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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan lingkungan yang terjadi diberbagai daerah pada saat ini 

menunjukkan adanya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Hal ini dipicu oleh 

beberapa faktor antara lain perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan daya 

dukung lingkungan serta penurunan mutu lingkungan. Tidak adanya keterpaduan 

pengelolaan sumberdaya manusia, alam dan buatan dalam pengelolaan lingkungan; 

kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota; serta pencemaran lingkungan yang 

dihasilkan oleh aktivitas industri modern. 

Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah kota di Provinsi Jawa Tengah, 

yang saat ini sedang mengalami perkembangan, baik dalam bidang industri, jasa, 

permukiman, pendidikan, perdagangan maupun transportasi. Seiring dengan 

perkembangan wilayah perkotaan tersebut maka terjadi alih fungsi lahan.  Lahan 

pertanian yang semula tidak terbangun menjadi daerah terbangun (built up area). 

Perluasan lahan terbangun baik difungsikan sebagai permukiman, perdagangan maupun 

industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan. Hal 

ini diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan. Masalah banjir 

kota, sampah, polusi udara, pencemaran air dan kemiskinan merupakan masalah pelik 

yang sering terjadi di wilayah perkotaan, sehingga masalah-masalah tersebut perlu segera 

ditanggulangi secara tercencana dan terpadu. 

Salah satu agenda abad 21 yang digulirkan oleh PBB adalah mengatasi 

degradasi lingkungan yang saat ini sudah melampaui ambang batas.  Salah satu proyek 
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yang dicanangkan yaitu mewujudkan blue sky city dan millenium city dengan jalan 

pengelolaan lingkungan secara terpadu antar berbagai kepentingan baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka harus dilakukan 

identifikasi permasalahan lingkungan secara spesifik dan mendetil dari setiap daerah di 

wilayah Kota Surakarta, sehingga penanganan yang dilakukan selanjutnya dapat berdaya 

guna dan berhasil guna. 

Permasalahan lingkungan dapat juga diatasi dengan jalan pengelolaan 

lingkungan secara terpadu dari berbagai kalangan di Kota Surakarta. Keterpaduan 

pengelolaan lingkungan antar berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun 

masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kelestarian lingkungan di masa 

mendatang. Keterpaduan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan baik apabila 

terdapat jalinan informasi secara cepat, terpadu, lengkap dan menyeluruh, antar instansi 

dan komponen masyarakat di Kota Surakarta. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 

diperlukan suatu langkah awal berupa penyediaan sistem informasi lingkungan yang up 

to date, yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan lingkungan berkelanjutan.  

Dengan dibuatnya sistem informasi lingkungan di Surakarta, penanganan 

masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan diharapkan meningkat. Berdasarkan 

bidang ilmu pengetahuan yang digeluti, yaitu geografi, penulis merasa perlu dan 

bertanggung jawab dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat, seperti penerapan sistem 

informasi geografi (SIG) dalam pemecahan masalah lingkungan, dalam hal ini adalah 

aspek keruangannya 

Dengan berkembangnya SIG yang menggunakan teknologi komputer, maka 

dapat dimanfaatkan untuk membantu pemecahan masalah yang muncul dalam 

penanganan data wilayah. Di dalam SIG data atau informasi kewilayahan disimpan dan 

dikelola dalam suatu basis data yang selanjutnya dianalisis, sintesis, maupun simulasi 

dengan menggunakan berbagai macam teknik seperti buffer dan overlay. Data ini 

selanjutnya digunakan dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah. 

Penyediaan informasi lingkungan di Kota Surakarta dapat dilakukan dengan 

penyediaan database (data atribut dan spasial) potensi daerah dan sumber-sumber 

permasalahan lingkungan berdasarkan variabel kewilayahan (kecamatan), serta aktivitas 

masyarakat menurut jenis kegiatan. Penulis menyadari bahwa limbah domestik atau 
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rumah tangga memiliki potensi yang lebih besar terhadap pencemaran lingkungan yanga 

terjadi khususnya di Kota Surakarta. Akan tetapi, jenis usaha dan atau kegiatan yang ada 

di masyarakat dirasa juga memiliki pengaruh terhadap pencemaran lingkungan yang 

terjadi. Berdasarkan Perda Prop. JawaTengah No. 10 tahun 2004 tentang baku mutu air 

limbah, dijelaskan bahwa jenis usaha yang harus memenuhi baku mutu air limbah adalah 

kegiatan industri, hotel, dan rumah sakit. Oleh karena itu, penulis hanya membatasi pada 

tiga jenis kegiatan yaitu: industri, hotel, dan rumah sakit, sehingga tidak semua jenis 

kegiatan atau usaha yang ada di Kota Surakarta dijadikan sampel dalam penelitian. 

Penulis dalam hal ini mengambil subyek penelitian berupa kegiatan usaha masyarakat 

(industri, hotel, dan rumah sakit) yang ada di Kota Surakarta. 

Sistem informasi lingkunan hidup dibuat, agar potensi daerah dan sumber-

sumber permasalahan lingkungan tersebut di atas dapat diakses dengan mudah oleh 

berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, swasta maupun pihak lain yang 

memerlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul: ”Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kota Surakarta Berbasis 

Sistem Informasi Geografi”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sistem informasi lingkungan hidup yang mudah diakses berdasarkan 

variabel kewilayahan (kecamatan) dan jenis usaha dan atau kegiatan masyarakat di 

Kota Surakarta ? 

2. Bagaimanakah cara mengetahui tingkat pola risiko pencemaran yang efektif dan 

efisien, berdasarkan varibel ruang (sungai dan jalan) dari jenis usaha dan atau 

kegiatan masyarakat di Kota Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:  

1. Menyusun sistem informasi lingkungan yang terstruktur dan terpadu meliputi 

sumber-sumber permasalahan lingkungan, yang dapat diakses berdasarkan variabel 

kewilayahan (kecamatan) dan jenis usaha dan atau kegiatan masyarakat di Kota 

Surakarta. 

2. Membuat analisis tingkat pola risiko pencemaran sumber-sumber permasalahan 

lingkungan berdasarkan varibel ruang (sungai dan jalan) dari jenis usaha dan atau 

kegiatan masyarakat di Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu geografi, 

khususnya dalam aplikasi SIG. Dalam hal ini kemampuan SIG dalam menampilkan 

unsur spasial dan melakukan analisis. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

penelitian berikutnya, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan 

dalam penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi masyarakat dan swasta, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi     

masyarakat terutama dalam penyediaan informasi lingkungan hidup yang menarik 

dan mudah diakses. 

b. Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengendali kegiatan 

pembangunan. Dengan diketahuinya kondisi lingkungan yang ada diharapkan agar 

pembangunan yang dilaksanakan mendasarkan pada asas kelestarian lingkungan 

hidup. 
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