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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Di dalam bab ini akan didiskusikan latar belakang pentingnya daya dukung dan 

daya tampung lingkungan di dalam arah pembangunan yang berkelanjutan, serta seberapa 

luas biokapasitas yang diperlukan bagi kegiatan suatu zona industri yang akan bermuara 

pada jejak ekologis zona industri tersebut. 

 

A. Pengertian dan Definisi Jejak Ekologis 

Wackernagel dan Rees (1992) mendefinisikan Jejak Ekologis atau Appropriated 

Carrying Capacity suatu wilayah sebagai luas lahan dan air dalam berbagai katagori yang 

diperlukan secara eksklusif oleh penduduk di dalam wilayah tersebut, untuk : 

a) menyediakan secara kontinyu seluruh sumberdaya yang dikonsumsi saat ini, dan 

b) menyediakan kemampuan secara kontinyu dalam menyerap seluruh limbah yang 

dihasilkan. Lahan tersebut saat ini berada di muka bumi, walaupun sebagian dapat 

dipinjam dari masa lalu (misalnya : energi fosil) dan sebagian lagi dialokasikan pada 

masa yang akan datang (yakni dalam bentuk kontaminasi, pohon yang 

pertumbuhannya terganggu karena peningkatan radiasi ultra violet, dan degradasi lahan, 

Wackernagel dan Rees, 1992). 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Galli, et al; (2012) menyatakan bahwa jejak ekologis dan 

biokapasitas adalah nilai-nilai yang dinyatakan dalam satuan yang saling terpisah dari suatu 
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daerah yang diperlukan untuk menyediakan (atau regenerasi) layanan ekosistem setiap 

tahun seperti: lahan pertanian untuk penyediaan makanan nabati dan produk serat; tanah 

penggembalaan dan lahan pertanian untuk produk hewan; lahan perikanan (laut dan darat) ; 

hutan untuk kayu dan hasil hutan lainnya; tanah serapan untuk mengakomodasi penyerapan 

karbon dioksida antropogenik (jejak karbon), dan wilayah terbangun (built-up area) untuk 

tempat tinggal dan infrastruktur lainnya.  

Sesuai definisi tersebut, Wada (1993) merumuskan jejak ekologis/appropriated 

carrying capacity dari kegiatan pertanian (hidroponik di rumah kaca dibandingkan dengan 

mekanisasi pertanian konvensional) sebagai berikut: “Luas lahan pertanian dan ekivalen 

lahan dari input pertanian lainnya (seperti energi dan material) yang dibutuhkan untuk 

memproduksi unit tanaman tertentu per tahun, menggunakan teknologi pertanian tertentu.” 

Kyushik, et al. (2004) memberikan konsep daya dukung kota di dalam penelitiannya yang 

didefinisikan sebagai level maksimum dari kegiatan manusia seperti pertumbuhan 

penduduk, penggunaan lahan, serta pembangunan fisik lainnya, yang dapat didukung oleh 

lingkungan perkotaan tanpa menyebabkan kerusakan yang serius dan kerusakan yang tak 

terpulihkan pada lingkungan alam. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat 

‘ambang batas tertentu’ pada lingkungan yang apabila dilampaui, akan dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius dan tak terpulihkan pada lingkungan 

alam (Kozlowski, 1997). Ketika pembahasan difokuskan pada dampak terhadap destinasi 

pariwisata, biasanya didasarkan pada suatu bentuk konsep daya dukung wisatawan. Daya 

dukung turisme seringkali didefinisikan sebagai berikut: “Jumlah turis yang berpotensi 



38 
 

merusak sebuah tempat yang dapat diasimilasi tanpa kerusakan jangka panjang dan dapat 

diukur dengan jumlah turis yang menggunakan tempat tersebut untuk menentukan apakah 

daya dukung sosial telah terlampaui dan lokasi dimaksud telah digunakan melampaui 

kapasitasnya (over utilized)” (Patterson, 2005). Analisis Jejak Ekologis berawal dari 

analisis daya dukung penduduk yang ditentukan di dalam suatu wilayah tertentu. Analisis 

Jejak Ekologis telah digunakan untuk mendefinisikan daya dukung ekologis untuk  

destinasi turis di New Zealand. 

Zhao, et al; (2005) mengatakan bahwa jejak ekologis memiliki akar yang kuat di 

dalam konsep daya dukung lingkungan. Sebagaimana telah didefinisikan oleh ahli-ahli 

biologi, daya dukung adalah sejumlah individu dari species tertentu yang dapat didukung 

dalam suatu habitat tertentu tanpa merusak ekosistem secara permanen (Odum, 1989; Rees, 

1992). Apabila populasi dari species tersebut telah melebihi daya dukung habitatnya, maka 

yang terjadi adalah sumberdaya yang dibutuhkan oleh spesies tersebut bagi kelangsungan 

hidupnya akan mengalami deplesi, atau limbah yang diproduksi species tersebut 

menumpuk dan meracuni anggota species, atau akan terjadi keduanya, dan populasi pun 

akan punah. Daya dukung ekologis adalah beban maksimum yang dapat didukung secara 

terus menerus oleh lingkungan (Catton, 1986). Daya dukung tidak akan berkelanjutan 

kecuali bila didasarkan pada penggunaan sumberdaya dalam cara yang bisa terbarukan 

(renewable way). 

Sintesis dari berbagai definisi tentang jejak ekologis dan dayadukung tersebut, maka 

peneliti mendefinisikan jejak ekologis zona industri sebagai berikut : “Jejak Ekologis/ 



39 
 

Appropriated Carrying Capacity sebuah zona industri adalah  jumlah luas lahan yang 

dipakai dan ekivalen (lahan, air, daya tampung limbah) yang diperlukan untuk mendukung 

kegiatan zona industri tersebut, tanpa menyebabkan kerusakan yang serius dan tak 

terpulihkan pada lingkungan alam di zona industri dimaksud. Konsep daya dukung industri 

didefinisikan sebagai level/tingkat maksimum dari kegiatan industri Genuk, yang dapat 

didukung oleh lingkungan di Kecamatan Genuk tanpa menyebabkan kerusakan serius dan 

tak terpulihkan pada lingkungan alam. Konsep jejak ekologis sangat berhubungan erat 

dengan konsep daya dukung ekologis. Jejak ekologis diekspresikan dalam ha/kapita, 

sedangkan dayadukung ekologis biasanya diekspresikan dalam unit kapita/ha, sehingga 

membuat konsep tersebut seolah-olah saling berlawanan satu sama lain (Bicknell, Ball, 

Cullen, Bigsby, 1998). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep 

dayadukung lingkungan adalah analisis lingkungan yang dilakukan di dalam zona industri 

secara ‘on-site/in-situ’ (luas lahan, kesesuaian lahan, sumberdaya alam dan energi yang 

dipakai oleh aktivitas industri serta asimilasi limbahnya), sedangkan konsep jejak ekologis 

merupakan analisis ‘off-site/ex-situ’ yang meliputi ekivalen luas lahan (appropriated) yang 

diperlukan akibat dari aktivitas industri dimaksud, dengan kategori : lahan pertanian, 

padang rumput, hutan, area terbangun (built up area), lautan dan lahan energi fosil (CO2-

sink land). 

B. Perspektif Teoritis Analisis Jejak Ekologis 

Penelitian Wada (1999) mengemukakan implikasi penting dari teori termodinamika 

bagi  ilmu ekonomi, yang merupakan alasan mengapa ekonomi neoklasik konvensional 
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tidak bisa menjadi alat yang efektif untuk mengukur keberlanjutan ekologis, dan mengapa 

konsep ‘jejak ekologis' merupakan alternatif yang amat berguna untuk analisis ekonomi 

ekologi (economic mainstream). 

Hukum Pertama Termodinamika yang dikenal juga sebagai Hukum Konservasi 

Materi dan Energi (Georgescu-Roegen 1971 dalam Wada, 1999)), menyatakan bahwa 

dalam sistem tertutup jumlah total massa atau energi akan tetap sama, meskipun salah satu 

massa atau energi tersebut mungkin telah berubah menjadi bentuk lain. Lebih lanjut Ehrlich 

(1993) menyatakan : “Jika energi di dalam suatu bentuk atau suatu tempat menghilang, 

jumlah yang sama harus muncul dalam bentuk lain atau di tempat lain. Dengan kata lain, 

meskipun transformasi dapat mengubah distribusi jumlah energi di antara berbagai 

bentuknya, namun jumlah total energi, ketika semua bentuk diperhitungkan, akan tetap 

sama. Dengan kata lain  "materi dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan." 

Hukum pertama telah memberikan dasar teoritis, yaitu prinsip keseimbangan energi  untuk 

perhitungan penggunaan sumber daya. Ayres (1978) menyatakan: “Apa yang disebut 

prinsip keseimbangan energi, adalah bagian nilai total bahan dan energi yang diambil dari 

lingkungan alam sebagai bahan baku harus seimbang dengan  jumlah total bahan dan energi 

yang kembali ke lingkungan sebagai arus limbah, dikurangi akumulasi dalam bentuk 

saham/ modal sumberdaya alam dan produk persediaan”. 

Hukum Kedua Termodinamika (Hukum Entropi) yang ditemukan oleh Rudolf 

Clausius pada tahun 1865, seorang ahli fisika Jerman, memberikan kontribusi signifikan 

terhadap kemajuan hukum Termodinamika dan menemukan konsep entropi, mendasarkan 
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pada para ilmuwan terdahulu (Wada, 1999). Hukum Kedua Termodinamika disebut sebagai 

Hukum Entropi atau Hukum Peningkatan Entropi. Entropi adalah ukuran penyebaran panas 

atau bahan (pada tingkat molekuler). Sebuah entropi σ dari panas misalnya, dinyatakan 

oleh persamaan sebagai berikut: 

σ = q / T (kilokalori / Kelvin).................................................................................. (1)  

dengan nilai panas q kilokalori dan pada T ° K (Kelvin, yang merupakan skala absolut 

suhu) (Murota, 1989 dalam Wada, 1999). 

Lebih lanjut William Rees (1992) menjelaskan interpretasi moderen dari hukum 

kedua termodinamika sebagai berikut.  Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa 

‘entropi’ dari setiap sistem yang terisolasi secara spontan akan meningkat. Artinya, 

konsentrasi materi tersebar, energi yang tersedia tidak teratur, gradien menghilang, dan 

urutan yang struktural dan integritas akan rusak. Akhirnya, ada suatu titik di dalam sistem 

yang dapat dibedakan dari yang lain (Rees, 1997). 

 

B.1. Implikasi  Hukum Kedua Termodinamika bagi Aktivitas Manusia 

Wada (1999) mengatakan, aktivitas (ekonomi)  manusia sangat kompleks, jauh dari 

ekuilibrium, dan mengorganisir sistem sendiri, sama seperti sistem kehidupan yang lain. 

Dengan demikian, perekonomian manusia (human economy) juga "tunduk pada hukum 

kedua termodinamika "(Rees 1998). Perbedaan utama antara ekonomi manusia dan sistem 

hidup lainnya adalah bahwa ekonomi manusia tidak hanya melakukan metabolisme 

biologis, tetapi juga 'metabolisme industri' (Ayres dan Simonis, 1994 dalam Wada, 1999). 
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Meskipun ada perbedaan, ekonomi manusia masih diatur oleh hukum peningkatan entropi. 

Implikasi umum dari hukum kedua termodinamika untuk ekonomi manusia pertama kali 

diperkenalkan oleh Soddy (1912, 1926, 1934) yang dikutip oleh Wada (1999). Energi 

memasuki proses ekonomi dalam keadaan entropi rendah dan keluar dari sistem itu dalam 

keadaan entropi tinggi. Tsuchida dan Murota (1987) dalam Wada (1999) juga menjelaskan 

implikasi hukum entropi sebagai berikut : "Konsumsi pada umumnya setara dengan 

timbulnya entropi dan produksi selalu diikuti dengan konsumsi yang menyebabkan  

terjadinya peningkatan entropi pada sistem tertentu secara keseluruhan." 

Penting untuk dicatat bahwa "gambaran positif" selalu disertai oleh sesuatu yang 

"negatif". Artinya, sepanjang sisi proses pembuatan yang diinginkan, penciptaan produk 

limbah atau emisi entropi tinggi ke lingkungan selalu terjadi (Gambar 5). Setelah energi 

/bahan bakar dibakar, entropi tinggi limbah panas dan asap akan dipancarkan ke lingkungan. 

Kita tidak dapat dengan mudah mengubah mereka kembali ke bentuk asli entropi rendah 

(walaupun masih mungkin untuk melakukannya, namun perlu adanya tambahan entropi 

energi rendah dan materi yang akan secara bersamaan menyebabkan peningkatan lebih 

lanjut entropi secara total). Terlepas dari kenyataan bahwa gambaran negatif selalu muncul 

setiap kali gambar positif  berlangsung, kelangsungan hidup manusia dapat  dipertahankan 

(Gambar 5). 
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Gambar 5 :  Gambaran Termodinamika dari Sebuah Proses Produksi (Wada, 1999) dengan 

modifikasi 

 

Hal ini menurut Wada (1999) hanya mungkin bila  ekosfer memiliki sistem satu tingkat 

lebih tinggi dari pada sistem kehidupan manusia dan menyediakan pendukung kehidupan 

dan layanan yang sangat diperlukan bagi manusia. Layanan tersebut meliputi penyediaan 

energi dengan entropi rendah, dan penyerapan limbah dengan entropi tinggi. 

Seperti yang dikatakan Rees (1998), melalui interpretasi hukum entropi, bahwa 

ekonomi hanyalah satu tingkat di dalam hirarki sistem di mana kelangsungan hidup setiap 

sub sistem tergantung pada produktivitas sistem di atasnya. Hubungan ini tidak mengalami 

masalah baik bagi ekonomi atau ekosfer, selama konsumsi bahan dan limbah yang 

dihasilkan  tidak secara signifikan melebihi produksi sumber daya dan asimilasi limbahnya 
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(Rees 1998).  Namun, ketika keseimbangan ini hilang, maka muncullah masalah 

lingkungan. Daly (1991) dikutip oleh Wada (1999) menjelaskan bahwa limbah dengan  

entropi tinggi sering mengganggu fungsi modal alam dan menghambat layanan pendukung 

kehidupan yang diberikan oleh udara, air, dan tanah. Polusi juga menghambat kemampuan 

modal buatan manusia untuk memberikan pelayanannya.  Sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Wada (1999), bahwa prinsip keseimbangan tersebut didasarkan pada pengakuan 

terhadap hukum kedua termodinamika, dan merupakan keharusan yang sangat penting bagi 

aspek keberlanjutan.  Jika tidak, kegiatan manusia tidak akan dapat bertahan akibat 

berkurangnya kemampuan ekosfer dalam  penyediaan jasa pendukung kehidupan. 

 

B.2. Analisis Jejak Ekologis sebagai Instrumen untuk Menghitung Daya 

dukung Lingkungan 

 

Menurut Wackernagel dan Rees (1996), Jejak Ekologis adalah “A tool for Planning 

Toward Sustainability”. Jejak ekologis adalah instrumen untuk menghitung (accounting 

tool), yang memungkinkan bagi kita untuk mengestimasikan kebutuhan manusia terhadap 

konsumsi sumberdaya dan  asimilasi limbah pada sejumlah populasi manusia atau ekonomi, 

berkenaan dengan lahan produktif yang sesuai (Wackernagel & Rees, 1996). Jadi Jejak 

Ekologis merupakan ukuran “beban/muatan” dari sejumlah populasi tertentu terhadap 

lingkungan alam. Hal ini mencerminkan luas lahan yang diperlukan untuk mendukung 

tingkat konsumsi sumberdaya serta pembuangan limbah yang dilakukan oleh populasi 

tersebut. Jejak Ekologis dan Biocapacity adalah nilai-nilai yang dinyatakan dalam satuan 
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yang saling terpisah dari suatu daerah yang diperlukan untuk menyediakan layanan 

ekosistem setiap tahun seperti lahan pertanian untuk penyediaan bahan makanan nabati dan 

produk serat; tanah penggembalaan dan lahan pertanian untuk produk hewan; area 

perikanan (laut dan darat) untuk produk ikan; hutan untuk kayu dan hasil hutan lainnya; 

lahan untuk mengakomodasi penyerapan karbon dioksida antropogenik (jejak karbon), dan 

wilayah terbangun (built-up area) untuk tempat tinggal dan infrastruktur lainnya (Galli et 

al; 2012) 

Sebagai hasil dari teknologi maju dan perdagangan dunia, lokasi ekologi bagi 

populasi manusia tidak lagi berkaitan dengan lokasi geografisnya. Pada kondisi saat ini, 

kota dan wilayah tergantung pada produktivitas ekologis dan fungsi penunjang kehidupan 

dari tempat yang jauh di seluruh dunia. Namun demikian, bagi seluruh aliran material dan 

energi, harus ada ekosistem dan wadah penerima limbah (sinks) yang berkaitan, dan harus 

tersedia sumber air dan lahan produktif yang menyokong aliran material dan energi tersebut. 

Konsep jejak ekologis merupakan estimasi berdasarkan sumber daya alam pada 

wilayah tertentu serta aliran pelayanan yang dibutuhkan guna menyangga pola konsumsi 

suatu populasi, jumlah sumber daya yang digunakan beserta limbah yang dihasilkannya. 

Konsep ini merupakan alat untuk menghitung seberapa besar penggunaan sumber daya 

alam oleh manusia, agar supaya dapat dihemat/dikurangi. Menurut Kajian Jejak Ekologis di 

Indonesia (2010), perhitungan jejak ekologis didasarkan pada asumsi sebagai berikut. 

1) Memungkinkan untuk merunut seluruh sumber daya yang dikonsumsi dan limbah 

yang dihasilkan ; 
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2) Sebagian besar arus sumber daya dan limbah dapat diukur dari segi wilayah 

produktif biologisnya yang diperlukan untuk mempertahankan arus sumberdaya 

(flow). Sumberdaya dan arus limbah yang tidak dapat diukur dikecualikan dari 

penilaian. 

3) Dengan membobot bioproduktivitas setiap daerah secara proporsional, berbagai 

jenis daerah dapat dikonversi ke dalam unit umum hektar global (gha) yaitu hektar 

dengan rata-rata bioproduktivitas dunia. 

4) Luasan bioproduktif yang berbeda dapat dikonversi menjadi satu ukuran tunggal, 

yaitu hektar global (gha). Setiap hektar global pada satu tahun mencerminkan 

bioproduktif yang sama dan dapat dijumlahkan untuk memperoleh suatu agregat 

indikator jejak ekologis atau biokapasitas. 

5) Permintaan manusia terhadap sumberdaya alam yang dinyatakan sebagai Jejak 

Ekologis, bisa langsung dibandingkan dengan pasokan alam dan biokapasitasnya 

(biocapacity/supply),  ketika keduanya dinyatakan dalam satuan hektar global (gha). 

6) Luas wilayah yang dibutuhkan (human demand) dapat melebihi wilayah 

pasokannya (nature’s supply), jika permintaan terhadap suatu ekosistem melebihi 

kapasitas regeneratif ekosistem tersebut (misalnya, masyarakat menuntut 

biokapasitas yang lebih besar terhadap areal hutan, atau perikanan). 

Jejak ekologis menunjukkan daerah dengan air dan lahan produktif yang diperlukan untuk 

memproduksi sumber daya yang dikonsumsi, dan menjerap limbah yang dihasilkan, pada 

populasi tertentu, menggunakan teknologi yang tersedia. Luasan jejak tergantung dari 
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besaran populasi, standar kehidupan, teknologi yang dipakai, serta produktivitas lingkungan. 

Untuk kebanyakan negara industri, jejak ekologis nasional melebihi apa yang disediakan 

secara lokal. Artinya mereka mengalami “defisit lingkungan”. Namun, jejak ekologis tidak 

akan sama besarnya dan oleh karenanya daya dukung secara global yang cocok untuk 

negara industri maju, belum tentu pas bagi negara lain (Wackernagel, 1999). Jadi, bagi 

setiap orang yang mengkonsumsi 3 kali lipat dari jumlah yang tersedia, maka terdapat 3 

orang lainnya yang hanya menggunakan sepertiga dari rata-rata konsumsi mereka.  

Terdapat  6 kategori utama dalam menghitung produktivitas lahan, yaitu : 

1) lahan subur – lahan produktif yang digunakan untuk pembudidayaan; 

2) padang rumput – lahan penggembalaan untuk ternak lembu dan susu, yang kurang  

begitu subur; 

3) hutan – perkebunan atau hutan alami yang menghasilkan kayu; 

4) lahan energi fosil – wilayah hutan yang dilindungi untuk absorpsi CO2; 

5) daerah terbangun (built up area) – penggunaan lahan bagi permukiman, jalan, yang 

biasanya berlokasi di lahan subur; 

6) laut – menyediakan produksi laut guna menambah kebutuhan  pangan manusia. 

Konsep jejak ekologis telah dikritisi karena metodologi yang dipakai kurang lengkap (Cox, 

2000, 2004 dan Pearce 2005). Dasar perhitungan jejak ekologis adalah menggunakan lahan 

atau laut yang secara biologis produktif, yang diperlukan untuk menopang kehidupan 

sejumlah populasi tertentu. Namun pada kenyataannya, kondisi populasi manusia dan 

sumber daya alam tidaklah konstan, dan perhitungan lahan produktif cukup sulit karena 
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harus membuat penilaian terhadap tingkat produktivitasnya. Selanjutnya, penggunaan 

teknologi secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas lahan, sebaliknya aktivitas 

manusia dan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap produktivitas lahan. 

Formula Jejak Ekologis dapat dilihat pada Gambar 6. 

Kegiatan manusia tergantung pada biosfer, yang menyediakan terus menerus 

sejumlah besar sumber daya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kehidupan 

sehari-hari serta tempat untuk menampung bahan limbah yang dihasilkan (Ouyang, 1999). 

Konsumsi sumber daya alam yang berdampak pada ekosistem alam didefinisikan sebagai 

"jejak ekologis". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 :  Formula Jejak Ekologis (Rees & Wackernagel, 1996) 
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Jejak ekologis adalah jejak "kaki besar" yang merupakan beban sejumlah penduduk 

di kota-kota dan pabrik-pabrik yang diciptakan manusia (Rees, 1996). Ide analisis jejak 

ekologis adalah bahwa manusia mengkonsumsi berbagai produk,  sumber daya dan 

pelayanan untuk bertahan hidup, sehingga jumlah konsumsi setiap materinya dapat dirunut 

ke belakang sebagai lahan ekologis produktif yang menyediakan substansi primer dan 

energi. Dengan teknologi yang digunakan, secara ekologis lahan produktif wilayah yang 

mempertahankan populasi tertentu di bawah gaya hidup tertentu disebut sebagai jejak 

ekologis permintaan (EF demand). Jejak ekologis pasokan (juga dinamakan sebagai daya 

dukung ekologis) adalah ekologis luas lahan produktif yang tersedia. Jika JE permintaan 

kurang dari JE pasokan, itu berarti bahwa pola pembangunan ekonomi dan sosial 

berkelanjutan, sebaliknya, jika JE permintaan lebih besar dari JE penyediaan, pola 

pembangunan menjadi tidak berkelanjutan.  

Zona industri adalah wilayah di mana aktivitas manusia terkonsentrasi secara 

intensif dan ekosistem alam menerima banyak tekanan. Jejak ekologis zona industri dapat 

didefinisikan sebagai lahan produktif secara ekologis, yang mendukung aktivitas zona 

industri. Ekosistem adalah sistem terbuka dan pertukaran zat, energi dan informasi dengan 

sistem eksternal untuk mempertahankan taraf hidup dan kualitas kehidupan manusia. 

Dengan kata lain, lahan produktif secara ekologis untuk mempertahankan pengembangan 

zona industri termasuk pasokan yang tidak hanya dari sistem perindustrian itu sendiri, 

tetapi juga dari sistem eksternal. Akibatnya, umumnya, jejak ekologis permintaan dari zona 

industri lebih besar dari penyediaan lahan produktif secara ekologis. Dari sudut pandang ini, 
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sebuah zona ekologi industri dapat didefinisikan sebagai zona di mana jejak ekologis lebih 

kecil daripada zona yang lain dengan fungsi perindustrian normal dan kualitas hidup yang 

baik bagi warganya. Oleh karena itu, perhitungan dan analisis jejak ekologis  zona industri 

dapat digunakan untuk menilai tingkat tekanan terhadap ekosistem alam akibat aktivitas 

manusia di zona industri tersebut (Shen, 2001). 

a) Jejak ekologis Permintaan (EF Demand) 

Perhitungan jejak ekologis didasarkan pada dua hipotesis: (1) diketahuinya jumlah 

sumber daya yang dikonsumsi dan limbah yang dihasilkan; (2) sumber daya yang 

dikonsumsi dan limbah yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi lahan produktif secara 

ekologis. Oleh karena itu, Jejak ekologis dari zona industri, kota, orang atau bangsa adalah 

luas lahan yang menyediakan berbagai sumber yang memberikan dukungan kehidupan dan 

menyerap limbah manusia. 

Rumus perhitungan JE demand adalah sebagai berikut. 

 ......................................                                ..............................................  (2) 

EF adalah  jejak ekologis total, N merupakan populasi, ef adalah jejak ekologis per kapita, 

ci adalah konsumsi quatity per kapita untuk i produk, pi adalah produktivitas rata-rata untuk 

i produk, AAI adalah luas tanah bio-fisik per kapita untuk i produk, rj merupakan faktor 

setara. Karena produktivitas lahan yang subur, energi fosil, padang rumput dan hutan 

berbeda secara signifikan, diperlukan untuk memperbanyak faktor kesetaraan (berat) 

dengan luas lahan bio-produktif untuk mengubahnya menjadi lahan seragam dan sebanding 

bio-produktif, j merupakan jenis ekologis lahan produktif. Untuk perhitungan EF, terdapat 
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6 jenis lahan produktif secara ekologis, yang merupakan energi fosil tanah, lahan pertanian, 

hutan, padang, daerah built-up, dan  laut. 

(1) Lahan Pertanian 

        Lahan pertanian merupakan lahan yang paling produktif, dan biomassa yang dapat 

dihasilkan adalah yang paling besar. Menurut laporan FAO (1998), luas lahan subur rata-

rata global kurang dari 0,25 ha/kapita, apalagi luas lahan subur perkotaan juga telah 

mengalami penurunan dengan cepat. Sejumlah besar lahan pertanian subur telah dirambah 

dan berkurang terus akibat konstruksi di perkotaan sejalan dengan cepatnya roda 

pembangunan ekonomi perkotaan. Penyediaan lahan perkotaan yang subur tidak dapat 

memenuhi kebutuhan warga, sehingga mereka perlu untuk mengimpor sebagian besar 

makanan dari sistem eksternal. 

(2) Padang Rumput 

         Padang rumput adalah lahan yang cocok untuk peternakan. Saat ini ada sekitar 3,35 

milyar hektar padang rumput di seluruh dunia, dengan 0,6 ha lahan per kapita. Di daerah 

perkotaan, proporsi padang rumput adalah yang terkecil, dan kebanyakan padang rumput 

hanya untuk tempat rekreasi dan wisata. Jadi rata-rata produktivitas padang rumput di 

perkotaan jauh lebih sedikit. Pasokan produk pertanian sebagian besar berasal dari sistem 

eksternal. 

(3) Hutan 

       Hutan merupakan hutan alam atau buatan yang dapat menghasilkan kayu. Tentu saja 

hutan memiliki fungsi lain, seperti penahan angin, melindungi sumber air, memperbaiki 
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iklim mikro, dan melindungi keanekaragaman hayati. Saat ini terdapatt sekitar 3,44 milyar 

ha dan 0.6 ha/kapita di seluruh dunia.  

     (4) Lahan - energi fosil 

        Karena variasi konsentrasi CO2 sangat penting untuk kehidupan manusia, maka 

manusia harus menyediakan sejumlah lahan untuk menyerap CO2. Di daerah perkotaan, 

untuk mempertahankan kegiatan produksi dan kehidupan warganya, diperlukan sejumlah 

energi yang cukup untuk dikonsumsi dan sejumlah besar CO2 dibuang. Oleh karena itu, 

permintaan lahan energi fosil bagi warga perkotaan akan bertambah luas secara signifikan. 

(5) Area Terbangun (Built up area) 

         Mencakup semua lahan yang ditempati oleh fasilitas dan jalan diperkotaan. Sekarang 

jumlah rata-rata per kapita lahan terbangun adalah sebesar 0.03 ha. Pada umumnya 

pembangunan konstruksi menempati lahan termahal di daerah perkotaan. Meningkatnya 

pembangunan di perkotaan berarti penurunan dilihat dari aspek biomassa. 

(6) Laut 

        Laut mencakup 36,6 milyar ha di dunia, jumlah per kapita 6 ha, di mana hanya 0,5 ha 

area bio-produktif. Saat ini biomassa laut cukup besar (FAO, 1998). 

b). Jejak ekologis Pasokan (EF Supply) 

Ketika menghitung pasokan jejak ekologis (ecological carrying capacity), karena 

berbagai negara atau wilayah dengan berbagai situasi sumber daya, tidak hanya 

produktivitas berbagai jenis lahan berbeda, akan tetapi produktivitas dari jenis lahan yang 

sama juga dapat berbeda. Dalam rangka untuk mencerminkan karakter ini, faktor hasil 
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panen (yield) disertakan untuk mewakili produktivitas lahan yang berbeda-beda dari 

berbagai negara atau wilayah. Faktor hasil (yield) didefinisikan sebagai rasio dari 

produktivitas lahan suatu negara atau wilayah dengan produktivitas rata-rata global dari 

jenis lahan yang sama. Sebagai contoh, faktor hasil kesuburan tanah adalah 1,66 yang 

berarti bahwa produksi per hektar lahan ini sebanyak 1,66 rata-rata dunia. Daya dukung 

ekologis dapat dihitung dengan mengalikan luas dari setiap jenis tanah dengan kesetaraan 

yang relevan dan hasil faktor. 

Rumus perhitungan pasokan EF adalah sebagai berikut : 

.,6)1,2,3,....(jyjrj aj NNecEC === ∑          .................................................(3)
 

Keterangan : EC adalah kapasitas tercatat ekologis untuk zona industri, N merupakan 

populasi, ec adalah daya dukung ekologis per kapita, aj merupakan kawasan bio-produktif; 

rj adalah faktor kesetaraan, yj adalah faktor yield, YJ = Ylj / Ywj, Ylj adalah produktivitas 

rata-rata suatu negara atau wilayah, Ywj adalah produktivitas rata-rata global jenis j tanah. 

 

C. Perkembangan dan Penggunaan Jejak Ekologis 

Jika daya dukung lingkungan yang ‘tradisional’ didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum populasi yang mampu didukung oleh sebuah habitat, maka Wackernagel (1996) 

mendefinisikan kembali daya dukung lingkungan dalam arti ‘beban’ (load) maksimum 

yang dapat secara aman didukung oleh lingkungan, karena manusia berbeda dengan spesies 

lain yakni mampu melakukan aktivitas industrial. Oleh karenanya, daya dukung manusia 

didefinisikan sebagai rerata maksimum dari hasil sumberdaya serta limbah yang dihasilkan 
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yang mampu didukung secara permanen, tanpa mengganggu produktivitas maupun fungsi 

ekosistem tertentu. ‘Beban’ maksimum yang diakibatkan oleh aktivitas manusia merupakan 

suatu ‘fungsi’ dari (tidak hanya) populasi akan tetapi juga konsumsi per kapita, dimana 

konsumsi per kapita tersebut terus meningkat jauh lebih cepat dari pada jumlah populasi, 

akibat perkembangan teknologi dan perdagangan yang semakin moderen. Sebagai 

akibatnya, tekanan ‘beban’ terhadap daya dukung lingkungan menjadi jauh lebih besar 

dibandingkan dengan ‘beban’ akibat peningkatan populasi semata. 

Secara lebih formal dapat dikatakan bahwa jejak ekologis dari populasi tertentu 

dapat didefinisikan sebagai luas lahan produktif  dalam berbagai macam kelas : pertanian, 

peternakan, hutan, dan seterusnya yang secara kontinyu : a) menyediakan seluruh konsumsi 

sumber daya energi dan material;  dan b) menjerap seluruh limbah yang dihasilkan oleh 

populasi tersebut dengan teknologi yang tersedia. 

Konsep Jejak Ekologis ini telah banyak digunakan para peneliti di luar negeri, 

terutama guna menghitung : 

1) Wilayah (negara, provinsi, kota, kampus), 

2) Individu (perseorangan), 

3) Teknik menanam (tomat di kebun terbuka versus tomat hidroponik), 

4) Keputusan kebijakan (kereta api versus jalan raya, keputusan perencanaan kota), 

5) Keputusan dalam pembelian sesuatu (purchase decision), 

6) Lainnya (sumberdaya perairan, turisme). 
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Di dalam penelitian ini dibatasi untuk penggunaan bagi analisis jejak ekologis zona 

industri. Bagi penggunaan di sektor industri, konsep jejak ekologis biasanya diaplikasikan 

pada komunitas masyarakat sebagai lawan dari beroperasinya sebuah industri. Namun 

demikian, konsep perhitungannya tetap dapat diterapkan pada industri dan dapat digunakan 

sebagai sebuah alat evaluasi. Industri akan memperoleh manfaat dari pemahaman terhadap 

implikasi kebijakan korporat tentang jejak ekologis. Besaran jejak ekologis dapat 

menstimulasi dorongan terhadap inisiatif lingkungan guna mengurangi jejak ekologis yang 

dihasilkan oleh setiap pabrik. 

Jejak Ekologis adalah suatu cara untuk mengukur dampak lingkungan (Rees dan 

Wackernagel, 1990). Hasilnya akan  menentukan luas lahan yang dibutuhkan suatu 

populasi untuk menyediakan sumber daya dan menyerap limbah yang dihasilkan dalam 

konteks kemampuan lingkungan untuk regenerasi. Pemodelan ini berasal dari awal tahun 

1992 oleh Profesor William Rees dan Dr Mathis Wackernagel yang sekarang digunakan di 

banyak negara, di tingkat lokal maupun nasional. Penerapannya meliputi analisis kebijakan, 

pembandingan kinerja, pendidikan, peningkatan kesadaran dan pengembangan skenario. 

Pada dasarnya jejak ekologis menghitung penggunaan sumber daya terbarukan di planet 

bumi. Sumber daya tidak terbarukan hanya dicatat yang berkaitan dengan dampaknya 

terhadap kapasitas bioproduktif. Jejak ekologis mengkuantifikasi berapa banyak energi dan 

bahan baku yang digunakan, dan berapa banyak limbah padat, cair dan gas yang dihasilkan, 

dan kemudian mengubahnya ke ukuran luas tanah, gha (hektar global), yang diperlukan 

untuk memproduksi semua sumber daya tersebut dan menyerap semua limbah yang 
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dihasilkan. Menurut Barret (2001), dari perspektif bisnis/perusahaan, salah satu perdebatan 

yang muncul adalah bagaimana usaha untuk memberikan kontribusi pada tujuan 

pembangunan berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut maka analisis jejak ekologis dapat 

menunjukkan kegunaannya dalam pengukuran dan pemantauan keberlanjutan perusahaan. 

Bagi perusahaan, jejak ekologis dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi  dampak 

lingkungan yang timbul dan melalui metodologi mengubahnya menjadi dampak 

pengukuran lahan (hektar). Setelah semua dampak lingkungan dipertimbangkan dan diukur, 

jejak ekologis menjadi total luas lahan yang dibutuhkan untuk mendukung perusahaan 

dalam hal sumber daya yang dikonsumsi dan limbah yang mereka hasilkan. Sebuah analisis 

jejak ekologi dapat menyoroti seberapa dekat atau jauh sebuah perusahaan dari arah 

keberlanjutan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang memiliki dampak ekologis terbesar. 

Manfaat dari jejak ekologis adalah penggunaan pengukuran lahan yang memungkinkan 

untuk dengan mudah dipahami oleh semua yang memiliki kepentingan dan tertarik dalam 

kinerja lingkungan perusahaan.  

Hasil studi dari IIT Guwahati (2012) menyimpulkan bahwa suatu daerah produktif 

secara ekologis dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang menghasilkan sumber daya 

yang dibutuhkan oleh penduduknya serta kemampuan menyerap limbah yang dihasilkan. 

Karenanya, jejak ekologis dan daya dukung keduanya diukur dalam satuan yang sama, dan 

mereka dapat dibandingkan secara langsung. Jika jejak ekologis suatu daerah lebih besar 

dari pada daya dukung, wilayah ini mengalami "defisit ekologis" (ecological deficit). 

Sebaliknya, jika daya dukung suatu wilayah lebih besar dari pada jejak ekologisnya, daerah 
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tersebut mengalami "sisa ekologis" (ecological remainder). Pada akhir studi, penghitungan 

sumber daya untuk penentuan jejak ekologis, nilai-nilainya diubah menjadi ukuran normal 

lahan yang disebut dengan " global hektar " (gha). Menurut analisis jejak ekologis yang 

dilakukan pada tahun 1997, rata-rata lahan produktif dunia secara ekologis per orang adalah 

2 hektar tanpa mempertimbangkan area yang dibutuhkan untuk lahan konservasi. Jika luas 

lahan untuk konservasi diperhitungkan, maka angka tersebut menjadi sekitar 1,7 ha / orang. 

Jejak Ekologis adalah indikator berbasis wilayah, yang diperkenalkan oleh 

Wackernagel dan Rees (1996; lih. Rees, 1992) guna mengukur kebutuhan modal alam bagi 

kegiatan manusia. Seperti sebuah ''kamera ekologi”, Jejak ekologis memotret seberapa 

besar kebutuhan terhadap sumber daya dan asimilasi limbah yang diperlukan, langsung 

maupun tidak langsung, untuk mempertahankan gaya hidup penduduk atau 

mempertahankan ekonomi atau proses produksi. Jejak ekologis banyak digunakan untuk 

menunjukkan ke (tidak) berlanjutan pola konsumsi pada skala individu, lokal, nasional dan 

global (Folke et al. 1997; Wackernagel et al, 2002;. WWF, 2006; Rees, 2006). Pernah juga 

dibandingkan dengan indikator ekonomi (Jorgenson dan Burns, 2007) atau dikombinasikan 

dengan konsep ‘Modal Alami Costanza’ (Costanza et al., 1997) untuk akuntansi lingkungan 

(Bastianoni et al., 2007). 

Untuk menghitung Jejak Ekologis, masukan dari berbagai jenis parameter terlebih 

dahulu dikonversikan ke areal sebenarnya yang sesuai yakni ekosistem tanah / air yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya atau mengasimilasi limbah. Untuk 

memudahkan perbandingan, areal ini kemudian lebih lanjut dikonversikan menjadi setara 
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global hektar (gha) dengan cara dikonversikan dengan faktor hasil (yield) dan faktor 

kesetaraan (Monfreda et al, 2004;. Wiedmann dan Lenzen, 2007; Galli et al, 2007). Faktor 

kesetaraan (EQF) mencerminkan perbedaan produktivitas penggunaan kategori lahan, 

sementara faktor hasil (YF) menangkap perbedaan antara rata-rata produktivitas lokal dan 

global dari tipe lahan yang sama bioproduktifnya. Setiap global hektar yang dihasilkan 

merupakan standar hektar dan produktivitas-tertimbang terhadap produktivitas rata-rata 

global (Monfreda et al., 2004). 

Sesuai pasokan dengan permintaan, biocapacity adalah mitra dari Jejak ekologis. 

Biocapacity merupakan kapasitas sumber daya maksimum yang tersedia, diukur dalam 

wilayah tanah bioproduktif. Hal ini dianggap sebagai ambang batas, yang dapat digunakan 

sebagai patokan (Wackernagel dan Rees, 1996; Monfreda et al, 2004). Menurut Ecological 

footprint of Indonesia (2010), biokapasitas adalah kapasitas ekosistem untuk menghasilkan 

material-material biologi yang berguna dan kapasitas untuk menyerap material buangan 

(limbah) yang dihasilkan oleh kegiatan manusia dengan menggunakan cara pengelolaan 

dan teknologi yang dikuasai saat ini. Seperti halnya dengan Jejak ekologis, maka 

biocapacity disajikan dalam kedua ukuran (ha) atau global hektar (gha). Enam penggunaan 

lahan biasanya termasuk kategori dalam perhitungan Jejak ekologis dan biocapacity, yakni 

lahan pertanian, padang rumput, hutan, lahan energi , lahan terbangun dan lahan 

tambak/fishing ground. Menurut ketentuan dari GFN-USA dalam Guidebook to the 

National Footprint Accounts 2008, lahan penyerap karbon dianggap tidak memiliki nilai 

biokapasitas (nol), berdasarkan asumsi bahwa seluruh penyerapan karbon dilakukan oleh 



59 
 

lahan hutan, sehingga nilai biokapasitas lahan penyerap karbon adalah 0 (nol) atau 

merupakan obyek dari biokapasitas lahan hutan. Biokapasitas (BK) untuk semua kategori 

lahan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. 

BK = A  x YF x EqF  .................................................................................................. (4) 

Keterangan : BK  = Biokapasitas/biocapacity (BC) 

 A    = Luas lahan dari setiap kategori lahan 

 YF  = Yield Faktor (faktor panen) 

EqF  = Equivalence Factor (faktor ekivalensi untuk kategori lahan dimaksud) 

Guna perhitungan Jejak ekologis, digunakan data faktor panen dari GFN, tetapi Indonesia 

tidak termasuk di dalamnya, sehingga dipilih negara yang kondisi iklim dan lahannya mirip 

dengan kondisi di Indonesia (Tabel 2) 

Tabel 2 
Faktor Panen (Yield Factor) Beberapa Negara 

Yield Cropland Forest Grazing 
land 

Fishing 
Grounds 

World 
Average 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Algeria 0,3 0,4 0,7 0,9 

Germany 2,2 4,1 2,2 3,0 

Hungary 1,1 2,6 1,9 0,0 

Japan 1,3 1,4 2,2 0,8 

Jordan 1,1 1,5 0,4 0,7 

New Zealand 0,7 2,0 2,5 1,0 

Zambia 0,2 0,2 1,5 0,0 

 

Brundtland Report (1987) mengasumsikan bahwa dari jumlah total luasan biokapasitas, 12% 

diperuntukkan bagi makhluk hidup lain (selain manusia) atau untuk keanekaragaman hayati. 

Sumber : Ecological Footprint Atlas, 2010 



60 
 

Jadi jumlah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebesar 88% dari jumlah total 

biokapasitas. 

          Sebuah zona/wilayah dikatakan telah melampaui daya dukungnya apabila nilai Jejak 

ekologis lebih besar dibandingkan dengan nilai biokapasitasnya (Rees, 1996). Nilai jejak 

ekologis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai biokapasitasnya menunjukkan bahwa 

aktivitas di wilayah tersebut telah menggunakan sumberdaya alam yang lebih besar 

daripada kapasitas alam untuk menyediakannya. Defisit ekologis dapat dihitung 

menggunakan persamaan berikut. 

� � = � �  � � � � � − � �  � � � � �            ....................................................................................(5) 

Dimana :  DE = defisit ekologis 

                JE total = Jejak ekologis total 

                BK total = Biokapasitas total 

Tingkat defisit ekologis dapat diinterpretasikan menggunakan acuan yang bersumber dari 

studi yang dilakukan oleh China Council for International Cooperation on Environment 

and Development-World Wide Fund for Nature (CCICED-WWF) tahun 2006 (Tabel 3). 

Tabel 3 

Nilai Sisa dan Defisit Ekologis 

Deficit Region Reserved or Balanced Regions 

Very severe deficit (ED>2,0) Balanced regions (-0,1<ED≤0,1) 

Severe deficit (1,0<ED≤2,0) 

Moderate deficit (0,5<ED≤1,0)    Reserved regions (ED≤-0,1) 

Minor deficit (0,1<ED≤0,05) 
                       Sumber : CCICED-WWF, 2006. 
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           Meskipun lebih dari satu dekade penelitian, aplikasi dari metode Jejak ekologis 

untuk sistem industri dan pertanian masih sangat langka. Sampai hari ini, berbagai metode 

telah dianalisis seperti produksi alternatif pulp kertas (Kissinger dkk, 2006), budidaya laut 

ikan karang (Warren-Rhodes et al, 2003.), udang dan ikan nila (Kautsky dkk., 1997), 

salmon dan kerang (Tyedmers, 1992), tomat (Wada, 1993) dan tanaman kentang (Deumling 

et al, 2003). Jejak ekologis juga telah digunakan bersama dengan metode lain untuk 

mengevaluasi dampak lingkungan peternakan (Van der Werf et al., 2006) dan V. 

Niccolucci dkk; produksi susu (Thomassen dan de Boer, 2005) serta menilai daya dukung 

ekonomi dan ekologi tanaman (Cuandra dan Bjorklund, 2007). Di dalam perkembangannya, 

menurut Herva et al; (2007), aplikasi jejak ekologis untuk  menganalisis sektor ekonomi 

termasuk perusahaan (pabrik, industri) telah mulai dilakukan, karena industri/pabrik juga 

merupakan organisasi yang mengkonsumsi barang dan jasa, serta  menghasilkan limbah. 

 

D. Kelebihan dan Kelemahan Analisis Jejak Ekologis 

         Dalam rangka menuju masa depan yang berkelanjutan, penting untuk memahami apa 

arti keberlanjutan dan bagaimana hal itu dapat diukur (Wackernagel dan Yount, 1998). Dari 

berbagai indikator yang muncul selama ini yang mengukur pembangunan berkelanjutan, 

analisis jejak ekologis telah dikenal secara luas, yakni analisis yang memperkirakan 

konsumsi sumber daya dan asimilasi limbahnya pada sejumlah populasi dan didefinisikan 

ke dalam lahan produktif yang sesuai (Wackernagel dan Rees, 1996). Sebagai sebuah 

instrumen analisis yang relatif baru, Jejak ekologis memiliki beberapa kelemahan yang juga 
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diakui oleh penciptanya. Oleh karenanya selalu menerima masukan dari hasil penelitian 

berbagai pakar di seluruh dunia, dan untuk keperluan tersebut pada tahun 2003 Mathis 

Wackernagel bersama timnya telah mendirikan sebuah organisasi non profit yang berupa 

international think thank, berkedudukan di Oakland California dengan nama Global 

Footprint Network (GFN), dengan kantor cabangnya di Jenewa (Swiss) dan Brussel 

(Belgia). Berbagai masukan dan koreksi terhadap konsep jejak ekologis telah diolah 

kembali oleh GFN sehingga diharapkan dapat diperoleh formula yang maksimal. Menurut 

Bergh dan Verbruggen (1999) terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan analisis Jejak 

ekologis yakni : 

a). Kelebihan metode Jejak Ekologis 

1) Merupakan unit tunggal indikator yang memungkinkan disagregasi. 

2) Dapat diterapkan secara luas untuk berbagai program/kegiatan 

3) Dapat bersifat top down atau bottom up 

4) Berguna sebagai alat komunikasi kebijakan 

5) Metodenya terus-menerus diperbarui dan  ditingkatkan (Global Footprint Network) 

6) Dapat menunjukkan sifat modal alam yang terbatas. 

7) Menumbuhkan kredibilitas sebagai alat kebijakan 

8) Memiliki kemampuan untuk menganalisis pembangunan berkelanjutan dari konsep 

yang samar-samar ke dalam tujuan yang terukur 

9) Memungkinkan untuk digunakan dalam aplikasi praktis konsep keberlanjutan 

'Berpikir global dan bertindak lokal'. 
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b). Kelemahan metode Jejak Ekologis 

1) Analisis JE menggunakan lahan hipotetis, yang tidak mewakili penggunaan lahan 

aktual 

2) Terlalu menyederhanakan penggunaan smberdaya alam, 

3) Berresiko terjadi perhitungan ganda (double counting),  

4) Kebanyakan merupakan potret dari konsumsi sumberdaya alam, 

5) Tidak memberikan panduan kebijakan yang jelas kecuali untuk mengurangi 

konsumsi sumberdaya alam,  

6) Kadang-kadang mendasarkan pada asumsi yang meragukan. 

Terlepas dari kekurangan metode analisis jejak ekologis, penelitian ini menggunakan 

metode tersebut karena peneliti menganggap bahwa di antara metode yang lain, jejak 

ekologis merupakan metode yang paling tepat untuk  menganalisis daya dukung dan 

keberlanjutan dari Zona Industri Genuk, karena selain mudah dimengerti juga memiliki 

kemampuan untuk menganalisis pembangunan berkelanjutan dari konsep yang samar-

samar ke dalam tujuan yang terukur, dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi 

kebijakan. 

 

E.    Hubungan Jejak Ekologis dengan Daya dukung Lingkungan. 

         Daya dukung adalah istilah teknis yang mengacu pada populasi maksimum spesies 

yang dapat didukung oleh lahan atau lautan. Berbagai macam spesies dapat dengan mudah 

didefinisikan, demikian juga dengan kebutuhan konsumsi yang konsisten, sehingga daya 
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dukung untuk spesies relatif lebih mudah untuk ditentukan dan dihitung. Namun bagi 

manusia, perkiraan daya dukung membutuhkan asumsi tentang masa depan konsumsi 

sumber daya per-orang, standar hidup yang di"ingin"kan (berbeda dengan yang 

di"butuh"kan), demikian juga produktivitas biosfer, dan kemajuan teknologi. Kapasitas 

daya dukung bagi manusia dengan demikian menjadi spekulatif dan sulit untuk 

didefinisikan. 

         Analisis Jejak Ekologis menjawab pertanyaan daya dukung dari sudut pandang yang 

berbeda. Jejak ekologis tidak dapat diperkirakan secara spekulatif, tetapi lebih merupakan 

sebuah perhitungan tentang kondisi masa lalu. Jejak Ekologis tidak bertanya seberapa 

banyak orang yang dapat didukung oleh bumi, akan tetapi bertanya secara terbalik. Dengan 

mempertimbangkan kondisi masa kini dan masa lalu, jejak ekologis bertanya berapa 

banyak planet yang diperlukan untuk mendukung semua orang yang hidup di bumi pada 

waktu tertentu, pada standar kehidupan tertentu, pada bioproduksi dan teknologi tertentu. 

Analisis Jejak Ekologis merupakan penelitian ilmiah dan penghitungan yang memerlukan 

analisis terdokumentasi, serta data time series (Rees dan Wackernagel, 2001). 

 

F. Jejak Karbon (Carbon Footprint) 

          Selain jejak ekologis, dikenal juga jejak karbon (carbon footprint). Jejak karbon 

mengukur jumlah total emisi gas rumah kaca yang secara langsung dan tidak langsung 

disebabkan oleh suatu kegiatan atau diakumulasi selama tahapan proses produksi (Galli et 

al; 2012). Jejak karbon dapat digunakan untuk menghitung kegiatan individu, populasi, 
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pemerintah, perusahaan, organisasi, proses, dan sektor industri. Pendekatan berbasis 

konsumsi dalam jejak karbon dapat melengkapi pendekatan berbasis produksi yang 

diinventarisasi oleh Gas Rumah Kaca Nasional, sebagaimana disepakati di dalam Kyoto 

Protocol. Konsumsi berbasis jejak karbon selain dapat mendorong dan memfasilitasi 

kerjasama internasional antara negara berkembang dan negara-negara maju, juga membuat 

konsumen menyadari seberapa besar emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh gaya 

hidup mereka dan secara tidak langsung juga meningkatkan kesadaran di kalangan 

pemerintah dan bisnis tentang besarnya emisi. Jejak karbon tidak dinyatakan dalam satuan 

wilayah. Jumlah total gas rumah kaca diukur dalam satuan massa (kg, ton) dan tidak 

dikonversi ke dalam satuan luas (ha, m2, atau km2). Di dalam penelitian ini hanya CO2 saja 

yang dihitung, karena potensinya terhadap pembentukan Gas Rumah Kaca dan unit yang 

dipakai adalah ton ekivalen-CO2 /tahun. 

 

G. Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 

Daya dukung lingkungan atau “environmental carrying capacity” telah banyak 

didefinisikan oleh berbagai ahli dengan rumusan yang bervariasi. Menurut Gunarwan 

Sumarmo (1992), daya dukung lingkungan biasanya diekspresikan sebagai jumlah hewan 

sejenis yang dapat didukung di dalam suatu ekosistem. Daya dukung lingkungan dapat 

dilihat sebagai suatu keseimbangan. Namun demikian, daya dukung lingkungan bagi 

beberapa jenis spesies selalu berubah tergantung dari beberapa faktor yang bervariasi. Daya 

dukung lingkungan sebuah ekosistem tergantung dari 3 faktor sebagai berikut : 1) jumlah 
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sumberdaya yang tersedia di dalam ekosistem 2) jumlah penduduk, dan 3) besarnya 

sumberdaya yang dikonsumsi oleh setiap individu. 

Daya dukung dapat juga memiliki arti yang lebih luas. Misalnya sebagai jumlah 

makhluk hidup (tanaman dan hewan) yang dapat didukung oleh lahan dan air pada suatu 

waktu tertentu. Organisme lainnya akan memiliki daya dukung yang berbeda pula pada 

area yang sama. Jadi, daya dukung suatu ekosistem akan berpengaruh pada segala yang 

hidup di dalamnya. Dari hampir seluruh populasi yang hidup cenderung berfluktuasi secara 

alami di sekitar suatu tingkat/level tertentu. Dan tingkat itulah yang disebut dengan daya 

dukung lingkungan (Odum, 1967). Gambar 7. berikut ini adalah grafik dari sebuah populasi 

pada daya dukung ekosistem.  

 

Gambar 7 :  Hubungan antara meningkatnya populasi dan daya dukung lingkungan (IIT 

Guwahati, 2012) 

 

Otto Sumarwoto (1985) mendefinisikan bahwa daya dukung menunjukkan besarnya 

kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan hewan yang dinyatakan dalam 
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jumlah ekor per satuan luas lahan. Jumlah hewan yang dapat didukung kehidupannya itu 

tergantung pada biomas yang tersedia untuk makanan hewan. Dengan demikian daya 

dukung dapat dibedakan dalam beberapa tingkat, yakni daya dukung maksimum, daya 

dukung subsisten, daya dukung optimum dan daya dukung sub optimum. Yang paling ideal 

adalah pada keadaan daya dukung optimal, karena pada keadaan ini jumlah hewan lebih 

rendah dan terdapat keseimbangan yang baik antara jumlah hewan dan persediaan makanan, 

dan lingkungan tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya konsep ini dicoba diterapkan pula 

pada populasi manusia. Untuk kelompok manusia yang hidupnya masih primitif, penerapan 

konsep ini tidak mengalami masalah, karena apa yang mereka buru dan kumpulkan 

langsung dimakan dan tidak ada yang dijual untuk mendapatkan uang guna membeli 

barang-barang non-makanan. Namun dengan semakin majunya peradaban, maka konsep 

daya dukung ini semakin sulit untuk diterapkan, karena orang mulai memasukkan energi 

dari luar seperti pupuk, air irigasi, pestisida, dan lainnya, yang dapat meningkatkan daya 

dukung lingkungan. Jadi daya dukung itu sifatnya tidak statis melainkan dinamis, karena 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi. Energi yang dipakai tidak hanya dari 

daerah itu saja, tetapi dapat pula diperoleh subsidi energi dari luar sistem (impor energi). 

Selain itu, dengan kemajuan budaya berkembang pula sistem pasar sehingga dapat 

pula terjadi, suatu daerah hidupnya tidak didukung dari sektor pertanian melainkan dari 

sektor industri. Beberapa kota besar seperti Jakarta, Tokyo dan New York merupakan 

contoh sistem yang dapat mendukung kehidupan manusia pada kepadatan penduduk yang 

tinggi, walaupun tidak ada pertanian didalam kota tersebut. Jadi penerapan daya dukung 
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lingkungan pada populasi manusia haruslah dilakukan dengan hati-hati, dan pada kondisi 

yang bagaimana daya dukung tersebut dimaksudkan. 

Vitousek (1986) mencoba memperbaiki konsep daya dukung klasik ini. Ia 

mengestimasikan bahwa saat ini kegiatan ekonomi secara langsung atau tidak langsung 

telah menggunakan sebesar 40% dari hasil produksi primer tumbuhan darat, dan aktivitas 

manusia juga telah memengaruhi 60% dari hasil produksi primer secara berlebihan. Dari 

gagasan ini muncul konsep baru dengan apa yang disebut Appropriated carrying capacity 

atau konsep daya dukung yang tepat, yang didefinisikan sebagai lahan yang dibutuhkan 

untuk dapat menyediakan sumber daya alam dan mengabsorbsi limbah (waste) yang 

dibuang (Vitousek, 1986). Lahan yang dimaksudkan mungkin dapat tersedia sekarang, 

mungkin dipinjam dari masa lalu (energi fosil) atau bahkan dari masa depan. Konsep ini 

menjanjikan dapat menghitung bagian dari jumlah bioproduktivitas sebuah negara, wilayah, 

masyarakat atau bahkan rumah tangga. 

Sampai saat ini masih belum ditemukan cara yang tepat untuk menghitung “biaya 

ekologi” (ecological cost) yang ditimbulkan dari hasil produksi bahan mentah, barang 

setengah jadi dan barang jadi yang sangat besar jumlahnya, dan dapat memenuhi 

permintaan produsen dan konsumen di perkotaan. Beberapa konsep tertentu telah dapat 

membantu menggambarkan dan mulai dengan mengkuantitatifkan skala dari nilai tukar 

interregional atau internasional dari biaya lingkungan. Salah satunya adalah cara 

penghitungan “jejak ekologis” (ecological footprint) dari suatu kota, yang dikembangkan 

oleh William Rees (Rees, 1992; Wackernagel dan Rees, 1996). Penghitungan ini 
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membuktikan bahwa produksi pada areal yang sangat luas bagi kebutuhan penduduk 

dengan segala aktivitas kehidupannya sangat tergantung pada makanan, sumber terbarui 

serta kemampuan menyerap karbon yang berasal dari carbon dioksida, sebagai hasil dari 

penggunaan sumberdaya minyak bumi (fossil fuel). 

Undang-Undang nomor 32 pasal 1 angka 7 dan 8 tahun 2009 mengamanatkan 

bahwa dayadukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 

mendukung perikehidupan manusia dan  mahluk hidup lain, dan keseimbangan antar 

keduanya. Definisi tersebut mengandung makna bahwa dayadukung lingkungan hidup 

adalah kemampuan lingkungan hidup, apa yang dapat disediakan oleh lingkungan  hidup, 

bagaimana kondisinya, kualitas dan kuantitasnya,  dan distribusinya guna mendukung 

kehidupan manusia. Apabila dimanfaatkan/dieksploitasi, apakah masih tetap terjaga atau 

akan terganggukah fungsi lingkungan hidup tersebut. Agar terpenuhinya kebutuhan 

manusia, terpenuhinya kebutuhan makhluk hidup lain, terjaganya kelestarian fungsi 

ekosistem, terjaganya keanekaragaman hayati, dan  terselamatkannya manusia dan makhluk 

hidup lain dari bencana. 

        Guna menjaga fungsi-fungsi tersebut, maka diperlukan rambu-rambu di dalam 

pengelolaannya, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya secara holistik dan 

berkesinambungan, sebagaimana terlihat di dalam  Gambar  8. 
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Gambar 8 :  Tahapan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut UU 32/2009 

 

Perencanaan, meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion 

dan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (RPPLH). 

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi pencegahan, 

penanggulangan dan pemulihan 

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya 

alam, pencadangan sumber daya alam dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Pengawasan 

dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, 

wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan. 
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Penegakan Hukum, berupa sanksi administratif, penyelesaian sengketa, penyidikan 

dan pembuktian,  serta ketentuan pidana. Selanjutnya menurut Pedoman Penentuan Daya 

Dukung Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup 

2009, daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas 

penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity) 

(Gambar 9). 

Dalam pedoman tersebut telaah daya dukung lingkungan masih terbatas pada 

kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama kemampuan lahan serta ketersediaan dan 

kebutuhan akan lahan dan air, dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karenanya penentuan 

dayadukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yakni : 

1. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang; 

2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan; 

3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. 

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan dan 

sumberdaya, maka alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. 

Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dan air di suatu wilayah 

menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan 

pemanfaatan ruang. Pedoman ini menjelaskan cara mengetahui alokasi pemanfaatan ruang 

yang tepat berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan untuk pertanian yang dikategorikan 

dalam bentuk kelas dan sub kelas, sehingga dapat diidentifikasi berbagai macam 

peruntukannya. 
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Gambar 9 :  Konsep Daya dukung lingkungan 

Sumber: Kementerian Negara LH (2009) dimodifikasi dari Khanna, P. (1999) 
 

Pengertian Daya dukung, daya tampung dan daya lenting lingkungan sesuai UU 32 

tahun 2009 adalah sebagai berikut. 

a) Daya Dukung Lingkungan merupakan indikator utama pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Namun demikian sampai sekarang, konsep penting tersebut 

belum pernah diterapkan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Teori yang 

dianut sampai saat ini tentang ukuran keberhasilan pembangunan masih berpijak pada 
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besarnya PDB, PDRB, ataupun PAD, yang hanya mengukur produksi yang dihasilkan 

oleh suatu aktivitas. Ukuran itu tidak mencerminkan krisis ekologis akibat deplesi 

sumberdaya alam ataupun daya dukung lingkungan suatu negara atau daerah. Dengan 

kata lain PDB/PDRB/PAD tidak pernah berbicara tentang seberapa besar lingkungan 

masih mampu menopang aktivitas sebuah pembangunan (Hadi, 1992). Hal ini mungkin 

disebabkan karena belum dipahaminya konsep daya dukung lingkungan tersebut oleh 

para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan. Terbukti di dalam Pasal 22 ayat 2 

(d) Undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan 

bahwa di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup, namun di dalam pasal penjelasannya juga tidak memuat apa yang dimaksud 

dengan daya dukung,  bagaimana mengukurnya dan bagaimana pula konsep 

operasionalnya. Demikian pula bahwa walaupun telah ada Pedoman Penentuan Daya 

Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah tahun 2009, namun 

implementasinya juga belum tampak. 

         Rees (1996), telah mengembangkan konsep dayadukung lingkungan yang dikenal 

dengan Jejak Ekologis, yakni  “beban (load) maksimum yang secara aman mampu 

didukung oleh lingkungan”, atau “rerata maksimum dari sumberdaya dan limbah yang 

dihasilkan, dan mampu didukung secara permanen, tanpa mengganggu produktivitas 

maupun fungsi ekosistem tertentu.” Rees juga mengatakan bahwa analisis jejak 

ekologis merupakan analisis yang memungkinkan kita mengestimasi seberapa besar 
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konsumsi sumberdaya alam dan asimilasi limbah yang dibutuhkan oleh populasi 

manusia atau kegiatan ekonomi tertentu, terhadap lahan produktif yang berkaitan. Oleh 

karenanya konsep tersebut disebut sebagai “a Tool for Planning Toward 

Sustainability”. Guna menganalisis daya dukung dan daya tampung lingkungan zona 

industri Genuk akan digunakan pendekatan konsep jejak ekologis (ecological 

footprint). 

b) Daya Tampung Lingkungan.  

Ada beberapa pengertian tentang Daya tampung lingkungan yaitu : 

(1) Sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang 32  Tahun 2009 adalah 

kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi atau komponen lainnya yang 

dibuang ke dalamnya. Pelestarian daya tampung lingkungan adalah rangkaian upaya 

untuk melindungi kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi atau 

komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Konsep daya 

tampung lingkungan merupakan konsep tidak terpisahkan dari konsep dayadukung 

lingkungan. Pasal 17 ayat (2) UU 32/2009 yang menekankan, apabila hasil Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya 

tampung sudah terlampaui, maka: 1) kebijakan, rencana, dan program pembangunan 

wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan 2) Segala usaha dan/atau 

kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

tidak diperbolehkan lagi. Selain itu di dalam Pasal 19 ayat (1) juga ditekankan 

bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan 
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masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS 

dan Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan 

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

(2) Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 tahun 2003 

tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada sumber 

air yang diadopsi dari Khanna (1999), pengertian Daya Tampung Beban 

Pencemaran (DTBP) air atau Assimilative Capacity yakni kemampuan air pada 

suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa 

mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar. Daya tampung  sungai ( assimilative 

capacity ) memberikan informasi jumlah beban pencemar maksimum yang 

diperbolehkan masuk ke sungai pada kondisi target kelas air tertentu. Kapasitas 

asimilasi alami adalah kemampuan media lingkungan (tanah, air, udara) melakukan 

pemurnian diri (self purification) akibat dimasukkannya bahan pencemar (limbah), 

tetapi tidak termasuk limbah logam berat dan bahan beracun berbahaya (B3) 

(Pedoman Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). 

Kapasitas asimilasi alami dalam menampung limbah ditentukan berdasarkan beban 

pencemaran maksimum yang dapat dibuang ke lingkungan, tanpa mempengaruhi 

fungsi lingkungan, sesuai dengan peruntukannya. Kapasitas asimilasi alami menjadi 

ukuran besarnya kemampuan daya tampung lingkungan secara alami tanpa adanya 

intervensi teknologi (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). 
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(3) Self Purification air sungai, adalah kemampuan alami sungai untuk memurnikan 

dirinya terhadap pencemaran atau limbah lainnya. Hal ini dihasilkan oleh proses 

tertentu yang bekerja karena sungai bergerak dari hulu ke hilir. Mekanisme ini 

menginformasikan bahwa cairan/air akan tercemar dengan masuknya air permukaan 

dan air tanah atau melalui proses hidrologis, biologis dan kimia tertentu yang 

kompleks seperti sedimentasi, koagulasi, volatilisasi, pengendapan, atau karena 

penyerapan polutan biologis. Tingkat pemurnian diri di dalam aliran sungai 

tergantung pada faktor-faktor tertentu, beberapa di antaranya adalah: suhu, 

kemiringan sungai, kecepatan sungai, jumlah senyawa anorganik dalam arah aliran, 

keberadaan perakaran tanaman di sekitar badan air, jenis gulma air dan hewan 

perairan di sepanjang sungai memberi sumbangan dalam memperbaiki kualitas air 

sungai (Ifabiyi, 2008). 

(4) Total Maximum Daily Loads (TMDL) atau Total Allowable Pollution Load (TAPL) 

adalah  besarnya beban pencemar yang diperbolehkan masuk ke dalam suatu 

sumber air tanpa mengakibatkan sumber air tersebut tercemar. Beberapa faktor yang 

menentukan DTBP sumber air antara lain adalah kondisi hidrologi dan morfologi 

sumber air termasuk kualitas air dari sumber air yang ditetapkan DTBP nya. Faktor 

lain yang juga menentukan adalah kondisi iklim sumber air seperti suhu udara, 

kecepatan angin dan kelembaban udara, baku mutu air atau kelas air untuk sungai 

dan muara atau baku mutu air dan kriteria status tropik air bagi sungai, situ, danau 

dan waduk. Selain itu juga jenis beban pencemar sumber tertentu/point source, dan 
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beban pencemar sumber tak tentu/non-point source, serta karakteristik dan perilaku 

zat pencemar yang dihasilkan oleh sumber pencemar. Faktor pemanfaatan atau 

penggunaan sumber air dan faktor pengaman (margin of safety) yang merupakan 

nilai ketidakpastian dalam perhitungan DTBP. Ketidakpastian tersebut bersumber 

dari tidak memadainya data dan informasi tentang hidrolika dan morfologi sumber 

air, juga kurangnya pengetahuan mengenai karakteristik dan perilaku zat pencemar. 

Ketiga pengertian daya tampung lingkungan tersebut memiliki arti yang hampir sama. 

Definisi yang pertama menekankan pada ‘kemampuan lingkungan’ untuk menyerap limbah, 

pengertian yang ke dua fokusnya adalah pada ‘kemampuan airnya’ untuk menerima beban 

limbah, dan definisi ketiga menitik beratkan pada ‘besarnya beban limbah’ yang 

diperbolehkan masuk ke dalam air.  Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

pengertian ke (2) : daya tampung lingkungan (assimilative capacity) menurut Kepmen LH 

nomor 110 tahun 2003 yaitu jumlah beban pencemar (timbulan limbah cair maksimum) 

yang diperbolehkan masuk ke sungai pada kondisi target kelas air tertentu. Beban cemaran 

per hari dapat dirumuskan sebagai berikut :  

BPM = (Cm)j x Dm x A x f                    ..............................................................................(6) 

Keterangan: 

BPM  =  beban pencemaran maksimum 

(Cm)j =  kadar maksimum unsur pencemar-j, dinyatakan dalam mg/l 

Dm    =  debit limbah cair maksimum(m3/detik/Ha) 

A       =   luas lahan kawasan yang terpakai, dinyatakan dalam hektar (Ha) 
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f         =  faktor konversi, yaitu dari m3/det x mg/l menjadi kg/hari  

                        1 kg                        24 x 3600 detik       
        =       -------------------   x    ---------------------  =    0,086 
                  1.000.000 mg                     hari 
                                                                        
         Perkiraan daya tampung beban pencemaran dapat dilakukan dengan cara sederhana, 

yaitu dengan persamaan neraca massa sebagai berikut. 

 

  Daya tampung (beban cemaran) = Beban cemaran (sesuai BM) – Beban cemaran (terukur) .......7) 
                   (kg/hr)                                     (kg/hr)                               (kg/hr) 

         

             Menurut Kepmen LH nomor 110/2003 tentang Pedoman penetapan daya tampung 

beban pencemaran air pada sumber air, terdapat beberapa cara untuk menghitung daya 

tampung beban pencemaran, yakni dengan metoda Neraca Massa, Metoda Streeter-Phelps 

dan metoda QUAL2E. Dari ketiga metoda tersebut, QUAL2E merupakan program 

pemodelan kualitas air sungai yang sangat komprehensif dan paling banyak digunakan saat 

ini. Manfaat yang dapat diambil dari pemodelan ini adalah : 

1) mengetahui karakteristik sungai yang akan dimodelkan dengan membandingkan 

data yang telah diambil langsung dari sungai tersebut. 

2) mengetahui kelakuan aliran sepanjang sungai bila terdapat penambahan beban dari 

sumber-sumber pencemar baik yang tidak terdeteksi maupun yang terdeteksi. 

3) dapat memperkirakan pada beban berapa limbah suatu industri dapat dibuang ke 

sungai tersebut agar tidak membahayakan mahluk lainnya sesuai baku mutu 

minimum. 
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         Model kualitas air adalah suatu penyederhanaan dan idealisasi dari suatu mekanisme 

badan air yang rumit (fenomena kimia, fisika, biokimia dan mekanisme proses transport air ) 

sebagai media pembawa dan pelarut secara simultan. USEPA (United States Environmental 

Protection Agency) telah  mengembangkan Model QUAL2E,  sebagai alat untuk 

melakukan analisis TDMLs ( Total Daily Maximum Loads ) pada badan air sungai. 

Analisis TDMLs ini telah diadopsi oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada 

Sumber Air. Pada Lampiran III keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan  

dengan jelas penggunaan Model QUAL2E untuk memperkirakan daya tampung beban 

pencemaran air pada sumber air. 

Daya Lenting Lingkungan menunjukkan kemampuan suatu sistem di dalam lingkungan 

untuk pulih setelah ia terkena gangguan (Sumarwoto, 1985). Semakin cepat sistem pulih, 

dan semakin besar gangguan yang dapat ditanggungnya, semakin tinggi daya lenting sistem 

tersebut. Namun menurut Sumarwotto (1987), di dalam pembangunan, daya lenting tidak 

selalu dikehendaki, karena pembangunan pada hakekatnya adalah ‘gangguan’ terhadap 

suatu sistem, dalam arti sistem itu akan dirubah, dengan tujuan dan rencana tertentu, agar 

sistem itu berubah ke keseimbangan lain yang mempunyai mutu lingkungan yang lebih 

tinggi. Namun demikian, konsep daya lenting tetap penting di dalam pembangunan, karena 

memiliki arti adaptif. Sehingga sistem memiliki kemampuan untuk mengadaptasikan diri 

terhadap gangguan. Dengan sifatnya yang adaptif, sistem dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya.  
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Ada 2 (dua) komponen di dalam daya lenting lingkungan yaitu: 

(a) Kemampuan untuk menyerap atau menahan dampak tekanan/stres (resistance) , dan 

(b) Kemampuan untuk pulih (recovery) 

Daya lenting lingkungan berkorelasi positif dengan daya tampung lingkungan. Semakin 

besar daya tampung lingkungan, menyebabkan daya lenting menjadi semakin besar. 

 

G.1. Macam dan Jenis Daya Dukung Lingkungan 

Konsep Daya dukung telah dijabarkan menjadi 4 klasifikasi primer oleh sejumlah 

kelompok peneliti. Di sini digunakan skema klasifikasi Shelby dan Heberlein (1998). 

1. Daya dukung ekologis, mengacu pada dampak yang dapat didukung oleh suatu 

ekosistem tertentu. Misalnya untuk perhitungan dampak terhadap satwa liar, vegetasi,  

air, dan tanah. 

2. Daya dukung lingkungan sosial, menjelaskan jumlah maksimum orang yang dapat 

menggunakan area tertentu tanpa mengurangi kenyamanan bagi diri mereka sendiri dan 

orang lain. Termasuk parameter seperti jumlah pertemuan dengan kelompok lain 

selama jangka waktu tertentu atau jumlah ruang yang dibutuhkan dalam sebuah pantai 

yang ramai. Kapasitas sosial seringkali merupakan jenis daya dukung yang paling sulit 

untuk dihitung kapasitasnya, karena kesulitan di dalam mengembangkan standar 

evaluatif. 
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3. Daya dukung lingkungan fisik mengacu pada sejumlah orang atau kelompok tertentu 

yang dapat didukung pada area atau lahan tertentu. Jenis kapasitas fisik sering 

memerlukan batas terpisah untuk luas lahan yang mungkin dianggap lebih rentan. 

4. Daya dukung fasilitas, menggambarkan keterbatasan fasilitas fisik seperti ukuran 

tempat parkir, jumlah toilet, atau rasio antara pengunjung dan staf. 

Di dalam penelitian ini yang akan dipergunakan adalah daya dukung ekologis, mengacu 

pada aktivitas  industri di sebuah zona industri,  yang dapat didukung oleh ekosistem, 

dilihat dari aspek lahan, air, energi dan kapasitas asimilasi limbahnya. 

 

G.2. Perkembangan Konsep dan Manfaat Daya Dukung dan Daya 

Tampung Lingkungan 

Meadows (1972), mendefinisikan daya dukung lingkungan sebagai jumlah populasi 

yang mampu di dukung oleh sebuah habitat tertentu. Konsep tersebut  pada awalnya 

diterapkan  pada populasi  atau sistem  sumberdaya sederhana, seperti misalnya sejumlah 

sapi atau kambing yang dapat dipelihara pada areal peternakan atau padang rumput 

tertentu, tanpa mengganggu produktivitas dari lahan tersebut. Ketika konsep tersebut 

diaplikasikan pada populasi manusia, maka konsep ini menjadi lebih kompleks dan kurang 

relevan, mengingat bahwa manusia mampu untuk meningkatkan daya dukung melalui 

teknologi dan perdagangan, dengan cara mengimpor sumberdaya yang  langka atau tidak 

dimilikinya ataupun dengan mengurangi species lain yang menjadi saingannya. 
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Sebagai hasilnya, Rees (1996) mendefinisikan kembali daya dukung dalam arti 

beban maksimum yang dapat secara aman didukung oleh lingkungan, karena manusia 

berbeda dengan spesies yang lain yakni mampu melakukan aktivitas industrial. Oleh 

karenanya, daya dukung manusia didefinisikan sebagai rerata maksimum dari penggunaan 

sumberdaya alam serta limbah yang dihasilkan yang mampu didukung secara permanen, 

tanpa mengganggu produktivitas maupun fungsi ekosistem tertentu. 

Kemajuan teknologi dan inovasi biasanya dimaksudkan untuk meningkatkan 

kapasitas daya dukung melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien, yang 

memungkinkan bumi mendukung jumlah populasi dengan standar material yang lebih 

besar, atau jumlah penduduk yang lebih besar dalam standar materi yang ada sekarang. 

Namun demikian, tambahan efisiensi biasanya meningkatkan konsumsi melalui 

kesempatan tambahan, seperti bahan bakar yang murah, harga murah, dan peningkatan 

pendapatan. Oleh karenanya, kemajuan teknologi secara tidak langsung mengurangi daya 

dukung melalui agregat konsumsi. Perubahan ekologis dalam bentuk ozon yang berlubang, 

hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya pasokan air tanah, kerusakan hutan, dan 

hilangnya keragaman hayati, merupakan bukti langsung bahwa agregat konsumsi manusia 

telah melebihi kapasitas daya dukung ekosistem alam. Sebagaimana telah dinyatakan oleh 

Rees (1996), bahwa daya tahan maksimal yang dapat didukung oleh sebuah sistem yang 

kompleks, tergantung dari jumlah masukan dan wadah penerima limbah (sinks), serta 

dibatasi oleh variabel tunggal yakni pasokan terpendek. 
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Konsep daya dukung lingkungan, mudah diterapkan bagi species lain, akan tetapi 

tidak dapat digunakan untuk populasi manusia, sebagaimana dikatakan Rees (1996), karena 

manusia memiliki perbedaan besar yakni memiliki perilaku, teknologi serta menghasilkan 

limbah. Jumlah maksimum manusia yang dapat ditampung kemungkinan besar tidak 

optimum, karena konsumsi biologi dan industri pada manusia dapat mendukung kehidupan 

manusia. Dampak lingkungan total yang disebabkan oleh populasi manusia, dapat dihitung 

menggunakan rumus IPAT (Ehrlich dan Holdren, 1974): 

tersebut.kemakmuranmenunjangyangteknologiakibatKerusakanT

;kemakmuranTingkatA

Populasi;P

limbah;menyerapuntuk

alamkemampuandanalamdayasumberterhadappopulasiDampakI

:Notasi

...(8)................................................................................T.........API

=

=

=

=

××=

 

Jadi, pengurangan dampak akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan hanya dapat 

dicapai dengan cara membatasi jumlah manusia, membatasi kekayaan yang dihasilkan atau 

dengan memperbaiki teknologi yang dapat mengurangi energi dan materi yang digunakan 

pada proses produksi. 

Selanjutnya Odum (1971) menegaskan bahwa daya dukung lingkungan merupakan 

jumlah populasi organisme yang kehidupannya dapat didukung oleh suatu 

kawasan/ekosistem. Sementara Caughley (1979) membedakan antara dua tipe daya dukung, 

yaitu daya dukung ekologi dan daya dukung ekonomi. Daya dukung lingkungan dimaknai 

sebagai kapasitas maksimum lingkungan yang dapat memikul beban yang ada (Catton 
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1986). Dan Rees (1996) menyatakan bahwa daya dukung ekologis merupakan landasan 

bagi optimalisasi habitat dalam menghasilkan produksi. Daya dukung dapat berubah sesuai 

dengan asupan manajemen dan teknologi. Atas dasar ini dapat dimengerti pendapat bahwa 

daya dukung lingkungan bukanlah suatu konsep atau formula keilmuan untuk mendapatkan 

suatu angka. Batasan-batasannya hendaklah dipandang sebagai suatu arahan. Batasan-

batasan tersebut seharusnya dengan hati-hati digunakan dan dimonitor serta dipadukan 

dengan standar lainnya. Daya dukung tidaklah tetap, melainkan berkembang sesuai dengan 

waktu, perkembangan serta dapat dipengaruhi oleh teknik-teknik manajemen dan 

pengontrolan (Saveriades, 2000). Daya dukung suatu wilayah tidak bersifat statis (a fixed 

amount), tetapi bervariasi sesuai dengan kondisi biogeofisik (ekologis) wilayah termaksud 

dan juga kebutuhan (demand) manusia akan sumber daya alam dan jasa lingkungan (goods 

and services) dari wilayah tersebut. Daya dukung suatu wilayah dapat menurun akibat 

kegiatan manusia maupun kekuatan alamiah (natural forces), seperti bencana alam, atau 

dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui pengelolaan atau penerapan 

teknologi. Misalnya, produktivitas tambak udang yang hanya mengandalkan alam tanpa 

teknologi (tradisional) adalah sekitar 200 kg/ha/tahun. Akan tetapi, dengan penerapan 

teknologi pengelolaan tanah dan air, manajemen pemberian pakan produktivitas dapat 

meningkat 6 ton/ha/tahun (Widigdo, 2004).  

Manfaat dari dikembangkannya konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan, 

antara lain yaitu sebagai masukan dalam proses perencanaan, sekaligus dapat digunakan 

sebagai indikator kinerja kunci dalam perencanaan pembangunan. Selain itu sering 
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digunakan pula sebagai indikator keberlanjutan atau ketidakberlanjutan dari suatu proses 

pembangunan. Konsep dayadukung juga dapat digunakan sebagai indikator bersama untuk 

mengevaluasi keberlanjutan atau ketidakberlanjutan dari suatu kegiatan pembangunan. 

Selanjutnya, konsep tersebut juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan 

kuota pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan ruang, dan  dapat digunakan 

sebagai alat kendali pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan ruang. 

 

G.3. Daya Dukung Lahan 

Peranan Geomorfologi dalam evaluasi lahan merupakan salah satu sumberdaya 

alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Lahan sendiri didefinisikan 

sebagai suatu daerah di permukaan bumi yang memiliki sifat-sifat agak tetap atau 

pengulangan sifat-sifat dari biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah daerah tersebut, 

termasuk atmosfer, tanah, geologi, geomorfologi, hidrologi, tumbuhan dan binatang dan 

merupakan hasil aktivitas manusia di masa lalu maupun di masa kini, perluasan sifat-sifat 

ini mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia di masa kini maupun 

masa yang akan datang (FAO, 1998). 

Komponen yang akan mendukung suatu lahan meliputi faktor iklim, relief, tanah, 

hidrologi, vegetasi, aktivitas manusia di masa lampau dan masa sekarang. Dalam konteks 

penentuan lokasi suatu kawasan industri, peranan gatra fisik lahan sangat dominan. 

Manajemen gatra fisik lahan yang sebaik mungkin akan sangat membantu lancarnya proses 
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penentuan lokasi karena adanya integrasi aspek-aspek pendukung yang saling berkaitan 

(Sunarto dan Worosuprodjo S, 1996). 

Peranan satuan bentuk lahan penting artinya karena gatra fisik yang berperanan 

memiliki aspek saling ketergantungan dan saling berhubungan keberadaan dan prosesnya. 

Satuan bentuk lahan sendiri diklasifikasikan berdasarkan homogenitas asal proses fisik 

yang menyebabkannya. Tentang bentuk lahan itu sendiri Van Zuidam (1979) memberikan 

batasan sebagai kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alami yang 

mempunyai julat karakteristik fisikal dan visual dimanapun bentuk lahan itu dijumpai. 

 

G.4. Evaluasi Kesesuaian Lahan 

            Kesesuaian lahan diartikan sebagai penggambaran tingkat kecocokan sebidang 

lahan untuk penggunaan tertentu. Tingkat kesesuaian lahan ditunjukkan oleh kelas-kelas 

kesesuaian yang diperoleh dari hasil penilaian antara atribut lahan terutama sifat-sifat fisik 

dengan persyaratan penggunaan lahan dalam hal ini zona industri. Dari pengertian tersebut 

maka evaluasi kesesuaian lahan untuk zona industri merupakan proses untuk menentukan 

tingkat kecocokan potensi sumberdaya lahan di daerah penelitian untuk dapat digunakan 

sebagai zona industri (Sitorus, 1985). Metode evaluasi lahan yang akan digunakan untuk 

menilai kesesuaian lahan zona industri selain mensyaratkan kondisi topografi dan kondisi 

geologi juga harus dipertimbangkan mengenai ancaman banjir, drainase, ukuran butir tanah, 

sebaran bahan kasar, dan kapasitas kembang kerut tanah. Selain itu, parameter umum yang 

diperlukan bagi pendukung zona industri antara lain kedalaman air tanah, permeabilitas, 
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sebaran bahan kasar, dan ukuran butir tanah. Pertimbangan kesesuaian untuk berbagai 

aspek pendukung kawasan industri tersebut berkaitan sangat erat dengan rencana 

pengelolaan limbah dalam zona industri yang akan didirikan. Dalam evaluasi kesesuaian 

untuk bangunan dimasukkan persyaratan-persyaratan yang mendukung berdirinya seluruh 

bangunan industri baik bangunan gedung, pabrik, pergudangan, kantor, maupun bangunan 

fasilitas zona industri, akan tetapi masih belum dilengkapi dengan kesesuaian aspek-aspek 

pendukung bangunan industri lainnya seperti lokasi genangan limbah cair dan limbah padat. 

Masing-masing aspek pendukung tersebut memiliki persyaratan dan parameter sendiri. 

Parameter dalam kesesuaian untuk bangunan meliputi kemiringan lereng, longsor lahan, 

ancaman banjir, daya dukung tanah, drainase, erosi, ukuran butir tanah, nilai COLE, 

sebaran bahan kasar. Parameter-parameter tersebut digunakan dengan mendasarkan pada 

sintesa beberapa sumber antara lain petunjuk teknis evaluasi lahan untuk permukiman 

(Sutikno dan Hardoyo, 1996). Evaluasi lahan untuk zona industri sebagai salah satu ilmu 

terapan memberikan keleluasan pada penggunanya untuk mengorganisasi berbagai gatra 

lahan yang berperanan dan menentukan dalam pemilihan lokasi zona industri. Dalam hal 

ini faktor yang cukup berpengaruh adalah penentuan parameter-parameter lahan yang harus 

diukur, diatur, dan dianalisis sebagai bahan masukan untuk menentukan lokasi yang sesuai 

bagi zona industri. Tinjauan fisiografis terhadap Kecamatan Genuk secara sekilas memang 

sangat mendukung untuk pendirian berbagai macam bangunan termasuk bangunan industri. 

Daerah tersebut secara umum merupakan dataran aluvial yang terbentuk dari DAS Babon 

dengan kemiringan yang datar. Demikian pula kondisi geologisnya diperkirakan cukup 
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stabil. Namun analisis penentuan zona industri tidak hanya mencakup tentang bangunan-

bangunan industri saja, melainkan juga aspek pendukungnya antara lain parit limbah cair, 

dan limbah padat. Oleh karena itu aspek penggunaan lahan juga menjadi faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam penilaian parameter lahan. Didasari pemikiran tentang berbagai 

latar belakang tersebut, muncul gagasan untuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian 

lahan untuk kawasan industri di Kecamatan Genuk dengan berbagai parameter yang harus 

dipenuhi agar keberadaan industri tersebut berkelanjutan. 

 

H. Pergeseran Paradigma: Manajemen Ecocentric dalam Ekosistem 

Industri 
 

       Menurut Shrivastava (1995), jika sebuah organisasi industri harus berfungsi secara 

efektif untuk mengatasi degradasi lingkungan yang melekat dalam risiko masyarakat, maka 

industri tersebut membutuhkan orientasi manajemen baru, yang berfokus dan terpusat pada 

teknologi dan lingkungan, yakni yang tidak memperlakukan risiko sebagai eksternalitas 

tetapi memperlakukan risiko sebagai masalah inti manajemen. Memindahkan  risiko ke titik 

pusat teori dan praktek organisasi dapat dicapai dengan berbagai cara, antara lain dengan 

pendekatan manjemen ecocentric. Pendekatan di sini adalah untuk mengadopsi perspektif 

stakeholder yang menanggung risiko paling besar dari kegiatan industri, yakni sumberdaya 

alam. Karena alam merupakan dasar untuk semua kehidupan, dan kesejahteraan manusia 

tergantung padanya. Paradigma manajemen ecocentric bertujuan untuk membantu 

menciptakan visi ekologis hubungan antara industri dan lingkungan yang berkelanjutan. 
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          Konsepsi organisasi ecocentric didasarkan pada saling ketergantungan antara 

lingkungan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, konsep ekosistem industri disejajarkan 

dengan ekosistem alami, yang merupakan jaringan organisme yang saling terhubung satu 

sama lain dengan lingkungan yang memberi dan menerima sumber daya untuk bertahan 

hidup. Misalnya, dalam ekosistem laut, ikan besar memakan ikan kecil, ikan kecil 

memakan serangga, dan serangga memakan gulma dan plankton. Produk fotosintesis alam, 

limbah ikan dan serangga berfungsi sebagai makanan gulma, plankton, dan habitat ikan. 

Pengaturan ini merupakan ekosistem yang mandiri, dinamis dan seimbang. Ekosistem 

industri berusaha untuk meniru ide ekosistem alam. Secara konseptual, terdiri dari jaringan 

organisasi yang bersama-sama berusaha untuk meminimalkan kerusakan lingkungan 

dengan mendaur-ulang limbah masing-masing dan produk sampingannya, dengan berbagi 

dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam (Allenby, 1993; Ayres & Simonis, 1992 

dalam Shrivastava, 1995). Memasukkan organisasi sebagai komponen ekosistem industri 

dan menciptakan organisasi sebagai bagian dari ekosistem bio-regional merupakan 

perubahan mendasar dalam lingkup operasional, strategi, biaya, struktur, lokasi, dan praktik 

manajemen. 

 

H.1.  Etika Manajemen Tradisional versus Ecocentric dalam Pengelolaan 

Industri 
 

            Shrivastava (1995) menyatakan bahwa paradigma manajemen ecocentric berfokus 

pada manajemen organisasi yang berdampak pada alam. Hasilnya akan menyelaraskan 

organisasi dengan lingkungan alam. Penyelarasan ini melibatkan pandangan yang berbeda 
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dari tujuan organisasi, nilai-nilai, produk, dan sistem produksi serta organisasi, lingkungan, 

dan fungsi bisnis. Tabel 4 merangkum perbedaan utama antara paradigma manajemen 

tradisional dan ecocentric. Nilai-nilai yang bersifat dikotomis ditunjukkan oleh dua kolom 

pada Tabel 4 yang merupakan artefak analitis. Paradigma ecocentric bertujuan menciptakan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi 

semua organisasi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai ecocentric dan 

postpatriarchial yang cenderung mencari kebebasan terhadap semua jenis dominasi. Nilai-

nilai yang menolak dominasi manusia atas alam. Mereka menghargai pentingnya intuisi dan 

pemahaman atas rasionalitas ilmiah.  

             Konsekuensi tindakan manajemen ecocentric berkembang di semua aspek 

organisasi meliputi misi, input, throughput, dan output mereka. Manajemen ecocentric 

berusaha menghasilkan produk-produk yang bersahabat dengan lingkungan melalui desain, 

kemasan, dan penggunaan material. Hal ini mendorong proses produksi yang hemat energi, 

sumber daya, efisiensi dan teknologi produksi yang tepat. Di dalam manajemen organisasi 

ecocentric menyediakan pekerjaan yang bermakna, memiliki desentralisasi pengambilan 

keputusan yang partisipatif, kesenjangan penghasilan yang kecil di kalangan karyawan, dan 

memiliki struktur non-hierarkis. Mereka membangun hubungan yang harmonis antara alam 

dan lingkungan, berusaha untuk memperbaharui secara sistematis sumber daya alam dan 

meminimalkan limbah dan polusi. Semua fungsi bisnis mengasumsikan peran yang lebih 

terpusat. Pemasaran bertujuan untuk mendidik konsumen tentang tanggung jawab, bukan 

mempromosikan konsumsi secara terbatas. Keuangan bertujuan untuk meraih keuntungan 
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jangka panjang dan pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan keuntungan jangka pendek. 

Akuntansi berusaha untuk memasukkan biaya sosial dan lingkungan pada produksi dan 

bukan biaya eksternalitas. Manajemen berusaha untuk memberikan pekerjaan yang berarti 

dan kondisi kerja yang aman, bukan semata-mata dengan pikiran mengejar produktivitas 

tenaga kerja. Penyelarasan strategi organisasi, sistem, struktur, dan proses ini sangat 

difasilitasi oleh visi bersama. Dalam perusahaan ecocentric, misi dan visi tersebut termasuk 

komitmen perusahaan untuk : 

1. Meminimalkan penggunaan sumberdaya alam baru (virgin materials) dan bentuk energi 

yang tak terbarukan. 

2. Mengurangi emisi dan limbah. 

3. Meminimalkan biaya siklus hidup produk dan jasa. 

Tabel  4. 

Manajemen Tradisional versus Ecocentric 

Manajemen Tradisional    Manajemen Ecocentric 

Tujuan: 

§ Pertumbuhan ekonomi & keuntungan 

Kesejahteraan bagi Pemegang Saham 

Nilai: 

§ Antroposentris 

§ Rasionalitas & dikemas ilmu pengetahuan 

§ Nilai-nilai patriarkis                                           

Produk: 

§ Dirancang untuk fungsi, gaya & harga 

§ Boros kemasan    

Sistem Produksi: 

§ Boros sumber daya & energi intensif 

§ Efisiensi teknis 

 

                             

§ Keberlanjutan dan kualitas hidup 

§ Kesejahteraan bagi stakeholder 

 

§ Biocentric atau ecocentric 

§ Intuitif dan pengertian 

§ Nilai feminis post-patriarkal 

 

§ Dirancang untuk lingkungan 

§ Ramah lingkungan 

 

§ Hemat sumber daya & energi                     

§ Efisiensi lingkungan 
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Manajemen Tradisional    Manajemen Ecocentric 

Organisasi: 

§ Struktur hirarkis  

§ Keputusan top-down  

§ Sentralisasi otoritas   

§ Kesenjangan penghasilan tinggi                      

Lingkungan: 

§ Dominasi atas alam 

§ Lingkungan dikelola sebagai sumber 

daya melimpah 

§ Polusi dan limbah adalah eksternalitas 

Fungsi Bisnis: 

§ Pemasaran bertujuan untuk   

meningkatkan konsumsi 

§ Keuangan bertujuan untuk 

memaksimalkan pertumbuhan jangka 

pendek                              

§ Akuntansi berfokus pd biaya 

konvensional 

§ Manajemen sumber daya manusia  

bertujuan  meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja                                                                                                                 

 

§ Struktur non-hierarkis 

§ Pengambilan keputusan partisipatif 

§ Desentralisasi kewenangan  

§ Kesenjangan penghasilan rendah 

 

§ Harmoni dengan alam 

§ Sumberdaya alam dianggap sangat ketat 

& terbatas  

§ Polusi/ limbah dikurangi & didaur ulang                                     

 

 

§ Pemasaran untuk pendidikan konsumen  

§ Keuangan untuk laba jangka panjang 

yang berkelanjutan 

§ Akuntansi berfokus pada biaya 

lingkungan 

§ Manajemen sumber daya manusia 

bertujuan membuat pekerjaan lebih 

bermakna dan tempat kerja yang aman / 

sehat.                                                                                                                                

Sumber : Shrivastava, 1995.12 

 

Input. Manajemen ecocentric meminimalkan penggunaan bahan baru (virgin material) dan 

energi tak terbarukan, melalui upaya (a) konservasi energi dan material, (b) 

memaksimalkan pemanfaatan bahan daur ulang dan energi terbarukan, dan (c) 

mengimbangi konsumsi dengan pengisian kembali (replenishment). 

Throughput. Manajemen ecocentric berusaha mengurangi emisi, limbah, bahaya di tempat 

kerja, dan risiko kecelakaan. Proses produksi bertujuan mencapai "zero discharge” dan 

"risiko nol ". Tujuan ini terfokus pada upaya ke arah minimalisasi limbah. 
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Output. Pilihan produk dan desain memiliki implikasi penting bagi lingkungan. 

Manajemen ecocentric melihat limbah sebagai masalah lingkungan sekaligus sebagai 

peluang bisnis, sehingga berusaha untuk meminimalkan dan mengolah limbah dengan cara 

yang paling tidak berbahaya bagi lingkungan, meliputi pengurangan limbah, penggunaan 

kembali, dan daur ulang (reduce, reuse, recycle). 

 

H.2. Pengelolaan Zona Industri Genuk 

         Berdasarkan pendapat tersebut, pengelolaan Zona Industri Genuk termasuk ke dalam 

kategori manajemen ‘manusia-sentris’ (anthropocentric). Antroposentrisme adalah 

pandangan manusia terhadap lingkungan alam yang menempatkan kepentingan manusia 

dipusatnya dan menolak keberadaan nilai-nilai intrinsik alam, yang melahirkan sikap dan 

perilaku eksploitatif terhadap alam. Pendekatan pengelolaan lingkungan yang selama ini 

dilakukan di Zona Industri Genuk masih bertumpu pada pendekatan top down dan 

pendekatan kepada masyarakat secara sangat terbatas. Kedua pendekatan tersebut belum 

dapat merespon kompleksitas persoalan lingkungan di Zona Industri Genuk. Pengelolaan 

Zona Industri Genuk diharapkan lebih berpandangan ‘ecocentric.’ Ecocentrism berasal dari 

bahasa Yunani: oikos, "rumah" dan kentron, "pusat" adalah istilah yang digunakan dalam 

filsafat politik ekologi untuk menunjukkan sistem nilai yang berpusat pada alam (nature 

centered), sebagai lawan dari sistem nilai yang berpusat pada manusia (human centered). 

Karena zona industri dianggap memiliki arti penting sebagai salah satu sumber pemasukan 

Pemerintah Daerah, sebagai  tempat penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat yang ada 
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disekitarnya sehingga membantu mengurangi pengangguran serta meningkatkan 

pendapatan daerah (PAD), oleh karenanya perlu dikelola secara baik dan benar. Penekanan 

utamanya adalah pada perlindungan ekosistem, bukan hanya bagi kepentingan keuntungan 

ekonomi semata, akan tetapi juga bagi keberlanjutan aktivitas di zona industri tersebut 

(mutual interest). Dengan sistem nilai ecocentric diharapkan pengelolaan Zona Industri 

Genuk dapat lebih hemat sumberdaya alam dan energi, serta memperhatikan kapasitas 

lingkungan alam dalam mengasimilasi limbah industri, sehingga dapat terjamin 

keberlanjutan aktivitasnya. 

 

H.3. Teori  Kutub Pertumbuhan (Growth Pole) 

          Strategi kutub pertumbuhan (growth pole) disebut juga strategi pembangunan dari 

atas dalam arti geografis (dari pusat ke pinggiran atau centre-periphery development). 

Strategi pembangunan dengan pusat pertumbuhan ini telah banyak diadopsi oleh negara-

negara berkembang seperti Thailand, Malaysia, Filipina, termasuk Indonesia, selain 

ditujukan untuk mengantisipasi disparitas antar daerah, juga untuk mengatasi kemiskinan 

dan keterbelakangan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Francois Perroux (1950), 

seorang ekonom Perancis yang memandang pusat pertumbuhan sebagai refleksi kegiatan 

industri yang memiliki jaringan dari hilir ke hulu (Hadi, 2005). Teori kutub pertumbuhan 

didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah di negara-negara berkembang dapat 

menginduksi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan investasi besar-besaran 

dalam industri padat modal dalam jumlah besar di pusat-pusat perkotaan atau ibukota 
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regional. Pertumbuhan ini diharapkan akan menyebar ke daerah pedesaan (Rondinelli, 1983; 

Unwin, 1989). Teori kutub pertumbuhan didukung oleh keyakinan bahwa "kekuatan pasar 

bebas" memberikan kondisi pembangunan melalui keberadaan "efek menetes ke bawah 

(trickle down effect)" yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai kekuatan ekonomi, 

menciptakan siklus positif yang menyebarkan pertumbuhan ekonomi dari kota ke desa. 

Teori kutub pertumbuhan terkait dengan "perencanaan top-down" dengan sistem 

perencanaan terpusat, dan dalam menanggapi permintaan eksternal dan impuls inovasi, 

sangat berinvestasi pada "teknologi tinggi" yakni pembangunan industri perkotaan (Stöhr 

dan Taylor, 1981). Sejalan dengan itu, Boudeville (1972) dalam Hadi (2005) memperluas 

konsep Perroux dengan memperkenalkan konsep aglomerasi industri di daerah-daerah yang 

potensial sebagai mesin pertumbuhan. Label aglomerasi industri kemudian berevolusi 

mulai dari komplek industri, wilayah dan kawasan industri. 

         Namun dari pengalaman di Amerika Latin dan Afrika telah terbukti teori kutub 

pertumbuhan sulit untuk mencapai keberhasilan, khususnya karena "efek menetes ke 

bawah" tidak terjadi, digantikan oleh "efek backwash" yang merugikan dan teryata malah 

meningkatkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan atau yang disebut 

dengan ‘urban bias’ (Unwin, 1989). Penelitian yang dilakukan oleh Firman (1996) telah 

mengkonfirmasi kegagalan model kebijakan kutub pertumbuhan yang berorientasi seperti 

"strategi magnet counter" yang telah diterapkan di Wilayah Metropolitan Bandung. 

Kebijakan ini ditujukan untuk memperlambat pengembangan fisik inti Kota Bandung yang 

oleh para perencana kota dianggap sudah terlalu padat dan terjadinya kemacetan lalu lintas, 
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dengan harapan  agar terjadi percikan/tetesan pada pengembangan kota-kota kecil di 

sekitarnya. Strategi ini juga disebut "perencanaan terdekonsentrasi" dan dimaksudkan untuk 

mendistribusikan pengembangan dari inti kota ke daerah pinggiran. Meskipun telah 

berlangsung selama hampir dua dekade, Kota Bandung ternyata masih tetap dominan 

dengan jasa manufaktur dan kegiatan usaha penting lainnya yang beraglomerasi. 

Kesimpulannya, strategi ini dengan demikian telah gagal untuk mengalihkan wilayah inti 

metropolitan Bandung ke level fungsi yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan  ‘pusat 

sekunder' dengan beberapa kota-kota  di sekitarnya yang seharusnya menjadi pusat 

pembangunan namun ternyata hanya berfungsi sebagai kota asrama (dormitory city), karena 

ditinggalkan penghuninya pada siang hari untuk bekerja dan pulang ke rumah untuk tidur di 

malam hari (Firman, 1996). Amerika dan Kanada, dua abad setelah penerapan konsep pusat 

pertumbuhan juga mulai mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalannya. Gaile (1973) 

dalam (Hadi, 2005) mereview 17 studi tentang pusat pertumbuhan dan menyimpulkan 

bahwa efek tetesan kebawah sangat terbatas secara geografis. Nichols dan Moseley (1973) 

yang disitasi Hadi (2005) bahkan secara ekstrem menemukan bahwa yang terjadi bukan 

tetesan kebawah tetapi semburan ke atas, karena justru tenaga kerja yang berkualitas dan 

investasi mengalir dari hinterland ke pusat pertumbuhan. Selain itu daerah pusat 

pertumbuhan juga menyedot daya dukung lingkungan (natural carrying capacity) dari 

daerah pinggiran, misalnya dalam bentuk sumber daya air untuk keperluan industri. 

           Penjelasan di atas ternyata terjadi juga di kawasan industri yang berada di dalam 

Zona Industri Genuk Semarang. Zona indusri di Genuk ini ditetapkan berdasarkan Rencana 
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Tata Ruang Kota Semarang tahun 1975-2000. Wilayah Pembangunan II yang meliputi 

Tugu, sebagian Kecamatan Pedurungan, dan Genuk ditetapkan sebagai wilayah dengan 

aktivitas industri. Sektor industri sebagai pemicu pertumbuhan dianggap sebagai bagian 

dari modernisasi yang secara perlahan diharapkan dapat mengurangi dominasi sektor 

pertanian di WP II. Nampaknya dasar pertimbangan penentuan perwilayahan pembangunan 

tersebut lebih didasarkan atas pertimbangan administratif dan sedikit pertimbangan potensi 

(Hadi, 2005), sehingga efek menetes ke bawah tidak terjadi, karena tenaga kerja banyak 

yang mengalir dari hinterland ke kawasan industri. Selain itu daerah pusat pertumbuhan 

juga menyedot daya dukung lingkungan (natural carrying capacity) dari daerah pinggiran 

(hinterland) dalam bentuk sumber daya air untuk keperluan industri. Lebih parah lagi 

karena perencanaannya yang tidak didasarkan pada aspek kesesuaian lahan, sumberdaya air 

dan energi, serta pertimbangan daya dukung, dan daya tampung lingkungan. 

 

H.4.   Zona Industri dan Kawasan Industri 

Zona industri adalah sebuah wilayah yang direncanakan oleh pemerintah untuk 

berbagai macam peruntukan industri, tanpa adanya ikatan/hubungan satu sama lain, dan 

tidak berada di bawah satu manajemen (Hadi, 1993). Tidak ada peraturan yang jelas, 

apakah hanya proponen zona industri yang harus melakukan studi AMDAL, atau setiap 

pabrik harus melaksanakan studi AMDAL nya masing-masing. Pada zona industri Genuk, 

Laporan Informasi Lingkungan hanya dilakukan oleh proponen yang bersangkutan, yakni 

BKPMD. Ketika proses perencanaan zona industri Genuk dimulai pada tahun 1982, 
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peraturan pemerintah tentang AMDAL belum disosialisasikan. Namun demikian, sesuai 

dengan peraturan tersebut, setiap industri yang berada di dalam zona industri harus 

dilengkapi dengan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), apabila terdapat kecenderungan 

akan memberikan dampak  lingkungan yang signifikan. 

Di dalam zona industri Genuk terdapat beberapa kawasan industri. Menurut PP 

nomor 24 tahun 2009, Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 

industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

Perusahaan Kawasan Industri tersebut selanjutnya yang mengatur tata tertib Kawasan 

Industri, berupa hak dan kewajiban pengelola kawasan dan perusahaan industri dalam 

mengelola dan memanfaatkan kawasan industri. Di dalam Zona industri Genuk terdapat 4 

Kawasan Industri (KI) yakni Kawasan Industri Terboyo Semarang, Kawasan Industri 

Terboyo Megah, Kawasan Industri Pangkalan Truk Kecamatan Genuk, Kawasan Industi 

LIK Bugangan Baru, serta beberapa industri di luar Kawasan Industri tetapi letaknya masih 

di dalam zona industri. 

 

I . Ekologi Industri 

Keunggulan daya saing wilayah yang berkelanjutan (sustainable competitive 

advantage) terletak pada sumberdaya, kemampuan, aset, dan proses, yang menjadikan 

suatu wilayah sebuah atraksi yang berbeda terhadap pelanggan dan keunggulan yang unik 

dibandingkan dengan wilayah lainnya (Djajadiningrat, 2004). Menjelang tahun 1990-an, 
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istilah klaster industri (industrial cluster atau industrial symbiosis) merupakan salah satu 

instrumen yang cocok sebagai model bagi pengembangan industri ke arah industri yang 

berdaya saing tinggi, khususnya menghadapi globalisasi dan persaingan internasional. 

Menurut Djayadiningrat, 2004, ketidak serasian antara dunia bisnis dengan alam, 

terutama dengan adanya kenyataan bahwa alam adalah suatu siklus, sedangkan sistem 

industri adalah linier (memanfaatkan energi dan sumberdaya alam, mentransportasikannya 

menjadi produk plus limbah, membuang limbah dan akhirnya membuang produk setelah 

dimanfaatkan). Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan memerlukan suatu siklus, 

meniru siklus ekosistem. Pola linier perlu diubah menjadi pola siklus. Dari pemikiran 

tersebut muncullah konsep Eco-industrial Park. Salah satu contoh yang sudah beroperasi 

yaitu di Kalunborg Denmark. Ide ekologi industri dianalogikan dengan sistem ekologi alam, 

yang digerakkan oleh energi matahari, ekosistem, termasuk di dalamnya hubungan 

mutualisme antar berbagai jasad renik dan lingkungan sekitarnya, dimana terjadi pertukaran 

material melalui suatu siklus besar. Konsep yang dianut dalam ekologi indusri juga 

mengikuti siklus seperti itu, dimana aliran energi, material dan penggunaan sampah hasil 

olahannya dapat dibentuk dalam suatu siklus tertutup, sehingga lebih mengefisienkan 

penggunaan sumberdaya alam. 

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari ekologi industri ini 

(Djajadiningrat dan Famiola, 2004), antara lain : 

1. meningkatkan efisiensi dan penggunaan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan 

sekaligus mengurangi polusi. 
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2. memanfaatkan pertukaran hasil samping sebagai penghasilan ekstra. 

3. disain peduli lingkungan (ecologically-aware design), perencanaan dan pengembangan 

konsep bangunan yang bersifat bangunan hijau (green building) 

Pengelolaan kawasan industri di Jawa Tengah masih menganut konsep 

konvensional “from craddle to grave” (dari lahir sampai mati), di mana siklus hidup 

tradisional menganggap tiga tahapan proses sebagai berikut (USEPA, 2003) : 

a. Dari lahir sampai pintu masuk (input) : penambangan dan pembersihan bahan mentah 

b. Dari pintu masuk ke pintu keluar (proses) : mengolah produk (manufaktur). 

c. Dari pintu keluar ke kuburan (output) : penggunaan produk dan pembuangannya 

Akibatnya konsep pengelolaan industri tersebut belum mengintegrasikan antar 

kegiatan industrinya, sehingga diperkirakan masih bertipe konvensional dan boros 

sumberdaya, berpotensi mencemari lingkungan dan pada gilirannya akan menyebabkan 

degradasi lingkungan. Apalagi kebanyakan kawasan industri di Semarang berlokasi di 

daerah banjir, rob dan pasang-surut, sehingga akan memerparah kondisinya. Hal semacam 

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

yang akan datang. Apabila  pendekatan konsep ekologi industri dapat secara bertahap 

diterapkan di dalam pengelolaan industri di kota Semarang, maka diharapkan akan terjadi 

peningkatan efisiensi sumberdaya alam dan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. 

Semakin meningkatnya populasi manusia mengakibatkan tingkat konsumsi produk 

dan energi meningkat juga. Permasalahan menjadi semakin besar dengan ketergantungan 

penggunaan energi dan bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Pada awal perkembangan 
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pembangunan, industri dibangun sebagai suatu unit proses yang tersendiri, terpisah dengan 

industri lain dan lingkungan. Proses industri ini menghasilkan produk, produk samping dan 

limbah yang dibuang ke lingkungan. Adanya sejumlah limbah yang dihasilkan dari proses 

produksi, mengharuskan industri menambah investasi untuk memasang unit tambahan 

untuk mengolah limbah hasil proses sebelum dibuang ke lingkungan. Pengendalian 

pencemaran lingkungan dengan cara pengolahan limbah (pendekatan end of pipe) menjadi 

sangat mahal dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketika jumlah industri semakin 

banyak, daya dukung alam semakin terbatas, dan sumber daya alam semakin menipis. Oleh 

karena itu, orang kemudian mulai meninggalkan pendekatan end of pipe yang bersifat 

kuratif atau remediasi, berganti ke pendekatan yang bersifat preventif, lebih mengarah pada 

penanganan sumbernya untuk mencegah atau meminimalkan limbah (pollution prevention). 

Strategi pencegahan pencemaran yang memfokuskan pada perbaikan sistem proses ini 

memberikan kinerja lingkungan yang lebih baik dan lebih ekonomis. Hal ini mendorong 

para peneliti untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang dapat menghemat 

penggunaan bahan baku dan energi dari alam. Sistem industri yang dapat dikembangkan 

untuk mengatasi masalah lingkungan adalah ekologi industri. Pada ekologi industri tidak 

hanya membahas tentang masalah polusi dan lingkungan tetapi juga mempertimbangkan 

kesinambungan industri serta tetap mengutamakan aspek ekonomi. Ekologi industri 

merupakan suatu sistem industri yang terpadu di antara industri-industri yang ada di 

dalamnya dan saling bersimbiosis secara mutualisme. Sistem ini mengacu pada sistem 

ekologi seperti di dalam ekosistem alam. Konsep ekologi industri telah banyak 
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dikembangkan di negara-negara maju seperti ekologi industri di Kalundborg Denmark, 

Brownville Amerika Serikat dan Calgary Kanada. Di negara maju ekologi industri telah 

digunakan sebagai salah satu instrumen untuk merancang pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sudah saatnya, konsep ekologi industri juga 

dapat diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, untuk semakin 

meningkatkan laju pembangunan. Di negara berkembang yang menjadi persoalan utama 

adalah sumber daya alam yang melimpah namun masih belum dapat dioptimalkan 

penggunaannya secara berkelanjutan. Hal lain yang menghambat adalah kurangnya 

dukungan pemerintah, institusi dan aspek legal secara nyata terhadap pembangunan yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kawasan industri masih berupa suatu kawasan 

yang belum terpadu secara sistematis dan hanya berupa kumpulan industri yang berdiri 

sendiri-sendiri. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sebenarnya telah 

mengaplikasikan ekologi industri, namun konsep ekologi industri yang dikembangkan di 

Indonesia masih sangat sederhana dan belum sampai pada tahap sistem ekologi industri 

yang menyeluruh. Konsep ekologi industri di Indonesia masih sangat berprospek untuk 

dikembangkan lebih lanjut sehingga pada akhirnya diperoleh suatu pembangunan industri 

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Menurut Djajadiningrat (2004), definisi Ekologi Industri mengandung atribut-

atribut sebagai berikut : (1) suatu pendekatan sistem yang menginteraksi antara sistem 

ekologis dengan industri, (2) mempelajari aliran material, energi dan transportasinya, (3) 

merupakan suatu pendekatan multidisiplin ilmu, (4) berorientasi pada masa depan, (5) suatu 
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perubahan dari proses yang bersifat linier (terbuka) ke proses siklis (tertutup), sehingga 

barang sisa (limbah) dari satu industri digunakan sebagai input untuk industri lainnya, (6) 

suatu usaha untuk mengurangi dampak lingkungan akibat aktivitas industri, (7) 

menekankan keharmonisan yang mengintegrasikan aktivitas industri dalam sistem ekologi, 

(8) gagasan untuk pembuatan sistem indutri yang lebih efisien dan berkelanjutan secara 

alami, (9) membandingkan hirarki sistem alam dengan industri, untuk mengidentifikasi 

areal studi dan tindakan potensial bagi pengembangan industri. 

Lebih jauh Graedel dan Allenby disitasi dalam Djajadiningrat (2004) menyebutkan 

bahwa konsep Ekologi Industri mengandung makna bahwa suatu sistem industri jangan 

dipandang secara terpisah dari sistem yang ada di sekitarnya, tetapi sebaliknya haruslah 

menyatu dengan sistem di sekitarnya, dengan tujuan untuk menemukan cara-cara 

mengoptimalkan daur material (material cycle) dari material murni, produk akhir, 

komponen produksi, sampah hingga pada penjualan terakhir. Faktor-faktor yang 

dioptimalkan tersebut terdiri dari sumberdaya, energi dan modal (capital). Ekologi industri 

merupakan salah satu konsep untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Berbeda 

dengan konsep ekologi industri di negara maju, model pengelolaan industri di Zona Industri 

Genuk Semarang masih bersifat konvensional, karena masih menggunakan sistem linier 

metabolism dalam proses produksinya (input – proses – output), sistem pengolahan limbah 

yang masih menggunakan pendekatan  end of pipe dan di dalam perencanaannya tidak 

mengakomodasi aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan (Gambar 10). 
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           Gambar 10. Perbandingan Konsep Industri Konvensional dan Ekologi Industri 

Sumber: Cote (2003) dimodifikasi (2011). 

 

         Apabila pemerintah menginginkan pembangunan industri yang berkelanjutan, konsep 

ekologi industri (Eco-Industrial Park) tersebut merupakan suatu pendekatan yang patut 

diperhitungkan. Konsep ekologi industri dapat dikembangkan di dalam kawasan industri 

yang dikelola untuk mencapai manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial dan juga manfaat 

bisnis secara optimal. Eco Industrial Park merupakan strategi yang menjanjikan guna 

meningkatkan pembangunan industri berkelanjutan dan untuk meningkatkan kinerja 

lingkungan industri dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, energi dan limbah. 
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I. 1.  Eco-Industrial Park 

Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park/ Esatate) 

merupakan sekumpulan industri dan bisnis jasa yang berlokasi pada suatu tempat di mana 

pelaku-pelaku di dalamnya secara bersama meningkatkan kinerja lingkungan, ekonomi dan 

sosialnya melalui kerjasama dalam mengelola isu lingkungan dan sumberdaya. Dengan 

cara bekerjasama akan diperoleh manfaat bersama yang lebih besar dibanding penjumlahan 

manfaat yang diperoleh oleh setiap industri. Bahasan komprehensif mengenai Kawasan 

Industri Berwawasan Lingkungan dilakukan oleh Lowe (2001) disitasi dalam Purwanto 

(2005). 

Tujuan dari Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan adalah untuk memperbaiki 

kinerja ekonomi bagi industri-industri di dalamnya dengan cara meminimalkan dampak 

lingkungannya. Pola pendekatan yang dipakai meliputi desain infrastruktur kawasan dan 

pabrik berwawasan lingkungan, produksi bersih, efisiensi energi, dan kemitraan antar 

perusahaan. Suatu kawasan industri tidak serta merta dapat menyatakan sebagai kawasan 

industri berwawasan lingkungan sekedar hanya telah melaksanakan satu atau beberapa hal 

sebagai berikut : 

(1) pertukaran satu jenis produk samping 

(2) sebagai klaster bisnis daur ulang 

(3) kumpulan perusahaan berteknologi ramah lingkungan 

(4) kumpulan perusahaan yang membuat produk ramah lingkungan 

(5) kawasan industri yang dirancang dengan satu tema lingkungan seperti pemanfaatan 

energi tenaga sinar matahari 
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(6) kawasan yang memiliki infrastruktur atau konstruksi ramah lingkungan 

(7) pengembangan kawasan multi-pakai untuk industri, komersial dan permukiman 

Beberapa program yang berkaitan dengan pengembangan industri berwawasan 

lingkungan melalui :  

a) Eco-industrial park (estate) (EIP / EIE) – kawasan industri yang dikembangkan dan 

dikelola untuk mencapai manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial sebanyak 

mungkin dan juga manfaat bisnis. 

b) Virtual Eco-Industrial Park – industri-industri di suatu daerah yang tidak harus 

berada dalam suatu kawasan, namun terhubung melalui pertukaran limbah dan 

kerjasama pada tingkatan yang berbeda. 

Produksi Bersih yang diterapkan secara individual pada industri di suatu kawasan 

memberikan manfaat besar yang dirasakan oleh industri tersebut. Manfaat yang dapat 

dirasakan berupa peningkatan efisiensi pemakaian bahan baku dan energi, penurunan 

timbulan limbah dan peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Beberapa hal terkait dengan keberhasilan penerapan Produksi Bersih di 

industri, dapat diambil contoh, pemakaian air menjadi berkurang sehingga industri 

mempunyai kelebihan pasokan air, peningkatan efisiensi energi sehingga industri 

mempunyai daya yang berlebih yang masih dapat dimanfaatkan, adanya limbah industri 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku, kapasitas instalasi pengolah air limbah dan 

insinerator berlebih karena adanya penurunan timbulan limbah cair maupun padat. 
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Kerjasama antar industri di suatu kawasan akan memberi manfaat yang jauh lebih 

besar daripada industri menerapkan Produksi Bersih secara sendiri-sendiri. Beberapa 

kerjasama dalam bentuk simbiose industri yang saling menguntungkan dapat dilakukan, 

seperti : 

(1) pemanfaatan kelebihan pasokan air dan energi, 

(2) penyediaan instalasi pengolah limbah bagi industri lain, 

(3) pertukaran produk samping, 

(4) pemanfaatan limbah sebagai bahan baku bagi industri lain (waste to product), 

(5) pembentukan industri jasa reparasi peralatan, pembentukan forum untuk saling 

tukar menukar informasi penelitian dan pengembangan. 

Dengan kerjasama dalam bentuk simbiose industri tersebut, maka jejak ekologis pun 

diharapkan akan mengecil, karena beban (load) terhadap lingkungan juga mengecil. 

 

I.2.  Dampak Industri dan Teknologi terhadap Lingkungan.  

Schumpeter (dalam Martinelli dan Smelser,1990) mengisyaratkan tentang 

pentingnya inovasi dalam proses pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini, 

pesatnya hasil penemuan baru dapat dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan 

ekonomi suatu bangsa. Teknologi memberikan kemajuan bagi industri baja, industri kapal 

laut, kereta api, industri mobil, yang memperkaya peradaban manusia.. Teknologi juga 

mampu menghasilkan sulfur dioksida, karbon dioksida, CFC, dan gas-gas buangan lain 

yang mengancam kelangsungan hidup manusia akibat memanasnya bumi akibat efek 

"rumah kaca". Teknologi yang diandalkan sebagai instrumen utama dalam "revolusi hijau" 
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mampu meningkatkan hasil pertanian, karena adanya bibit unggul, bermacam jenis pupuk 

yang bersifat suplemen, pestisida dan insektisida. Dibalik itu, teknologi yang sama juga 

menghasilkan berbagai jenis racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungannya. 

Teknologi memungkinkan negara-negara tropis (terutama negara berkembang) untuk 

memanfaatkan kekayaan hutan alamnya dalam rangka meningkatkan sumber devisa negara 

dan berbagai pembiayaan pembangunan, tetapi akibat yang ditimbulkannya merusak hutan 

tropis sekaligus berbagai jenis tanaman berkhasiat obat dan beragam jenis fauna yang 

langka.  

Terlepas dari berbagai keberhasilan pembangunan yang disumbangkan oleh 

teknologi dan sektor indusri di Indonesia, sesungguhnya telah terjadi kemerosotan sumber 

daya alam dan peningkatan pencemaran lingkungan, khususnya pada kota-kota yang 

sedang berkembang. Bahkan hampir seluruh daerah di Jawa telah ikut mengalami 

peningkatan suhu udara, sehingga banyak penduduk yang merasakan kegerahan walaupun 

di daerah tersebut tergolong berhawa sejuk dan tidak pesat industrinya. Berkaitan dengan 

kenyataan tersebut, Sitorus (2004) mencatat keadaaan lingkungan di beberapa kota di 

Indonesia, yaitu terjadinya penurunan kualitas air permukaan di sekitar daerah-daerah 

industri. Konsentrasi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan penduduk seperti 

merkuri, kadmium, timah hitam, pestisida, meningkat tajam dalam kandungan air 

permukaan dan biota airnya. Kelangkaan air tawar semakin terasa, khususnya di musim 

kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir yang melanda banyak 

daerah yang berakibat merugikan akibat kondisi ekosistemnya yang telah rusak. 
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Temperatur udara maksimal dan minimal sering berubah-ubah, bahkan temperatur tertinggi 

di beberapa kota seperti Jakarta sudah mencapai 37 derajat celcius. Terjadi peningkatan 

konsentrasi pencemaran udara seperti CO, NO2, S02, dan debu. 

 

I.3.  Badan Pengelola Kawasan Industri 

              Suatu kawasan industri dengan banyak pelaku usaha industri memerlukan badan 

pengelola, demikian juga dengan Kawasan Industri yang berada di Zona Indutri Genuk 

Semarang. Badan Pengelola Kawasan Industri Terboyo Semarang merupakan lembaga 

swasta yang berbadan hukum, dalam  hal ini adalah Perusahaan Kawasan Industri yang 

telah memiliki ijin usaha kawasan industri (Permenperin no. 35 tahun 2010 tentang 

Pedoman Teknis Kawasan Industri). Tugas badan pengelola kawasan industri antara lain : 

a) Mengkoordinasikan berbagai hal terkait dengan masalah teknis dan non teknis, dengan 

instansi terkait, khususnya Disperindagkop, DPU, BLH, Dishub, DPRD, PDAM, dan 

PLN. 

b) Melakukan kegiatan promosi produk industri; 

c) Melakukan kerjasama dengan mitra terkait; 

d) Mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar; 

e) Mengembangkan kawasan industri. 

Badan pengelola kawasan industri perlu dibentuk sehingga ada kejelasan dalam 

penanganan Kawasan Industri oleh instansi/dinas yang secara khusus diberi tugas untuk 

mengelola Kawasan Industri. Badan Pengelola Kawasan Industri juga perlu melakukan  
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promosi agar Kawasan Indutri diketahui oleh para pelaku industri. Ketidaktahuan pelaku 

industri terhadap Kawasan Industri menjadikan pelaku industri tidak memiliki gambaran 

tentang keberadaan Kawasan Industri, sehingga tidak menjadi alternatif pilihan pada saat 

mereka menentukan pilihan lokasi industri (Sutanta, 2010) 

 

I.4.  Pencemaran Lingkungan 

Masalah pencemaran lingkungan hidup, secara teknis telah didefinisikan di dalam 

UU No. 32 Tahun 2009, yakni masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses 

alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Dari 

definisi yang panjang tersebut, terdapat tiga unsur dalam pencemaran, yaitu: sumber 

perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam, bentuk perubahannya adalah 

berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan, dan merosotnya fungsi 

lingkungan dalam menunjang kehidupan. Pencemaran dapat diklasifikasikan dalam 

bermacam-macam bentuk menurut pola pengelompokannya. Berkaitan dengan itu Amsyari 

dalam Sitorus (2004), mengelompokkan pencemaran atas dasar: a) bahan pencemar yang 

menghasilkan bentuk pencemaran biologis, kimiawi, fisik, dan budaya, b) pengelompokan 

menurut medium lingkungan menghasilkan bentuk pencemaran udara, air, tanah, makanan, 

dan sosial, c) pengelompokan menurut sifat sumber penghasil atau yang menghasilkan 

pencemaran dalam bentuk primer dan sekunder. Namun apapun klasifikasi dari pencemaran 
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lingkungan, pada dasarnya terletak pada esensi kegiatan manusia yang mengakibatkan 

terjadinya kerusakan yang merugikan masyarakat banyak dan lingkungan hidupnya. 

Perkembangan industri dan pola kehidupan masyarakat modern berhubungan 

langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, 

dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dengan 

mengabaikan lingkungan mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam waktu 

relatif cepat maupun jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya 

dan pola pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu suatu pembangunan yang 

berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Brundtland, 1987) dan (Purwanto, 2005).  

Aktivitas perusahaan digambarkan dalam skema sistem input-output dan 

kemungkinan terbentuknya limbah pada proses industri menurut Kristanto (2004)  dalam 

Gambar 11. 

  

 

   • Bahan baku               •Industri primer        •Produk utama                 •Bernilai ekonomis 
   • Tenaga kerja              •Industri sekunder    •Produk sampingan         •Tak bernilai ekonomis 
   • Mesin & Peralatan    •Industri tertier          •Limbah         
   • Limbah 

Gambar 11. Skema Sistem Input - Output dalam Proses Industri  

Sumber : Kristanto, 2004 

 

            Limbah dan emisi merupakan hasil yang tidak diinginkan dari kegiatan industri. 

Sebagian besar industri masih berkutat pada pola pendekatan yang tertuju pada aspek 

limbah. Bahkan masih ada yang berpandangan bahwa limbah bukanlah menjadi suatu 

INPUT PROSES OUTPUT LIMBAH 
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permasalahan dan kalau perlu keberadaannya tidak diperlihatkan. Pihak industri mungkin 

masih belum menyadari bahwa sebenarnya”limbah” sama dengan ”uang” atau pengertian 

tentang limbah yang terbalik, artinya bahwa limbah merupakan uang atau biaya yang harus 

dikeluarkan dan mengurangi keuntungan. Memang benar bahwa dengan mengabaikan 

persoalan limbah, keuntungan tidak akan berkurang untuk jangka pendek. Pihak industri 

yang seperti ini mungkin belum melihat faktor biaya yang berkaitan dengan ”image” 

perusahaan dan tuntutan pembeli dari luar negeri yang mensyaratkan pengelolaan 

lingkungan dengan ketat. Kita melihat bahwa ada peluang yang sebenarnya mempunyai 

nilai ekonomi tinggi tetapi pada akhirnya terlepas karena mengabaikan aspek lingkungan. 

Produksi Bersih merupakan model pengelolaan lingkungan dengan mengedepankan 

bagaimana pihak manajemen selalu harus berpikir agar dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan mempunyai efisiensi tinggi sehingga timbulan limbah dari sumbernya dapat 

dicegah dan dikurangi. Penerapan Produksi Bersih akan menguntungkan industri karena 

dapat menekan biaya produksi, adanya penghematan, dan kinerja lingkungan menjadi lebih 

baik. Penerapan Produksi Bersih di suatu kawasan industri dipakai sebagai pendekatan 

untuk mewujudkan Kawasan Eco-industrial (Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan). 

Penerapan Produksi Bersih di kawasan akan memberikan keuntungan berlebih dibanding 

dengan keuntungan yang diperoleh industri secara sendiri-sendiri.  

Kawasan industri di Semarang pada umumnya dan Zona Industri Genuk khususnya 

masih menganut pengelolaan secara sendiri-sendiri, sehingga timbulan limbah dan 

pencemaran masih cukup tinggi. Walaupun 5 Kawasan Industri di Kota Semarang yaitu 
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Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma, Kawasan Industri Guna Mekar, Kawasan Industri 

Terboyo Semarang, Kawasan Industri LIK Bungangan dan Kawasan Industri Terboyo 

Megah telah menerapkan Produksi Bersih melalui program Cleaner Production Club (CPC), 

namun belum kelihatan hasil yang signifikan (BLH Provinsi Jawa Tengah, 2008). 

 

Y.  Dampak Sosial 

 

         Dampak sosial dapat merupakan akibat tidak langsung (induced impact), baik dari 

lingkungan alam seperti kontaminasi air tanah dan polusi udara, serta dari sisi ekonomis 

seperti menurunnya harga tanah dan bangunan dan kenaikan pajak (Hadi, 2009). Dapat juga 

sebagai akibat langsung dari aktivitas konstruksi dan operasi proyek, seperti bau, debu, 

kebisingan serta kemacetan lalu lintas, dan akibat langsung yang lebih serius misalnya 

menurunnya pendapatan, kehilangan keterikatan dengan tetangga dan teman karena harus 

pindah ke tempat lain. 

         Dampak sosial, menurut Homenuck (1988) dalam Hadi (2009) dapat dikategorikan ke 

dalam dua kelompok yaitu real impact (standard impact) dan perceived impact (special 

impact). Real impact adalah dampak yang timbul akibat dari aktivitas proyek : pra 

konstruksi, konstruksi dan operasi misalnya bising, polusi udara dan perpindahan 

penduduk. Perceived impact adalah dampak yang timbul dari perepsi masyarakat terhadap 

resiko adanya suatu proyek. Persepsi, sikap dan kepercayaan masyarakat membentuk 

interpretasi tentang proyek dan dampaknya. Beberapa contoh dari perceived impact 

diantaranya berupa stress, rasa takut maupun bentuk keprihatinan lainnya. 
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Y.1.  Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Industri 

          Kawasan Industri dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua 

komponen yang saling mempengaruhi. Aktivitas industri tidak dapat dipungkiri memiliki 

dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif 

(penciptaan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan), 

maupun dampak negatif (penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat). 

Masyarakat memiliki cara pandang mengenai industri. Cara pandang masyarakat sekitar 

industri tersebut dapat diartikan sebagai persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

persepsi adalah tanggapan atau respon langsung yang disampaikan oleh seseorang terhadap 

kondisi di sekitarnya. Respon ini terjadi secara refleks dan alamiah tanpa ada perencanaan 

sebelumnya, disalurkan melalui sebuah tindakan atau perasaan tentang kondisi atau suatu 

kejadian. Kejadian tersebut merupakan pengalaman yang pernah dilalui oleh seseorang 

(Hobbs, 1994:169). Persepsi akan menimbulkan suatu pandangan atau penilaian terhadap 

apa yang dilihat atau dialami. Dengan mempersepsikan sesuatu, seseorang dapat 

melihat/menilai apa yang dialaminya sehingga akan timbul penerimaan/penolakan terhadap 

kondisi yang terjadi (Boedojo, 1986 : 21). Pendapat lain dinyatakan oleh Leavitt (1978) 

bahwa persepsi (perception) adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang 

memandang atau mengartikan sesuatu. Sonnenfeld dalam Porteous (1977) menegaskan 

bahwa lingkungan hidup dapat dibagi menurut beberapa hierarki, yaitu geographical, 

operational, perceptual dan behavioral environment. Kata perceive dan perception yang 

diterjemahkan dengan ‘persepsi’ adalah bagian dari behavioral environment, yakni citra 
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personal yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu fenomena tertentu, atau persepsi 

seseorang terhadap lingkungannya. Untuk lebih menjelaskan konsep ini, Porteous (1977) 

menambahkan bahwa: 

1. Pandangan, dalam arti sempit adalah suatu proses menuju kesadaran terhadap terjadinya 

suatu rangsangan (stimulus). Persepsi merupakan kendala fisiologik seperti yang 

dialami oleh orang buta atau tuli. Rangsangan ini dapat bervariasi tergantung 

pengalaman yang dimiliki dan pendidikan/ latihan dapat meningkatkan kesadaran ini. 

2. Apperception adalah proses untuk menginterpretasi sesuatu yang diamati berdasar 

pengalaman sebelumnya. Mekanisme pengamatan ini berpengaruh pada pengumpulan 

berbagai macam informasi yang dikenal, misalnya norma-norma perilaku tertentu yang 

terjadi pada kelompok sosial tempat dia berada. 

3. Selanjutnya apabila sesuatu telah dipahami dengan baik, maka pengamatan persepsi ini 

akan meningkat menjadi pengenalan (cognition). 

4. Apabila respon/ tanggapan terhadap suatu rangsangan telah terjadi, kemudian akan 

digunakan sebagai referensi oleh citra pengenalan (cognized image) untuk mengadakan 

suatu reaksi.  

Dengan demikian bentuk dan pola perilaku masyarakat pada umumnya akan sangat 

dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi mereka terhadap rangsangan yang datang dari 

lingkungannya. 

         Hadi (2009) menambahkan bahwa perceived impact adalah dampak yang timbul dari 

persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek, dalam hal ini kegiatan industri. 

Persepsi dan sikap masyarakat di sekitar industri Genuk akan membentuk interpretasi 
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mereka tentang aktivitas industri dan dampaknya. Persepsi tersebut terbentuk karena 

terjadinya dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang dialami oleh masyarakat akibat 

adanya kegiatan industri. Melihat pada dampak-dampak yang terjadi akibat keberadaan dan 

aktivitas industri di Genuk seperti banjir, rob, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran air, 

dapat menumbuhkan persepsi negatif masyarakat terhadap aktivitas di zona industri Genuk. 

Melalui penelitian ini dapat diketahui persepsi masyarakat di Zona Industri Genuk akibat 

dampak aktivitas perusahaan. 


