-masalah 

sosial seperti kependudukan, ekonomi dan budaya terhadap masyarakat di sekitarnya. 

Berbagai dampak negatif seperti terganggunya kesehatan masyarakat dan kematian biota 

ikan akibat limbah industri telah banyak terjadi, terutama di sentra-sentra industri. 

Masalah lingkungan yang lebih luas akibat pengembangan industri adalah kerusakan tata 

guna lahan dan air yang menyebabkan meningkatnya laju erosi dan frekuensi banjir. 

3) Kondisi infrastruktur jalan di sekitar industri tidak seluruhnya berada pada tanah yang 

stabil dan akibat meningkatnya aktivitas industri maka banyak jalan yang pecah-pecah, 

bergelombang dan bahkan berlubang. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan 

kemacetan lalu lintas.  
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c. Walaupun di dalam UU Penataan Ruang nomor 26/2007 dan UU Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32/2009 konsep daya dukung dan daya tampung 

lingkungan telah dimasukkan, namun karena Zona Industri Genuk telah dibangun sejak 

tahun 1984, jauh sebelum 2 Undang-undang tersebut diterbitkan, maka konsep penting 

tersebut tidak diterapkan dalam perencanaannya.  

               Berbagai kondisi dan permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan daya 

dukung lingkungan zona industri, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan: Apakah kegiatan 

industri di Kecamatan Genuk telah melebihi daya dukung dan daya tampung bagi 

keberlanjutannya?  Berapa besarkah jejak ekologisnya? 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan penelitian, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah jejak ekologis Zona Industri Genuk dalam mendukung keberlanjutan kawasan? 

a) Seberapa besarkah jejak ekologis Zona Industri Genuk, berapa luas peruntukan lahan 

(appropriated land) yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutannya? 

b) Berapakah besarnya biokapasitas dan bagaimanakah ecological balance Zona Industri Genuk 

Semarang? 

2. Bagaimanakah kesesuaian lahan di Zona Industri Genuk Semarang? 

a) Bagaimanakah kelas kesesuaian lahan untuk kawasan industri di Zona Industri Genuk, 

Semarang?. 
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b) Apakah faktor penghambat dari setiap kelas kesesuaian lahan tersebut, sehingga dapat 

digunakan untuk menilai tingkat kerusakan lingkungan di Zona Industri Genuk?. 

3. Bagaimanakah daya dukung lingkungan di Zona Industri Genuk ? 

a) Bagaimanakah daya dukung di Zona Industri Genuk dalam memenuhi kebutuhan sumber daya 

air dan energi di dalam kegiatan industri ?. 

b) Seberapa besar kemampuan daya dukung yang terdapat di Zona  Industri Genuk? 

4. Bagaimanakah daya tampung lingkungan di Zona Industri Genuk ? 

a) Bagaimanakah beban cemaran yang ditimbulkan oleh Zona Industri Genuk ? 

b) Bagaimanakah daya tampung lingkungan di Zona Industri Genuk, dalam menampung limbah 

dan pencemaran yang terjadi? 

5. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap keberadaan Zona Industri Genuk Semarang ? 

a) Bagaimanakah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di Zona Industri Genuk? 

b) Bagaimanakah  perceived impact yang disebabkan oleh aktivitas Zona Industri Genuk? 

 

D. Orisinalitas Penelitian 

Untuk membuktikan keaslian `penelitian, maka diperlukan pengetahuan tentang “state of 

the art” dari penelitiannya. Peneliti memetakan berbagai macam teori (theoretical mapping) dan 

penelitian yang telah dihasilkan oleh berbagai peneliti terdahulu, dan di dalam ujung akhir dari 

review teori tersebut, peneliti menempatkan posisi penelitiannya dalam mengisi theoretical gap 

dari teori-teori yang sudah ada. 
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Konsep Jejak Ekologis (Ecological Footprint) bukan merupakan konsep asli dari Indonesia, 

melainkan berasal dari luar negeri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh William Rees 

(1992), seorang Profesor dari School of Community and Regional Planning, Universitas British 

Columbia, Vancouver, Canada, bersama dengan seorang muridnya Mathis Wackernagel yang 

mengembangkan konsep ini menjadi instrumen untuk menghitung beban (load) dari sejumlah 

populasi tertentu terhadap lingkungan alam. Penelitian tentang jejak ekologis sudah sering 

dilakukan, terutama di luar negeri dengan berbagai macam permasalahan penelitian dan metode 

pendekatannya. Penelitian tersebut telah memperkaya referensi tentang daya dukung lingkungan 

dan jejak ekologis.  Jejak ekologis telah mencapai popularitas yang luas dalam dekade terakhir 

dan aplikasinya telah diperluas ke bidang-bidang yang berbeda, seperti studi evaluasi lingkungan 

terhadap produk dan proses produksi (Herva et al. 2008a; Kratena, 2008; Limnios et al, 2009). 

Misalnya, proses akuakultur (Kautsky dkk, 1997 dan Muir, 2005), perusahaan pemasok air 

(Lenzen et al., 2003), ponsel (Frey dkk., 2006), industri tekstil (Herva et al., 2008b) atau produksi 

anggur (Niccolucci et al., 2008). Namun di Indonesia konsep jejak ekologis belum banyak 

digunakan karena relatif masih dianggap baru. Penelusuran berbagai penelitian terdahulu 

sebagaimana di dalam Lampiran 2. memperlihatkan belum pernah dilakukannya kegiatan 

penelitian yang menggunakan konsep jejak ekologis di dalam zona industri, lebih khusus lagi di 

wilayah Kecamatan Genuk Semarang. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan daya dukung, 

daya tampung lingkungan dan jejak ekologis serta aplikasinya pada bidang-bidang lain yang 

dapat digunakan sebagai kajian di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Alexandra E.ML (2009), mengembangkan cara 

memperbaiki diri (self improving), proses ‘market driven’ jejak ekologis dari sebuah produk. 
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Penelitian ini memberikan pilihan bagi konsumen agar secara aktif dapat memonitor dan 

mengurangi dampak ekologis masing-masing individu. Dampak potensial perilaku pembeli, 

supply demand, serta inovasi eko-teknologi juga dibahas di dalam studi ini. 

Hubacek, et al; (2009) mengungkapkan skenario baru tentang urbanisasi dan perubahan 

gaya hidup serta kecenderungan sosial-ekonomi di Cina. Implikasi dari perubahan tersebut 

dianalisis khususnya bagi Kota Beijing, dibandingkan dengan prediksi kondisi Negara Cina tahun 

2020. Analisis perubahan yang terjadi pada tahun 2020 digunakan model input-output, 

dikombinasikan dengan metode jejak ekologis dan jejak air. 

Menurut Fiala (2008), jejak ekologis merupakan ukuran jumlah sumberdaya yang 

diperlukan untuk memproduksi kebutuhan konsumsi bagi individu/populasi. Selain itu juga 

digunakan untuk mengukur keberlanjutan pembangunan. Hasil penelitian ini memberikan telaah 

dan kritikan terhadap konsep dan metode jejak ekologis yang dianggap kurang komprehensif 

karena asumsi-asumsi yang dipakai dinilai kurang tepat, misalnya tidak terjadi emisi gas rumah 

kaca, tidak memperhitungkan degradasi lahan, tidak memperhatikan terjadinya perubahan 

teknologi serta kurang lengkapnya indikator keberlanjutan pembangunan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Kitzes et al; (2008) tentang perhitungan jejak ekologis 

skala nasional yang dilakukan pada lebih dari 150 negara di dunia menghasilkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar bagi perhitungan jejak ekologis skala yang lebih kecil, seperti wilayah, 

kota, bisnis, atau individu. Perhitungan jejak ekologis nasional “Global Footprint Network,” 

didukung dan digunakan oleh lebih dari 70 organisasi di seluruh dunia, dan merupakan 

penggunaan metodologi perhitungan jejak ekologis yang paling luas saat ini. Metodologi tersebut 
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selalu disempurnakan dari waktu ke waktu karena data tersedia juga semakin lengkap dan 

metodologi baru semakin berkembang.  

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Scotti et al; (2008) yang menyatakan bahwa jejak 

ekologis adalah indeks sintesis yang digunakan untuk menilai keberlanjutan pada sistem antropik. 

Namun dalam penerapannya terdapat beberapa kesulitan terutama pada skala lokal. Misalnya 

untuk mengukur produktivitas biologis pada suatu area, disyaratkan konsumsi individu yang 

berkelanjutan pula, sehingga menyisakan dampak yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Oleh 

karena itu indeks jejak ekologis tidak dapat menghitung kebijakan lokal dengan target ekonomi, 

sehingga kurang mencerminkan perilaku masyarakat. Jejak ekologis dapat dimodifikasi untuk 

memasukkan deplesi sumberdaya akibat kegiatan-kegiatan lokal seperti industri, pertanian, sektor 

tertier, transportasi, pengelolaan sampah dan air. Penelitian ini menyajikan pendekatan-

pendekatan tersebut, dengan aplikasinya pada wilayah Kota Piacenza, Italia sebagai studi kasus. 

Selajutnya Hoekstra (2008) mengungkapkan di dalam penelitiannya bahwa konsep jejak air 

telah diperkenalkan pada tahun 2002 sebagai analogi dari konsep jejak ekologis yang telah 

dikenal sejak tahun 1992. Jika jejak ekologis menggunakan luasan bioproduktif (hektar) yang 

diperlukan untuk mendukung sejumlah populasi tertentu, maka jejak air mencerminkan 

penggunaan volume air bersih (meter kubik/tahun), sehingga diperoleh distribusi spasial 

penggunaan air dari sebuah negara. Penelitian ini membandingkan metodologi yang digunakan 

pada jejak ekologis dan jejak air antar bangsa serta memberikan saran bagaimana kedua konsep 

tersebut dapat saling melengkapi. 

Wiedman (2008) menggunakan jejak ekologis sebagai indikator di dalam penghitungan 

kebutuhan manusia terhadap bioproduktivitas global, termasuk dampak yang ditimbulkannya 
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akibat kegiatan perdagangan. Penelitian ini juga membandingkan jejak energi  aktivitas 

perdagangan Inggris pada tahun 2002, dengan menggunakan NFA-PLUM (Product Land Use 

Matrix), dan menggunakan model Multi Region I-O (MRIO). 

Penelitian dilakukan oleh Nourry (2008) menyajikan hasil analisis time series terhadap 8 

indikator pembangunan berkelanjutan di Perancis. Indikator yang dipilih adalah Produksi Hijau 

Nasional, Tabungan Nasional, Telapak Ekologis Nasional, Kesejahteraan Ekonomi, Kemajuan 

Pembangunan, Polusi, Indeks Pembangunan Manusia, serta Pembangunan Berkelanjutan. 

Penjelasan secara teoritis menyatakan bahwa tidak ada satu pun indikator yang sempurna dan 

tidak seorang pun yang dapat memberikan pandangan yang jelas mengenai pembangunan 

berkelanjutan. Namun demikian analisis berbagai macam indikator tersebut sangat diperlukan 

agar dapat  mengevaluasi pembangunan berkelanjutan dengan lebih akurat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fugang, Z, dan Yansui L (2008), merupakan tipe penelitian 

evaluasi kuantitatif terhadap daya dukung lingkungan di wilayah pesisir yang pesat 

pembangunannya di provinsi Hainan. Untuk mengevaluasi daya dukung ekologis  Provinsi 

Hainan, digunakan metoda Analisis Faktor,  sedangkan untuk mendapatkan ranking hasil 

evaluasi komprehensif  dari daya dukung lingkungan ekologis digunakan software SPSS, yaitu 

metode klaster K-MEANS. Di dalam penyimpulan diindikasikan bahwa di dalam sepuluh tahun 

terakhir telah terjadi fluktuasi yang nyata pada daya dukung lingkungan di provinsi Hainan. 

Level daya dukung lingkungan tertinggi, telah terjadi pada tahun 1996, dan level terendah terjadi 

di antara tahun 1997-1999, sedangkan level menengah di antara tahun 2000-2005. Hasil tersebut 

dihitung dari berbagai faktor yang berpengaruh, termasuk faktor kebijakan nasional dan regional, 

pertumbuhan penduduk, pembangunan sosial-ekonomi masyarakat dan aplikasi teknologi. 
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Juga terdapat penelitian secara makro oleh Kratena (2007) yang  menggunakan kombinasi 

model Input-Output dengan perhitungan jejak ekologis nasional Jerman. Jejak ekologis dan 

kapasitas biologis dilihat dalam skala industri. Output bruto dan kebutuhan akhir dari sebuah 

industri dipisahkan menjadi ‘biokapasitas’ dan ‘defisit ekologis’. Di dalam penelitian ini konsep 

jejak ekologis diperluas dan ditambahkan biokapasitas yang diperlukan pada skala aktivitas 

ekonomi tertentu. Studi ini mengasumsikan bahwa setiap industri harus menyewa areal di 

sekitarnya serta harus mengaplikasikan teknologi bagi tambahan lahan tersebut supaya produktif, 

sehingga menghasilkan tambahan teknologi yang akan mengakibatkan peningkatan anggaran dan 

harga produk. Harga baru tersebut secara langsung berkaitan dengan output “biocapacity 

overshooting” yang dikenal dengan istilah  ‘defisit ekologis’. 

Di samping itu Herva (2007) meneliti industri tekstil/garment dengan tujuan untuk 

mengembangkan metoda bagi evaluasi dampak lingkungan akibat kegiatan pabrik tekstil, serta 

membandingkan perilaku lingkungan pada proses pembuatan garment yang bermacam-macam. 

Terdapat 3 macam kategori data yang digunakan yaitu energi, sumberdaya alam, dan limbah. 

Kontribusi utama terhadap hasil akhir jejak ekologis adalah kategori sumberdaya alam, karena 

nilai harga kain yang tinggi. Kontribusi kedua adalah penggunaan energi, sedangkan limbah 

menduduki kategori ketiga. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Everitt (2005), menyajikan dampak turisme di Puerto 

Vallarta terhadap pola penggunaan lahan sebagai akibat pertambahan penduduk lokal, 

bertambahnya jumlah turis dan pembangunan infrastruktur seperti kawasan perhotelan, prasarana 

jalan, serta ketersediaan air, dikaitkan dengan isu kualitas kehidupan dan keberlanjutan 
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pembangunan. Penelitian ini selain menghitung jejak ekologis juga menghitung jejak sosial 

(social footprint). 

Penelitian tentang penilaian kapasitas daya dukung lingkungan yang dilakukan oleh 

Kyushik, et al; (2005), yang menggunakan 7 faktor determinan termasuk energi, area hijau, 

prasarana jalan, sistem subway, pasokan air bersih, sistim pengelolaan pembuangan air kotor, dan 

pengelolaan sampah.  Penelitian ini mengambil lokasi di suatu wilayah perkotaan di Seoul, Korea 

Selatan. Cara penilaian dilakukan dengan mensinergikan 7 faktor tersebut. Langkah kedua, 

sistem penilaian daya dukung perkotaan dilakukan dengan menggunakan Geographycal 

Information System (GIS). Langkah ketiga mengevaluasi dampak lingkungan yang diakibatkan 

oleh konsumsi energi dan operasionalisasi fasilitas perkotaan. Hasil final penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan dukungan sistem UCCAS (Urban Carrying Capacity Assesment 

System), telah memberikan sumbangan yang penting guna memperoleh hasil perencanaan dan 

pengelolaan pembangunan perkotaan yang lebih efektif dan efisien.  

Penelitian sejenis lainnya yaitu yang dilaksanakan oleh James K. Lein (1993), 

menggunakan metode berbeda, yaitu teknologi ‘expert systems’ yang digunakan untuk 

mengevaluasi lahan dalam perencanaan pembangunan. Metode ini dapat digunakan untuk 

menghitung kapasitas daya dukung lingkungan dalam kondisi ketidak pastian. Ada 3 hal pokok 

yang dibahas di dalam makalah ini yaitu isu-isu tentang knowledge acquisition, uncertainty 

handling dan programming leading. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk  pengembangan 

prototip, yang ditujukan pada isu daya dukung lingkungan di daerah Kenya timur. 

    Hadi (1993) telah melakukan penelitian yang mengevaluasi proses perencanaan 

pembangunan industri dan dampak yang timbul serta usulan alternatif, mengambil studi kasus di 
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Kecamatan Genuk. Penelitian ini meliputi analisis sejarah kebijakan pengembangan industri LEE 

(Large Scale, Export oriented and Externally controlled), termasuk proses perencanaan, 

kelayakan, dampak sosial, pendapat masyarakat terhadap peran masyarakat di dalam proses 

perencanaan. Kontribusi dari penelitian ini adalah bahwa dampak industrialisasi dapat dirunut 

melalui proses perencanaan di tingkat makro sampai dengan tingkat lokal, serta dari formulasi 

tujuan sampai dengan monitoring dan penanganan dampaknya. Penelitian ini memberikan saran 

tentang perlunya mereformasi kebijakan industrialisasi dan restrukturisasi perencanaan 

pembangunan. Selanjutnya untuk resume penelitian yang berkaitan dengan Jejak ekologis, Daya 

dukung dan daya tampung lingkungan dapat dilihat di dalam Lampiran 1. 

         Konsep jejak ekologis berakar pada fakta bahwa semua sumber daya terbarukan berasal dari 

bumi, yang menyumbang aliran energi dan materi ke dan dari setiap kegiatan ekonomi dan 

mengkonversinya menjadi lahan / air sesuai yang dibutuhkan oleh alam untuk mendukung aliran 

tersebut (Rees dan Wackernagel, 1996). Konsep ini kemudian menjadi instrumen untuk 

menghitung beban (load) dari sejumlah populasi tertentu terhadap lingkungan alam. Beban dari 

populasi terhadap lingkungan alam tersebut dapat berasal dari kegiatan manusia maupun aktivitas 

industri. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terdahulu memperlihatkan bahwa selama ini 

yang menjadi fokus perhatian adalah penelitian jejak ekologis di sektor pertanian, permukiman, 

perkotaan, pariwisata, kehutanan dan pesisir pantai yang beban terhadap lingkungan alamnya 

disebabkan oleh aktivitas manusia. Selain itu juga terdapat penelitian jejak ekologis yang 

membandingkan teknik menanam, keputusan kebijakan dan kepuasan konsumen. Namun di 

lingkungan zona industri yang bebannya disebabkan oleh aktivitas industri dan  isu utamanya 

adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, justru belum pernah dilakukan penelitian yang 
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menggunakan analisis jejak ekologis. Untuk itu, sangatlah menarik apabila penelitian ini 

disajikan pada fokus yang berbeda yakni jejak ekologis zona industri, sehingga penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian baru, asli dan bukan modifikasi dari penelitian yang sudah ada. 

Penelitian ini diharapkan akan membantu mengisi celah penelitian yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya serta dapat memberikan dukungan dalam menentukan kebijakan, strategi dan 

penerapan konsep jejak ekologis dalam perencanaan dan perijinan zona industri di Indonesia.  

Penelitian jejak ekologis termasuk jenis penelitian yang masih jarang dilakukan, terutama 

di Indonesia. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya, letak perbedaannya terletak 

pada substansi yang diteliti. Di dalam penelitian ini yang diteliti adalah jejak ekologis sebuah 

zona industri, sedangkan beberapa penelitian lainnya yang diteliti yaitu jejak ekologis dari suatu 

produk industri atau jejak ekologis sebuah proses industri. Selain itu disertasi ini juga dilengkapi 

dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat dikomparasikan 

hasilnya antara daya dukung lingkungan (biokapasitas) versi jejak ekologis dengan daya dukung 

lingkungan konvensional, dan ditemukan bahwa perbedaan konsep dayadukung lingkungan 

dengan jejak ekologis adalah bahwa dayadukung lingkungan merupakan analisis lingkungan 

yang dilakukan di dalam zona industri secara ‘on-site atau in-situ’ (luas lahan, kesesuaian lahan, 

sumberdaya alam dan energi yang dipakai oleh aktivitas industri serta asimilasi limbahnya 

dilokasi dimaksud), sedangkan konsep jejak ekologis merupakan analisis ‘off-site atau ex-situ’ 

yang meliputi ekivalen luas lahan (appropriated land) yang diperlukan untuk mendukung 

keberlanjutan zona industri tersebut, dengan kategori : lahan pertanian, padang rumput, hutan, 

area terbangun (built up area), perikanan dan lahan energi fosil (CO2-sink land).  
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   Dari berbagai penelitian yang diresumekan di dalam Lampiran 1, dapat diketahui bahwa 

disertasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan temuan di dalam disertasi ini belum pernah 

ditemukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. 

Guna lebih memperjelas temuan disertasi ini disampaikan matrik keaslian disertasi dan 

karakteristik temuannya seperti dalam Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 

Matrik Keaslian Disertasi dan Karakteristik Temuan 

No Peneliti Buglyo’ A’, Tama’s J, Juha’sz C (2011) 
Herva, M, Garcia-Dieguez, 
C, Franco-Uria, A, Roca, E 

(2012) 

Herva, M, Franco, A, 
Ferreiro, Alvarez A, dan 

Roca, E (2007) 
Sudanti (2012) 

1 Judul 
Journal : An Aproach for the Application of 

the Ecological Footprint in the 
Pharmaceutical Industry 

Journal: New Insights on 
Ecological Footprinting as 
Environmental Indicator for 

Production Processes 

Journal: An Approach for the 
Application of the Ecological 
Footprint as Environmental 

Indicator in the Textile Sector 

Disertasi : Kajian Jejak 
Ekologis (Ecological 

Footprint) di Zona Industri 
Genuk, Semarang. 

2 
Lokasi 

Penelitian 
Industri Farmasi Sanofi-aventis/ Chinoin 

(SaC), di Hungaria 
Industri keramik di Galicia, 

Barat Laut Spanyol 
Industri Tekstil di Galicia 

(Barat Laut Spanyol) 

Zona Industri di 
Kecamatan Genuk Kota 

Semarang 

3 
Metode 

Penelitian 

EF = (P/YN) x YF x Eq F 
P = Jumlah produk yang dipanen atau CO2 

yg dipancarkan 
YF = Faktor panen (yield) 
EqF = Faktor Kesetaraan 

Menggunakan 2 macam 
metode: 
1. Biomass Expansion Factors  

(BEF) 
2. Allometric equations 

Estimasi JE: persamaan mate 
matik yg dapat merubah nilai 
asli dari input (unit masing2), 
kedalam nilai output (unit wi 
layah/gha), memakai Micro 
soft Excel spread sheet. 

Herva et al (2007) 
dimodifikasi 

 
 

  
  4 Hasil 

Penelitian 

 
 

 

1. Proses pembuatan keramik: 
Emisi yang dikeluarkan dari 
pengering dan tunnel kiln : 
CO2, SOx, NOx. Dalam 
penggunaan minyak bakar 
menyebabkan jumlah emisi 
yang dibuang jauh lebih besar 
jika dibandingkan dng  pada 
penggunaan gas alam 
2. Laju penyerapan carbon utk 
Galicia: Rata2 1.225.414 ha/th 
dibutuhkan utk laju absorpsi 
karbon 
 

1. Estimasi JE 
2. Kontribusi SDA thd JE 
- Kontribusi wol 25% thd JE 
- Kontribusi kapas : 58,8%-
77,4% thd JE 
- Unsur logam dan kayu tdk 
dihitung. 
3. Kontribusi Energi thd JE 
- Bahan bakar cair 
menyumbang 57% dr total JE 
- listrik 2,7% total JE 
- wind power 2,73% total JE 
- propane : 2,73% total JE- 
gas oil : 2,75% total JE 
 

1. Jejak Ekologis Industri 
Genuk: 3.755 gHa atau 4,7 
x luas Zona Industri Genuk 
2. Biokapasitas Zona 
Industri Genuk 1.064 gHa. 
3. Defisit Ekologis sebesar 
2.691 gHa atau telah 
melampaui daya dukung 
lingkungannya dengan 
kategori very severe deficit 
region (DE>2). 
 

Komponen 
JE 

Nilai Relevansi Keterukuran 

Jejak 
Karbon 

350.000 
Ha 

Besar Adil 

Lahan 
built-up 

n/a  Sedang Tepat 

Hutan n /a Sedang perkiraan 

Lahan 
pertanian 

n/a Sedang perkiraan 

Padang 
rumput 

n/a marjinal / 
tidak 
langsung 

tidak 
langsung 

Perikanan n/a marjinal / 
tidak 
langsung 

tidak 
langsung 
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Sumber : Penelitian, 2012 

No Peneliti Buglyo’ A’, Tama’s J, Juha’sz C (2011) 
Herva, M, Garcia-Dieguez, 
C, Franco-Uria, A, Roca, E 

(2012) 

Herva, M, Franco, A, 
Ferreiro, Alvarez A, dan 

Roca, E (2007) 
Sudanti (2012) 

    - Untuk sebagian besar komponen yaitu built 
up land, lahan hutan, pertanian  padang 
rumput dan perikanan tidak ada datanya 
(n/a) 
- Nilai Relevansi dan Keterukuran bersifat 
kualitatif (besar, sedang, marjinal) 
- Jejak ekologis total tidak dapat dihitung 
karena sebagian data tidak tersedia. 
- Yang dihitung hanya Jejak karbon saja. 

3. Jejak emisi carbon 
Penggunaan low sulfur clay  
dan zat aditive (pasir) dapat 
mengurangi SO2 secara 
signifikan. 
 
4. JE Limbah:  Estimasi utk  
setiap 1 ton limbah yg 
dihasilkan, besarnya JE 
limbah berkisar antara 1.292 -
5.988 gm2 

4. Kontribusi limbah pada JE. 
Kontribusinya sangat kecil ± 
2% thd JE 

4. Jejak karbon Zona 
Industri Genuk per hektar 
(146,2 ton setara CO2/ 
tahun) lebih besar jika 
dibandingkan dengan JK 
Kawasan Industri Rungkut 
Surabaya per hektar (41,29 
ton setara CO2/tahun). 

5. Karakteristik 
Temuan 

•    Penelitian di bidang industri Farmasi 
•    Temuan bersifat kualitatif, kecuali untuk 
Jejak Karbon: 70.000 ton CO2/tahun 
(produksi, transportasi, energi dan insinerasi 
limbah). 
•    Metodologi Jejak Ekologis cukup 
mengesankan ketika tujuannya adalah untuk 
menggambarkan gaya hidup negara maju 
yang tidak berkelanjutan dan dampaknya 
terhadap planet bumi. Di sisi lain, kesulitan 
terjadi ketika seseorang mencoba untuk 
memperkirakan JE dari sebuah perusahaan 
atau sektor dengan proses yang kompleks 
karena keterbatasan data, sekalipun di dalam 
database yang berhubungan dengan JE 

•  Penelitian di bidang industri 
Keramik 
•  Temuan berkisar pada 
besaran emisi GHG saja, 
yakni CO2, SOx, dan NOx. 
•  Ketersediaan indikator 
komposit JE sangat 
diperlukan 

•   Penelitian di bidang 
industri Tekstil. 
•   Yang dianalisis hanyalah 
dampak akibat performa  
proses produksi saja. 
•   Kontribusi utama kapas & 
wol utk membuat jaket. 
Perubahan dalam mode /style 
akan  berpengaruh, krn 
tergantung pada bahan yg 
dipakai di dalam desain. 

•  Penelitian JE di 21 
industri (mebel kayu, 
plastik, minyak goreng, 
batu bara, terasi, karton, 
kopi, tinner dan lem kayu). 
•  Penelitian diperluas 
dengan membandingkan 
Jejak ekologis dengan 
Dayadukung dan Daya 
tampung  Lingkungan, dan 
aspek persepsi masyarakat 
terhadap aktivitas industri. 
•  Kapasitas Daya dukung  
lingkungan dikaji dari 
aspek sumberdaya (lahan, 
air, energi) dan asimilasi 
limbahnya. 
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     Berdasarkan matrik tersebut, kebaruan (novelty) disertasi ini meliputi konsep dan gagasan 

yang baru, jenis/macam industri yang diteliti yaitu berbagai macam industri yang ada di Zona 

Industri Genuk Semarang, metode dan hasil temuan penelitian, dan penelitian yang diperluas 

untuk mengkomparasikan hasil analisis daya dukung lingkungan, dampak sosial, ekonomi dan 

lingkungan yang terjadi, serta persepsi masyarakat dilihat dari perceived impact. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian dan orisinalitas 

penelitian, dapat dirumuskan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian sebagai berikut. 

E.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian, apakah jejak 

ekologis, daya dukung dan daya tampung lingkungan di Zona Industri Genuk Kota Semarang 

telah melampaui biokapasitasnya dan berapa besar sisa atau defisit ekologis, serta bagaimanakah 

dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi, dan bagaimanakah perceived impact 

masyarakat terhadap keberadaan Zona Industri Genuk. 

E.2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis jejak ekologis Zona Industri Genuk Semarang untuk mengetahui berapa luasan 

biokapasitas dan defisit/sisa ekologis (global hektar) yang diperlukan bagi keberlanjutan 

zona industri tersebut. 

2. Mengevaluasi kesesuaian lahan untuk Zona Industri Genuk dilihat dari kriteria peruntukan 

lahan industri. 
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3. Mengevaluasi daya dukung lingkungan di Zona Industri Genuk Semarang dilihat dari 

penyediaan sumberdaya alam yakni lahan, air dan energi untuk dapat diketahui apakah telah 

terlampaui daya dukungnya. 

4. Menganalisis daya tampung lingkungan di Zona Industri Genuk Semarang untuk mengetahui 

kapasitas lingkungan dalam mengasimilasi  limbah. 

5. Mengkaji dampak sosial dan ekonomi masyarakat, guna mengetahui persepsi masyarakat 

(perceived impact) terhadap keberadaan Zona Industri Genuk dan adaptasinya terhadap 

dampak lingkungan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi bidang keilmuan : memberikan kontribusi bagi ilmu lingkungan, yang berkaitan 

dengan jejak ekologis dan daya dukung lingkungan di dalam  perencanaan dan pembangunan 

zona industri di Indonesia. 

2. Manfaat bagi kebijakan: membantu memberikan masukan bagi pemerintah tentang pentingnya 

memasukkan tolok ukur jejak ekologis khususnya ditilik dari aspek daya dukung dan daya 

tampung lingkungan ke dalam setiap proses perencanaan pembangunan, dan perijinan, dalam 

rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu juga dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan di dalam menetapkan baku mutu sungai. 

3. Manfaat bagi masyarakat : memberikan informasi agar masyarakat mengerti tentang batas-

batas lokasi mana sebaiknya mereka bermukim, terutama yang saat ini bermukim di daerah 
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dampak (impacted area), untuk menghindarkan diri dari pajanan/paparan berbagai macam 

polusi (air, tanah, dan udara) yang diakibatkan oleh aktivitas industri. 

 

G. Keterbatasan Penelitian 

         Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. Parameter yang digunakan 

pada analisis daya dukung lingkungan terbatas pada sumberdaya alam yang berupa lahan, air, 

energi dan asimilasi limbahnya. Karena di dalam perhitungan jejak ekologis tidak menghitung 

jejak sosial, maka untuk sumberdaya sosial dan ekonomi diperhitungkan dengan melihat dampak 

sosial, ekonomi, dan lingkungan serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan industri Genuk. 

        Untuk menghitung daya tampung limbah hanya dilihat pada daya tampung Sungai Babon. 

Untuk kapasitas tampung Sungai Tenggang dan Sringin tidak diperhitungkan. Jika semua sungai 

diperhitungkan nilainya akan tetap besar, karena daya tampung tidak sekedar berarti kemampuan 

sungai utk ‘menampung’ limbah, tetapi ‘kapasitas asimilasi alami’ (assimilative capacity ) dalam 

arti kemampuan media lingkungan (sungai) utk melakukan pemurnian diri (self purification) 

akibat masuknya bahan pencemar (limbah). Selain itu Sungai Babon juga merupakan sungai 

terbesar yang melintasi Zona Industri Genuk dan terletak di lintas kabupaten dan kota, sehingga 

cukup menarik untuk diteliti. Walaupun kapasitas tampung Sungai Tenggang dan Sringin tidak 

diperhitungkan, namun untuk Sungai Tenggang dan Sringin di analisis kondisi dan kualitas 

airnya. Selain itu untuk pembuangan limbah hanya dilihat pada segmen sungai dimana industri-

industri di Zona Industri Genuk membuang limbahnya, untuk pembuangan lainnya seperti limbah 

Peternakan (RPH), limbah domestik/permukiman dan pertanian tidak ikut diperhitungkan. 
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Karena RPH, wilayah permukiman dan pertanian terletak di bagian hulu sungai, maka apabila 

ikut diperhitungkan, hasilnya akan lebih memperburuk nilai daya tampung Sungai Babon. Untuk 

daya lenting lingkungan tidak termasuk dalam penelitian, karena di dalam penelitian ini daya 

tampung lingkungan sudah diteliti. Daya lenting lingkungan berkorelasi positif dengan daya 

tampung lingkungan. Semakin besar daya tampung lingkungan, menyebabkan daya lenting 

menjadi semakin besar pula. 

        Untuk penduduk yang bermukim di dalam zona industri tidak dimasukkan di dalam 

perhitungan jejak ekologis, karena pendekatan perhitungan jejak ekologis untuk populasi manusia 

dengan jejak ekologis untuk populasi pabrik berbeda. Fokus jejak ekologis industri adalah bahwa 

beban/load terhadap lingkungan, terjadi akibat aktivitas industri yang terdapat di zona industri 

dimaksud. Hal ini berbeda dengan jejak ekologis wilayah, beban/load terhadap lingkungan 

disebabkan oleh aktivitas manusia. Untuk menghitung jejak ekologis penduduk digunakan 

analisis jejak ekologis wilayah (Rumus Rees & Wackernagel, 1992) dan untuk perhitungan jejak 

ekologis industri menggunakan rumus produksi dari Herva (2007). Apabila dicampurkan 

dikhawatirkan akan merancukan hasil akhir perhitungannya. Walaupun para pekerja yang bekerja 

di Zona Industri Genuk dan aspek transportasi tidak ikut diperhitungkan, namun terhadap 

penduduk yang bermukim di sekitar industri tetap dianalisis dampak sosial, ekonomi dan 

lingkungannya, yang berujung pada persepsi masyarakat (perceived impact) terhadap keberadaan 

industri yang beraktivitas di Zona Industri Genuk. Selanjutnya untuk aspek biotik tidak dibahas 

secara khusus di dalam penelitian ini. 


