KAJIAN DAMPAK KEGIATAN PERTANIAN, KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERTAMBANGAN TERHADAP
PENURUNAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM
DAN MARITIM DI PROPINSI SUMATERA UTARA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kualitas sumber daya alam di Indonesia dan di Sumatera Utara saat ini sedang cenderung
menurun dan dipertanyakan oleh banyak pihak. Salah satu yang paling aktual, akurat dan
terkini adalah tragedi Bahorok. Tragedi Bahorok terjadi disebabkan oleh kesalahan manusia
(human error) dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam
rangka memenuh kebutuhan manusia dan sekaligus mensejahterakan kehidupan
masyarakat. Diperkirakan ada berbagai alasan seperti (1) pengelolaan sumber daya alam
(SDA) dan maritim yang tidak profesional dan disiplin, (2) pengelolaan sumber daya alam dan
maritim tidak memiliki nilai tambah (added value) yang berarti karena tidak ada personel yang
terdidik dan terampil dalam mengelola sumber daya alam dan maritim tersebut, dan (3)
banyaknya hak penguasaan hutan (HPH) yang diberikan kepada para pengusaha sehingga
perlu diregistrasi ulang.
Contoh lain yang paling aktual dan kontroversial dan menjadi pusat pemerintah dan hampir
semua kalangan masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati lingkungan,
ilmuwan, politisi, mahasiswa, dan media massa beberapa bulan terakhir adalah kasus Teluk
Buyat. Kasus ini terjadi karena diduga ada pembuangan tailing atau limbah dari pengolahan
pertambangan emas yang berperan besar terhadap terjadinya pencemaran air laut oleh zat
merkuri dan arsen di kawasan perairan Teluk Buyat.
Kasus Buyat telah mencemaskan dan meresahkan semua kalangan akan akibat dan
dampak dari kegiatan pertambangan. Kegiatan tersebut tidak hanya mengurangi kualitas
sumber daya alam saja dalam jangka pendek tetapi juga bisa mengakibatkan dampak yang
sangat serius dan berbahaya bagi manusia yang tinggal di daerah tersebut karena mereka
memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti air, ikan dan satwa laut lainnya untuk
kelangsungan hidup mereka (Kompas, 24 Agustus 2004; Tempo, Juli 2004).
Pad kenyataannya, kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan tidak hanya

memberikan manfaat riil ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga telah
memberikan dampak negatif terhadap kualitas sumber daya alam dan maritim. Kegiatan
sektor pertanian telah mengakibatkan menurunnya dan rusaknya sumber daya alam saat ini
seperti sayuran-sayuran diperkirakan sudah mengandung logam berat seperti Hg dan Cd
akibat kegiatan pertanian yang modern dan instan yang menggunakan pestisida dan bahan
kimia lainya untuk meningkatkan produksi pertanian. Terjadinya erosi, tanah kurang subur
dan tandus bahkan tidak produktif lagi untuk lahan pertanian merupakan sisi negatif lainnya.
Kegiatan kehutanan yang tidak terkendali dan tidak teratur serta sangat eksploitatif juga bisa
diasumsikan bisa mengurangi kualitas sumber daya alam seperti erosi, abrasi, punahnya
vegitasi dan plasma nutfah, kekeringan dan banjir, berubahnya aliran sungai seperti banjir di
musim hujan dan kering di musim kemarau, pelumpuran sungai, dan lainnya sebagainya.
Kondisi aktual lain menyangkut ketersedian kualitas sumber daya alam khususnya air
menjadi sangat urgen untuk dikaji. Hal senada diungkapkan oleh Umar Anggara, Ketua LIPI
(Sinar Indonesia Baru, 14 April 2004) bahwa saat ini telah terjadi penurunan kualitas
sumber daya alam (air). Penurunan ketersedian air tersebut ditunjukkan oleh adanya banjir
dan kekeringan yang makin sering terjadi. Keadaan ini juga merupakan indikator rusaknya
ekosistem yang ada.
Gejala kerusakan lingkungan dan pencemaraan terhadap sumber daya alam perairan
dan kelautan juga telah terjadi antara lain pencemaran dan kerusakan habitat penting
seperti terumbu karang, pencemaran air sungai dan laut. Penurunan produktivitas hasil laut
seperti ikan beberapa tahun terakhir ini juga merupakan indikasi bahwa kegiatan kelautan
yang tidak terkendali, terorganisir, dan eksploitatif sudah memberikan dampak negatif
terhadap penurunan kualitas sumber daya alam dan maritim.
Dalam sektor pertambangan, menurunnya dan tercemarnya SDA juga dilaporkan oleh
hasil penelitian yang dilakukan oleh Moses (Kompas, 24 Agustus 2004) menemukan bahwa
kegiatan pertambangan juga dapat memperkeruh air sungai akibat sedimentasi limbah
tailing tambang emas baik tambang emas inkonvensional maupun konvensional. Hasil
penelitian tersebut menemukan bahwa saat ini tingkat kekeruhan air sungai Kayangan di
Kalimantan sudah mencapai hampir tiga kali lipat dari ambang batas yang hanya 25 NTU (
Nephelometric Turbidity) (Kompas, 24 Juli 2004).
Dengan demikian, diasumsikan bahwa kegiatan pertanian, kehutanan maupun
pertambangan telah menyebabkan turbiditas dan suspensi lumpur yang makin tinggi di air
sungai. Untuk itu sudah saatnya kita menata kembali kualitas sumber daya alam agar tidak
terjadi penurunan kualitas yang semakin parah.

Kembali ke apa yang diutarakan oleh ole Umar, dapat disimpulkan bahwa sumber
daya alam khususnya air dan perairan sebagai public goods harus ditangani secara serius,
lintas sektoral, dan terintegrasi yang berkelanjutan agar kualitas dan kuantitas sumber daya
alam tetap lestari.
Berdasarkan asumsi dan pernyataan hipotetik di atas, perlu dilakukan kajian
mendalam secara empirik dan ilmiah mengenai dampak kegiatan pertanian, kehutanan,
pertambangan dan kelautan terhadap tingkat penurunan kualitas sumber daya alam dan
maritim di Propinsi Sumatera Utara. Tetapi kajian mengenai dampak sangat kompleks dan
memerlukan dana yang besar dan waktu yang panjang dan luasnya materi kajian, maka
penelitian

ini

memfokuskan

kepada

pengaruh

kegiatan

pertanian,

kehutanan,

pertambangan dan kelautan terhadap tingkat penurunan kualitas sumber daya alam dan
maritim berdasarkan persepsi dan pendapat masyarakat dan didukung oleh beberapa
sampel sumber daya alam yang diuji berdasarkan uji laboratorium.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah kajian
ini adalah sejauhmanakah pengaruh

kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan, dan

pertambangan terhadap penurunan SDA dan maritim berdasarkan persepsi dan pendapat
masyarakat? dan bagaimanakah kualitas beberapa sampel sumber daya alam dan maritim
yang diuji melalui laboratorium.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan pertanian,
kehutanan, kelautan, dan pertambangan terhadap penurunan SDA dan maritim berdasarkan
persepsi dan pendapat masyarakat dan hasil uji laboratorium beberapa sampel sumber daya
alam dan maritim akibat kegiatan pengaruh kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan, dan
pertambangan.

D. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup kajian ini meliputi kajian bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan
pertambangan terhadap kualitas sumber daya alam dan maritim di Sumatera Utara dari dua
sudut pandang yaitu persepsi masyarakat dan data empiris di lapangan berdasarkan uji
laboratorium. Untuk lebih rinci ruang lingkup kajian ini adalah

pengaruh

kegiatan

pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan terhadap penurunan kualitas SDA dan
maritim berdasarkan persepi dan pendapat masyarakat. Kemudian, sumber daya alam yang
menjadi sampel uji uji laboratorium adalah sayuran (bayam dan kangkung), vegitasi
tumbuhan (indeks keragaman dan kerapatan),

dan pencemaran perairan/laut akibat

kegiatan kelautan dan pertambangan.

E. Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat dan sasaran dari kajian pengaruh kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan
dan pertambangan terhadap tingkat penurunan kualitas sumber daya alam dan maritim di
Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
1.

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan kepada pemerintah propinsi dan
kabupaten/kota dalam membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka
mengurangi pengaruh negatif dari kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan, dan
pertambangan terhadap tingkat penurunan kualitas sumber daya alam dan
maritim di Propinsi Sumatera Utara.

2. Sebagai umpan balik (feed back) secara empiris mengenai pengaruh negatif yang
telah ada dan yang mungkin terjadi di masa akan datang dari kegiatan pertanian,
kehutanan, kelautan, dan pertambangan terhadap tingkat penurunan kualitas
sumber daya alam dan maritim saat ini.
3.

Sebagai sumber informasi dan data pengetahuan untuk melakukan studi lebih
lanjut dan komprehensif terhadap kajian yang relevan dengan masalah
pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kegiatan Pertanian
Pertanian merupakan kegiatan menanami tanah dengan tanaman yang nantinya
menghasilkan sesuatu yang dapat dipanen dan kegiatan pertanian merupakan campur
tangan manusia terhadap tetumbuhan asli dan daur hidupnya. Dalam pertanian modern
campur tangan ini semakin jauh dalam bentuk masukan bahan kimia pertanian termasuk
pupuk kimia, pestisida dan bahan pembenah tanah lainnya (Sutanto, 1997).
Untuk melaksanakan kegiatan pertanian, manusia berusaha dan cenderung memanfaatkan
sumber daya secara berlebihan sehingga merusak kondisi lingkungan dan biologi. Keadaan
ini pada gilirannya juga percepatan kerusakan sumber daya alam seperti tanah dan air.
Keberlanjutan sumber daya tanah terpengaruh secara nyata dan ini ditunjukkan dengan
meningkatnya jumlah masukan dari luar usaha tani yang harus diberikan dari tahun ke tahun
untuk memperoleh target hasil yang sama atau lebih dari sebelumnya (Sutanto, 2002).
Paket pertanian modern dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan pengelolaannya yang
memberikan hasil panen yang tinggi ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan dan kualitas sumber daya alam itu sendiri misalnya adanya kandungan pestisida
dan bahan kimia atau toksik lainnya pada sayuran-sayuran yang sulit dihilangkan
(McGuinness, 1993 ; Kompas, 3 Oktober 2004). Pengaruh pestisida dan bahan kimia lain
sebagai salah satu komponen pertanian modern selalu bersifat toksik pada organisme lain
bukan target/pengganggu tanaman (Carson, 1962). Pencemaran lingkungan yang
disebabkan oleh pupuk kimia mulai dirasakan, setelah residu pupuk Nitrogen mulai diketahui
telah mencemarkan air tanah sebagai sumber air minum dan bahaya yang ditimbulkannya
terhadap kesehatan manusia (Kohl et al., 1971).
Sejak akhir tahun delapan puluhan, mulai tampak tanda-tanda terjadinya kelelahan dan
kerusakan pada tanah akibat pemberian pupuk dan bahan kimia lain kepada tanah sebagai
media tumbuh tanaman. Ini ditandai dengan penurunan produktivitas pada hampir semua
jenis tanaman yang diusahakan (Sutanto, 2002). Banyak pakar berusaha memperbaiki tanah
dengan menggunakan masukan dari bahan dalam usaha tani (on-farm inputs) itu sendiri
untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem yang lebih parah lagi (Sutanto,
2000).

Masalah degradasi lingkungan yang sering terjadi akhir-akhir ini berpangkal dari komponen
desa dalam hal ini masyarakat petani dan pekerja yang mengandalkan lingkungan.
Pertumbuhan manusia yang cepat menyebabkan perbandingan antara jumlah penduduk
dengan lahan pertanian tidak seimbang. Hal ini telah menyebabkan pemilikan lahan pertanian
menjadi semakin sempit. Keterbatasan lapangan kerja dan kendala keterampilan yang
terbatas telah menyebabkan kecilnya pendapatan petani. Keadaan tersebut di atas sering
mendorong sebagian dari petani untuk merambah hutan dan lahan tidak produktif lainnya
sebagaii lahan pertanian. Lahan yang kebanyakan marjinal tersebut umumnya dikelola petani
dengan mengabaikan kaedah konservasi sumber daya alam dan konservasi tanah yang
rentan terhadap erosi dan tanah longsor (Sumarwoto, 1982).
Meningkatnya erosi dan tanah longsor di daerah tangkapan air pada gilirannya akan
meningkatkan muatan sedimen di sungai bagian hilir sungai. Kemudian perambahan hutan
untuk kegiatan pertanian telah meningkatkan koefisien air larian, yaitu meningkatkan jumlah
air hujan yang menjadi air larian, dan dengan demikian meningkatkan debit air sungai.
Perambahan hutan juga menyebabkan hilangnya serasah dan humus yang dapat menyerap
air hujan. Dalam skala besar, dampak kejadian tersebut di atas adalah terjadinya gangguan
perilaku aliran sungai, pada musim hujan debit air sungai meningkat tajam sementara pada
musim kemarau debit air sangat rendah. Keadaan ini mengakibatkan resiko banjir pada
musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau meningkat (Asdak, 2002).
Aktivitas bercocok tanam yang dilakukan dengan pengolahan tanah dan proses-proses
seterusnya telah merubah keadaan penutupan tanah sehingga mengakibatkan terjadinya
erosi pada permukaan tanah melalui cara pengelupasan, pengangkutan dan pengendapan
tanah.
Menurut Hooke (1979) ada lima tipe erosi yang dapat terjadi di daerah-daerah tropis yaitu:
1. Erosi percikan (splash erosion) yaitu proses terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian
atas oleh tenaga kinetik air hujan bebas atau air lolos. Tenaga kinetik bertambah besar
dengan bertambah besarnya diameter air hujan dan jarak antara ujung daun penetes dan
permukaan tanah (pada proses erosi di bawah tegakan vegetasi). Oleh karena itu, air
lolos dari vegetasi dengan ujung penetes lebar memberikan tenaga kinetik yang besar,
dan dengan demikian meningkatkan kecepatan air lolos sampai ke permukaan tanah.
Pengukuran erosi percikan di Kebun/Talun menunjukkan bahwa erosi percikan di bawah
tegakan pohon yang tidak disertai serasah dan tumbuhan bawah lebih besar daripada
erosi percikan di tanah terbuka (Ambar, 1986; dab Asdak 1991),

2. Erosi kulit (sheet erosion) yaitu erosi yang terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di
daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan air larian (run off). Tipe erosi ini
disebabkan oleh kombinasi air hujan dan air larian yang mengalir ke tempat yang lebih
rendah.
3. Erosi alur (rill erosion) yaitu pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikelpartikel tanah oleh aliran air larian yang terkonsentrasi di dalam saluran-saluran air. Hal
ini terjadi ketika air larian masuk ke dalam cekungan permukaan tanah, kecepatan air
larian meningkat dan akhirnya terjadilah transport sedimen.
4. Erosi parit (gully erosion) yaitu pembentukan jajaran parit yang lebih dalam dan lebar dan
merupakan tingkat lanjutan dari erosi alur. Erosi parit dapat diklasifikasikan sebagai parit
terputus-putus dan parit bersambungan. Erosi parit terputus dapat dijumpai di daerah
yang bergunung. Erosi tipe ini biasanya diawali oleh adanya gerusan yang melebar di
bagian atas hamparan tanah miring yang berlangsung dalam waktu relatif singkat akibat
adanya air larian yang besar. Kedalaman erosi parit ini menjadi berkurang pada daerah
yang kurang terjal. Erosi parit bersambungan berawal dari terbentuknya gerusan-gerusan
permukaan tanah oleh air larian ke arah tempat yang lebih tinggi dan cenderung
berbentuk jari-jari tangan. Rose (1998) menegaskan bahwa tipe erosi ini terbentuk oleh
tanah yang kehilangan daya ikat partikel-partikel tanah sejalan dengan meningkatnya
kelembaban tanah yang berlebih yang pada gilirannya akan menyebabkan tanah longsor.
Bersamaan dengan longsornya tanah, kecepatan air larian meningkat dan terkonsentrasi
di tempat tersebut dan menandai awal pembentukan erosi parit, dan penanggulangannya
adalah dengan mengalihkan aliran air di atas parit melalui saluran-saluran air yang sejajar
dengan garis kontur.
5. Erosi tebing sungai (streambank erosion) yaitu terjadinya pengikisan tanah pada tebingtebing sungai dan penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Dua proses
berlangsungnya erosi tebing sungai adalah oleh adanya gerusan aliran sungai dan oleh
adanya longsoran tanah pada tebing sungai. Proses yang pertama berkorelasi dengan
kecepatan aliran sungai. Semakin cepat laju aliran sungai (debit puncak atau banjir)
semakin besar kemungkinan terjadinya erosi tebing. Erosi tebing sungai dalam bentuk
gerusan dapat berubah menjadi tanah longsor ketika permukaan sungai surut
(meningkatkan gaya tarik ke bawah) sementara pada saat bersamaan tanah tebing
sungai telah jenuh. Proses terjadinya erosi tebing yang kedua lebih ditentukan oleh
keadaan kelembaban tanah di tebing sungai menjelang terjadinya erosi.

Fenomena bercocok tanam yang dilakukan dengan kurang dan atau tidak mengikuti
konservasi yang umum, banyak dijumpai di daerah pertanian hulu daerah aliran sungai
(DAS), terutama pada sentra-sentra produksi tanaman sayuran. Alasan klasik sehingga tidak
dilaksanakannya teknik-teknik bercocok tanam yang mengikut kaidah-kaidah konservasi
tanah (misalnya, sistem tanam mengikut garis kontur, pembuatan teras) adalah bahwa jenis
tanaman yang diusahakan termasuk tanaman yang tidak menghendaki kelembaban tanah
yang terlalu tinggi, sehiggga cara bercocok tanam yang dilakukan adalah dengan penanaman
sistem naik-turun bukit (up and down the slope) karena dengan cara ini air hujan dapat
langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dengan sistem tanam seperti ini, tingkat
resiko terjadinya erosi dan tanah longsor pada musim hujan termasuk tinggi. Laju erosi akan
dipercepat apabila jenis tanaman yang diusahakan termasuk jenis tanaman yang
pemanenannya dilakukan dengan cara cabutan, misalnya pada tanaman kentang.
Sebetulnya, dengan penerapan teknik pertanaman yang sesuai dengan kaidah-kaidah
konservasi tanah dan air yang memadai, kekhawatiran terjadinya kelembaban tanah yang
tinggi atau adanya genangan air hujan dapat dihindari dengan cara pembuatan teras yang
terencana dengan baik. Cara demikian dapat mencegah terjadinya akumulasi air hujan pada
bidang tanam dengan kemiringan bidang tanam yang disesuaikan dengan kontur bukit,
sehingga air hujan yang jatuh di atas bidang tanam tersebut dapat diatur atau dialirkan
langsung ke tempat yang lebih rendah melalui sistem drainase yang dirancang untuk itu.
Tingkat bahaya erosi menjadi lebih besar apabila jenis-jenis tanah alluvial, litosol, regosol,
andosol, podsol dan hidromorfik kelabu yang umumnya rentan terhadap erosi dijumpai pada
formasi kemiringan lereng yang tinggi. Aktivitas bercocok tanam yang tidak atau kurang
mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air di hulu sungai telah mengakibatkan
proses sedimentasi yang berlangsung di dalam sungai maupun waduk. Hal ini tidak saja
mempengaruhi kualitas dan umur pakai waduk tetapi juga mengakibatkan pendangkalan
pada saluran-saluran irigasi yang mendapatkan aliran air dari waduk atau sungai tersebut.
Pendangkalan yang terjadi pada saluran-saluran irigasi dapat mengurangi kapasitas tampung
saluran-saluran tersebut, dan dengan demikian mengurangi luas sawah atau ladang yang
sistem pengairannya berasal dari saluran-saluran irigasi yang mengalami pendangkalan
tersebut. Sehingga penanganan bercocok tanam merupakan salah satu aspek penyebab
terjadinya erosi, selain dari unsur pohon dan sistem perakarannya, tanaman penutup tanah
dan serasah, kecepatan dan arah angin, keadaan kekasaran permukaan tanah dan

penutupan tanah harus diperhatikan secara serius (Asdak, 2002).

B. Kegiatan Kehutanan
Dalam skala besar, kumpulan pohon-pohon akan membentuk komunitas vegetasi yang
disebut dengan hutan. Dalam dimensi ruang, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu
lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan komunitas
hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Komunitas vegetasi umumnya disebut
sebagai hutan apabila mampu menciptakan iklim yang berbeda dari lingkungan disekitarnya
(Asdak, 2002).
Hutan pada hakekatnya berfungsi memberi perlindungan terhadap lingkungan yaitu
melindungi lingkungan dari degradasi lahan, erosi dan memasok air tanah serta menurunkan
besarnya debit puncak (Brooks, et al.,1988). Sejalan dengan pendapat di atas, kebijakan
pemerintah Indonesia dalam pembangunan kehutanan menyebutkan bahwa fungsi hutan
kecuali sebagai sendi ekonomis untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fungsi
hutan juga mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan, memelihara
tata air, dan penentu eksosistem, menentukan keadaan iklim dan lingkungan global (Zain,
1998). Perlu diketahui bahwa hutan Indonesia merupakan hutan terbesar dan terkaya dengan
jenis keragaman flora dan faunnya setelah Brazil dan Zaire dan sangat menentukan dan
mempengaruhi iklim global karena hampir 75 persen wilayah Indonesia ditutupi oleh hutan.
Dalam konteks iklim global, hutan memainkan peranan penting dalam pembersihan udara
dan mengurangi pemanasan bumi akibat kegaitan industri dan kegiatan ekonomi lainnya
(Zain, 1998; Asdak, 2002).
Pada kenyataannya, hutan seperti dua sisi mata uang, di satu sisi sumber daya hutan
memang dapat dimanfaatkan secara ekonomis untuk mata pencaharian masyarakat atau
sumber kehidupan, kemakmuran, dan kesejahteraan dan untuk kesinambungan kehidupan
dan pembangunan (sustainable life and development). Sedangkan disisi lain, merupakan
sarana yang mengatur ekosistem dan kelestarian alam dan sumber daya kehutanan secara
autodidak. Tetapi kenyataannya saat ini yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam
yang ada di hutan hanya demi kepentingan ekonomis semata tanpa memperhatikan kualitas
dan kuantitas sumber daya yang ada.
Misalnya pembalakan hutan (forest logging), perladangan berpindah atau perubahan dari
satu jenis vegetasi hutan menjadi jenis vegetasi lainnya, atau perubahan tataguna lahan
hutan menjadi areal pertanian atau padang rumput adalah contoh kegiatan yang sering terjadi

di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Pembabatan hutan secara meluas dan
eksploitatif dikhawatirkan dapat mempengaruhi distribusi dan pola curah hujan dan
perubahan iklim lokal, regional dan bahkan global.
Pengelolaan vegetasi hutan dapat mempengaruhi waktu dan penyebaran aliran air, artinya
bahwa hutan dapat menyimpan air selama musim penghujan dan melepaskannya pada
musim kemarau. Konsekuensinya adalah keberadaan hutan dapat menghidupkan mata-mata
air yang telah lama tidak mengalirkan air dan keberadaan hutan dapat mencegah terjadinya
banjir besar (flash-flood). Jika areal hutan hilang maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya
kekeringan atau bahkan dapat mengubah daerah yang sebelumnya tampak hijau dan subur
menjadi daerah seperti padang pasir (Asdak, 2002).
Kegiatan penebangan hutan secara besar-besaran tanpa perencanaan yang baik dan
berkesinambungan dapat merusak eksositem hutan. Kegiatan ini juga diasumsikan dapat
menimbulkan berkurangnya sumber plasma nutfah (sumber gen) sebab dalam hutan terdapat
beraneka ragam spesies dari hewan maupun tumbuhan yang disebut plasma nutfah (gen
pool) (Wardono,2001). Kegiatan kehutanan lain seperti pembuatan jalan baru, penebangan
hutan untuk industri, pembuatan lahan pertanian dan kegiatan ekowisata serta berburu satwa
liar juga telah menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya alam. Hutan gundul,
punahnya flora dan fauna, menurunnya populasi satwa (misalnya populasi badak atau
harimau jawa tinggal beberapa ekor saja kalau terus diburu maka dapat menyebabkan
kepunahan spesies tersebut) adalah beberapa contoh yang diperkirakan menjadi dampak
negatif dari kegiatan kehutan selama ini. Menurut sumber Departemen Kehutanan,
penurunan sumber daya alam khususnya sektor kehutanan sangat tinggi yaitu sekitar 50,83%
hutan lindung dan sekitar 45,44% hutan produksi rusak (Analisa, April 2004).
Kegiatan penambangan di daerah hutan secara berlebihan dapat merusak ekosistem di
sekitar tempat penambangan yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas sumber daya
alam yang ada. Pembukaan lahan pertanian baru khususnya di wilayah perbukitan dapat
merusak sumber mata air dan menimbulkan erosi. Demikian juga pembukaan hutan untuk
perumahan cenderung berakibat matinya berbagai organisme dan berkurangnya sumber
daya makanan hewan setempat. Contohnya populasi gajah yang pernah makananan hewan
setempat atau mengganggu perkebunan penduduk di Sumatera karena habitan hewan
tersebut sebagai tempat hidup dan sumber makanan sudah rusak dan tidak mencukupi
(Wardono, 2001; Zain, 1998). Sekali lagi ini menunjukan bahwa kegiatan kehutanan telah
memberi pengaruh yang negatif terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang ada
disekitarnya.

C. Kegiatan Kelautan
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang mempunyai wilayah pantai
dan laut yang cukup luas dan memiliki sekitar 17.508 pulau besar dan kecil dengan luas
wilayah laut sekitar 5,8 juta km2 dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km (Dahuri,
2000) serta 472 sungai besar dan sungai kecil (Departemen Kehutanan, 1999). Perubahan
keseimbangan yang menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan kelautan
sebagian besar disebabkan oleh tekanan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam
rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjadikan kegiatan perairan dan kelautan
sebagai tempat dan sumber mata pencaharian baik secara sendiri-sendiri maupun
berkelompok (Delaware, 1999).
Secara garis besarnnya, gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber
daya kelautan di Indonesia antara lain meliputi: pencemaran laut atau perairan, kerusakan
habitat penting (terumbu karang), penurunan produktivitas perikanan akibat penangkapan
berlebihan, penurunan aset keindahan dan budaya serta bencana alam (Kompas, 28 Februari
2000). Indonesia, sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada jaringan sistem
terumbu karang yang luas. Terumbu karang merupakan aset ekologis dan produktif utama di
Indonesia karena berfungsi sebagai tempat hidup bagi ikan-ikan karang, pemecah gelombang
dan objek wisata bahari. Perlindungan dan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan
penting bagi kegiatan perikanan, pariwisata, suaka alam dan perlindungan daerah pasir. Luas
terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 60.000 km2,. Tetapi sebuah penelitian
menunjukkan bahwa saat ini hanya kurang lebih 6% dalam kondisi sangat baik (Sarief,
1988).
Ada dua hal yang diperkirakan dapat mengancam pelestarian sumber daya perikanan
dan atau laut yaitu: rusaknya habitat terumbu karang dan over-fishing. Pemanfaatan sumber
daya laut yang berorientasi pada produksi tanpa memperhatikan proses dan siklus perubahan
dalam sumber daya laut menyebabkan siklus pemulihan terganggu. Orientasi pada output
produksi juga telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya wilayah
kelautan. Over-fishing telah menurunkan hasil tangkap sumber daya laut terutama ikan dan
sejenisnya. Akibat penurunan kuantitas tangkapan tersebut tentu memberi pengaruh
ekonomis secara langsung bagi nelayan khususnya karena penurunan jumlah tangkapan
mengakibatkan penurunan penghasilan dari sekktor perikanan. Diperkirakan sampai saat ini
kurang lebih 80% terumbu karang di wilayah timur Indonesia telah rusak karena
penangkapan ikan dengan cara yang merusak (Dahuri, 2000). Oleh karena itu, perlu

dilakukan pengelolaan terumbu karang dan aspek aspek pendukung secara menyeluruh,
karena produktivitas terumbu karang bergantung kepada kondisi terumbu karang.
Produktivitas perikanan akan tinggi apabila berada pada habitat terumbu karang yang baik,
dan sebaliknya akan terjadi produktivitas perikanan yang rendah pada habitat terumbu karang
yang rusak (Soekarno, 2001).
Kegiatan kelautan yang lain seperti pencarian dan penangkapan ikan dengan pukat harimau
dan atau mengunakan bahan peledak juga menyebabkan rusak dan menurunnya kualitas
sumber daya alam misalnya matinya ikan yang belum layak konsumsi, atau punahnya biota
laut yang lain. Hal senada didukung oleh Pet-Soede et al., (1999) yang melaporkan bahwa
kerugian ekonomi akibat pemboman ikan setelah 20 tahun dapat mencapai US$ 306.800 per
kilometer persegi. Angka ini mencerminkan biaya bagi masyarakat, di mana biaya ini adalah
empat kali lebih besar dari manfaat total (total benefit) kegiatan ini.
D. Kegiatan Pertambangan
Secara literal kata “pertambangan” dalam Bahasa Inggris adalah “ mine” atau
“mining.” “Mine” atau “mining” means to dig in the earth for ores, coal, timber, and so forth or
to ores, coal, gold, etc from earth. (Webster 1996 dan Longman 1982). Dalam Bahasa
Indonesia itu berarti “tambang” atau “pertambangan.” Jadi pertambangan adalah kegiatan
menggali bumi untuk mengambil atau menghasilkan batu bara, timah, emas atau biji
besi/besi. Lebih lanjut Webster (1996) menyebutkan bahwa mine atau mining is a large
excavation or activity made in the earth, from which to extract metallic ores, coal, precious
stones, salt, or certain other minerals. Pendapat di atas juga dapat diartikan bahwa
pertambangan atau kegiatan pertambangan adalah pengambilan sumber daya alam yang
ada secara besar-besaran untuk menghasilkan atau memproduksi biji besi/metal, batu bara,
batu berharga, garam atau berbagai jenis mineral lainnya dari dalam bumi.
Definisi lain secara kontekstual menyebutkan bahwa pertambangan adalah suatu ilmu
pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, penambangan, pengolahan,
dan penjualan mineral-mineral dan batuan yang memiliki arti ekonomis (Projomsumarto dan
Arif 1984; Koesoemandinata 1980). Konsep operasional itu berarti bahwa kegiatan
pertambangan tidak hanya suatu kegiatan atau proses penambangan saja tetapi meliputi
banyak aktivitas lain yang penting sehingga penambangan itu bisa dilakukan. Kegiatankegiatan tersebut meliputi prospecting, exploration, evaluation, main plant design, finance,
development, exploitation, dll (Projomsumarto dan Arif, 1984). Kemudian Arif menambahkan
bahwa kegiatan pertambangan tidak terlepas dari kondisi atau situasi lingkungan alam

sekitarnya misalnya hutan, sungai dan laut. Itu artinya kegiatan pertambangan sangat
mempengaruhi dan memberi pengaruh terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang
ada dimana kegiatan pertambangan itu dilakukan.
Dalam proses eksplorasi dan pengambilan mineral, sistem pertambangan dapat
dikelompokan menjadi (1) tambang terbuka (surface mining) yaitu seluruh aktivitas kerjanya
berhubungan langsung dengan atmosfir atau udara luar, (2) tambang bawah tanah
(underground mining) yaitu sistem pertambangan dimana seluruh aktivitas kerjanya tidak
berhubungan langsung dengan atomsfir atau udara luar, dan (3) tambang bawah air (under
water mining) adalah sistem pertambangan dimana seluruh aktivitas kerjanya tidak
berhubungan langsung dengan atmosfir atau udara luar tetapi dilaksanakan di bawah air
seperti laut (Projomsumarto dan Arif ,1984; Vutukuri. V.S dan Lama, R.D, 1986). Berdasarkan
uraian tersebut kegiatan pertambangan bisa dikategorikan menjadi kegiatan pertambangan
yang berhubungan langsung dengan udara bebas seperti penambangan aluminium, timah,
pasir kuarsa, dll dan pertambangan yang tidak berhubungan langsung dengan udara bebas
seperti pertambangan batubara, dan pertambangan tidak berhubungan dengan udara bebas
seperti pertambangan minyak bumi lepas pantai.
Namun demikian bila ditinjau dari segi pelaku dan cara atau alat yang digunakan, kegiatan
pertambangan dapat dikelompokan menjadi dua yaitu kegiatan pertambangan tradisional
atau inkovensional dan kegiatan konvensional. Kegiatan inkonvensional juga sering disebut
pertambangan rakyat karena dilakukan oleh rakyat atau masyarakat secara terus menerus
dan turun temurun tanpa menggunakan peralatan pertambangan yang memadai dan atau
modern. Sedangkan pertambangan konvensional dilakukan oleh sebuah perusahaan
pertambangan baik swasta maupun pemerintah misalnnya (PT Aneka Tambang, Karimun
Granit, Inco Tbk, Nusa Halmahera, dll) maupun perusahaan multinasional (PT Newmont,
Freeport Indonesia Group, Natarang Mining, Indominco, dll) dengan menggunakan peralatan
yang relatif modern dan canggih (Koesoemandinata ,1980; Analisa, Juli 2004; dan Kompas ,
14 Juli, 2004)
Seperti halnya kegiatan pertanian, kehutanan, dan kelautan, kegiatan pertambangan
disamping memberikan keuntungan finansial dan ekonomis yang sangat signifikan terhadap
kehidupan masyarakat luas kegiatan pertambangan juga dapat memberikan pengaruh negatif
terhadap kualitas sumber daya alam itu sendiri dan sumber daya alam yang ada disekitar
dimana kegiatan pertambangan itu dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa pada titik tertentu
kegiatan pertambangan akan sangat berbahaya tidak saja bagi kualitas sumber daya alam
tetapi juga sumber daya manusia yang hidup di daerah kegiatan pertambangan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Misalnya kejadian dan pengalaman yang paling baru dan
terburuk dari kegiatan pertambangan di Indonesia adalah kasus Teluk Buyat di Sulawesi
Utara. Kasus ini tidak saja mengakibatkan menurunya kualitas sumber daya alam tetapi juga
diperkirkan telah memberikan pengaruh yang sangat serius dan jauh berbahaya bagi
masyarakat sekitarnya karena mengkonsumsi sumber daya laut (ikan) yang diperkirakan
telah tercemar oleh merkuri dan arsen. Mengkonsumsi ikan yang telah tercemar oleh merkuri
dan arsen menurut para ahli dapat menyebabkan penyakit Minamata. Penyakit ini hingga
saat ini masih menjadi isu yang kontroversial baik oleh para ahli, birokrat dan juga
masyarakat sendiri. Tetapi bagaimanapun penyakit Minamata telah menjadi momok yang
menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akibat limbah merkuri dan arsen
yang sangat berbahaya (Kompas, 14 Juli 2004 dan Tempo, Juli 2004).
Sebuah penelitian juga menunjukan bahwa tercermarnya air laut atau air sungai
tidak saja disebabkan oleh pertambangan modern dengan alat dan fasilitas yang canggih
seperti kasus Teluk Buyat, pertambangan tradisional atau pertambangan rakyat khususnya
pertambangan emas juga dapat mengakibatkan tercemarnya SDA oleh merkuri. Misalnya
kasus sungai Kayangan di Kalimanatan menurut penelitian yang dilakukan oleh Moses dkk
(2004) mengatakan bahwa saat ini kandungan merkurinya mencapai 0,005 miligram per liter
(mg/l). Padahal ambang batas kandungan merkuri dalam air hanya 0,001 mg/lt.

Lebih

lanjut dia menemukan bahwa kegiatan ini juga dapat memperkeruh air sungai akibat
sidementasi limbah tailing tambang emas tradisonal. Saat ini tingkat kekeruhan air sungai
tersebut sudah mencapai hampir tiga kali lipat dari ambang batas yang hanya 25 NTU (
Nephelometric Turbidity) (Kompas, 24 Juli 2004).
Di darat, pertambangan timah, batu bara dll diperkiran juga telah menyebabkan terjadi
lubang-lubang besar hingga berdiameter lebih dari satu meter dengan kedalaman mencapai
8 meter pada bekas tempat penambangan. Keadaan seperti itu mengakibatkan hutan
kelihatan keropos dan berlubang serta keindahan alam/hutan menjadi rusak. Kemudian, ini
juga menyebabkan hutan kelihatan seperti memiliki danau-danau kecil (Kompas, 24 Juli
2004). Kegiatan penambangan pasir dan batu kali di sungai juga dapat menyebabkan aliran
sungai tidak lancar. Pada kerusakan yang lebih serius dan dalam jangka panjang kegiatan
penambangan tersebut bisa menyebabkan hilangnya aliran sungai menjadi daratan
(Kompas, 24 Juli 2004; Tempo, Juli 2004).)
Kemudian, sebuah survei penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan juga
mengakibatkan rusaknya hutan dari yang berkategori ringan hingga rusak berat. Misalnya
ribuan hektar hutan di daerah Banten Selatan mengalami kerusakkan yang cukup parah

akibat penambangan batu bara yang dilakukan oleh rakyat (Kompas, 24 Juli 2004; Tempo
Edisi Agustus 2004). Data di atas menunjukan bahwa kegiatan pertambangan sangat rentan
dan dapat mempengaruhi kuailitas sumber daya alam yang ada di sekitar dimana kegiatan
dan proses penambangan itu dilaksanakan.

E. Sumber Daya Alam (SDA)
Natural resources atau sumber daya alam (SDA) sangat beraneka ragam yaitu bisa berupa
benda-benda biotik (hidup) atau benda-benda abiotik (mati atau tak hidup). Sumber daya
alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara ilmiah
sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat
dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan
kesejahteraannya (Wardono, 2001; Zain (1997).
Dari sudut sumber daya alam yang beraneka ragam jenis dan sifat serta manfaatnya bagi
manusia, maka sumber daya alam dapat dikelompokan menjadi berbagai kelompok dan jenis
serta fungsinya. Secara umum bila dilihat dari jenisnya sumber daya alam dikelompokan
menjadi dua kelompok yaitu (1) Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya yang terdiri dari
tumbuhan hijau dan hewan. Tumbuhan hijau berperan sangat penting sebagai produsen
karena tumbuhan mampu mengadakan proses sintesa zat makanan sendiri dari zat-zat anorganik menjadi organik. (2) Sumber daya abiotik disebut juga sumber daya non hayati
adalah sumber daya alam yang berupa benda mati seperti tanah,air,udara dan mineral
(Wardono, 2001 dan Zain, 1997).
Dilain pihak, bila sumber daya alam bila dilihat dari sifatnya dapat dikelompokan menjadi
sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Jenis sumber daya
alam ini dapat di perbaharui atau ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya serta dapat didaur
ulang kembali. Misalnya hewan, tumbuhan, mikro organisme, hasil pertanian, hasil perikanan
dan lain-lain. Misalnya hewan yang populasinya tinggal sedikit akibat perburuan manusia
dapat dikembangbiakkan kembali. Dengan kata lain sumber daya alam ini dapat diisi kembali
atau tidak akan habis karena adanya proses reproduksi kembali dengan bantuan
pengetahuan manusia.
Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources)
adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dipulihkan kembali seperti
semula khususnya dari segi kuantitas atau cadangan yang ada. Kelompok sumber daya
alam ini adalah biji mineral, bahan bakar, batu bara, fosil dan sebagainya. Penggunaan
sumber daya alam tersebut pada saat tertentu akan habis dan tidak dapat dikembalikan

seperti semula.
Tetapi Wardono (2001) juga mengklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan
penggunaannya. Dari segi manfaat, sumber daya alam dapat dikelompokan menjadi tiga
bagian yaitu: (1) sumber daya alam penghasil energi, contoh kelompok ini adalah air, minyak
bumi, gas bumi, batu bara, dan juga tenaga surya. Semua SDA di atas sangat berguna bagi
kehidupan dan kesejahteraan umat manusia; (2) sumber daya alam sebagai bahan baku
artinya sumber daya alam tersebut digunakan sebagai bahan baku atau utama untuk manfaat
yang lain. SDA dalam kelompok ini misalnya hasil tambang digunakan sebagai bahan baku
industri. Hutan juga dikategorikan sebagai sumber penyedia bahan baku berupa kayu, rotan,
dan tumbuhan; dan (3) sumber daya alam untuk lingkungan hidup. Dalam sudut pandang
lingkungan hidup SDA seperti ini berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan hidup. Air,
udara, dan keindahan alam merupakan kelompok SDA sebagai lingkungan hidup.
Bila Wardono (2001) melihat sumber daya alam dari segi kegunaannya, Zain (1997)
menambahkan bahwa secara umum klasifikasi sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam
lima bentuk yaitu : 1) lahan pertanian, 2) hutan dengan aneka ragam hasilnya, 3) lahan alami
untuk keindahan, 4) perikanan darat dan perikanan laut, 5) sumber mineral bahan bakar dan
non-bahan bakar, dan 6) sumber energi non-mineral misalnya panas bumi, sumber tenaga
air, gelombang pasang, tenaga surya, dll. Pada prinsipnya pendapat Wardono dan Zain
dalam hal cara melihat klasifikasi sumber daya alam mempunyai persamaan walaupun
dengan istilah yang berbeda. Misalnya Wardono menyebutkan sumber daya alam sebagai
sumber energi dan Zain mengatakan sumber daya alam sumber energi non mineral, dan
sebagainya.
Berbeda dengan kedua ahli di atas, Pemerintah Indonesia dalam mengajukan nota keuangan
dan Rencana Anggaran Belanja Negara biasanya membagi jenis sumber daya alam secara
sektoral ke dalam rincian berikut (a) sumber daya alam pertanian meliputi tanaman pangan,
peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pengairan dan (b) sektor pertambangan
meliputi minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan galian lainnya.
Pada hakekatnya bagaimanapun sumber daya alam tersebut diklasifikasikan atau diberi
nama atau dikelompokan sebenarnya hanya bertujuan untuk memudahkan penyebutannya
dan semata-mata memberikan nama atau label kepada SDA tersebut tetapi yang lebih
penting dan berarti adalah manfaat dan fungsi SDA tersebut bagi kehidupan manusia. Jenis
pengklasifikasian sumber daya alam tidak akan mengurangi keberadaan SDA tersebut tetapi
yang lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk
kesejahteraan manusia dan kualitasnya tidak menurun karena kegiatan pertanian, kehutanan,

kelautan, dan pertambangan semata.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Bentuk Penelitian
Dalam pelaksanaanya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan
kuantitatif analisis. Menurut pendapat Singarimbun (1986) penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan berkenaan dengan suatu variabel. Oleh karena itu penelitian ini
dilaksanakan bertitik tolak dari pendapat tersebut yaitu dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini mengungkapkan pendapat dan persepsi
masyarakat mengenai kegiatan pengaruh kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan dan
pertambangan terhadap penurunan kualitas sumber daya alam.
B. Lokasi Penelitian
Kegiatan kajian ini dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara. Karena penelitian ini mengakaji
pengaruh dari kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan maka lokasi
penelitian diambil berdasarkan situasi dan keadaan dimana kegiatan tersebut di lakukan.
Lokasi dan sampel penelitian diambil secara acak purposif dan proporsional ( randompurposive-proportional sampling technique) yang disesuaikan dengan jenis kegiatan tersebut.
Berdasarkan parameter tersebut, maka sampel lokasi penelitian ini meliputi: Kota Medan,
Kota Tanjung Balai, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo untuk kegiatan pertanian,
Kabupaten Langkat dan Dairi untuk kegiatan kehutanan, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk
kegiatan pertambangan, Kota Tanjung Balai dan Kota Medan untuk kegiatan kelautan dan
sekaligus untuk kegiatan pertanian juga. Penentuan Kota Medan dan Tanjung Balai sebagai
lokasi kegiatan pertanian hanya dalam hal uji laboratorium mengenai kualitas sampel
(sayuran-kangkung dan bayam).
Tabel 1 Menunjukkan sebaran lokasi dan sampel lokasi penelitian untuk masing-masing jenis
kegiatan yaitu pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.
Tabel 1 Lokasi Sampel Penelitian
NO

Nama Lokasi

Jenis Kegiatan

1.
2.
3.

Kabupaten Karo
Kabupaten Simalungun
Kota Medan

4.

KotaTanjung Balai

5.
6.
7.

Kabupaten Langkat
Kabupaten Dairi
Tapanuli Selatan

Pertanian
Pertanian
Pertanian dan
Kelautan
Kelautan dan
Pertanian
Kehutanan
Kehutanan
Pertambangan

C. Populasi dan Sampel
Disamping penentuan lokasi/tempat sebagai populasi dan sampel penelitian, kajian ini
menggunakan masyarakat sebagai populasi dan sampel dalam kapasistasnya sebagai
responden. Penggunaan masyarakat sebagai populasi dan sampel untuk memperoleh data
dan informasi mengenai dampak kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan
berdasarkan pendapat, persepsi, dan pengamatan serta pengalaman mereka. Berdasarkan
teori populasi dan sampel, maka yang menjadi populasi adalah semua masyarakat yang
berdomisili di daerah di mana kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan
dilakukan. Sampel diambil secara acak purposif, dan proporsional. (random-purposiveproportional sampling technique). Teknik snowball (snowball sampling technique) juga
dimungkinkan digunakan bila diperlukan demi kesahihan dan keterpercayaan hasil penelitian.
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 192 responden yang berdasarkan jenis kegiatan
dengan perbandingan sebagai berikut!
Tabel 2 Seberan Jumlah Sampel Berdasarkan Jenis Kegiatan Dan Lokasi Penelitian
NO
1

Jenis Kegiatan
Pertanian

2.

Kehutanan

3.

Kelautan

4.

Pertambangan
Total

Lokasi penelitan
Simalungun
Karo
Dairi
Langkat
Medan
Tanjung Balai
Tapanuli Selatan

Sampel penelitian
25
30
30
20
25
20
42
192

Total
55
50
45
42
192

D. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan masalah dan tujuan serta jenis data dalam kajian ini, maka teknik dan
instrumen pengumpulan data menggunakan: (1) angket dan pedoman wawancara untuk
mendapatkan pendapat dan persepsi masyarakat mengenai pengaruh kegiatan pertanian,

kehutanan, kelautan dan pertambangan dan (2) uji laboratorium untuk mengetahui pengaruh
masing-masing kegiatan tersebut terhadap kualitas sumber daya alam. Untuk uji laboratorium
diambil beberapa jenis sumber daya alam yaitu uji logam berat pada sayuran, uji vegitasi, dan
pencemaran air untuk mendukung atau membuktikan bahwa kegiatan kegiatan pertanian,
kehutanan, kelautan dan pertambangan memberikan pengaruh terhadap penurunan kualitas
sumber daya alam.
E. Teknik Analisis Data
Kajian kegiatan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan persepsi dan pendapat
masyarakat tentang pengaruh kegiatan-kegiatan tersebut terhadap penurunan kualitas
sumber daya alam dan maritim. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji
sumber daya alam dan maritim secara ilmiah melalui uji laboratorium. Uji laboratorium
digunakan untuk mendukung dan cross-check data dari masyarakat.
Tahapan analisis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kajian ini meliputi beberapa
langkah sebagai berikut :
1) Studi Pendahuluan
Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan mengidentifikasikan dan mensurvei daerah
yang menjadi lokasi penelitian.

2) Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan tahapan selanjutnya dalam kegiatan ini. Dalam tahap
ini ada dua tahapan yaitu : pembuatan instrumen penelitian, dan pelaksanaan
pengumpulan data di lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan dua cara
yaitu : dari masyarakat dengan menggunakan angket dan wawancara dan uji
laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen laboratorium.
3) Teknik Analisis Data
Dalam melakukan analisis data yang ada, analisis dilakukan sesuai dengan jenis
kegiatan. Data tentang persepsi dan pendapat masyarakat dianalisis dengan teknik
deskriptif dan data penurunan kualitas sumber daya alam dianalisis melalui uji
laboratorium. Misalnya untuk menganalisis biota perairan atau kelautan dilakukan
dengan menghitung struktur komunitas biota perairan ( Bentos, dan Planton)

dengan Indeks Shanon System. Selanjutnya dilaksanakan penghitungan atau
penganalisisan parameter kimia dan fisika perairan atau kelautan.
Untuk mengukur kandungan logam berat di dalam senyawa maupun biota
perairan dilakukan dengan mengukur logam berat dengan mempergunakan alat
AAS ( Absorbtion Atomic Spectrofotometer).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Dalam bagian ini disajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan
pembahasan penelitian secara komprehensif dan menyeluruh. Sebelum data penelitian
dianalisis untuk mendapatkan data hasil

mengenai pengaruh kegiatan pertanian,

kehutanan, kelautan dan pertambangan secara komprehensif, terlebih dahulu data hasil
penelitian di gambarkan secara matrik agar mudah dipahami
1.

Persepsi dan Pendapat Masyarakat Mengenai Pengaruh Kegiatan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan, dan Pertambangan Terhadap Penurunan Kualitas Sumber
Daya Alam dan Maritim
a) Persepsi dan Pendapat Masyarakat Mengenai Pengaruh Kegiatan Pertanian
Terhadap Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam dan Maritim
Tabel 3 Pendapat Masyarakat Tentang Pengaruh Kegiatan Pertanian Terhadap Kualitas
SDA.
Kategori
Berkurangnya
Menurunya
Pendapat
Humus Tanah
Kesuburan Tanah
Masyarakat
f
%
f
%
Sangat setuju
16
29,09
11
20,00
Setuju
25
45,45
22
40,00
Kurang setuju
10
18,18
14
25,45
Tidak setuju
4
7,27
8
14,54
Jumlah
55
100,00
55
100,00

Tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar responden masing-masing 29,09% dan
45,45% berpendapat sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan pertanian dapat
menghilangkan humus tanah dan masing-masing 20% dan 40% responden berpendapat
sangat setuju dana setuju bahwa kegiatan tersebut juga dapat mengurangi kesuburan tahan
pertanian. Angka yang cukup signifikan juga menunjukan bahwa 40 % dari responden

mengatakan kegiatan tersebut kurang setuju dan tidak setuju bahwa kegiatan pertanian
mengakibatkan hilangnya keseburun tanah sedangkan hanya 15% yang mengatakan kurang
setuju dan tidak setuju bahwa kegiatan pertanian dapat menghilangkan humus tanah

Tabel 4. Pendapat Masyarakat Tentang Tingkat Kehilangan Humus Tanah Dan Kesuburan
Tanah
Persentase
Humus Tanah
Kesuburan Tanah
f
%
f
%
0 – 15 %
13
23,63
8
14,54
16 – 25 %
30
54.54
10
18,18
26 – 50 %
4
7,27
24
43,63
51 % >
8
14,54
13
23,63
Jumlah
55
100,00
55
100,00
Merujuk tabel di atas, tingkat hilangnya humus tanah saat ini menunjukan bahwa
13 responden atau 23,63% mengatakan hilangnya humus tanah sudah mencapai 0-15% dan
mayoritas responden (54,54%) mengatakan bahwa menurunnya humus tanah pertanian saat
ini sudah mencapai 16 – 25%. Tetapi bila dilihat dari hilangnya kesuburuan tahan, hampir
45% berpendapat tingkat menurunya kesuburan tanah sudah mencapai 26-50%. Angka yang
juga cukup signifikan (23,63%) responden berpendapat bahwa menurunnya kesuburan tanah
sudah mencapai lebih dari 50%.
Tabel 5. Pendapat Masyarakat Tentang Menurunnya Sumber Air, Pencemaran Air Dan
Pencemaran Tanah
Kategori
Sumber Air
Pencemaran Air
Pencemaran
Tahan
f
%
f
%
f
%
14
25,45
Sangat setuju
16
29,09
20
36,36
Setuju
28
50,90
22
40,00
16
29,09
Kurang setuju
6
10,90
8
14.54
16
29,09
Tidak setuju
5
9,09
5
9,09
9
15.47
Jumlah

55

100,00

55

100,00

55

100,00

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden atau 80% berpendapat sangat setuju
dan setuju bahwa kegiatan pertanian dapat menyebabkan berkurangnya persediaan air
tanah dan hanya sekitar 20% mengatakan kurang setuju dan tidak setuju dengan pendapat
di atas. Dilihat dari pencemaran air, 75% lebih responden mengatakan sangat setuju dan
setuju dengan pendapat di atas dan masing-masing 14,54% dan 9,09% berpendapat kurang
setuju dan tidak setuju. Dan dari segi kontaminasi tanah, jumlah responden antara yang
sangat setuju dan setuju dengan yang kurang setuju dan tidak setuju hampir sama yaitu
masing-masing antara 55% dan 45%.

Tabel 6 Pendapat Masyarakat Tentang Tingkat Menurunnya Sumber Air, Pencemaran Air
Dan Pencemaran Tanah
Kualitas
Sumber Air
Pencemaran Air Pencemaran
Tanah
f
%
f
%
f
%
Sangat serius
10
18,18
10
18,18
6
10,90
Serius
30
54,54
10
18,18
13
23,63
22
40,00
Kurang serius
10
18,18
29
52,72
Tidak serius
5
9,09
6
10,90
14
25,45
Jumlah
55
100,00
55
100,00
55 100,00
Di lihat dari tingkat menurunnya sumber air tanah, tabel 6 menunjukkan bahwa saat
ini sudah mencapai tingkat sangat serius dan serius dengan masing-masing responden
sebesar 18,18% dan 54,54% dan hanya kurang dari 30% yang berpendapat kurang serius dan
tidak serius dengan pernyataan di atas. Sedangkan sebagian besar responden 52,72% dan
10,90% berpendapat pencemaran air saat ini kelihatannya kurang serius dan bahkan tidak
serius. Dari segi pencemaran tanah/keracunan tanah memang telah terjadi, tetapi
sebagaian besar responden masing-masing 40% dan 25,45% mengatakan pencemaran saat ini
masih berada pada tataran kurang serius dan tidak serius.
Tabel 7. Pengaruh Penggunaan Pestisida Terhadap Kualitas SDA
Matinya
Daun Keriput
Daun
Kualitas
Serangga Lain
Mengandung
Zat Kimia
f
%
F
%
f
%
Sangat serius
21
38,18
10
18,18
10
18,18
Serius
29
52,72
32
58,18
28
50,90
Kurang serius
4
7,27
9
16,36
14
25,45
Tidak serius
1
1,81
5
9,09
3
5,45
Jumlah
55
100,00
55
100,00
55
100,00
Tabel 7 menunjukan bahwa masing-masing 38,18% dan 52,72% responden
berpendapat penggunaan pestisida menyebabkan kematian serangga lain yang bukan
predator secara sangat serius dan serius. Kurang dari 10% yang berpendapat kurang dan
tidak begitu serius. Penggunaan pestisida juga mengakibatkan daun menjadi keriput
secara sangat serius dan serius dengan jumlah responden masing-masing 18,18% dan 58,18%.
Kemudian hampir 70% responden mengatakan bahwa penggunaan pestida secara sangat
serius dan serius menyebabkan daun-daun tumbuhan/sayuran mengandung zat kimia atau
logam berat yang bisa berbahaya bagi manusia tetapi sekitar 30 % berpendapat kurang
berbahaya dan tidak berbahaya.
Tabel 8 Pengaruh Penggunaan Pestisida Terhadap Penurunkan Kualitas dan Kuantitas
produksi Pertanian
Kategori
Kualitas
Kuantitas
f
%
f
%
Sangat setuju
4
7,27
3
5,45
Setuju

13

23,63

10

18,18

Kurang setuju

22

40,00

28

50,90

Tidak setuju

16

29,09

14

25,45

Jumlah

55

100,00

55

100,00

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden hampir 70% berpendapat
kurang setuju dan tidak setuju bahwa penggunaan pestisida dapat mengurangi kualitas hasil
pertanian dengan pernyataan di atas dan masing-masing 7,27% dan 23,63% mengatakan
sangat setuju dan setuju. Dari segi kuantitas, hampir 76% lebih juga responden berpendapat
penggunaan pestisida tidak begitu mengurangi kuantitas hasil pertanian dan sisanya 23,63%
mengatakan kurang dan tidak setuju dengan pendapat di atas.
Tabel 9. Tingkat Penurunan Kualitas Dan Kuantitas Pertanian Akibat Penggunaan
Pestisida
Kategori
Kualitas
Kuantitas
f
%
f
%
0 – 25%
32
58,18
44
77,27
26 – 50 %
14
25,45
5
9,09
51 – 75%
5
9,09
3
5,45
76% ke atas
4
7,27
3
5,45
Jumlah
55
100,00
55 100,00
Bila dilanjutkan dengan tingkat penurunan kualitas hasil pertanian, hampir 60%
responden berpendapat bahwa tingkat penurunan kualitas hanya berkisar 0-25% saja.
Sekitar 25% yang mengatakan penurunannya hingga mencapai 26 – 50 % saja. Yang sangat
menonjol adalah penggunaan pestisida menunjukkan sebagaian besar responden (77,90%)
berpendapat bahwa penurunan hasil pertanian hanya mencapai 0-25% saja.
Tabel 10. Tingkat Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pertanian Akibat Penggunaan
Pupuk Kandang.
Kategori
Kualitas
Kuantitas
f
%
f
%
0 – 25%
4
7,27
8
14,54
26 – 50 %
8
14,54
6
10,90
51 – 75%
27
49,09
25
45,45
76% ke atas
16
29,09
16
29,09
Jumlah
55
100,00
55 100,00
Tabel 10 menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kandang baik dari segi kualitas
maupun kuantitas pertanian tidak menurun secara signifikan. Bahkan sebaliknya
mayoritsas responden masing-masing 49,09% dan 45,45 % berpendapat bahwa penggunaan
pupuk kandang mampu meningkatkan hasil dan kualitas pertanian hingga mencapai 51-75%.
Dilain pihak masing-masing kurang lebih 20% dan 25,44% berpendapat bahwa penggunaan
pupuk kandang kurang signifikan dan tidak signifikan mengurangi kualitas dan kuantitas
hasil pertanian.
Tabel 11 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Pertanian Terhadap Erosi Tanah Dan
Abrasi
Kategori
Erosi
Abrasi
f
%
f
%
Sangat setuju
12
21,81
0
0,00
Setuju

31

56,36

11

20,00

Kurang setuju

4

7,27

30

54,54

Tidak setuju

8

14,54

14

25,45

Jumlah

55

100,00

55

100,00

Merujuk tabel 11 masing-masing 21,81% dan 56,36% responden berpendapat sangat
setuju dan setuju bahwa kegiatan pertanian dapat meyebabkan erosi khususnya pada lahan
tanah yang miring dan kurang dari 25% berpendapat kurang setuju dan tidak setuju. Dari
segi abrasi tanah, masing-masing 54,54% dan 25,45% responden berpendapat kurang setuju
dan tidak setuju bahwa kegiatan pertanian dapat meyebabkan abrasi khususnya pada lahan
tanah yang miring. Hanya 20% responden setuju bahwa bahwa kegiatan pertanian dapat
meyebabkan abrasi khusunya pada lahan tanah yang miring dan tidak ada responden yang
mengatakan sangat setuju.
Tabel 12. Pengaruh Kegiatan Pertanian Terhadap Tingkat Erosi Tanah Dan Abrasi
Kategori
Erosi
Abrasi
F

%

f

%
0,00

Sangat serius

6

10,90

0

Serius

10

18,18

8

14,54

Kurang serius

22

40,00

31

56,36

Tidak serius

16

29,09

16

29,09

Jumlah

55

100,00

55

100,00

Dilihat dari tingkat keseriusan erosi dan abrasinya, 40% dan 29,09 % responden
berpendapat bahwa kegiataan pertanian kurang serius dan tidak serius mengakibatkan erosi
tanah dan kurang dari 39% mengatakan sangat serius dengan pernyataan di atas. Untuk
abrasi tanah, masing-masing 56,36% dan 29,09% responden mengatakan kegiataan
pertanian kurang serius dan tidak serius mengakibatkan abrasi tanah. Dan hanya 14,54% saja
responden berpendapat bahwa bahwa kegiatan pertanian dapat mengakibatkan abrasi tanah
secara serius dan tidak ada atau 0,00% responden yang mengatakan sangat serius
b) Persepsi dan Pendapat Masyarakat Mengenai Pengaruh Kegiatan Kehutanan
Terhadap Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam dan Maritim
Tabel 13 Pendapat Masyarakat Tentang Hilangnya Humus/Zat Hara Tanah, Kesuburan
Tanah Dan Ketersediaan Air
Kategori
Humus
Kesuburan
Ketersediaan
Tanah
Tanah
Air Tanah
f
%
F
%
f
%
Sangat setuju
32
64,00 26
52,00 22
44,00
Setuju

13

26,00

18

36,00

17

34,00

Kurang setuju

5

10,00

6

12,00

10

20,00

Tidak setuju

0

0,00

0

0,00

1

2,00

Jumlah

50

100,00

50

100,00

50

100,00

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa masing-masing 64% dan 26% responden
mengatakan sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan kehutanan mengakibatkan hilangnya
humus tahan dan hanya 10 % saja yang berpendapat kurang setuju terhadap hal tersebut.
Sama halnya dengan hilangnya humus tanah sebagian besar responden masing-masing 52%
dan 36% berpendapat bahwa kegiatan kehutanan mengurangi kesuburan tahan dan hanya
12% yang berpendapat kurang setuju terhadap hal tersebut. Untuk ketersediaan air tanah,
hampir 80% responden berpendapat bahwa sangat setuju dan setuju bahwa ketersediaan air
berkurang dan hanya 20% saja responden yang berpendapat kurang setuju dan 2% yang tidak
setuju.
Tabel 14 Pendapat Masyarakat Tentang Tentang Hilangnya Humus/Zat Hara Tanah,
Kesuburan Tanah Dan Ketersediaan Air
Tingkat
Humus Tanah
Kesuburan
Ketersediaan
Tanah
Air Tanah
f
%
f
%
f
%
Sangat serius
17
34,00
10
20,00
20
40,00
Serius
19
38,00
15
30,00
15
30,00
Kurang serius
10
20,00
15
30,00
15
30,00
Tidak serius
11
22,00
10
20,00
0
0,00
Jumlah
50
100,00
50
100,00
50
100,00
Tabel di atas menunjukkan tingkat kehilangan humus tanah yang terjadi di daerah
ini masuk dalam kategori sangat serius 34% dan serius 38%. Sedangkan lebih dari 40%
responden berpendapat bahwa hilangnya humus tanah saat ini kurang serius dan tidak
serius. Ditinjau dari tingkat menurunnya kesuburan tanah, masing-masing 50% dan 50%
responden berpendapat bahwa menurunnya tingkat kesuburan tanah berada dalam kategori
sedang. Untuk ketersediaan air, masing-masing 40% dan 30% responden mengatakan bahwa
hilangnya ketersediaan air tanah saat ini sangat serius dan serius sedangkan hanya 30%
responden yang mengatakan kurang serius dan tidak ada responden yang mengatakan tidak
serius.
Tabel 15 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Kehutanan Menyebabkan Banjir Dan
Tanah Longsor
Kategori
Banjir
Tanah Longsor
f
%
f
%
Sangat setuju
26
52,00
21
42,00
Setuju

17

34,00

20

40,00

Kurang setuju

2

4,00

0

0,00

Tidak setuju

5

10,00

9

18,00

Jumlah

50

100,00

50

100,00

Tabel 15 menunjukan bahwa hampir 90% responden sangat setuju dan setuju bahwa
kegiatan kehutanan menyebabkan banjir dan hanya 14% yang berpendapat kurang setuju
dan tidak setuju dengan pendapat di atas. Kemudian walaupun belum mencapai 90% kurang
lebih 80 an % responden berpendapat bahwa kegiatan kehutanan juga dapat menyebabkan
tanah longsor. Data di atas juga menunjukan bahwa tidak ada responden yang berpendapat
kurang setuju bahwa kegiatan kehutanan menyebabkan tanah longsor tetapi hampir 20%
berpendapat tidak menyebabkan tanah longsor.
Tabel 16 Pendapat Masyarakat Tentang Intensitas Banjir Dan Tanah Longsor Akibat Dari

Kegiatan Kehutanan
Intensitas
Sangat sering
Sering
Kurang
Tidak pernah
Jumlah

Banjir
f
%
5
10,00
15
30,00
25
50,00
5
10,00
50
100,00

Tanah Longsor
f
%
3
6,00
15
30,00
20
40,00
7
14,00
50
100,00

Berdasarkan tabel 16 mayoritas responden (60%) berpendapat bahwa banjir yang
terjadi masih dalam kategori kurang dan bahkan tidak pernah dan 40% responden
berpendapat bahwa bahwa banjir yang terjadi sangat sering dan sering. Begitu juga dengan
tanah longsor yang terjadi masih relatif kurang dan hampir tidak pernah dengan jumlah
responden sebesar 54% dan masing-masing 6% dan 30% mengatakan tanah longsor sangat
sering dan sering terjadi.
Tabel 17. Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Kehutanan Mengakibatkan Erosi Dan
Abrasi
Kategori
Erosi
Abrasi
f
%
f
%
Sangat setuju
22
44,00
14
28,00
Setuju

17

34,00

13

26,00

Kurang setuju

11

22,00

12

24,00

Tidak setuju

0

0,00

11

22,00

Jumlah

50

100,00

50

100,00

Tabel 17 menunjukkan hampir 80% responden sangat setuju dan setuju bahwa
kegiatan kehutanan yang liar dapat menyebabkan erosi dan hanya 22% yang mengatakan
kurang setuju dan tidak setuju dengan pendapat dimaksud Untuk abrasi tanah,
menunjukkan perbandingan responden antara yang sangat setuju dan setuju dengan yang
kurang setuju dan tidak setuju cukup berimbang (64% dan 44%) bahwa kegiatan kehutanan
yang liar dapat menyebabkan abrasi.
Tabel 18 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Kehutanan Terhadap Tingkat Erosi Dan
Abrasi
Kualitas
Erosi
Abrasi
f
%
F
%
Sangat tinggi
9
18,00
2
4,00
Tinggi
22
44,00
10
20,00
Kurang tinggi
13
26,00
24
48,00
Tidak tinggi
6
12,00
14
28,000
Jumlah
50
100,00
50
100,00
Tabel 18 menunjukan masing-masing 18% dan 44% responden berpendapat bahwa
tingkat erosi yang terjadi saat ini sangat tinggi dan tinggi dan hampir 40% mengatakan
bahwa erosi yang terjadi masih relatif kurang dan rendah. Untuk abrasi, 70% lebih
mengatakan bahwa tingkat abrasi kurang dan tidak begitu tinggi saat ini. Sedangkan sisanya

hampir 25% berpendapat bahwa tingkat abrasi masuk dalam katagori sangat tinggi dan
tinggi saat ini.

Tabel 19 Pendapat Masyarakat Terhadap Menurunya Dan Punahnya Vegitasi Atau Flora
dan Fauna
Kategori
Menurunnya
Punahnya
Menurunya
Punahnya
Flora
Flora
Fauna
Fauna
f
%
f
%
f
%
f
%
Sangat setuju

21

42,00

16

32,00

16

32,00

16

32,00

Setuju

17

34,00

20

40,00

20

40,00

22

44,00

Kurang setuju

10

20,00

10

20,00

10

20,00

8

16,00

Tidak setuju

2

4,00

4

8,00

4

8,00

4

8,00

Jumlah

50

100,00

50

100,00

50

100,00

50

100,00

Tabel 19 memperlihatkan bahwa 76% responden berpendapat sangat setuju dan
setuju bahwa kegiatan kehutanan dapat menurunkan jumlah populasi flora dan hanya 24%
menyatakan kurang setuju dan tidak setuju dengan pendapat di atas. Dan punahnya flora
akibat dari kegiatan kehutanan antara yang yang sangat setuju dan setuju dengan yang
kurang setuju dan tidak setuju masing-masing 72 % dan 28 % saja. Untuk jumlah populasi
fauna masing-masing 32 % dan 42% mengatakan sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan
kehutanan menurunkan populasi fauna dan yang mengatakan kurang setuju dan tidak
setuju dengan pernyataan dimaksud mencapai masing-masing 20 % dan 8%. Bila dilihat dari
punahnya fauna kegiatan kehutanan 76 % responden menyatakan sangat setuju dan setuju
kegiatan kehutanan mengakibatkan punahnya populasi fauna dan yang kurang setuju dan
tidak setuju hanya 24% saja
Tabel 20 Pendapat Masyarakat Terhadap Tingkat Menurunnya dan Punahnya Vegitasi
Atau Flora Dan Fauna
Tingkat
Menurunnya
Punahnya
Menurunya
Punahnya
Flora
Flora
Fauna
Fauna
f
%
f
%
f
%
f
%
Sangat serius
5
10,00
3
6,00
5
10,00
2
4,00
Serius

6

12,00

6

12,00

7

14,00

7

14,00

Kurang serius

30

60,00

12

34,00

20

40,00

18

36,00

Tidak serius

9

18,00

24

48,00

18

36,00

19

38,00

Jumlah

50

100,00

50

100,00

50

100,00

50

100,00

Berdasarkan tabel 20 mayoritas 78 % dan 82% responden baik untuk menurunya dan
punahnya flora berpendapat bahwa kegiatan kehutanan dapat menurunkan dan
memusnahkan flora dan fauna pada tataran tidak begitu serius tidak signifikan dan sisanya
masing-masing 22% dan 18% menyatakan sangat serius dan serius untuk kedua hal di atas.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada fuana dimana sebagian besar responden 74%
mengatakan tingkat penurunan dan punahnya fauna masih relatif kurang serius dan tidak
serius.
Tabel 21 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Kehutanan Yang Menyebabkan
Hutan Menjadi Padang Rumput, Tanah Tandus Dan Ekosistem Yang Rusak
Kategori
Padan Rumput Hutan Tandus Ekosistem
Rusak
f
%
f
%
f
%
Sangat setuju
10
20,00
20
40,00
27
54,00
Setuju

20

40,00

17

34,00

15

30,00

Kurang setuju

15

30,00

7

14,00

6

12,00

Tidak setuju

5

10,00

6

10,00

2

4,00

Jumlah

50

50

100,00

50

100,00

100,00

Merujuk tabel di atas, masing-masing 20% dan 40% responden sangat setuju dan
setuju bahwa kegiatan kehutanan menyebabkan hutan menjadi padang rumput dan sisanya
masing-masing 30% dan 10% berpendapat kurang setuju dan tidak setuju dengan pendapat
di atas. Hutan tandus juga merupakan akibat dari kegiatan kehutanan, hal ini ditunjukan
oleh responden masing-masing 40% dan 34% mengatakan sangat setuju dan setuju dan
sisanya kurang dari 25% berpendapat kurang setuju dan tidak setuju.
Tabel 22 Pendapat Masyarakat Tentang Tingkat Kerusakkan Hutan Menjadi Padang
Rumput, Tanah Tandus Dan Ekosistem Akibat Kegiatan Kehutanan
Tingkat
Padan
Hutan Tandus Ekosistem
Kerusakan
Rumput
Rusak
f
%
f
%
f
%
Sangat parah
11
22,00 12
24,00 18
36,00
Parah

19

38,00

20

40,00

22

44,00

Kurang parah

16

32,00

14

28,00

8

16,00

Tidak parah

4

8,00

4

8,00

2

4,00

Jumlah

50

50

100,00

100,00

50

100,00

Tabel 22 menunjukkan masing-masing 22 % dan 38% responden berpendapat bahwa
tingkat kerusakan hutan saat ini berada pada kategori sangat parah dan parah dan masingmasing 32% dan 8% menyatakan kurang parah dan tidak parah. Dan hutan menjadi sangat
tandus dan tandus juga akibat dari kegiatan kehutanan dengan jumlah responden masingmasing 24% dan 40% dan hanya 28 % yang mengatakan kurang tandus serta hanya 8%
mengatakan tidak tandus. Rusaknya eksosistem saat ini masuk dalam kategori sangat parah
dan parah dengan jumlah responden masing-masing 36% dan 44% dan sisanya 20%
mengatakan kurang parah bahkan tidak begitu parah.
Tabel 23 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Kehutanan Terhadap Pelumpuran
dan Pendangkalan Sungai dan Perubahan Prilaku Aliran SungaI
Kategori
Perubahan
Pelumpuran,
Aliran Sungai Pendakalan

Sangat setuju

f
25

%
50,00

f
26

%
52,00

Setuju

14

28,00

13

26,00

Kurang setuju

5

10,00

6

12,00

Tidak setuju

6

12,00

5

10,00

Jumlah

50

100,00

50

100,00

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar (78%) responden mengatakan sangat
setuju dan setuju bahwa kegiatan kehutanan menyebabkan perubahan prilaku aliran sungai
dan hanya 22% yang berpendapat kurang setuju dan tidak setuju dengan pendapat di atas.
Hal yang sama juga terjadi pada pelumpuran dan pendangkalan sungai dengan jumlah
responden hampir mencapai 78% mengatakan sangat setuju dan setuju juga dan sisanya 22
% yang berpendapat kurang setuju dan tidak setuju mengenai hal tersebut.
Tabel 24 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Kehutanan Terhadap Tingkat
Pelumpuran, Pendangkalan Sungai Dan Perubahan Prilaku Aliran SungaI
Tingkat
Perubahan
Sangat serius

Perubahan
Aliran Sungai
f
%
14
28,00

Pelumpuran
Pendakalan
f
%
16
32,00

Serius

22

44,00

22

44,00

Kurang serius

11

22,00

8

16,00

Tidak serius

3

6,00

4

8,00

Jumlah

50

100,00

50

100,00

Tabel 24 menunjukan bahwa 72% responden berpendapat bahwa kegiatan
kehutanan saat ini telah menyebabkan aliran sungai berubah sangat serius dan serius dan
sisanya berpendapat bahwa kegiatan kehutanan menyebabkan aliran sungai berubah belum
begitu serius dan tidak serius. Hal yang sama juga terjadi bahwa sebagian besar responden
masing-masing 32% dan 44% berpendapat bahwa kegiatan kehutanan menyebabkan
pelumpuran dan pendangkalan sungai sangat serius dan serius. Dan hanya 24% responden
berpendapat bahwa pelumpuran dan pendangkalan sungai saat ini kurang sangat serius dan
tidak begitu serius.]
c)
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Tabel 25

Pendapat Masyarakat Tentang Pencemaran Laut Dan Rusaknya Terumbu
Karang Akibat Kegiatan Kelautan
Kategori

Pencemaran
Laut
f
%

Terumbu
Karang
f
%

Sangat setuju

10

22,22

8

17,77

Setuju

22

48,88

20

44,44

Kurang setuju

10

22,22

10

22,22

Tidak setuju

3

6,66

7

15,55

Jumlah

45

45

100,00

100,00

Berdasarkan tabel 25 di atas sebagian besar responden masing-masing 22,22% dan
48,88% menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan kelautan menyebabkan
pencemaran laut dan hanya kurang dari 30% mengatakan kurang setuju dan tidak setuju
dengan pendapat di atas. Mengenai rusaknya terumbu karang, mayoritas responden masingmasing 17,77% dan 44,44% responden berpendapat sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan
kelautan menyebabkan rusaknya terumbu karang dan msing-masing 22,22% dan 15,55%
mengatakan kurang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan di atas.

Tabel 26 Tingkat Pencemaran Laut dan Rusaknya
Kelautan
Tingkat
Pencemaran
Laut
f
%
Sangat berbahay
6
13,13

Terumbu Karang Akibat Kegiatan
Terumbu
Karang
f
%
8
17,77

Berbahaya

10

22,22

12

26,66

Kurang berbahaya

27

59,99

24

53,33

Tidak berbahaya

2

4,44

1

2,22

Jumlah

45

100,00

45

100,00

Merujuk tabel di atas, tingkat pencemaran laut masih dalam kategori kurang
berbahaya dengan jumlah responden hampir mencapai 60% dan masing-masing 13,13% dan
22,22% berpendapat bahwa pencemaran saat ini masuk kategori sangat berbahaya dan
berbahaya. Rusakanya terumbuk karang juga masih dalam batas kurang berbahaya dan tidak
berbahaya dengan akumulasi mencapai 55,55% dan sisanya 44,45% mengatakan sangat
berabahaya dan berbahaya.
Tabel 27 Jenis-Jenis Kegiatan Kelautan Yang Mencemari Laut Dan Merusak Terumbu
Karang
Jenis Kegiatan
Pencemaran
Terumbu Karang
f
%
f
%
1. Pukat katrol
9
19,99
12
26,66
2. Limbah minyak,

25

55,55

0

0,00

sampah dan
kotoran lainnya.
3. Pemboman ikan
4. Kapal penangkap
ikan
Jumlah

5

11,11

30

66,66

6

13,33

3

6,66

45

100,00

45

100,00

Berdasarkan data di atas, sebagian besar (55,55%) responden berpendapat bahwa
pencemaran laut disebabkan oleh limbah minyak, sampah dan kotoran lainya dan 19,99%
mengatakan akibat pukat patrol dan masing-masing 13,33% dan 11,11% disebabkan oleh
pemboman ikan dan kapal penangkap ikan.

Tabel 28 Pendapat Masyarakat Tentang Pengaruh Pengeboman Ikan Terhadap Menurunya
dan Punahnya Satwa Laut/Ikan Dan Sejenisnya
Kategori
Menurun
Punah
f
%
f
%
Sangat setuju
21
46,66
10
22,22
Setuju

16

35,55

16

35,55

Kurang setuju

5

11,11

16

35,55

Tidak setuju

3

6,66

3

6,66

Jumlah

45

100,00

45

100,00

Merujuk tabel di atas, sebagian besar responden masing-masing 46,66% dan 35,55%%
mengatakan sangat setuju dan setuju bahwa penangkapan ikan dengan pengeboman dapat
menurunkan satwa laut/ikan dan kurang dari 20 % yang mengatakan kurang setuju dan tidak
setuju dengan pendapat dimaksud. Dan bila dilihat dari pengaruhnya terhadap punahnya
satwa laut/ikan juga sebagian besar hampir 60% mengatakan sangat setuju dan setuju
dengan pernyataan di atas dan masing-masing 35,55% dan 6,66% mengatakan kurang setuju
dan tidak setuju dengan pernyataan dimaksud.
Tabel 29 Pendapat Masyarakat Tentang Pengaruh Pengeboman Ikan Terhadap Tingkat
Menurunya dan Punahnya Satwa Laut/Ikan
Tingkat Menurun
Menurun
Punah
dan Punahnya satwa f
%
f
%
laut/ikan
Sangat serius
7
15,55
7
15,55
Serius

16

35,55

11

24,44

Kurang serius

12

26,66

20

44,44

Tidak serius

10

22,22

7

15,55

Jumlah

45

100,00

45

100,00

Merujuk pada data di atas, menurunnya populasi satwa laut/ikan antara yang
mengatakan sangat serius dan serius dengan kurang serius dan tidak serius jumlah
respondennya hampir sama masing-masing 51% berbanding 49%. Sedangkan sebagian besar
responden (59,99%) berpendapat bahwa penangkapan ikan dengan pemboman kurang dan
tidak mengakibatkan punahnya satwa laut/ikan dan sisanya 39,11% menyatakan tingkat
punahnya sudah mencapai level sangat serius dan serius.
Tabel 30 Pendapat Masyarakat Tentang Pengaruh Penangkapan Ikan Dengan Pukat
Harimau Terhadap Menurunya dan Punahnya Satwa Laut/Ikan
Kategori
Menurun
Punah
f
%
f
%
Sangat setuju
12
26,66
5
11,11
Setuju

29

64,44

10

22,22

Kurang setuju

3

6,66

20

44,44

Tidak setuju

1

2,22

10

22,22

Jumlah

45

100,00

45

100,00

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden 91% mengatakan sangat setuju
dan setuju bahwa penangkapan ikan dengan pukat harimau dapat menurunkan populasi
satwa laut/ikan dan sisanya hanya 9 % yang mengatakan kurang setuju dan tidak setuju
dengan pendapat dimaksud. Dan bila dilihat dari pengaruhnya terhadap punahnya satwa
laut/ikan tetapi sebaliknya sebagian besar 76,66% lebih mengatakan kurang setuju dan
tidak setuju dengan pernyataan di atas sedangkan yang mengatakan sangat setuju dan
setuju masing-masing 11,11% dan 22,22%.
Tabel 31 Pengaruh Penangkapan Ikan Dengan ukat Harimau Terhadap Tingkat
Menurunya dan Punahnya Satwa Laut/Ikan
Tingkat
Menurun
Punah
f
%
f
%
Sangat serius
15
33,33
3
6,66
Serius

16

35,55

5

11,11

Kurang serius

11

24,44

25

55,55

Tidak serius

3

6,66

12

26,66

Jumlah

45

100,00

45

100,00

Tabel 31 di atas menunjukan mayoritas responden 68,88 % mengatakan bahwa
penangkapan ikan dengan pengeboman menurunkan populasi satwa laut/ikan dengan sangat
serius dan serius dan masing-masng 24,44% dan 6,66% yang mengatakan penangkapan ikan
dengan pengeboman kurang serius dan tidak serius menurunkan populasi satwa laut/ikan.
Punahnya satwa laut/ikan akibat dari penangkapan ikan dengan pukat menunjukkan

sebagian besar 80% lebih mengatakan bahwa penangkapan ikan dengan pukat harimau
kurang serius dan tidak serius memusnahkan populasi satwa laut/ikan dan hanya kurang dari
20% mengatakan bahwa penangkapan ikan dengan pukat harimau (trawl) sangat serius dan
serius memusnahkan populasi satwa laut/ikan.
Tabel 32 Perkiraan Tingkat Menurunnya Volume Pemanfaatan Hasil Laut Dibandingkan
Tahun Lalu
Frekunesi/Persentase
f
%
0 – 25%
12
26,66
26 – 50%

20

44,44

51 –75%

12

26,66

76 % ke atas

1

2,22

Jumlah

45

100,00

Tabel 32 menunjukan bahwa ada pengurangan volume pemanfaatan hasil laut (ikan)
yang signifikan antara 0-25% hingga 26-50% dengan jumlah responden masing-masing 26,66%
dan 44,44%. Kemudian 26,66% responden berpendapat bahwa penurunan volume
pemanfaatan hasil laut (ikan) sudah mencapai 51 hingga 75%% dan sisannya mengatakan
sudah mencapi 76% ke atas.
Tabel 33 Faktor-Faktor Peneyebab Menurunya Populasi dan Punahnya Satwa Laut dan
Rusaknya Keindahan Laut
Menurun dan
Faktor-Faktor
Keindahan Laut
Punahnya
Peneyeba
Satwa Laut/Ikan
f
%
f
%
1. Pukat katrol
12
26,66
7
15,55
2. Limbah minyak,
sampah dan
kotoran lainnya.
3. Pemboman ikan
4.Kapal penangkap
ikan
5.Penangkapan
sampai dengan
dasar laut
Jumlah

0

0,00

25

55,55

30

66,66

5

11,11

3

6,66

1

2,22

0

0,00

7

15,55

45

100,00

45

100,00

Tabel di atas menunjukan bahwa menurunnya dan punahnya populasi satwa
laut/ikan sebagian besar responden berpendapat disebabkan oleh pemboman ikan
(66,66%), pukat patrol (26,66%), dan hanya 6,66% disebabkan oleh kapal penangkap ikan.
Sedangkan kerusakan keindahan laut disebabkan oleh masing-masing 55,55% oleh limbah
minyak, sampah dan kotoran lainnya, pemboman ikan (11,1%) dan masing-masing 15,55 %
disebabkan oleh penangkapan sampai di dasar laut dan pukat katrol.
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Tabel 34 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Pertambangan Yang Menyebabkan
Tanah Berlubang dan Tanah Tandus
Kategori
Tanah
Tanah Tandus/
Berlubang
Tidak Subur
f
%
f
%
Sangat setuju
10
23,80
8
19,04
Setuju

24

57,14

20

47,61

Kurang setuju

8

19,06

8

19,04

Tidak setuju

0

0,00

6

14.28

Jumlah

42

42

100,00

100,00

Berdasarkan tabel 34 sebagian besar responden 80,94% berpendapat sangat setuju
dan setuju bahwa kegiatan pertambangan membuat tanah berlubang. Sisanya 19,06%
mengatakan kurang setuju serta tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dengan
pendapat di atas. Untuk tanah tandus, mayoritas 66,65% responden mengatakan sangat
setuju dan setuju bahwa kegiatan pertambangan membuat tanah tandus dan tidak subur
dan masing-masing 19,04% dan dan 14,28% mengatakan kurang setuju dan tidak setuju
dengan pernyataan dimaksud.
Tabel 35 Tingkat Tanah Berlubang dan Tanah Tandus Akibat Dari Kegiatan Pertambangan
Kategori
Tanah Berlubang Tanah Tandus/
Tidak subur
f
%
f
%
Sangat serius
6
14,28
6
14,28
Serius

18

42,84

16

38,09

Kurang serius

16

38,09

14

33,32

Tidak serius

2

4,67

6

14,28

Jumlah

42

42

100,00

100,00

Merujuk tabel 35 masing-masing 14,28% dan 42,84% responden berpendapat bahwa
tingkat tanah berlubang di daerah pertambangan saat sudah sangat serius dan serius. Dan
42,76 % mengatakan kurang serius dan tidak serius mengenai kedaan di atas. Dilihat dari
menurunnya tingkat kesuburan tanah, 50% lebih responden mengatakan bahwa tingkat
kesuburan tanah menurun dengan sangat serius dan serius dan masing-masing 33,32% dan
14,28 penurunan tingkat kesuburan tanah masing dalam batas kurang serius dan tidak
serius.
Tabel 36 Kegiatan Pertambangan Menyebabkan Rusaknya Hutan/Hutan Lindung,
Ekosistem, Keindahan Hutan
Kategori
Hutan
Ekosistem
Keindahan
Keropos
Hutan

Sangat setuju

f
20

%
47,61

f
12

%
28,57

f
11

%
26,19

Setuju

16

38,09

24

57,14

21

50

Kurang setuju

4

9,52

6

14,28

9

21,42

Tidak setuju

2

4,67

0

0,00

1

2,38

Jumlah

42

100,00

42

100,00

42

100,00

Tabel 36 menunjukkan masing-masing responden 47,61% dan 38,09% mengatakan
sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan pertambangan membuat hutan keropos dan
sisanya masing-masing 9,52% dan 4,67% mengatakan kurang setuju dan tidak setuju dengan
pernyataan di atas. Hal yang hampir sama juga terjadi 85% lebih responden berpendapat
sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan pertambangan membuat rusaknya ekosistem dan
sisanya 14,28% mengatakan kurang setuju dan tidak ada yang berpendapat tidak setuju
dengan pernyataan dimaksud.
Tabel 37 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Pertambangan Terhadap Tingkat
Kerusakkan Hutan/Hutan Lindung, Ekosistem, Keindahan Hutan
Tingkat
Hutan Keropos Ekosistem
Keindahan
Kerusakan
Hutan
f
%
f
%
f
%
Sangat berbahaya 8
19,04
8
19,04
9
21,42
Berbahaya

24

57,14

20

47,61

10

23,80

Kurang berbahaya

6

14,28

10

23,80

16

38,09

Tidak berbahaya

4

9,52

4

9,52

7

16,66

Jumlah

42

42

100,00

100,00

42

100,00

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing 19,04% dan 57,14% responden
berpendapat bahwa tingkat kerusakan hutan/hutan keropos telah mencapai taraf sangat
berbahaya dan berbahaya dan masing-masing14,28% dan 9,52% responden berpendapat
berpendapat bahwa tingkat kerusakan hutan/hutan keropos masih relatif kurang berbahaya
dan tidak berbahaya. Pada tataran eksistem, lebih dari 55% responden berpendapat bahwa
tingkat kerusakan ekosistem hutan sekarang sangat berbahaya dan berbahaya dan masingmasing 38,09% dan 16,66% mengatakan kurang dan tidak berbahaya. Mengenaui keindahan
alam, tingkat keruskkan keindahan alam antara yang mengatakan sangat rusak dan rusak
dengan kurang rusak dan tidak rusak mencapai masing-masing 45,22% dan 65,75%.
Tabel 38 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Penambangan di Hutan Lindung dan
Non Hutan Lindung
Kategori
Hutan Lindung
Non-Hutan
Lindung
F
%
f
%
Sangat setuju
2
4,67
12
28,57
Setuju

4

9,52

24

57,14

Kurang setuju

4

9,52

4

9,52

Tidak setuju

32

75,08

2

4,67

Jumlah

42

100,00

42

100,00

Tabel 38 di atas menunjukan bahwa sebagian besar 75,08% responden menyatakan
tidak setuju dengan penambangan di hutan lindug dan hanya kurang dari 20% yang
mengatakan sangat setuju dan setuju. Dan hanya masing-masing 4,67% dan 9,52%
menyatakan sangat setuju dan setuju. Untuk non-hutan lindung, sebagian besar responden
masing-masing 28,57% dan 57,14% menyatakan sangat setuju dan setuju dengan kegiatan
penambangan bukan di hutan lindung dan hanya kurang dari 15% responden berpendapat
kurang setuju dan tidak setuju dengan pendapat di atas.
Tabel 39 Alasan Masyarakat Tentang Ketidaksetjuan Dengan Kegiatan Penambangan di
Hutan Lindung
Alasan/Pendapat
Persentase
f
%
1. Tanah berlubang
6
14,28
2. Pencemaran lingkungan

13

30,95

3. Tanah tampak gersang

6

14,28

4. Merusak hutan

10

23,80

5. Merusak ekosistem

7

16,16

Jumlah

42

100

Berdasarkan tabel 39 di atas, alasan utama masyarakat mengapa penambangan di
hutan lindung tidak disetuju adalah pencemaran lingkungan (30.95%), merusak hutan
(23,80%), merusak ekosistem (16,16%) dan masing-masing 14,28% responden mengatakan
karena tanah berlubang dan tanah tampak gersang.
Tabel 40 Pendapat Masyarakat Tentang Kegiatan Penambangan Yang Menyebabkan Air
Sungai Keruh dan Pencemaran Sungai/Laut
Kategori
Air Sungai
Pencemaran
Keruh
Suangai/Laut
f
%
f
%
Sangat setuju
2
4,67
16
38,09
Setuju

36

85,71

22

52,38

Kurang setuju

2

4,67

4

9,52

Tidak setuju

2

4,67

0

0,00

Jumlah

42

100,00

42

100,00

Merujuk tabel di atas, 90,38% responden mengatakan sangat setuju dan setuju bahwa
kegiatan pertambangan membuat air sungai keruh dan masing-masing 4,67% dan 4,67%
mengatakan kurang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan di atas. Hal yang hampir

sama juga terjadi terhadap pencemaran sungai/laut dimana 90, 47% responden
berpendapat sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan pertambangan membuat
tercemarnya air sungai/laut dan juga hanya 9,52% responden mengatakan kurang dan tidak
ada responden yang mengatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa kegiatan
pertambangan membuat tercemarnya air sungai/laut
Tabel 41 Pendapat Masyarakat Tingkat Kekeruhan Air Sungai dan Pencemaran
Sunga/Laut Akibat dari Kegiatan Penambangan
Tingkat Kekeruhan Air Sungai
Pencemaran
dan Pencemaran
Keruh
Suangai/Laut
f
%
f
%
Sangat berbahaya 2
4,67
4
9,52
Berbahaya

10

23,80

17

40,47

Kurang berbahaya

20

47,61

16

38,09

Tidak berbahaya

10

23,80

5

11,90

Jumlah

42

100,00

42

100,00

Berdasarkan tabel 41 masing-masing 47,61% dan 23,80% responden mengatakan
bahwa tingkat kekeruhan air saat ini kurang dan tidak berbahaya dan masing-masing 4,67%
dan 23,80% responden mengatakan bahwa tingkat kekeruhan air saat ini sangat berbahaya
dan berbahaya. Tetapi pada tingkat pencemaran antara yang mengatakan sangat berbahaya
dan berbahaya dengan kurang berbahaya dan tidak berbahaya hampir seimbang dengan
jumlah responden masing-masing 49,99% dan 50,01%.
Tabel 42 Pendapat Masyarakat Tentang Mengecilnya Aliran Sungai dan Matinya Aliran
Sungai
Kategori
Mengecilnya
Matinya Aliran
Aliran Sungai Sungai
f
%
f
%
Sangat setuju
6
14,28
10
23,80
Setuju

24

57,14

16

38,09

Kurang setuju

8

19,09

10

23,80

Tidak setuju

4

9,52

8

19,09

Jumlah

42

42

100,00

100,00

Merujuk tabel di atas, masing-masing 14,28% dan 57,14% responden mengatakan
sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan pertambangan dapat mengecilkan aliran air sungai
dan hanya masing-masing 19,09% dan 9,52% mengatakan kurang dapat mengecilkan aliran
sungai dan tidak dapat mengecilkan aliran sungai. Dalam jangka panjang, mengecilnya
aliran sungai akan mengakibatkan hilangnya aliran sungai. Kenyataannya lebih dari 60%
responden sangat setuju dan setuju bahwa kegiatan pertambangan dapat mematikan
aliran air sungai dan kurang dari 25% responden mengatakan kurang setuju dan tidak setuju
dengan pendapat di atas.
Tabel 43 Pendapat Masyarakat Tentang Tingkat Mengecilnya Aliran Sungai Mengecil
dan Matinya Aliran Sungai

Kategori

Mengecilnya
Aliran Sungai

Sudah

f
42

%
100

Matinya
Aliran
Sungai
f
%
42
100

Belum

0

0,00

0

0,00

Jumlah

42

100

42

100

Tabel 43 di atas menunjukkan bahwa semua responden (100%) mengatakan bahwa
kegiatan pertambangan belum menyebabkan sungai yang mengecil alirannya Hal ini juga
terjadi pada matinya aliran sungai dimana 100% responden mengatakan bahwa belum ada
aliran sungai yang mati akibat kegiatan pertambangan di daerah ini.
Tabel 44 Pendapat Masyarakat Tentang Pengaruh Negatif Yang Nyata Bagi Penduduk
Setempat dari Kegiatan Pertambangan
Jenis Pengaruh dari Kegiatan
Persentase
Pertambangan
f
%
1. Tanaman mati
10
23,80
2. Pencemaran lingkungan

6

14,28

3. Tanah tampak gersang

10

23,80

4. Penyakit kulit

16

38,09

Jumlah

42

100,00

Merujuk tabel di atas masing-masing 23,80%, 14,28%, 23,80% dampak negatif yang
telah dirasakan oleh masyarakat setempat adalah tanaman mati, pencemaran lingkungan,
tanah tampak gersang. Dan hampir 40% menyatakan bahwa penyakit kulit merupkan
dampak bagi manusia.
2.

Pengaruh Kegiatan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Pertambangan Terhadap
Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam dan Maritim Berdasarkan Beberapa Contoh Uji
Laboratorium
a) Kegiatan Pertanian
Pendapat masyarakat tentang kegiatan pertanian telah menyebabkan penurunan

kualitas sumber daya alam juga didukung oleh uji laboratorium di lapangan. Uji llaboratorium
di lapangan yang dilakukan adalah uji logam berat Hg, Pb, dan Cd pada sayuran. Adanya
kandungan logam tersebut karena kegiatan pertanian menggunakan bahan kimia seperti
pestisida pupuk buatan dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Untuk uji logam berat dalam
sayuran yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabanjahe, Medan, dan Tanjung Balai.
Dalam penelitian ini, Medan dan Tanjung Balai sebagai daerah pembanding untuk bidang

pertanian.
Hasil analisis logam berat pada sayuran dapat dilihat pada uraian berikut ini. Hasil analisis
kadar logam berat Hg, Pb dan Cd pada sayur bayam dan kangkung, dapat dilihat pada Tabel
45 di bawah ini.

Tabel 45 Hasil Analisis Rata-rata Hg, Pb dan Cd Pada Bayam dan Kangkung di Medan,
Tanjung Balai dan Karo
No.

Kota

1.

Medan

2.

Tanjung Balai

3.

Kabanjahe

Jenis Logam / ppm
Hg
Bayam/Kangkung
0,0198
0,0053
0,0082
0,0057
0,0073
0,0049

Pb
Bayam/Kangkung
3,6467
2,7229
3,7308
3,3055
3,5345
2,5420

Cd
Bayam/Kangkung
0,1335
0,0310
0,1147
0,0420
0,1428
0,0272

Berdasarkan Tabel 45 di atas, kadar rata-rata Hg, Pb dan Cd di Medan, Tanjung Balai
dan Kabanjahe pada bayam lebih tinggi dari pada kangkung. Bila dilihat dari daerah asal,
maka rata-rata Hg pada bayam di Tanjung Balai lebih tinggi dari di Medan dan Kabanjahe.
Berikut uraian lengkap mengenai kandungan logam berat pada sayuran di daerah Medan,
Tanjung Balai dan Kabanjahe.
•

Hg Pada Sayuran

Hg pada sayuran bayam dan kangkung menunjukkan bahwa kadar Hg pada bayam
selalu lebih tinggi daripada kangkung, walaupun pada setiap pengamatan kadarnya sangat
bervariasi, baik di Medan, Tanjung Balai dan Kabanjahe. Berdasarkan tabel 45 , kadar ratarata Hg pada bayam di Medan (0,0198 ppm), cenderung lebih tinggi daripada Tanjung Balai
(0,0083 ppm) dan Kabanjahe (0,0073 ppm).
•

Pb Pada Sayuran

Hasil analisis rata-rata Pb dalam bayam dan kangkung dapat dilihat pada Tabel 45.
Kadar Pb pada bayam lebih tinggi daripada kangkung, baik di Medan, Tanjung Balai maupun
Kabanjahe. Hasil analisis kadar Pb pada kangkung antara Medan, Tanjung Balai dan
Kabanjahe terdapat perbedaan nyata pada selang kepercayaan 95%. Tetapi ketika dianilisis

secara statistik perbedaan tersebut tidak berarti.
•

Cd Pada Sayuran

Hasil analisis kadar rata-rata Cd pada bayam dan kangkung di Medan, Tanjung Balai
dan Kabanjahe dapat dilihat pada tabel 45. Berdasarkan analisis, diantara Medan, Tanjung
Balai dan Kabanjahe, kandungan Cd pada bayam dan kangkung tidak terdapat perbedaan
yang signifikan. Tingginya kadar Cd pada bayam dibandingkan dengan kangkung di ketiga
kota dapat disebabkan oleh perbedaan jenis tanaman.
Kadar Cd pada bayam di Kabanjahe cenderung lebih tinggi daripada Medan dan
Tanjung Balai (Tabel 45). Kecenderungan lebih tingginya kadar Cd pada bayam di Kabanjahe
dapat disebabkan kegiatan pertanian, seperti insektisida dan pemupukan merupakan sumber
pencemaran Cd.
b) Kegiatan Kehutanan
Sesuai dengan pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan kehutanan
dapat merusak ekosistem kehutanan dan menurunya jumlah vegetasi tumbuhan juga
didukung oleh penelitian pengamatan di lapangan. Mereka berpendapat bahwa kegiatan
kehutanan khususnya hutan pantai yang dilakukan di hutan dapat menyebabkan menurunnya
kualtias lingkungan, seperti musnahnya ekosistem mangrove, hilangnya jenis-jenis organisme
perairan dan timbulnya masalah pencemaran. Dalam kajian ini diambil lokasi penelitian di
Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat sebagai uji lapanganya.
Berdasarkan hasil analisis vegetasi yang dilakukan dengan metode kuadrat untuk
tingkat pohon, secara visual menunjukkan keanekaragaman vegitasi rendah.
Berdasarkan frekuensi relatif, kerapatan relatif dan dominansi relatif didapatkan indeks
nilai penting yang menggambarkan peranan jenis dalam ekosistem. Untuk tingkat pohon
didominasi oleh jenis Bruguiera parviflora, Rhizophora aviculata dan Avicinia alba dengan
nilai INP masing-masing 41,644%, 65,88% dan 23,82%.
Untuk uji indeks keragaman vegitasi, berdasarkan nilai penting pada masing-masing
tipe dapat dihitung indeks keragaman jenis . Nilai indeks keragaman jenis seperti pada Tabel
46.
Tabel 46 Nilai Indeks Keragaman Dari Vegetasi Untuk Berbagai Tingkat Pertumbuhan
No.
1.
2.

Tipe Vegetasi
Hutan Pantai
Hutan Mangrove

Tingkat Pertumbuhan
Pohon
Pohon

Nilai Indeks Keragaman (H’)
3,046 ***
0,668 *

Melalui tabel 46 di atas dapat diketahui tipe vegetasi hutan pantai termasuk kategori
baik, sedang tipe vegetasi hutan mangrove termasuk kategori buruk. Untuk mengatakan tipe
vegitasi baik, sedang, dan buruk keriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
(1) buruk

: H’ < 1 (*)

(2) sedang : 1 < H’ < 2 (**)
(3) baik

: H’ > 2 (***)

Bila dilihat dari indeks kerapatan relatif tertinggi selain Caesalpinia crista dan
Cyperus compressus, yaitu jenis Casuarina equisetipolia (8,140%) dan Cyperus compactus
(5,814%). Hal ini menunjukkan komposisi jenis struktur komunitas memang tidak selamanya
sama dalam perjalanan waktu.
c) Kegiatan Kelautan
Kegiatan kelautan seperti yang dikatakan oleh responden dapat menyebabkan
pencemaran air laut. Hal ini terjadi karena semua kegiatan manusia baik di darat maupun di
perairan berpotensi menimbulkan dampak terhadap sumber daya perairan itu sendiri.
Disamping pencemaran air laut atau perairan, kegiatan kelautan juga dapat mencemari
kehidupan biaota laut. Untuk mengetahui sejauhmana pencemaran terhadap biota laut,
kajian ini mengkaji penggunaan organisme Makrozoobentos sebagai indikator dan beberapa
faktor fisika-kimia data pendukung. Faktor fisika meliputi kecerahan, suhu, sedangkan faktor
kimia meliputi salinitas, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO) dan kebutuhan oksigen
kimiawi ( Biological Oxygen Demand/BOD5).
Hasil analisis kualitas air di hilir Sungai Deli dan daerah estuari Bagan Deli
berdasarkan sifat fisika-kimia mengindikasikan adanya pencemaran yang cukup tinggi.
Pencemaran tersebut disebabkan oleh bahan organik yang diindikasikan oleh tingginya BOD
dan rendahnya oksigen terlarut.
Tabel 47 Data Hasil Pengukuran Faktor Fisika-Kimia Air Selama Penelitian
Baku Mutu
No. Parameter Stasiun Pengambilan Sampel
Golongan Air
Biota Laut/
I

II

III

IV

B

C

D

BudidayaPerikanan
dp

dk

>3

>5

FISIKA

1.

Kecerahan
(m)

0,21*

0,55

0,80*

1,25

-

-

-

2.

29

Suhu (°C)

29

29

31

Suhu

Suhu

Suhu

normal

normal

normal

±

±

±

30°C

30°C

30°C

Alami

Alami

KIMIA

1.

pH

6,5

6,5

7

6,5

5-9

6-9

5-9

6-9

6,5-8,5

2.

Salinitas

0,1

0,6

4,3

4,9

-

-

-

± 10%

Alami

2,2**

3,3*

4,95

>6

>3

-

>4

>6

20,0

6,56

14,51

-

-

-

< 45

< 25

(‰)

3.
4.

DO (mg.l)
BOD5

2,6**
+

50,75

(mg.l)

Keterangan:
I

= Hilir Sungai Deli ± 2,5 km dari Muara Sungai Deli

II

= Hilir Sungai Deli ± 1 km dari Muara Sungai Deli

III

= Muara Sungai Deli

IV

= ± 1,5 km dari Muara Sungai Deli (stasiun III)

dp

= diperbolehkan

dk

= diinginkan

*

= melampaui Baku Mutu Air Laut (Biota Laut)

**

= melampaui Baku Mutu Air (Lee, et. al., 1978) dan Baku Mutu Air Golongan B & C

+

= melampaui Baku Mutu Air (Lee, et. al., 1978)

Berdasarkan data pada Tabel 47 di atas, nilai kecerahan air pada seluruh stasiun
pengamatan sangat rendah sekali, yaitu berkisar antara 0,21 - 1,25 m, hal ini berarti masih di
bawah baku mutu yang diperbolehkan (> 3 m) (Tabel 47). Berdasarkan hasil pengukuran dari
keempat stasiun pengamatan di perairan Estuari Bagan Deli Belawan, suhu perairan berkisar
antara 29 - 31° C. Kondisi ini masih relatif alami dan tidak menunjukkan adanya
kecenderungan kenaikan suhu air yang disebabkan oleh limbah yang ada atau sumber air
panas yang lain.
Di empat stasiun pengamatan, nilai BOD5 berkisar antara 6,56 mg/l - 50,75 mg/l. Pada
stasiun I dan II (hilir Sungai Deli) kadar BOD5 cukup tinggi masing-masing 50,75 mg/l dan
20,0 mg/l. Pada setiap stasiun pengamatan, kadar salinitas berkisar antara 0,1 - 4,9‰,
dimana pada stasiun I dan II sangat jauh berbeda dengan stasiun III dan IV. Pada stasiun I
dan II masing-masing adalah 0,1‰ dan 6,5‰, sedangkan stasiun III dan IV masing-masing

4,3‰ dan 4,9‰. Perbedaan tersebut terjadi karena pada stasiun I dan II (badan sungai
bagian hilir) dipengaruhi langsung oleh air tawar, sehingga salinitasnya lebih rendah
dibandingkan dengan kadar salinitas perairan (3,3‰ dan 4,9‰) di bagian daerah Estuari
Bagan Deli.
Sedangkan data kelimpahan, keragaman, dan dominansi organisme makrozoobentos
yang ada di perairan Estauri Bagan Deli Belawan selama penelitian dilakukan disajikan pada
Tabel 48.

Tabel 48

Kelimpahan (ind/m2), Keragaman, dan Dominansi Makrozoobentos Selama
Penelitian di Estuari Bagan Deli Belawan

No.

Taksa

Stasiun
I

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

A. Vermes
Tubifex sp
23.830,8
Polikit sp
Gastropoda
Quoya decollata
Clypeomorus coralium
Cerithium kobelti
Clypeomorus momiliferus
Rhinoclavis kochi
Littorica melanostoma
Littorica sundaica
Nodilittorina millegrana
Morula margariticola
B. Pelecypoda
Kepah
Kerang bulu
Bernacle
Jumlah Taksa
1
Kelimpahan (ind/m2)
23.830,8
Indeks
Keragaman
0
(Shannon)
Indeks Dominansi
1

II

III

IV

470,4
-

-

134,4

25,2
50,4
126
25,2
25,2
50,4
33,6
-

42
25,2
16,8
793,2
-

8,4
16,8
16,8
8,4

8
806,4
0,8

117,6
5
940,8
0,5

16,8
8,4
7
210
0,5

0,5

0,7

0,5

Keterangan:
I

= Hilir Sungai Deli ± 2,5 km dari Muara Sungai Deli

II

= Hilir Sungai Deli ± 1 km dari Muara Sungai Deli

III

= Muara Sungai Deli

IV

= ± 1,5 km dari Muara Sungai Deli (stasiun III)
Berdasarkan

hasil

identifikasi

dan

perhitungan

kelimpahan

organisme

makrozoobentos selama penelitian tabel 48, secara keseluruhan terdapat 14 jenis organisme
makrozoobentos pada daerah penelitian. Jumlah taksa per stasiun berkisar antara 1 - 8 jenis.
Pada stasiun I diperbolehkan hanya 1 jenis, yaitu Tubifex sp (23.830,8 ind/m2), namun di
stasiun II sejumlah 8 jenis dengan jumlah terbesar didominansi jenis Tubifex sp (470,4
ind/m2), pada stasiun III diperoleh 5 taksa dengan jumlah terbesar didominansi Littorica
sundaica (793,2 ind/m2), sedangkan pada stasiun IV diperoleh 7 taksa dengan jumlah jenis
terbanyak Polikit sp (134,4 Ind/m2).
Berdasarkan indikator biologi, Sungai Deli bagian hilir, yaitu Pada stasiun I dan II
dapat dinyatakan relatif tercemar berat, hal ini terlihat dari rendahnya jumlah taksa (1 jenis),
nilai keragaman nol (0), serta tingginya nilai indeks dominasi (1). Walaupun pada stasiun I
ditemukan kelimpahan jenis sebesar 23.830,4 ind/m2, namun hanya terdiri dari satu jenis
(Tubifex sp). Hal ini mengindikasikan bahwa substrat perairan tersebut kaya akan bahan
organik, dengan demikian berarti pencemaran oleh bahan organik juga tinggi. Adanya
pencemaran organik tersebut didukung oleh tingginya kadar BOD5. Berdasaran nilai indeks
keragaman yang diperoleh berkisar antara 0 - 0,8, bila dihubungkan dengan derajat
pencemaran perairan sebagai kriteria derajat pencemaran, maka perairan Estuari Bagan Deli
Belawan tergolong tercemar berat. Berdasarkan Tabel 46 dan Tabel 47 pembahasan di atas,
maka secara umum perairan Estuari Bagan Deli Belawan sudah relatif tercemar berat akibat
pencemaran oleh bahan organik, dengan indikator organisme makrozoobentos yang
ditunjukan pada tabel 49 di bawah ini
Tabe 49
No.
1.
2.
3.

Hubungan Antara Indeks Keragaman Shannon Dengan Derajat
Pencemaran Perairan
Indeks Keragaman (Shannon)
Derajat Pencemaran
>3
1-3
<1

Air Bersih
Sedang
Berat

B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Kegiatan pertanian
Kegiatan pertanian yang dilakukan secara terus-menerus dan intens telah
mengakibatkan hilangnya humus tanah hingga saat ini mencapai 15 – 25%. Tetapi tingkat

hilangnya kesuburan tanah sudah mencapai 26-50%. Bahkan angka responden yang juga
cukup signifikan (23,63) juga menunjukan menurunya kesuburan tanah sudah mencapai
lebih dari 50%. Hal ini didukung oleh Sutanto (1997) yang menyatakan penggunaan pupuk
kimia dan pestisida bisa merusak kesuburan tanah. Di samping itu kegiatan pertanian dapat
mengakibatkan pencemaran air tanah. Di daerah pertanian yang sangat intens seperti
Kabanjahe (Karo) dan Simalungun tingkat pencemaran air tanah sudah mencapai tingkat
sangat serius dan serius. Tetapi dari segi pencemaran tanah/keracunan tanah memang telah
terjadi, tetapi masih pada batas dan tataran kurang dan tidak begitu serius. Hal ini bisa
saja terjadi karena kontaminasi tanah berlangsung lebih lama dan sulit dibandingkan
dengan pencemaran air terutama karena libah pestisida dan pupuk kimia Wardono (2001).
Penggunaan pestisida juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kematian
serangga lain yang bukan predator. Pendapat senada dinyatakan oleh Carson (1962) bahwa
pengaruh pestisida dan bahan kimia lain selalu bersifat toksik pada organisme lain yang
bukan target atau pengganggu. Kemudian pada tumbuhan, penggunaan pestisida
mengakibatkan daun menjadi keriput dengan kategori sangat serius dan serius terutama
daun sayuran. Daun yang keriput merupakan tanda bahwa daun tersebut terkonaminasi
racun atau logam berat dan sejenisnya. Masalah lain dari kegiatan pertanian adalah
penggunaan pestisida dan bahan kimia telah menurunkan kualitas hasil pertanian hingga 025% dan juga penggunaan bahan kimia dapat mengurangi produktivitas. Susanto (2002)
menyatakan bahwa penurunan produktivitas hampir semua jenis tanaman yang diusahakan
dan penurunan hasil pertanian hingga mencapai 25 lebih dan bahkan sangat signifikan.
Tetapi kenyataan lain diungkapkan oleh McGuiness (1993) yang menyatakan pertanian
modern sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahan kimia dan model pengolahannya.
Sedangkan penggunaan pupuk kandang baik dari segi kualitas maupun kuantitas
pertanian dapat meningkat secara signifikan bahkan bisa mencapai 25% dan bahkan bisa
mencapai 50% daripada tanpa menggunakan pupuk kandang.
Keterbatasan lahan pertanian dan makin menyempitnya lahan, akhirnya mendorong
petani untuk merambah hutan dan lahan tidak produktif lainnya misalnya tanah yang
tofografinya miring. Kegiatan pertanian terutama di daerah yang miring dapat meyebabkan
erosi dan abrasi walaupun masih dalam kategori kurang serius. Erosi lahan pertanian terjadi
karena petani sering mengabaikan kaedah konservasi sumber daya alam dan konservasi
tanah rentan terhadap erosi dan tanah longsor Sumarwoto (1982).
Seperti yang diutarakan oleh masyarakat bahwa kegiatan pertanian memberikan
pengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya alam, uji lapangan yang dilakukan terhadap
logam berat Hg, Pb, dan Cd pada sayuran juga menunjukkan hal yang sama. Berdasarkan
hasil penelitian kadar rata-rata Hg, Pb dan Cd di Medan, Tanjung Balai dan Kabanjahe pada
bayam lebih tinggi dari pada kangkung hal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Trubus
(1994) bahwa kandungan Cu dan Zn lebih pada bayam lebih tinggi dari pada kangkung. Bila
dilihat dari asal daerah maka rata-rata Hg pada bayam di Tanjung Balai lebih tinggi dari di
Medan dan Kabanjahe. Adanya kandungan logam tersebut karena kegiatan pertanian
menggunakan bahan kimia seperti pestisida pupuk buatan dalam meningkatkan hasil
pertaniannya dan juga mungkin faktor lain seperti
Secara lebih khusus Hg pada sayuran bayam dan kangkung menunjukkan, kadar Hg
pada bayam selalu lebih tinggi daripada kangkung, walaupun pada setiap pengamatan

kadarnya sangat bervariasi, baik di Medan, Tanjung Balai dan Kabanjahe. Kenyataannya
kadar rata-rata Hg pada bayam di Medan (0,0198 ppm), cenderung lebih tinggi daripada
Tanjung Balai (0,0083 ppm) dan Kabanjahe (0,0073 ppm). Tingginya kadar Hg pada sayuran
di Medan diperkirakan tidak hanya karena kegaitan pertanian mungkin juga dipengaruhi oleh
kegiatan lain yang menghasilkan limbah seperti kegiatan farmasi dan komestika.
Dari hasil penelitian kandungan Pb Pada sayuran menunjukan bahwa rata-rata Pb
dalam bayam lebih tinggi daripada kangkung, baik di Medan, Tanjung Balai maupun
Kabanjahe. Hal ini terjadi karena partikel PbCl2 menempel permukaan daun yang berbulu
lebih besar daripada endapan di atas permukaann daun yang licin Flagan et, al (1980).
Rustiawan (1994) juga menambahkan bahwa kandungan Pb pada bayam paling tinggi
diantara sayuran kemudian disusul oleh sawi.
Hasil penelitian yang signifikan adalah kadar Cd pada bayam di Kabupaten Karo
cenderung lebih tinggi daripada Medan dan Tanjung Balai. Kecenderungan lebih tingginya
kadar Cd pada bayam di Kabanjahe dapat disebabkan kegiatan pertanian, seperti insektisida
dan pemupukan merupakan sumber pencemaran Cd. Waldbott (1975), Notohadiprojo (195)
mengatakan bahwa sayuran-sayuran yang mengandung zat kimia dapat mengandung 9-36
ppm Cd dan Cd mencemari lingkungan melalui pestisida, pembenahan tanah dan herbisida.
2. Kegiatan Kehutanan
Kegiatan kehutanan sama halnya dengan kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan
memberikan pengaruh negatif terhadap penurunan kualitas sumber daya alam.
Kenyataannya menunjukan bahwa kegiatan kehutanan mengakibatkan hilangnya humus
tahan di daerah (Kabupaten Dairi dan Langkat) ini masuk dalam kategori sangat serius 34%
dan serius 38% dan tingkat menurunnya kesuburan tanah berada dalam kategori sedang.
Kegiatan kehutanan yang luar biasa dan tidak terarah dan tidak terkontrol dapat
menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tingkat banjir dan tanah longsor di daerah hutan
yang ada sungainya sudah memasuki kategori serius dan bahkan sangat serius. Misalnya
banjir dan tanah longsir yang terjadi di Bahorok Langkat beberapa waktu lalu. Tragedi
tersebut merupakan pengaruh dari kegiatan kehutanan seperti pembukaan lahan pertanian,
jalan baru, penebangan hutan untuk industri Analisa (April 2004), Sinar Indonesia Baru
(April, 2004), Zain (1998). Walaupun intensitas banjir tidak begitu sering terjadi tetapi
kualitas banjir yang pernah terjadi sangat serius dan membahayakan manusia dan sumber
daya alam lainnya. Lagi pula erosi dan abrasi merupakan pengaruh negatif dari kegiatan
kehutanan yang liar walaupun masih pada tingkat kurang sering dan berbahaya dan tidak
tinggi saat ini
Seperti yang dikatakan oleh Zain (1998) kegiatan kehutanan dapat menurunkan dan
memusnahkan populasi flora dan fauna pada titik tertentu karena proses pembakaran hutan
dan land clearing. Walaupun hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini menurunya
dan punahnya flora dan fuana tidak begitu serius dan signifikan tetapi apa yang dikatakan
oleh Zain sudah menjadi kenyataan. Masalah tingginya penurunan dan punahnya flora dan
fauna nampaknya hanya menunggu waktu saja. Kemudian kegiatan kehutanan juga
menyebabkan hutan menjadi padang rumput dan hutan cenderung rusak dan tandus serta

ekosistem hutan rusak. Hal senada dikatakan oleh Asdak (2002) bahwa pembalakan hutan
(forest-loging) dapat menyebabkan hutan menjadi padang rumput dan berubahnya
eksositem kehutanan penurunan jumlah vegitasi. Rusaknya hutan menjadi padang rumput
saat masuk dalam kategori sangat parah dan parah dan hutan menjadi sangat tandus dan
tandus dengan jumlah responden hampir 60% lebih. Rusak parahnya eksosistem kehutanan
juga merupakan dampak lain dari kegiatan kehutanan saat ini (Analisa, April 2004).
Perubahan prilaku aliran sungai dan pelumpuran dan pendangkalan sungai saat ini
terjadi karena kegiatan kehutanan yang luar biasa dahsyatnya. Perubahan aliran sungai
berubah sangat serius dan serius begitu juga dengan pelumpuran dan pendangkalan sungai
sangat serius dan serius dengan masing-masing responden lebih dari 67%. Hal ini sesuai
dengan pendapat Brookls, et. Al (1988) yang menyatakan bahwa hutan mempunyai fungsi
untuk melindungi degradasi lahan, erosi dan memasok air tanah serta menurunkan besarnya
debit puncak.
Hasil penelitian di lapangan juga menunjukan bahwa kegiatan kehutanan khususnya
hutan pantai yang dilakukan di hutan dapat menyebabkan menurunnya kualtias lingkungan,
seperti musnahnya ekosistem mangrove, hilangnya jenis-jenis organisme perairan,
rendahnya kerapatan vegitasi dan timbulnya masalah pencemaran. Sampel uji lapangan
menunjutkan bahwa hasil analisis vegetasi yang dilakukan dengan metode kuadrat untuk
tingkat pohon, secara visual menunjukkan keanekaragaman rendah. Ini menunjukan bahwa
telah terjadi penurunan jumalh vegitasi hutan mangrove di pantai Karang Gading Langkat.
Sedangkan persentase dari jumlah individu jenis yang bersangkutan di dalam komunitasnya
ditunjukkan dengan nilai kerapatan relatif (KR). Jenis-jenis yang mempunyai kerapatan yang
lebih tinggi antara lain jenis Bruguiera parviflora dan Rhizophora aviculata dengan nilai
kerapatan relatif sebesar 60,940% dan 21,157.
Dilihat dari indeks keragaman jenis, berdasarkan nilai penting pada masing-masing
tipe dapat dihitung indeks keragaman jenis. Tabel 49 dapat diketahui tipe vegetasi hutan
mangrove termasuk kategori buruk dengan indikator H’ < 1 (*) Samingun (1990). Sedangkan
katagori berikutnya adalah katagori sedang

: 1 < H’ < 2 (**) , dan katagori baik

: H’ >

2 (***)

3. Kegiatan Kelautan
Kegiatan kelautan hingga saat ini telah menyebabkan pencemaran dan rusaknya
terumbu karang. Tetapi saat ini tingkat pencemaran laut saat ini masih dalam kategori
kurang berbahaya dan rusakanya terumbuk karang juga masih dalam batas kurang serius
berdasarkan data dan informasi di daerah Medan dan Tanjung Balai. Tetapi hal itu akan
sangat serius terjadi bila tidak ada pencegahan dan peraturan yang memberikan sanksi
kepada manusia yang melakukan kegiatan di laut (Kompas, 28 Pebruari 2000). Hal ini juga
relevan dengan hasil penelitian Sarief (1988) yang mengatakan bahwa luas terumbu karang
Indonesia diperkirakan mencapai 60.000km2, namun hanya 6 % saja dalam keadaan sangat

baik. Ketika diteliti dari faktor penyebab pencemaran dan rusaknya terumbu karang ada
bebarapa faktor yang dominan seperti pencemaran laut disebabkan oleh oleh limbah
minyak, sampah dan kotoran lainya(55,55%) dan 19,99% akibat pukat patrol dan masingmasing 13,33% dan 11,11% disebabkan oleh pemboman ikan dan kapal penangkap ikan. Dan
rusaknya terumbu karang disebabkan oleh masing-masing faktor seperti pemboman ikan
(66,66%) dan pukat katrol (26,66%), dan hanya (6,66%) disebabkan oleh kapal penangkap
ikan. Pendapat Sarief berbeda dengan kenyataan di lapangan mungkin karena sudut
pandang dan luasnya serta lokasi yang berbeda.
Penangkapan ikan dengan pengeboman dapat menurunkan dan memusnahkan satwa
laut/ikan lamasing-masing lebih dari 70% dan 60% satwa laut/ikan dengan rasio masingmasing lebih dari 70% dan 60%. Memang menurunnya populasi satwa laut/ikan berada pada
rentang hampir sama antara sangat serius dan serius dangan kurang serius dan tidak serus
masing 51% berbanding 49%. Menurunnya populasi satwa laut/ikan pada giliranya juga
memang mengakibatkan jumlah tangkapan menurun secara ekonomis. Kenyataan ini tentu
sangat relevan juga dengan hasil penelitian Pet-Soede ( 1999) menyebutkan akibat
pemboman ikan setelah 20 tahun bisa mencapai US$ 306800 per kilometer persegi.
Sedangkan sebagain besar responden hampir 60% berpendapat bahwa penangkapan ikan
dengan pembomban kurang dan tidak mengakibatkan punahnya satwa laut/ikan. Kegaitan
lain yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam adalah
penangkapan ikan pukat harimau (trawl). Kegiatan ini bisa menurunkan populasi satwa
laut/ikan hingga pada level serius dan serius menurunkan populasi satwa laut/ikan.
Menurunnya populasi yang akhirnya mempengaruhi menurunnya kuantitas penangkapan
disebabkan oleh tidak saja pemboman ikan tetapi juga penangkapan dengan pukat harimau
dan rusaknya habitat terumbu karang Soekarno (2001).
Bila dibandingkan dengan tahun lalu jumlah penurunan pemanfaatan hasil laut (ikan)
sudah mencapi 26-50%. Dan 26,66% responden mengatakan tingkat penurunan pemanfaatan
hasil laut sudah mencapai 51-75%.
Tetapi bila dilihat dari pengaruhnya terhadap punahnya satwa laut/ikan juga
sebagian besar 80% lebih mengatakan bahwa penangkapan ikan dengan pukat harimau
kurang serius dan tidak serius memusnahkan populasi satwa laut/ikan.
Bila diteliti faktor-faktor atau jenis-jenis kegiatan yang menyebabkan menurunnya
dan punahnya satwa laut dan keindahan laut hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa
menurunnya dan punahnya populasi satwa laut/ikan sebagian besar disebabkan oleh
pemboman ikan (66,66%), Pukat patrol (26,66%), dan hanya 6,66% disebabkan oleh kapal
penangkap ikan. Sedangkan kerusakkan keindahan laut disebabkan oleh masing-masing
55,55% oleh limbah minyak, sampah dan kotoran lainnya, pemboman ikan (11,1%) dan
masing-masing 15,55 % disebabkan oleh penangkapan sampai di dasar laut dan pukat katrol.
Kegiatan kelautan menurut responden yang juga dapat menyebabkan pencemaran
air laut atau pencemaran perairan secara umum. Hal ini terjadi karena semua kegiatan
manusia baik di darat maupun di perairan berpotensi menimbulkan dampak terhadap sumber
daya perairan itu sendiri. Disamping pencemaran air laut atau perairan, kegiatan kelautan
juga dapat mencemari kehidupan biaota laut Suwandi (1994).

Untuk mengetahui

sejauhmana pencemaran terhadap biota laut, kajian ini mengkaji menggunakan organisme
Makrozoobentos sebagai indikator dan beberapa faktor fisika-kimia data pendukung. Faktor
fisika meliputi kecerahan, suhu, sedangkan faktor kimia meliputi salinitas, derajat keasaman

(pH), oksigen terlarut (DO) dan kebutuhan oksigen kimiawi ( Biological Oxygen
Demand/BOD5).
Hasil analisis kualitas air di hilir Sungai Deli dan daerah estuari Bagan Deli
berdasarkan sifat fisika-kimia mengindikasikan adanya pencemaran yang cukup tinggi.
Pencemaran tersebut disebabkan oleh bahan organik yang diindikasikan oleh tingginya BOD
dan rendahnya oksigen terlarut. Faktor fisika-kimia yang diukur pada lokasi selama penelitian
disajikan pada tabel 47.
Bila diteliti dari kandungan oksigen terlarut (Disolved Oxygen/DO) ,kandungan bahan
organik yang terdapat di dalam perairan sangat erat hubungannya dengan kandungan O2
terlarut maupun CO2 bebas yang terdapat pada parairan tersebut. Berdasarkan hasil
pengukuran di empat stasiun pengamatan, kandungan DO berkisar antara 2,2 mg/l - 4,95
mg/l. Nilai oksigen terlarut tertinggi berada pada stasiun IV (4,95 mg/l), hal ini disebabkan
adanya pengadukan oleh hempasan ombak, tetapi masih memenuhi kriteria baku mutu yang
berlaku. Lebih lanjut Sinaga dan Riwayati (1998) mengatakan bahwa dangkalnya air, luasnya
permukaan air dan air yang selalu bergerak meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut makin
tinggi.
Kebutuhan Oksigen Biologis/Biological Oxygen Demand (BOD5) berdasarkan hasil
pengukuan di empat stasiun pengamatan, nilai BOD5 berkisar antara 6,56 mg/l - 50,75 mg/l.
Pada stasiun I dan II (hilir Sungai Deli) kadar BOD5 cukup tinggi masing-masing 50,75 mg/l
dan 20,0 mg/l. Ini menunjukan bahwa telah terjadi pencemaran karena telah melampui
ambang batas yang diperbolehkan dengan kategori tercemar berat atau parah. Lee, et. Al
(1978) bahwa dalam suatu perairan, kadar pencemaran dapat ditentukan berdasarkan
penggolangan BOD5. Sedangkan pada stasiun III dan IV kadar BOD5 kadar BOD5 masingmasing 6.56mg/l dan 15,51mg/l yang masih dikategorikan belum tercemar.
Pada setiap stasiun pengamatan, kadar salinitas berkisar antara 0,1 - 4,9‰, dimana
pada stasiun I dan II sangat jauh berbeda dengan stasiun III dan IV. Pada stasiun I dan II
masing-masing adalah 0,1‰ dan 6,5‰, sedangkan stasiun III dan IV masing-masing 4,3‰
dan 4,9‰. Perbedaan tersebut terjadi karena pada stasiun I dan II (badan sungai bagian hilir)
dipengaruhi langsung oleh air tawar, sehingga salinitasnya lebih rendah dibandingkan dengan
kadar salinitas perairan (3,3‰ dan 4,9‰) di bagian daerah Estuari Bagan Deli. Data
kelimpahan, keragaman, dan dominansi organisme makrozoobentos selama penelitian
disajikan pada Tabel 47.
Nilai indeks keragaman di seluruh stasiun berkisar antara 0 - 0,8, dimana nilai
terendah diperoleh pada stasiun I (0), pada staisun II sebesar 0,8 dan stasiun III dan IV sama

yaitu 0,5. Demikian juga nilai indeks dominansi, berkisar antara 0,5 - 1, pada stasiun I
ditemukan nilai tertinggi (1), pada stasiun III sebesar 0,7, sedangkan stasiun II dan VI sama
dengan nilai 0,5.
Berdasarkan indikator biologi, Sungai Deli bagian hilir, yaitu Pada stasiun I dan II
dapat dinyatakan tercemar berat, hal ini terlihat dari rendahnya jumlah taksa (1 jenis), nilai
keragaman nol (0), serta tingginya nilai indeks dominasi (1). Walaupun pada stasiun I
ditemukan kelimpahan jenis sebesar 23.830,4 ind/m2, namun hanya terdiri dari satu jenis
(Tubifex sp). Hal ini mengindikasikan bahwa substrat perairan tersebut kaya akan bahan
organik, dengan demikian berarti pencemaran oleh bahan organik juga tinggi. Adanya
pencemaran organik tersebut didukung oleh tingginya kadar BOD5. Berdasaran nilai indeks
keragaman yang diperoleh berkisar antara 0 - 0,8, bila dihubungkan dengan derajat
pencemaran perairan sebagai kriteria derajat pencemaran, maka perairan Estuari Bagan Deli
Belawan tergolong tercemar berat. Berdasarkan tabel 47 dan tabel 48 pembahasan di atas,
maka secara umum perairan Estuari Bagan Deli Belawan sudah tercemar berat akibat
pencemaran oleh bahan organik, dengan indikator organisme makrozoobentos.
4. Kegiatan Pertambangan
Sama halnya dengan kegiatan kelautan, pertanian, dan kehutanan, kegiatan
pertambangan juga memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya alam.
Misalnya tingkat tanah berlubang saat ini termasuk sudah serius begitu juga dengan tingkat
penurunan kesuburan tanah atau mengakibatkan tanah tandus. Hal ini sesuai dengan
pendapat Prodjosumarto (1986) bahwa pertambangan mengakibatkan tanah berlubanglubang dan menganga di permukaan bumi dan sangat mempengaruhi kualitas tanah sekitar
dan itu adalah pengaruh yang tidak terhindarkan dari proses kegiatan pertambangan seperti
yang terjadi di Bangka akibat tambang timah dan di Banten akibat tambang emas. Rusaknya
hutan yang disebut hutan keropos (Kompas, 24 Juli 2004) pada saat ini sudah termasuk
kategori serius. Keadaan ini memperlihatkan hutan seperti memiliki danau-danau kecil. Tetapi
tingkat rusaknya ekosistem dan keindahan hutan saat ini menurut hasil penelitian masih pada
level kurang berbahaya / parah dengan jumlah responden 65,75%. Memang kerusakkan
ekosisitem setelah proses pertambangan terjadi relatif lebih lama dibandingkan dengan
kerusakan hutan atau hutan tampak keropos (Vuturi dan Lama, 1986; Kompas, 24 Juli 2004)
Penambangan di hutan lindung bila dijaring pendapat masyarakat hampir 70% lebih
menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan mereka karena beberapa alasan seperti adalah
pencemaran lingkungan (30,95%), merusak hutan (23,80%), merusak ekosistem (16,16%).
Kemudian masing-masing 14,28% responden mengatakan karena tanah berlubang dan
tampak gersang.

Walaupun masyarakat 90% responden mengatakan sangat setuju dan setuju
bahwa kegiatan pertambangan membuat air sungai keruh dan mencemari sungai/laut dan
kurang dari 10% mengatakan kurang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan diatas.
Tetapi kenyataan tingkat kekeruhan air saat ini masih kurang berbahaya (47,61%) dan tidak
berbahaya dengan responden (23,80%) sama dengan yang mengatakan sangat berbahaya.
Bila dilihat dari tingkat pencemaran air, 40,47% responden berpendapat bahwa saat ini
pencemaran air relatif bahaya dan 38,09% mengatakan kurang berbahya. Khusus untuk
pencemaran sungai/laut yang menjadi tempat pembuangan limbah kegiatan pertambangan
berdasarkan hasil uji sampel air yang diteliti menunjukan hasil yang relatif negatif dalam
bahasa laboratorium disebut TTD (Tidak Terdekteksi). Tidak terdeteksi atau negatifnya hasil
pengujian mungkin disebabkan beberapa faktor seperti pengambilan sampel, kadar logam
yang memang sangat rendah,atau dll. Hasil pengujian ini tentang menjadi sedikit bertolak
belakang dengan pendapat masyarakat di daerah tersebut.
Tetapi sebuah sebuah penelitian di sungai Kayangan Kalimantan menyebutkan bahwa
kandungan merkurinya sudah mencapai 0,005 mg/l. Dan itu di atas amang batas yaitu 0,001
mg/l. (Kompas 24Juli 2004). Ketika dijaring pendapat masyarakat mengenai pengaruh
penambangan tradisional terhadap mengecilnya aliran sungai mereka sangat setuju dan
setuju bahwa kegiatan pertambangan mengecilkan aliran air sungai dengan responden 70%
ke 19,09%, 9,52% dan sisanya mengatakan kurang dapat mengecilkan aliran sungai dan
tidak dapat mengecilkan aliran sungai. Dalam jangka panjang hal ini lebih dari 60%
responden setuju bahwa kegiatan pertambangan dapat mematikan aliran sungai. Tetapi
secara faktual kenyataan tersebut 100% responden mengatakan bahwa kegiatan
pertambangan belum ada sungai yang mengecil aliran sungainya dan begitu juga 100%
belum ada aliran sungai yang mati.
Kegiatan pertambangan yang progressif and exploitatif secara nyata memberikan
dampak negatif yang nyata bagi penduduk setempat dan sumber daya alam lainnya. Saat ini
pengaruh yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar kegiatan pertambangan
masing-masing 23,80%,14,28%,23,80% tanaman mati, pencemaran lingkungan, tanah
tampak gersang. Kemudian hampir 40% responden menyatakan bahwa penyakit kulit
merupakan dampak bagi manusia. Munculnya penyakit kulit disebabkan oleh dua faktor
utama yaitu mandi dialiran sungai dan udara di atmosfir.

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasiil penelitian dan pembahasan, ada beberapa kesimpulan yang
dapat dirumuskan sesuai dengan bidang kajian dari penelitian ini.
1. Bidang Pertanian
Pada saat ini kegiatan pertanian yang dilakukan secara terus-menerus dan intens
telah mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya alam dari tingkat yang relatif
rendah atau kurang berbahaya hingga pada tingkat yang berbahya atau serius bahkan
sangat berbahaya atau serius. Misalnya hilangnya humus dan kesuburan tanah hingga
hampir berimbang antara 25-50% yang termasuk dalam kategori tidak torelable, dalam
pencemaran air telah terjadi karena pembuangan limbah pertanian seperti pestisida,
pupuk kimia dan juga pupuk non organik lainnya, kontaminasi lahan pertanian relatif masih
rendah tetapi dalam jangka panjang kontiminasi juga akan terjadi dan mengakibatkan lahan
pertanian menjadi sangat tidak produktif dan kering, penggunaan pestisida juga menjadi
faktor penting yang menyebabkan kematian serangga lain yang bukan predator dan ini
terjadi karena dampak pestisida dan bahan kimia lain selalu bersifat toksik pada organisme
lain yang bukan target atau pengganggu, tumbuhan atau sayuran seperti bayam dan
kangkung menjadi keriput dengan kategori sangat serius dan serius dan mengandung logam
berat seperti Hg,Pb, dan Cd, pertanian, seperti insektisida dan pemupukan merupakan
sumber pencemaran Cd disamping itu sayuran-sayuran yang mengandung zat kimia dapat
mengandung 9-36 ppm Cd dan Cd mencemari lingkungan melalui pestisida, pembenahan
tanah dan herbisida, penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya telah menurunkan
kualitas hasil pertanian hingga 0-25% tetapi disisi lain hal tersebut dapat meningkatkan
prodiktivitas pertanian dan juga menurunkan produktivitas hingga 25% karena lahan
pertanian sudah haus dan tidak produktif lagi walupun dikelola dengan pertanian modern

misalnya menambahkan pupuk secara berlebihan, dan erosi dan abrasi walaupun masih
dalam kategori kurang serius sudah terjadi terutama di daerah yang tofografinya miring
karena mengabaikan kaedah konservasi sumber daya alam dan konservasi tanah rentan
terhadap erosi dan tanah longsor .
2. Kegiatan Kehutanan
Kegiatan kehutanan selama ini telah memberikan pengaruh negatif dari level yang
sangat rendah hingga tinggi atau sangat tinggi atau dari tingkat yang kurang berbahaya
hingga sangat berbahaya bagi terhadap penurunan kualitas sumber daya alam misalnyai
hilangnya humus tahan di daerah masuk dalam kategori sangat serius tetapi tingkat
menurunnya kesuburan tanah berada dalam kategori sedang, banjir dan tanah longsor
dengan intensitas kurang tetapi kualitasnya relatif berbahaya seperti yang terjadi Bahorok
Kabupaten Langkat bebrapa waktu lalu, Erosi dan abrasi merupakan dampak negatif yang
masih relatif jarang terjadi dan juga kualitasnya erosi dan abrasi belum begitu berbahaya
dan tidak berbahaya, menurunnya populasi flora dan fauna pada titik tertentu karena
proses pembakaran hutan dan land clearing yang masih relatif rendah, menurunnya jumlah
dan keanekaragaman vergitasi hutan mangrove dengan kategori relatif rendah dan buruk
sedangkan persentase dari jumlah individu jenis yang bersangkutan di dalam komunitasnya
ditunjukkan dengan nilai kerapatan relatif (KR) dan jenis kerapatannya juga relatif kurang.
Dilihat dari indeks keragaman jenis, berdasarkan nilai penting pada masing-masing tipe
dapat dihitung indeks keragaman jenis . Dari analisis tersebut diketahui tipe vegetasi hutan
mangrove termasuk kategori buruk dengan indikator H’ < 1. Rendahnya keanekaragaman
jenis pada hutan mangrove tidak hanya karena kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh
masyarakat tetapi juga dipengarui oleh gerakan pasang surut. Misalnya pada waktu pasang
air laut menggenangi permukaan tanah sehingga mengakibatkan salinitas tinggi dan abrasi
yang kurang baik.
Hutan telah menjadi padang rumput dan hutan cenderung rusak dan tandus serta
ekosistem hutan rusak dengan kategori serius dan parah adalah kenyataan lain dari akibat
kegiatan kehutanan seperati (forest-loging) dan land clearing, perubahan prilaku aliran
sungai dan pelumpuran dan pendangkalan sungai saat ini sangat serius dan serius begitu
juga dengan pelumpuran dan pendangkalan sungai sangat serius dan serius.
3) Kegiatan Kelautanan
Sama halnya dengan kegiatan pertanian, kegiatan kelautan telah mengakibatkan
menurunnya kualitas sumber daya alam secara variatif dari tataran yang sangat rendah
hingga sangat tinggi atau dari yang berbahaya hingga sangat berbahay. Hingga saat ini
kegiatan kelautan telah menyebabkan pencemaran air namun tingkat pencemarannya masih
dalam kategori kurang berbahaya, khususnya bila dikaji dari sifat kimia seperti salinitas,
derajat kesamaan (pH)nya. Derajat kesamaan PH-nya masih dianggap normal antara 6,5 -7
dimana perairan seperti itu yang baik bagi biota perairan termasuk makrozoobentos.
Berdasaran nilai indeks keragaman yang diperoleh berkisar antara 0 - 0,8, bila dihubungkan
dengan derajat pencemaran perairan sebagai kriteria derajat pencemaran, maka perairan
Estuari Bagan Deli Belawan tergolong tercemar dan tecemar relatif berat.
Ada beberapa penyebab pencemaran utama yaitu limbah minyak, sampah dan
kotoran lainnya, pukat patrol, pemboman ikan dan kapal penangkap ikan dan beberapa
kegiatan di darat seperti industri dan kegiatan masyarakat disekitar perairan. Kerusakkan
terumbu karang juga masih dalam batas kurang serius berdasarkan data dan informasi di
daerah Medan dan Tanjung Balai. Namun secara nasional kerusakkan terumbung sudah
sangat serius dan parah seperti hasil penelitian Sarief yang mengatakan bahwa luas terumbu
karang Indonesia diperkirakan mencapai 60.000km2, namun hanya 6 % saja dalam keadaan

sangat baik. Sedangkan rusaknya terumbu karang disebabkan oleh pemboman ikan, pukat
katrol, kapal penangkap ikan, Penangkapan ikan dengan pengeboman dan pukat harimau
telah menurunkan satwa laut/ikan. Tingkat menurunnya populasi satwa laut/ikan telah
mencapai hampir 25-50 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2002/2003).
Hal penting lainya adalah menurunnya populasi satwa laut/ikan pada giliranya juga memang
mengakibatkan jumlah tangkapan menurun secara ekonomis. Tetapi responden kurang
setuju dan mengatakan hampir tidak ada satwa laut/ikan yang punah karena penangkapan
ikan dengan pengeboman dan pukat harimau. Pemboman ikan dan pukat harimau juga
telah membuat rusaknya habitat terumbu karang, Faktor-faktor penyebab menurunya
populasi satwa laut dan keindahan laut masing-msing secara berurutan disebabkan oleh
pemboman ikan, pukat patrol, dan kapal penangkap ikan dan keindahan laut disebabkan
oleh masing-masing limbah minyak, sampah dan kotoran lainnya, pemboman ikan, dan
penangkapan sampai di dasar laut
4) Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan juga telah memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas
sumber daya alam dengan tingkat yang bervariasi antara lain kuantitas dan kualitas tanah
berlubang saat ini tergolong sudah serius dan hal serupa juga terjadi pada penurunan
kualitas kesuburan tanah di daerah pertambangan walaupun penurunan kualitas kesuburan
tanah masih dalam kategori relatif rendah. Kegiatan pertambangan telah mengakibatkan
tanah berlobang-lobang dan menganga di permukaan bumi dan sangat mempengaruhi
kualitas tanah sekitar daerah pertambangan. Hal ini sebenarnya juga terjadi di daerah
Bangka akibat tambang timah dan di Banten akibat tambang emas. Kerusakkan hutan saat
ini juga masuk dalam kategori serius dan hutan kelihatan memiliki danau-danau kecil.
Rusaknya ekosistem dan keindahan hutan saat ini juga merupakan dampak kegiatan
pertambangan tetapi tingkat kerusakannya masih tergolong kurang berbahaya/parah bila
dibandingkan dengan kerusakan hutan secara umum. Kesimpulan lain menyatakan bahwa
masyarakat (70%) lebih menyatakan tidak setuju dengan kegiatan pertambangan di hutan.
Ketidaksetujuan mereka karena beberapa alasan utama seperti adalah pencemaran
lingkungan, merusak hutan, merusak ekosistem, tanah berlubang dan tampak gersang.
Kegiatan pertambangan juga telah membuat air sungai menjadi keruh dan mencemari
sungai/laut dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekeruhan air dan pencemaran
air sungai/laut saat ini masih relatif berbahaya dan kurang berbahaya tetapi uji
laboratorium menunjukan hasil yang agak berbeda yaitu TTD (tidak terdeteksi) artinya hasil
penelitian menunjukan hasil yang cenderung negatif. Ini terjadi karena tailing dari
kegiatan pertambangan dibuang atau dialirkan perairan sungai/laut yang mengandung kadar
merkuri dan arsen. Misalnya sebuah penelitian lain di sungai Kayangan Kalimantan
menyebutkan bahwa kandungan merkurinya sudah mencapai 0,005 mg/l. Kandungan
tersebut sudah di atas ambang batas (0,001mg/l) yang berarti Sungai Kayangan sudah
tercemar. Kegiatan pertambangan khususnya pertambangan yang membuang sidemennya ke
sungai atau pertambangan tradisional di sungai juga dapat menyebabkan mengecilnya aliran
sungai. Kemudian dalam jangka panjang hal ini lebih dari 60% responden setuju bahwa
kegiatan pertambangan dapat mematikan aliran sungai. Tetapi secara faktual kenyataan
tersebut 100% responden mengatakan bahwa kegiatan pertambangan belum ada
menyebabkan aliran sungai mengecil dan aliran sungai mati. Progresifitas and exploistas
dalam pertambangan telah memberikan dampak negatif secara nyata bagi sumber daya
alam lainnya seperti tanaman mati, pencemaran lingkungan, tanah tampak gersang. Dan
bagi manusia telah menimbulkan penyakit kulit terutama bagi penduduk setempat yang

memanfaatkan aliran sungai yang menjadi tailing dari kegiatan pertambangan.
B. Rekomendasi
Merujuk hasil kesimpulan di atas, ada beberapa rekomendasi penting dan harus
ditindaklanjuti oleh beberapa pihak terkait dan yang berkepentingan dalam kegiatan
pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan di propinsi Sumatera Utara sebagai
berikut
(1)
memberikan
sosialisasi,
desiminasi
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat/lembaga/perusahaan yang melakukan kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan,
dan pertambangan mengenai pengaruh negatif kegiatan tersebut terhadap kualitas
penurunan sumber daya alam, (2) meningkatkan koordinasi pengawasaan antara instansi
pemerintah secara terintegratif antara dinas kehutanan, dinas pertanian, kelautan, dan
pertambangan dalam upaya mengurangi dampak kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan,
dan pertambangan terhadap penurunan kualitas sumber daya alam dan maritim, dan (3)
menerapakan punishment dan reward, serta (4) menerapkan law enforcment secara adil
dan sungguh-sungguh.
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