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Hari Lingkungan Hidup Sedunia/World Environment Day dirayakan pada tanggal 05 Juni 2021 setiap tahun 

dan ini merupakan alat penting dari United Nations untuk menumbuhkan/ meningkatkan kesadaran dan 

tanggung jawab lingkungan kepada semua bangsa, individu, instansi, pemerintah, NGO, LSM, swadaya 

masyarakat dan lain-lain atas pentingnya mencegah pencemaran lingkungan dan mempertahankan 

ke”asri”an lingkungan. 

Dari konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada tanggal 05 Juni 1972 di 

Stockholm, Swedia dideklarasikan tanggal 05 Juni sebagai World Environment Day. 

Di Indonesia agenda hari-hari besar Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut 

(lihat tabel 1). 

 

Tabel 1. HARI BESAR KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
 

No Tanggal Kegiatan 

1 10 Januari Hari Perencanaan Gerakan 1 Juta Pohon 

2 02 Februari Hari lahan basah Sedunia 

3 21 Februari Hari Peduli Sampah nasional 

4 06 Maret Hari Strategi konservasi Sedunia 

5 16 Maret Hari Bhakti Rimbawan 

6 21 Maret Hari Hutan Internasional 

7 22 Maret Hari Air Sedunia 

8 23 Maret Hari Meteorolgi 

9 22 April Hari Bumi 

10 21 Mei Hari Keanekaragaman Hayati 

11 05 Juni Hari Lingkungan Hidup Sedunia 

12 17 Juni Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia 

13 10 Agustus Hari Konservasi Alam Nasional 

14 16 September Hari Ozon Internasional 

15 06 Oktober Hari Habitat Sedunia 

16 16 Oktober Hari Pangan Sedunia 

17 05 November Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 

18 28 November HMPI dan BMN 

19 04 Desember Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia 
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Hari Bumi atau Earth Day diprakarsai oleh masyarakat dan diperingati terutama oleh LSM / NGO maupun 

organisasi yang berorientasi kepada pelestarian lingkungan hidup, sedangkan Hari Lingkungan Hidup  

Sedunia (World Environment Day) didasarkan dari Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup di 

Stockholm pada tanggal 05 Juni 1972. 
 

Hari Bumi dirayakan oleh LSM / NGO 2 tahun sebelum Konferensi PBB tahun 1972, yaitu pada tanggal 22 

April. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencemaran lingkungan pertumbuhan penduduk, pertanian, limbah domestik, limbah industri, emisi gas 

rumah kaca, sampah kota (Municipal Solid Waste / MSW), sampah plastik dan sampah medis akibat Covid 

19 membuat kondisi lingkungan dan bumi bertambah kritis. 

Climate Change (perubahan iklim), Greenhouse Gas (emisi gas rumah kaca), penanganan sampah kota, 

sampah kemasan, sampah plastik, sampah medis / masker dan lain-lain adalah slogan-slogan yang sering 

didengar dan digaungkan, tetapi belum tertangani dengan baik. 

 

 

SEBERAPA KRITIS BUMI & LAUT / SAMUDERA KITA ?? 

SANGAT KRITIS !! 

Data-data ini menunjukkan ke-KRITIS-an Bumi kita tercinta. 

 Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan rata-rata temperatur global dari tahun 1850 – 2019.  

Kenyataan rata-rata temperatur telah meningkat lebih dari 1°C, yaitu ± 1,2°C 
 

 Tabel 3 menunjukkan pertumbuhan kadar gas CO2 di atmosphere dari tahun 600.000 BCE – 2019. 

Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir kadar gas CO2 telah meningkat dari rata-rata 200 – 250 ppm 

menjadi 400 ppm. Kenaikan hampir 2x lipat dalam kurun waktu 100 tahun 

  

APA PERBEDAAN HARI LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN HARI BUMI (EARTH DAY) ?? 

MAKNA & TUJUAN DARI HARI 

LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 

Gambar 1. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 

 

Gambar 2. Hari Bumi 2021 

 

Tanggal 05 Juni 

 

Tanggal 22 April 
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Tabel 2. Average temperature anomaly, Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Atmospehere CO2 concentration 
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MAKNA / ARTI DARI DATA KENAIKAN TEMPERATUR DAN EMISI GAS RUMAH KACA 

 

 United Nations Climate Change Conference (COP 26) dan para ilmuwan membatasi, bahwa kenaikan 

suhu bumi tidak boleh melebihi dari 2°C sampai dengan tahun 2030. Bila kenaikan suhu bumi melebihi 

2°C maka gunung-gunung es akan mencair dan muka air laut akan naik dan menenggelamkan kota-

kota pantai di seluruh muka bumi. Suatu dampak yang akan merubah pola hidup manusia di bumi 
 

 Perubahan cuaca atau Climate Change dampaknya sudah terasa saat ini baik di Indonesia dan di 

seluruh bumi. Datangnya musim hujan dan musim kemarau yang berubah, curah hujan yang lebih 

tinggi, banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung dan lain-lain 
 

 Kenaikan muka air laut menyebabkan tekanan lebih  besar kepada lempengan bumi, sehingga 

lempengan bumi yang tertekan bergeser dan bergerak dan hal ini menyebabkan gempa. Kita harus 

mengantisipasi gempa bumi yang akan lebih sering terjadi. 
 

 Pandemi Covid 19 menyebabkan bertambahnya polusi bumi dengan sampah padat seperti APD, 

sarung tangan, masker, jarum suntik, desinfektan dan lain-lain (lihat Newsletter 39/III/2021). Demikian 

juga limbah cair dari fasilitas kesehatan, hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri, rumah sakit, rumah 

tangga yang mempunyai pasien Covid dan lain-lain. Beban limbah cair yang tidak diolah dengan baik 

maupun tidak diolah telah membebani bumi kita dengan tambahan polusi. Bahkan limbah masker, 

sarung tangan dan lain-lain juga ditemukan di laut (lihat gambar 3)  

 

 

 

 

 

HARI LINGKUNGAN HIDUP 

Gambar 3. 

 

Gambar 4. Photosynthesis 

 

 Kenaikan suhu bumi berkaitan erat dengan 

kenaikan emisi gas rumah kaca (lihat 

Newsletter 17/XI/2013 dan 22/III/2016), 

karena emisi gas CO2 dari pemakaian 

bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, 

LNG maupun bahan bakar lain dan 

kebakaran hutan) mengakibatkan 

peningkatan kadar CO2 di atmosphere. 

Berhubung gas CO2 adalah penghantar 

panas yang buruk, maka gas CO2 

menghalangi pemancaran panas kembali 

ke atmosphere dan menyebabkan suhu 

bumi meningkat. 

 Limbah masker yang ditemukan di laut 

 

Kita merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 

(World Environment Day) untuk mengingatkan 

kita untuk memelihara dan merawat bumi kita 

dengan baik. Harap diketahui, bahwa sebagian 

besar kerusakan bumi adalah “irreversible” atau 

permanen, yaitu tidak bisa diperbaiki. 

Penebangan pohon yang berlebihan dalam 

skala luas akan menyebabkan terjadinya 

longsor, banjir, banjir bandang dan perubahan 

mikroklima. 
 

Bumi tempat kita tinggal dan berpijak patut kita 

pelihara, hargai, sayangi dan lestarikan agar 

bukan cuma kita, tetapi juga anak, cucu dan 

buyut kita masih bisa tinggal nyaman di bumi ini. 

 
Proses photosynthesis yang merubah  

gas rumah kaca (CO2) menjadi oksigen 
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Secara sederhana persamaan photosynthesis dapat dijalankan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 5, lestarikan lingkungan dan tanam pohon sebanyak mungkin. 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan untuk mencegah pencemaran harus dilakukan sedini mungkin, 

mulai dari TK, SD, SMP dan SMA baik melalui pendidikan sekolah dan media 

sosial.  

Cara sederhana dapat dimulai dari menghemat penggunaan air, mendidik 

publik untuk mematikan air, bila melihat bak, ember atau bak penampung 

luber. Memakai kran otomatis yang sudah dimulai di mall – mall dan hotel, 

dimana kran air segera mati bila cuci tangan selesai. Pemakaian shower 

untuk mandi lebih hemat daripada memakai gayung dan bak mandi (lihat 

gambar 6). 

Melakukan pendidikan memilah sampah dan tidak membuang sampah di 

saluran air dan kali. Kota Jakarta menghasilkan sekitar 6.500 – 7.000 ton 

sampah kota (MSW) setiap hari.  
 

Sementara sebagian sampah masih ditampung di TPA (Bantar Gebang) dan 

belum diolah menjadi energi (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). 

PLTSa pertama dalam skala komersial ada di Benowo (Jatim) dengan kapasitas 1000 ton sampah/hari 

dengan konsep Zero Waste, yaitu tidak ada sampah tersisa atau residu. Dari 1.000 ton sampah/hari didapat 

listrik 9 MW. 
 

Menurut estimasi sebanyak 1,15 juta ton hingga 2,41 juta ton sampah plastik mengalir ke laut dan samudera 

setiap tahunnya. Dan Indonesia adalah penghasil sampah plastik No. 2 di dunia setelah RRT (China). Setiap 

tahunnya ada 0,27-0,59 juta ton sampah plastik Indonesia bermuara di laut. Jadi pembangunan PLTSa di 

Indonesia harus diprioritaskan agar sampah bisa di daur ulang dan dijadikan energi. Hal ini akan mengurangi 

pencemaran dan bernilai positif, yaitu menghasilkan listrik. 
 

Mengatur pembukaan lahan pertanian sesuai dengan kaidah, bahwa hutan tropis Indonesia harus 

dipertahankan sebagai sumber oksigen dan paru-paru dunia. 

  

Tujuan peringatan Hari Lingkungan Hidup 

Sedunia adalah untuk membangkitkan 

kesadaran dan aksi proaktif untuk memelihara 

dan melestarikan lingkungan bumi kita, 

memerangi sampah, mencegah pencemaran, 

menjaga sungai, danau, laut, samudera serta 

memelihara hutan dan lingkungan agar kita 

cukup mendapatkan oksigen. Proses asimilasi 

(photosynthesis) tumbuhan akan merubah gas 

CO2  menjadi oksigen (lihat gambar 4). 
 

Karena itu kita harus mempertahankan hutan 

dan lingkungan hijau agar kita tetap 

mendapat suplai oksigen yang cukup. 

 

Chlorophyle CO2 sinar matahari Karbohidrat O2 

PENCEGAHAN PENCEMARAN  

& SOLUSI 

Gambar 5 

 

Lestarikan lingkungan 

 

Gambar 6 

 

Hemat air 
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Pembukaan lahan pertanian harus dikontrol dan dibatasi dan 

tidak boleh menghemat dengan membakar hutan untuk 

membuka lahan pertanian. Juga lahan gambut di Sumatera, 

Kalimantan dan Papua harus dipertahankan demi kelestarian 

lingkungan. Karena hutan mangrove adalah tempat udang dan 

ikan bertelur. 
 

Kami hanya mengemukakan beberapa contoh untuk mencegah 

pencemaran lingkungan. 

Satu hal yang penting adalah menggunakan air dengan tepat 

guna, karena cadangan air di dunia sangat terbatas. Cadangan 

air tawar hanya ± 3% dari seluruh air yang ada dimuka bumi (lihat 

gambar 7). Karena itu adalah wajib menghemat air dan mendaur 

ulang air limbah (lihat gambar 8).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proses kimia yaitu proses oksidasi dan reduksi untuk memisahkan logam berat, proses koagulasi dan 

flokulasi untuk memisahkan dan mengendapkan zat organik terlarut dan proses biologis dengan lumpur 

aktif (activated sludge) akan menurunkan zat organik terlarut seperti COD (Chemical Oxygen Demand) 

dan BOD (Biological Oxygen Demand).  

Kita semua, negara, publik, masyarakat dan individu wajib menjalankan pencegahan pencemaran 

dan melestarikan lingkungan serta mengurangi emisi gas rumah kaca agar kenaikan temperatur 

bumi tidak melebihi 2°C selamanya. 
 

 

 

 

 
 

PT. AMRITA ENVIRO ENERGI & PT. TIRTAKREASI AMRITA dapat membantu Anda untuk mencegah 

pencemaran air dengan mengolah air limbah sesuai standar “Baku Mutu” ataupun mengolah air baku, 

air tawar, air payau dan air laut menjadi air layak minum sesuai Standar Depkes dan WHO atau menjadi 

air proses di industri dengan TDS atau conductivity di bawah 5 µS atau ultra pure water dengan teknologi 

modern (Ultra Filtration atau Reverse Osmosis).  

Kami mempunyai 34 tahun pengalaman di Indonesia dari Aceh sampai Merauke dan di luar negeri. 

 

Bila Anda berminat dapat menghubungi kami melalui :  

 

 

 

 

 

 

CATATAN 

021 – 5316 1372, 5316 7055 / 56 

marketing@amritaenviro.com / amrita@amritaenviro.com 
 

www.amritaenviro.com 
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Proyek daur ulang air limbah dengan UF & RO 

Gambar 8. Instalasi daur ulang air limbah 

 

Gambar 7 

 

Cadangan air tawar dari seluruh air 

yang ada dimuka bumi 
 

 
Teknologi mendaur ulang air limbah telah tersedia dan 

dapat menghasilkan air bebas bakteri.  

Mendaur ulang air limbah dengan proses fisika, kimia 

dan biologis (lihat Newsletter 01/09/2008, 14/02/2012 

dan 18/V/2014). Proses fisika seperti penyaringan 

dengan bar screen, rotary drum screen dengan berbagai 

“pore size”. 

Sumber : olc.worldbank.org 
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