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Ekologi Kota & Desa

Ekologi Kota/Desa terbentuk sebagai hasil 
interaksi panjang antara sekelompok masyarakat 
tertentu dengan karakter kependudukan, sosial, 
ekonomi, dan budaya tertentu, dengan lingkungan 
hidupnya.

Lingkungan hidup yang terbentuk saat ini adalah produk 
historis dari situasi kependudukan, sosial, ekonomi dan 
masyarakat yang berlangsung di masa lalu
Baik/buruknya kondisi lingkungan hidup kota/desa saat 
ini adalah produk historis dari bagaimana suatu 
masyarakat memandang, menilai, menyikapi dan 
mengatur kehidupan bersama terutama yang berkenaan 
dengan lingkungan hidupnya



Fungsi Ekosistem

Pengatur
Manfaat yang diperoleh 

dari berlangsungnya 
proses ekosistem

pengaturan iklim
pengendalian    
penyakit
pengendalian banjir
detoksifikasi

Pemasok
Produk yang diperoleh 

dari ekosistem

pangan
air bersih
kayu
serat
biokimia
sumberdaya genetik

Budaya
Manfaat non-material 

yang diperoleh dari 
ekosistem

spiritual
rekreasi
estetika
inspirasi
pendidikan
Warisan budaya
rasa memiliki

Dukungan
Dukungan yang diperlukan untuk menghasilkan jasa lain dari ekosistem

Formasi tanah
Siklus hara

Produksi primer (tumbuhan)



Faktor-faktor Pembentuk Ekosistem Kota 
& Desa di Indonesia

Ekosistem Kota Ekosistem Desa

Migrasi penduduk Migrasi masuk tinggi 
(urbanisasi)

Migrasi keluar tinggi

Struktur mata 
pencaharian

Dominan industri, 
perdagangan & jasa

Dominan sektor primer 
(pertanian, perikanan, 
kehutanan)

Proses pembentukan 
ikatan sosial

Relatif baru Relatif lama

Kepadatan & 
pertumbuhan pendudk

Relatif tinggi Relatif rendah

Kebudayaan Kebudayaan kota Kebudayaan tradisi

Energi Dominan energi minyak 
bumi

Dominan energi 
alternatif

Entropi sosial Relatif tinggi Relatif rendah



Faktor-faktor Pembentuk Ekosistem Kota 
& Desa di Indonesia

● Kerusakan sumber daya 
alam (erosi, degradasi 
hutan, longsor, kehati 
jenis)

● Pencemaran akibat 
pestisida

● Pencemaran air
● Pencemaran udara
● Bising
● Kerusakan air tanah dalam
● Sampah domestik

Masalah 
lingkungan 
yang timbul

Ekosistem DesaEkosistem Kota



Dinamika Ekosistem

Ambang batas level 2

Level 2

Level 1
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Ambang batas level 1

Goncangan Pertama Goncangan Kedua
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Apa yang terjadi di balik ini?



Apa yang terjadi di balik ini?
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