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BAB I 

PERTUMBUHAN DAN PERTAMBAHAN DAN 

PERKEMBANGAN PENDUDUK 

 

1.1  Pengertian Pertumbuhan dan Pertambahan dan Perkembangan 

Penduduk 

Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke 

waktu dalam suatu wilayah tertentu dinamakan dinamika penduduk. Gejala dinamika 

penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas atau 

natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).  

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat 

dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi 

menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk 

merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering 

digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, 

dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.  

 

1.2 Faktor-faktor Pertambahan Penduduk  

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu 

wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase. 

Pertambahan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan 

maupun penurunannya yang disebabkan oleh beberapa faktor- faktor dibawah ini : 

a. Kematian 

Kematian apabila kematian bertambah maka angka kependudukan pun akan 

berkurang akan tetapi bila angka kematian menurun maka akan menambah juga 

kependudukan dikarenakan angka kelahiran menlonjak drastis. Kematian adalah 

hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Kematian bersifat 



mengurangi jumlah penduduk dan untuk menghitung besarnya angka kematian 

caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Banyaknya kematian 

sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian (pro mortalitas) dan faktor 

penghambat kematian (anti moralitas).  

b. Faktor pendukung kematian(pro mortalitas) 

Faktor ini mengakibatkan jumlah kematian semakin besar, yang termasuk 

faktor ini adalah : 

1)  Sarana kesehatan yang kurang memadai.  

2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.  

3) Terjadinya berbagai bencana alam. 

4) Terjadinya peperangan. 

5) Terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industry. 

6) Tindakan bunuh diri dan pembunuhan. 

c.  Faktor penghambat kematian (anti mortalitas) 

Faktor ini dapat mengakibatkan tingkat kematian rendah, yang termasuk 

faktor ini adalah: 

1) Lingkungan hidup sehat 

2) Fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap. 

3) Ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain.  

4) Tingkat kesehatan masyarakat tinggi.  

5) Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk.  

 

b. Kelahiran 

Kelahiran apabila kelahiran bisa cepat dikarenakan tekhnologi kesehatan 

kelahiran bisa cepat dikarenakan tekhnologi kesehatan maka otomatis kenaikan 

penduduk pun bisa melonjak drastis karena bertumbuhnya angka kelahiran. Kelahiran 

bersifat menambah jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang menghambat 

kelahiran (anti natalitas) dan yang mendukung kelahiran (pro natalitas). 

b. Faktor-faktor penunjang kelahiran (pro natalitas) 



1) Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin 

keluarga akan malu 

2) Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu 

orang tua.  

3) Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki.  

4) Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua. 

c. Faktor-faktor penghambat kelahiran (anti natalitas) 

1) Adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan 

jumlah anak.  

2) Adanya ketentuan batas usia menikah, untuk wanita minimal berusia 

16 tahun dan bagi laki- laki minimal berusia 19 tahun.  

3) Anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

4) Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri yaitu 

tunjangan anak diberikan hanya sampai anak ke – 2.  

5) Penundaaan kawin sampai selesai pendidikan akan memperoleh 

pekerjaan. 

c. Migrasi 

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke 

tempat lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang 

merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke 

negara lain dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk 

yang berkutat pada sekitar wilayah satu negara saja.  

 

Rumus Tingkat Kematian Kasar 

CDR = D/P x K 

Dimana : 

CDR  : Crude Death Rate (Angka Kematian Kasar) 

D  : Jumlah kematian (death) pada tahun tertentu 



P  : Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu 

K  : Bilangan konstan 1000 

 

Rumus Tingkat Kematian Khusus 

ASDRx = Dx/Px x K 

Dimana : 

ASDRx : Angka kematian Khusus umur tertentu (x) 

Dx   : Jumlah kematian pada umur tertentu selama satu tahun 

Px   : Jumlah Penduduk pada umur tertentu.  

1000   : Konstanta (K) 

 

Angka Kelahiran 

Angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 

penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu: 

1. Angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran > 30 per tahun.  

2. Angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran 20-30 per tahun. 

3. Angka  kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran < 20 per tahun.  

 

Faktor-Faktor Demografi yang Mempengaruhi Pertambahan Penduduk  

1. Kematian 

Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. 

Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk dan untuk menghitung 

besarnya angka kematian caranya hampir sama dengan perhitungan angka 

kelahiran. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung 

kematian  dan faktor penghambat kematian .  

2. Kelahiran 

Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang 

menghambat kelahiran  dan yang mendukung kelahiran 



3. Imigrasi apabila setiap penduduk pindah ke kota dan mereka menjadikan ktp 

menjadi dua maka akan sulit apabila di data tidak akan terpenuhi akan sulit 

mendata penduduk dengan data pasti 

 

Pengertian dan Akibat Migrasi 

Secara umum Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap 

dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau 

batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan 

sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah 

(negara) lain. 

Ada dua dimensi penting dalam penalaahan migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah 

(spasial) dan dimensi waktu. 

Tinjauan migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan 

kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata.Migrasi salah satu dari tiga 

komponen dasar dalam demografi, Migrasi bersama dengan dua komponen lainnya, 

kelahiran dan kematian, mempengaruhi dinamika kependudukan di suatu wilayah.  

Berikut ini adalah akibat yang muncul dari migrasi : 

a. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Bidang Ekonomi 

Dampak kepadatan penduduk terhadap ekonomi adalah pendapatan per kapita 

berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini juga menyebabkan 

kemampuan menabung masyarakat menurun sehingga dana untuk pembangunan 

negara berkurang. Ak ibatnya, lapangan kerja menjadi berkurang dan 

pengangguran makin meningkat.  

b. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Bidang Sosial 

Jika lapangan pekerjaan berkurang, maka pengangguran akan men ingkat. Hal ini 

akan meningkatkan kejahatan. Selain itu, terjadinya urbanisasi atau perpindahan 

penduduk dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak makin 

meningkatkan penduduk kota. Hal ini berdampak pada lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. 



c. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Lingkungan 

Jumlah penduduk yang makin meningkat menyebabkan kebutuhannya makin 

meningkat pula. Hal ini berdampak negatif pada lingkungan, yaitu: 

d. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran atau polusi adalah penambahan segala substansi ke lingkungan akibat 

aktivitas manusia. 

 

Macam – Macam Migrasi dan Proses Migrasi 

Berikut adalah macam-macam migrasi : 

1. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.  

2. Imigrasi adalah masuknya penduduk ke dalam suatu daerah negara 

tertentu. 

3. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

4. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antarpulau dalam suatu negara.  

5. Remigrasi adalah kembalinya penduduk ke negara asal setelah beberapa lama 

berada di negara orang lain. 

Proses Migrasi Penduduk dari Asal ke Daerah Tujuan : 

1. Dalam memilih daerah tujuan para imigran cenderung memilih daerah yang 

terdekat dengan daerah asal 

2. Kurangnya kesempatan kerja didaerah asal dan adanya kesempatan kerja 

didaerah tujuan merupakan salah satu alasan seseorang melakukan mobilitas 

penduduk 

3. Informasi yang positif dari sanak saudara, kerabat tentang daerah tujuan, 

merupakan sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan 

seseorang untuk berimigrasi 

4. Informasi yang negatif yang datang dari daerah tujuan, menyebabkan orang 

enggan untuk berimigrasi 

5. Makin besar pengaruh daerah perkotaan terhadap seseorang, makin tinggi 

frekuensi mobilitas orang tersebut 



6. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitas orang 

tersebut 

7. Seseorang akan memilih daerah tujuan dimana terdapat sanak saudara atau 

kenalan yang berada didaerah tersebut 

8. Migrasi masih akan terjadi apabila di suatu daerah ada bencana alam (banjir, 

gempa bumi dll) 

9. Orang yang berumur muda dan belum berumah tangga lebih banyak 

mengadakan mobilitas daripada orang yang sudah berusia lanjut dan berstatus 

kawin 

10. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin banyak melaksanakan mobilitas 

penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN PENGETAHUAN 

LINGKUNGAN 

 

2.2 Kemajuan Teknologi dan efek sampingnya 

Ilmu dan teknologi  berkembang sangat pesat . Pesatnya perkembangan ilmu 

dan teknologi  tentu sebagian besar digunakan untuk kebahagian dan kesejahteran 

umat manusia. Karena kemudahan dan tingkat kegunaan yang sangat membantau 

dalam kehidupan.kemudahan – kemudahan, yang diperoleh dari perkembangan 

teknologi diantaranya adalah : 

1. Komunikasi seperti  telepon, televisi, radio, computer, tablet, notebook & ddl 

2. Kesehatan seperti CT scan, USG, lasik, serta teknologi lain dalam bidang 

kesehatan. 

3. Pendidikan seperti Komputer atau laptop, jaringan intenet, wifi, buku elektronik, 

software edukasi, dll 

Dari banyak hal keuntungan diatas Tentu masih banyak lagi keuntungan yang 

dapat di peroleh manusia dengan adanya perkembangan teknologi. Tetapi pada 

dasarnya tiap adanya sutu  penemuan baru,dan juga pengemabngan dari suatu produk 

atau teknologi masyarakat secara umum melihat dengan sudut pandangn yang 

menyenengkan atau disabut secara gembira. Adapun tahap- tahap peneriamaan itu  

yakni 

1. Tahap pengenalan,  

2. Tahap penyesuaian diri terhadap penemuan baru,  

3. Situasi baru/ tahap diterima. 

Pada akhirnya cepat lambatnya ditentukan oleh keadaaan, seperti pada orang – 

orang telah terbiasa dengan teknologi tersebut  tentu tahap-tahap penyesuai akan 

cepat hal ini tentu berbanding lurus dengan orang-orang yang tidak memahami atau 

tidak terbioasa makan akan memiliki tahap penyesuaian yang lebih lama. Suatu 



keaddan dimana suatu teknologi telah di terima dapat disebut bahwa hal tersebut telah 

membudaya atau diterima secara umum oleh masyarakat luas.  

faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam lingkungan.  

Ada 2 masalah yang dianggap mengganggu stabilitas lingkungan, yaitu : 

1. Perusakan lingkungan : perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar atau 

tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan rusaknya suatu 

lingkungan. Misalnya : Penebangan hutan secara besar – besaran tanpa menanam 

tanaman baru yang nantinya akan menyebakan banjir, penggalian tanah atau batu 

– batu tanpa melihat keadaan sekitarnya yang nantinya akan menyebabkan terjadi 

bencana tanah longsor. Perburuan hewan tanpa memperhatikan peraturan – 

[eraturan yang berlaku atau sudah di tetapkan yang nantinya akan menyebabkan 

punahnya hewan –hewan yang diburu tersebut.  

2. Pencemaran lingkungan : Masuk atau dimasukannya makhluk hhidup, zat, energi 

atau komponen lain kedalam suatu lingkungan dan atau berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan 

turunnya kualitas lingkungan, sehingga tidak dapat berfungsi dengan 

sebagaimana mestinya. Proses alam juga dapat menyebabkan tercemarnya suatu 

lingkungan, misalanya hujan abu atau bau belarang yang di keluarkan dari 

letusan gunung berapi. 

Bentuk – bentuk pencemaran dapat di kategorikan menjadi 3, yaitu : 

1. Pncemaran udara : pencemaran ini kurang lebih di cemarkan olrh 

limbah/buangan dari sampah rumah tangga, pabrik, pembakaran sampah, alat –

alat transportasi yang menggunakan mesin. Pencemaran ini dapat berupa 

pencemaran gas CO2, CO, SO2, NH3, H2S, partikel – partikel jelaga panas. 

2. Pencemaran air : pencemaran ini disebabkan oleh limbah pabrik dan limbah 

rumah tangga, sisa – sisa pestisida, hujan asam ( air hujan yang mengandung 

SO2, NOX ), kotoran –kotoran yang dibuang di sungai.  



3. Pencemaran Tanah : pencemaran ini disebabkan oleh air yang sudah tercemar, 

oleh limbah dan sampah pabrik, dan rumah tangga, buangan dari sisa –sisa 

pembongkaran bangunan. 

B. PEMBANGUNAN YANG TERLANJUTKAN 

Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang 

terlanjutkan, yaitu : 

1. Terpeliharanya proses ekologi yang essensial 

2. tersedianya sumber daya yang cukup 

3. lingkungan social budaya dan ekonomi yang sesuai 

ketiga faktor tersebut tidak saja mengalami dampak dari pembangunan, tetapi 

juga mempunyai dampak terhadap pembangunan.  

Proses Ekologi 

Matahari merupakan energy utama dalam proses ekologi ini, ekologi adalah  ilmu 

yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya, jika terjadi 

kerusakan pada proses ekologi  makan tentu  sangat membahayakan kehidupan. 

Berikut di uraikan beberapa proses yang terpenting dalam suatu ekologi : 

a. Fotosintesis 

Fotosintesis yaitu proses esensial untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. 

Biasanya dilakukan oleh tumbunhan hijau. Pada proses ini energi matahari diubah 

menjadi energi kima yang terkandung dalam bahan organic tumbuhan. Energi inilah 

yang di pakai untuk kehidupan makhluk hidup lain yang tidak dapat melakukan 

fotosintesis. 

b. Penambatan Nitrogen 

Nitrogen (N).udara mengandung kira – kira 80% nitrogen. Tetapi gas nitrogen 

yang banyak tersebut tidak berguna bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup 

lain. Untunglah ada makhluk hidup yang dapat menambat nitrogen tersebut di bumi 

ini.Makhluk hidup penambat nitrogen udaara yang hidup bebas berupa bakteri dan 

ganggang biru-hijau.Penambatan nitrogen udara mempunyai peranan yang 



terpentingdalam menjaga kesuburan tanah dan perairan.hutan dan padan rumput bisa 

kering dan mati tanpa makhluk hidup penambat nitrogen udara.  

c.  Pengendalian Populasi 

Di alam ini ada hewan pemakan tumbuhan ( herbivora ) dan ada hewan pemakan 

daging ( Karnivora ). Hewan yang memakan disebut pemangsa, dan hewan yang 

dimakan disebut mangsa.Pemangsa ada yang menguntungkan dan ada juga yang 

merugikan.Begitu pun mangsa ada yang menguntungkan dan ada pula yang 

merugikan.Pemangsa yang menguntungkan yaitu pemangsa yang memakan mangsa 

yang merugikan. Tetapi menguntungkan atau merugikan itu tidak bersifat mutlak,tapi 

tergantung pada waktu tertentu.jika populasi mangsa menigkat, perseediaan makanan 

untuk pemangsa pun harus menigkat. Jadi kenaikan mangsa tadi secara otomatis akan 

memicu kenaikan pemangsa. Dengan bertambahnya pemangsa, beberapa waktu 

kemudian mangsa akan berkurang jumlahnya, dan dengan berkurangnya makanan 

pemangsa maka akan mengakibatkan jumlah pemangsa berkurang juga. Sehingga 

populasi magsa dan pemangsa tersebut saling mengendalikan. 

d.  Penyerbukan 

Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik.Pada 

proses penyerbukanini  terjadi secara alam yakni dengan mengandalkan angin, aliran 

air, serangga, burung, kupu- kupu, dan hewan lain.  Dari dasar itulah jika 

pertumbuhan atau jumlah  populasi  hewan penyerbuk tadi menurun maka akan 

mengganggu juga penyerbukanny, Untuk itu perlu kita menjaga lingkungan agar 

proses penyerbukan tetaplah terjaga.  

 

Tersedianya Sumber Daya Yang Cukup 

Sumber daya yang cukup tentu amat sangat di perlukan dalam perkembaan 

kehidupan.Usaha menaikan seefisiensi penggunaan sumberdaya penting bagi 

sumberdaya tak perbarui maupun sumberdaya terperbarui.Usaha itu penting dari dua 

segi yakni ; 



1. Pertama, untuk sumberdaya terbarui kenaikan intensitas eksploitasi 

mempertinggi resiko kerusakan sumbersaya. Kerusakan itu akan membuat 

sumberdaya menjadi takterbarui, kecuali dengan biaya yang tinggi. Bagi 

sunberdaya yang tak terbarui, kenaikan intensitas eksploitasi akan mempercepat 

penyusutan sumberdaya. Artinya sumberdaya tersebut akan cepat habis.  

2. Kedua, jika sumberdaya digunakan dalam jumlah yang besar, akibatnya akan 

memperbesar pula masalah pencemaran. Usaha daur ulang mempunyai efek 

mengurangi resiko pencemaran dan penyusutan sumberdaya.  

 

Lingkungan Sosial-Budaya dan Ekonomi yang sesuai 

 

Lingkungan social-budaya dan ekonomi sangatlah penting bagi 

kesinambungan pembangunan yang terkelanjutan. Beberapa hal yang penting disini 

yaitu : 

 

a.  Pemerataan pembangunan 

Pemerataan merupakan unsure penting dalam pemabangunan. Tetapi dalam 

kenyataanya masih terdapat kesenjangan antara golongan yang kaya dan yang miskin, 

antara desa dan kota. Memang kesenjangan selalu ada dalam suatu 

masyarakat.Masyarakat pun dapat menerima kesenjangan dalam batas tertentu.Tetapi, 

kesenjangan itu tidak boleh terlalu kecil, agar dapat mempunyai efek memacu kerja, 

dan tidak boleh terlalu besar, agar tidak menimbulkan kesalahan di masyarakat.  

b.  Persaingan 

Persaingan dapat terjadi jika sumberdaya yang digunakan oleh kelompok 

individu menjadi langka relatif terhadap kebutuhan masing – masing individu. 

c.  Masyarakat terasing 

Masyarakat terasing yaitu masyarakat yang hidup terpisah dari masyarakat 

umum dan mempunyai gaya hidup dan nilai kebudayaan yang berbeda dari 

masyarakat umum. 



 

C. MUTU LINGKUNGAN HIDUP 

Mutu lingkungan ini berkaitan langsung dengan masalah lingkungan,sebagai 

contoh  banjir, longsor, gempa bumi, pencemaran udara ataupun air. Dengan kata lain 

mutu lingkungan itu diartikan sebagai sesuatu yang negatif, yaitu apa yang 

sebenarnya tidak dikehendaki  Agardapat melakukan pencegahan tentu kita perlu 

memahami apa itu mutu lingkungan. 

 

D. KESEHATAN LINGKUNGAN 

Keadaan lingkungan sangatlah besar pengaruhnya terhadap kesehatan 

manusia. Kesehatan lingkuan berkaitan dengan sumber- sumber penyakit dalam 

lingkungan dimana dalam lingkungan penyakit dapat berasal dari manusia, hewan 

ataupun tubuhan, serta proses penularanya dapat terjadi secara bersilangan.  Maka 

mutlak di ketahuai akan pentinganya kesehatan lingkuangan. Adapaun beberapa 

penularan yang terjadi adalah sebagai berikut : 

 

1. Penularan penyakit melelui air 

Air mutlak untuk suatu kehidupan. Tetapi jika kualitas air tidak diperhatikan 

maka air dapat menjasi sumber penyebab penyakit. Air dapat mengandung zat – zat 

kima yang berbahaya untuk kehidupan, bila terdapat pencemaran dengan berbagai 

sumber alam maupun sumber buatan manusia.  

 

2. Penularan penyakit melalui udara 

Penyakit dapat ditularkan dengan menghirup penyebab penyakit dalam 

pernafasan.Penyakit influenza dan tuberculosis adalah contoh – contoh yang 

infeksinya melalui udara.Pencemaran udara dengan berbagai bahan kimia dapat 

menyebabkan kerusakan langsung pada paru –paru.Selain itu dapat pula 

menyebabkan iritasi pada paru – paru sehingga lebih mudah terserang oleh penyakit 



infeksi skunder seperti TBC. Selain itu bahan – bahan kimia ini banyak disuga 

sebagai penyebab kanker paru – paru misalnya exhaust fume kendaraan bermotor 

3. Penularan penyakit melalui tanah 

Air tanah banyak mengandung penyebab penyakit,terutama jika tercemar oleh 

kotoran manusia dan hewan, baik secara sengaja maupun tak sengaja. Penyakit 

tetanus dapat terjadi jika luka terkena tanah, terutama jika tanah tercemar oleh 

kotoran hewan atau manusia, yang mengandung penyebabnya yakni 

Clostridiumtetani.Di dalam tanah juga banyak ditemukan bentuk – bentuk infektif 

berbagai parasit.Cacing –cacing perut yang penyebarannya melalui tanah, telurnya di 

keluarkan dengan tinja.Jika sampai di tanah, telur –telur itu berubah bentuk menjadi 

infektifyang sudah siap untuk tumbuh di dalam badan manusia.Cara penuaran dapat 

terjadi jika telur – telur yang masak ini tertelan karena makanan tercemar oleh tanah 

yang mengandung telur tadi atau memakai tangan yang kotor.  

 

 

E. KESADARAN LINGKUNGAN 

kesadaran lingkuan ini adalah proses pemberian pengertian kepada 

masyarakat luasa dan lebih jau lagi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelestaraian ekositem lingkungan.Terntu diperlukan masyarakat yang paham akan 

pentinganya lingkuang dan  masyarakat yang aktif  menjaga dan perperan dalam 

pelestarian. 

Peningkatan kesadaran sebagaimana juga semua usaha yang menyangkut 

lingkungan hidup harus berpacu dengan waktu sebab peruskan – perusakan masih 

terus berlajut dan menigkat.Karena daya terbatas dan sarana yang khusus ini tidak 

ada, usaha dilakukan melalui sarana informasi yang telah ada dan terutama diarahkan 

kepada lembaga – lembaga dan kelompok – kelompok masyarakat yang strategis.  

 

F. HUBUNGAN LINGKUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN  

 



Adanya pembanguanan apalagi dalam era pembangunan yang masif maka 

terjadi pula penggunaan akan sumber daya yang besar , penggunaan sumber daya 

yang berlebihan tersebut tentu menimbulkan masalah –masalah dalam lingkungan. 

Secara ideal tentu pembangauanan tersebut haruslah tetp menjaga keseimbangan 

ekositem agar tetap terjaga.Namun pada kenyataan seringkala pembanguanan tidak 

melihat dampak yang terjadi terhadap ekosistem dan dengan dalaih pemenuhan 

kebutuhan hidup masyarakat. Jika hal it uterus terjadi maka baik akibat langsun 

maupun akibat sampingan seperti pengurangan sumber kekayaan alam secara 

kuantitatif dan kualitatif, pencemaran biologis, pencemaran kimiawi, gangguan fisik 

dan gangguan sosial – budayaakan terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PERTAMBANGAN 

 

3.1 Latar Belakang  

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian 

pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan 

bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan, dalam UUD 1945 

Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmurkan rakyat. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang 

berfungsi  mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan atau 

usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai  kalangan, namun 

dalam implementasinya negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara 

pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Ini disebabkan 

keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam 

pengusahaan bahan galian. Kesan buruk bagi pertambangan bahwa pertambangan 

merupakan kegiatan usaha yang bersifat zero value, diakibatkan dari kenyataan 

berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.  

Dalam undang-undang nomor 11 Tahun 1967 terdapat 2 (dua) jalur untuk 

melakukan kegiatan pertambangan yaitu kuasa pertambangan dan kontrak karya. 

Kontrak karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk 

melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan 

(investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar. Dengan berlakunya undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara akan ada suatu perubahan 

yang besar dalam dunia pertambangan di mana yang menjadi pintu untuk melakukan 

kegiatan pertambangan adalah ijin usaha pertambangan. Di dalam undang-undang 

nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara, kontrak karya telah dihapus dan 

diganti menjadi ijin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka 



kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.  

 

3.2 Metode-metode Pertambangan 

 Secara umum metode penambangan terbagi menjadi tiga bagian. Beberapa 

macam-macam penambangan adalah sebagai berikut: 

1.    Metode tambang terbuka 

Metode tambang terbuka merupakan suatu metode atau penerapan kegiatan 

penambangan yang sekuruh kegiatan dan aktifitasnya dilakukan di atas atau relative 

dekat dengan permukaan bumi serta seluruh ruang lingkup kegiatannya berhubungan 

langsung dengan udara luar.  

2.    Metode penambangan bawah tanah 

Metode penambangan bawah tanah merupakan suatu aktifitas penambangan yang 

keseluruhan aktifitasnya tidak berhubungan dengan alam terbuka atau udara bebas. 

Terdapat beberapa metode penerapan aktifitas tambang bawah tanah yaitu sebagai 

berikut ini: 

a.    Open stope methods. 

b.    Supported stope methods. 

c.    Caving methods. 

d.   Coal mining methods. 

3.      Metode penambangan bawah air 

Penambangan bawah laut adalah proses pengambilan mineral yang relatif baru 

yang dilakukan di lantai samudra. Situs penambangan samudra biasanya berada di 

sekitar kawasan nodul polimetalik atau celah hidrotermal aktif dan punah pada 

kedalaman 1.400 - 3.700 meter di bawah permukaan laut. Celah tersebut 

menciptakan  deposit sulfida, yang berisikan  logam 

mulia seperti perak, emas, tembaga, mangan, kobalt, dan seng. Deposit tersebut 

ditambang menggunakan pompa hidraulik atau sistem ember yang mengangkut bijih 

ke permukaan untuk diproses. Mengenai operasi penambangan, penambangan bawah 
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laut memunculkan pertanyaan mengenai kerusakan lingkungan terhadap daerah 

sekitar. 

 

3.2 Pembahasan Batubara 

Batubara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan 

organic. Kandungan utama dalam batubara adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk 

melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri 

dari karbon, hidrogen dan oksigen. Bentuk batubara mudah dikenali dari warnanya 

yang hitam legam sehingga mencolok dibandingkan dengan bentuk batuan lainnya.  

 

3.3 Proses Pembentukan Batubara  

Proses sedimentasi, kompaksi, maupun transportasi yang dialami oleh material 

dasar pembentuk sedimen sehingga menjadi batuan sedimen berjalan selama jutaan 

tahun. 

Ketiga konsep tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan batubara 

yang mencakup beberpa proses, yaitu : 

1. Pembusukan, yakni proses dimana tumbuhan mengalami tahap pembusukan 

(decay) akibat adanya aktifitas dari bakteri anaerob. Bakteri ini bekerja dalam 

suasana tanpa oksigen dan menghancurkan bagian yang lunak dari tumbuhan 

seperti selulosa, protoplasma, dan pati.  

2. Pengendapan, yakni proses dimana material halus hasil pembusukan 

terakumulasi dan mengendap membentuk lapisan gambut. Proses ini biasanya 

terjadi pada lingkungan berair, misalnya rawa-rawa. 

3. Dekomposisi, yaitu proses dimana lapisan gambut tersebut di atas akan 

mengalami perubahan berdasarkan proses biokimia yang berakibat keluarnya air 

(H20) clan sebagian akan menghilang dalam bentuk karbondioksida (C02), 

karbonmonoksida (CO), clan metana (CH4).  

4. Geotektonik, dimana lapisan gambut yang ada akan terkompaksi oleh gaya 

tektonik dan kemudian pada fase selanjutnya akan mengalami perlipatan dan 
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patahan. Selain itu gaya tektonik aktif dapat menimbulkan adanya 

intrusi/terobosan magma, yang akan mengubah batubara low grade menjadi high 

grade. Dengan adanya tektonik setting tertentu, maka zona batubara yang 

terbentuk dapat berubah dari lingkungan berair ke lingkungan darat.  

5. Erosi, dimana lapisan batubara yang telah mengalami gaya tektonik berupa 

pengangkatan kemudian di erosi sehingga permukaan batubara yang ada menjadi 

terkupas pada permukaannnya. Perlapisan batubara inilah yang dieksploitasi 

pada saat ini.  

 

3.4 Jenis – Jenis Batubara  

Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas 

dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam lima kelas : 

1. Antrasit adalah kelas batu bara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan 

(luster) metalik, mengandung antara 86%-98% unsur karbon (C) dengan kadar 

air kurang dari 8%. Biasanya digunakan untuk proses sintering biji mineral, 

proses pembuatan elektroda listrik, pembakaran batu gamping, dan untuk 

pembuatan briket tanpa asap.  

2. Bituminus mengandung 68-86% unsur karbon (C) dan berkadar air 8-10% 

dari beratnya. Kelas batu bara yang paling banyak ditambang di Australia. Dan 

batubara ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 batubara ketel uap atau batubara termal atau yang disebut steam coal, banyak 

digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, pembakaran umum seperti 

pada industri bata atau genteng, dan industri semen 

 batubara metalurgi (metallurgical coal atau coking coal) digunakan untuk 

keperluan industri besi dan baja serta industri kimia  

3. Sub-bituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh 

karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan 

bituminus. 
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4. Lignit atau batu bara coklat adalah batu bara yang sangat lunak yang 

mengandung air 35-75% dari beratnya.  

5. Gambut, berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang 

paling rendah.  
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