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Jika pola ini berlanjut, 
jumlah penduduk 
wilayah kumuh 
akan mencapai 

emisi karbon berasal dari 
rumah tangga atau industri 
di kawasan perkotaan.iii

Oleh karena itu, penduduk 
perkotaan berperan penting dalam 
menanggulangi efek perubahan iklim 
serta menyelesaikan masalah-masalah 
terkait kehidupan kota seperti:

Yuk, kita bahas satu per satu!

TAHUKAH KAMU?
PBB memprediksi 

68%
populasi dunia akan 
tinggal di daerah 
perkotaan pada 2050.

Jumlah tersebut 
sama dengan 
tambahan 2,5

Di antaranya, ada 

881 juta 
orang

yang hidup di wilayah kumuh dan 
tidak memiliki akses dasar ke air, 
sanitasi, dan perumahan.

Kelompok masyarakat ini sangat 
rentan terhadap dampak perubahan 
iklim dan memiliki akses terbatas 
terhadap infrastruktur.

1,2
Semakin luasnya wilayah perkotaan juga berkontribusi pada 
meningkatnya emisi karbon dan gas rumah kaca.
IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) 
memperkirakan 

lebih
dari 70%

Polusi Udara Mobilitas Penipisan 
Air

Pengelolaan 
Sampah

miliar
pada 2050.ii 
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POLUSI UDARA DAN 
EMISI GAS RUMAH KACA
Sebelum kita menggali lebih dalam penyebab 
polusi udara, kita perlu memahami apa itu emisi.

Jenis kedua adalah emisi 
yang menyebabkan polusi 
udara dan berpotensi 
merugikan kesehatan kita. 
Emisi yang menyebabkan 
polusi udara meliputi:

Pertama, emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK) yang berdampak 
langsung pada iklim kita. 
Emisi GRK meliputi: Karbon

Dioksida
Nitrous
Oksida

Metana

Sulfur 
Dioksida

Karbon 
Monoksida

Nitrogen
Dioksida

PM 2,5

PM
2,5

Dalam konteks perkotaan, ada dua jenis emisi.

Istilah emisi biasanya mengacu pada 
gas atau partikel yang dilepaskan ke udara 
sebagai akibat dari aktivitas kita.



Energi matahari juga menurun di daerah-daerah dengan polusi materi 
partikulat yang signifikan, karena sinar matahari tidak dapat sepenuhnya 
menembus kabut asap. WRI menemukan bahwa polusi udara tampaknya 
menyebabkan kerugian daya sebesar 11GW setiap tahun bagi Tiongkok.

Ozon bisa merusak sel tanaman dan berdampak negatif pada 
fotosintesis, sementara materi partikulat bisa mengurangi jumlah sinar 
matahari yang mencapai tumbuhan dan tanaman pangan. Sebuah studi 
di India menemukan bahwa jumlah tanaman gandum, padi, dan anggur 
yang hilang setiap tahun akibat polusi udara bisa memberi makan 
hampir 94 juta orang, sekitar 35% dari seluruh populasi Indonesia.vi

Sekarang, kita akan membahas soal polusi udara. Polusi udara tetap menjadi 
salah satu masalah yang dihadapi penduduk perkotaan sehari-hari. Polusi 
udara berdampak langsung pada kesehatan kita dan memengaruhi hampir 
setiap aspek penting dalam kelangsungan hidup kita:

KESEHATAN
Secara global, polusi udara di dalam dan luar ruangan berkontribusi pada 
7 juta kematian dini setiap tahun.iv Di Jakarta, polusi udara diperkirakan 
memperpendek usia rata-rata sebanyak 2,3 tahun.v

Menurut Koalisi Iklim dan Udara Bersih, polutan iklim berumur pendek 
(SLCP) bertanggung jawab atas 30-40% pemanasan global hingga saat 
ini. SLCP terdiri dari tiga polutan yang sangat ampuh, yaitu karbon hitam 
(komponen materi partikulat), ozon troposferik, dan metana. Polutan ini 
perlu dikekang bersama karbon dioksida (CO2) untuk membatasi 
kenaikan suhu global hingga 1,5°C (2,7°F) demi mencegah dampak iklim 
yang lebih parah.

PERUBAHAN 
IKLIM

AIR DAN 
CUACA

MAKANAN 
DAN TUMBUH-
TUMBUHAN

Polusi udara dapat secara signifikan memengaruhi cuaca dan, pada 
akhirnya, siklus air. Polusi udara dapat mengurangi jumlah radiasi 
matahari yang mencapai permukaan Bumi. Hal ini memengaruhi tingkat 
penguapan air dan pembentukan awan. Salah satu kasus yang 
didokumentasikan adalah perubahan intensitas dan distribusi curah 
hujan di India dan Tiongkok, yang berkaitan dengan polusi materi 
partikulat (PM).

ENERGI



SUMBER POLUSI UDARA DI PERKOTAAN BISA BERASAL 
DARI SUMBER YANG BERBEDA. IA BISA BERASAL DARI EMISI 
TRANSPORTASI, KEGIATAN INDUSTRI, SERTA PEMBANGKIT 
LISTRIK TENAGA BAHAN BAKAR FOSIL DI SEKITARNYA.

Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan serangkaian instruksi untuk meningkatkan 
kualitas udara. Beberapa di antaranya:

menurut Air Visual.

Transportasi (75%)
Pembangkit listrik dan pemanas (9%)
Pembakaran industri (8%)
Pembakaran domestik (8%)

Pada Agustus 2019, Jakarta, ibu kota Indonesia, dinyatakan 
SEBAGAI KOTA PALING BERPOLUSI DI DUNIA 

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sumber 
emisi terbesar di Jakarta adalah:vii

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah 
mencari tahu penyebabnya. Jika kita bisa memantaunya, kita bisa mengelolanya. 
Oleh karena itu, Jakarta membutuhkan inventaris emisi yang mampu secara tepat 
mengidentifikasi sumber polusi udara dan secara efektif menggunakan sumber daya 
kota untuk mengelola sumber polusi udara, terutama yang kontribusinya paling parah.

Memperluas kebijakan 
lalu lintas ganjil-genap

Membatasi usia angkutan 
umum dan kendaraan 
milik pribadi yang dapat 
dikendarai

Memperketat uji emisi

B 5825 GA

Memperketat pemantauan 
cerobong asap industri

Mempromosikan 
penggunaan tanaman 
penyerap polutan



Salah satu cara mengurangi polusi udara dan 
emisi gas rumah kaca di wilayah perkotaan adalah 
mewujudkan transportasi umum terintegrasi – 
yang aman, andal, dan nyaman.

Masifnya penggunaan kendaraan 
pribadi mengakibatkan kemacetan, 
yang menelan biaya hingga 

Menurut Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta, pengendara angkutan 
umum di Jakarta hanya 

RP 100 TRILIUN pada 2017.

19,8%
pada 2015.

Sebagai individu, kita perlu mengurangi 
penggunaan kendaraan pribadi dan beralih   
ke transportasi umum. Pada saat yang sama, 
pemerintah perlu mempercepat pembangunan 
beragam transportasi umum yang terintegrasi, 
menciptakan kota yang lebih padu, dan 
mengubah kawasan pusat kota dengan 
transit-oriented development (TOD).

Selain itu, kita juga perlu mempertahankan 
hutan dan pohon, teknologi efisien yang 
dapat menyerap emisi dan polusi gas rumah 
kaca. Ada banyak manfaat memiliki hutan, 
taman, dan pepohonan di kota-kota. 
Pemerintah kota, perusahaan, dan 
masyarakat sipil harus bekerja sama untuk 
mempromosikan ruang hijau di perkotaan.



Akibatnya, kota hilir Jakarta kini memiliki perlindungan 
banjir yang lebih rendah dengan lanskap alami yang 
tersisa. Bencana banjir yang terjadi di Jakarta pada 
awal 2020 merenggut 66 nyawa dan menciptakan 
kerugian ekonomi yang sangat besar.x

AIR
TAHUKAH 
KAMU?

KOK BISA?
Dengan meningkatnya jumlah populasi, 
pembangunan kota sering mengonsumsi 
jumlah air tanah yang berlebihan.

Air, sayangnya, jarang bertambah karena 
kurangnya pohon dan tanah yang dapat 
menampung air di perkotaan dan sekitarnya.

Hampir 

90%
sungai yang memasok 
air ke Jakarta tercemar,

dan

40%
warga Jakarta tidak 
memiliki akses air bersih!ix 

Sebagai contoh, lihatlah Jakarta dan Sungai Ciliwung. 
Ciliwung merupakan salah satu sungai besar yang 
membentang sepanjang 120 kilometer, dari DAS di daerah 
hulu di Bogor hingga pesisir Jakarta.

Hutan di sekitar DAS Ciliwung 
telah hilang dan diubah menjadi 
tempat tinggal perkotaan atau 
lahan pertanian.

Dampaknya?
Berkurangnya kapasitas 
DAS untuk mengatur 
aliran air dan mengontrol 
kualitas air.



APA YANG PERLU DILAKUKAN?

Perlu perbaikan infrastruktur 
drainase kota untuk mengelola 
aliran air berlebih dan air limbah.

Selain banjir, kota-kota seperti Jakarta 
kini rentan mengalami penurunan 
tanah akibat menipisnya air tanah 
secara ekstrem.

Studi menunjukkan 
bahwa tanah Jakarta 
turun hingga 10 cm 
setiap tahunnya.xi 

Hampir setengah wilayah kota sekarang 
berada di bawah permukaan laut, dan di 
kawasan kota yang lebih rendah, air 
hujan yang berlebihan menggenang 
lebih lama, menyebabkan banjir.

The New York Times bahkan menulis 
bahwa jika permukaan lautnya terus 
naik, Jakarta akan sepenuhnya 
tenggelam pada 2030.xii

Untuk mengurangi ekstraksi 
air tanah, pemerintah kota perlu 
membuat kerangka peraturan 
yang kuat untuk mengelola 
ekstraksi air tanahnya.

Untuk melindungi warga dari 
banjir, dan menyediakan lebih 
banyak air bersih, wilayah 
perkotaan dapat mendukung 
pemulihan hutan dan DAS di 
daerah hulu.



LIMBAH
TAHUKAH KAMU?

limbah padat di tingkat kota 
sepanjang tahun 2016,

28.715
kapal tanker minyak! xiii

Dunia menghasilkan 

2,01 MILIAR 
TON

65,8
JUTA TON 12 JUTA 

GAJAH 
ASIA!

Sementara itu, 
Indonesia memproduksi 

Jakarta sendiri 
memproduksi 
hampir 

yang, sebagai 
perbandingan, 
lebih berat dari 

atau hampir setara 
dengan berat 

sampah pada 2017xiv,

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Jakarta). 

SEBAGIAN BESAR LIMBAH INI DIHASILKAN OLEH PERKOTAAN.

TON
sampah setiap hari 
pada tahun 2018 

7.500

Sayangnya, sejumlah besar sampah tidak terkumpul, mengingat 
kapasitas pengumpulan sampah di Indonesia hanya 40%.xv
Namun, ini bukan satu-satunya masalah; gas rumah kaca 
yang dilepaskan oleh limbah juga berkontribusi pada 
25% emisi GRK.xvi

Meski sebagian besar sampah 
kota Jakarta akan berakhir di TPA, 
sebagiannya lagi tercecer di jalanan 
atau dibuang ke sungai, yang 
akhirnya mencemari laut.



Mempertimbangkan pendekatan ekonomi sirkular 
dengan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. 
Ini artinya kita perlu memikirkan siklus hidup suatu 
produk sebelum ia dibuat, memastikan ia dapat digunakan 
lalu digunakan kembali. Ekonomi sirkular melihat cara suatu 
bahan diperoleh, lingkungan dan kelangsungan etis 
manufaktur, dan berapa lama serta berapa kali suatu 
produk bisa digunakan.

Meningkatnya jumlah 
penduduk perkotaan 
berarti kita perlu bekerja 
cepat dan bekerja sama 
untuk mengurangi 
dampak lingkungan yang 
disebabkan oleh populasi 
perkotaan terhadap iklim.

LALU, BAGAIMANA SELANJUTNYA?

Hal lain yang bisa kita lakukan 
adalah memastikan kota-kota 
memiliki pohon-pohon. 
Pepohonan mampu 
meningkatkan kualitas udara, 
menangkap air hujan, dan 
mencegah banjir. Selain itu, 
pohon-pohon di taman bisa 
memberikan manfaat psikologis 
sebagai area rekreasi bagi 
warga perkotaan.

Oleh karena itu, keputusan 
yang kita ambil sehari-hari 
sangatlah penting, mulai 
dari keputusan untuk 
menggunakan transportasi 
umum hingga apa yang 
kita lakukan dengan limbah 
yang kita hasilkan.

Rumah-rumah harus mulai 
memilah limbah dan 
memisahkan antara 
sampah organik dan 

non-organik.

APA YANG BISA KITA LAKUKAN?

ORGANIK NON-ORGANIK1

2
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Bergabunglah dengan komunitas kami dengan ikuti kami di 
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