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PETA KONSEP



Sekarang ini, sebagian besar kendaraan 

bermotor (sepeda motor dan mobil) 

menggunakan bahan bakar yang berasal 

dari minyak bumi. 

Minyak bumi termasuk bahan bakar yang 

berasal dari fosil.

Pada saatnya nanti, bahan bakar 

tersebut akan habis.

TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN 

Apakah kelebihan mobil

listrik dibandingkan

dengan mobil berbahan

bakar bensin atau solar? 

Produk teknologi apa

sajakah yang tergolong

teknologi ramah

lingkungan?



• Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang 

memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. 

• Teknologi ramah lingkungan bertujuan menghasilkan 

produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang 

dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang 

dapat membahayakan lingkungan.

TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN 



• BIDANG ENERGI

APLIKASI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN



• BIDANG TRANSPORTASI

APLIKASI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi, 

antara lain:

a. mobil listrik

b. mobil listrik Marlip

c. mobil tenaga surya

d. Mobil hidrogen

e. sepeda listrik

f. sepeda motor listrik.



• BIDANG LINGKUNGAN

1. BIOPORI

Biopori atau lubang resapan air merupakan metode peresapan air 

hujan ke dalam tanah. 

Biopori memiliki manfaat, di antaranya sebagai berikut.

• Menjaga keseimbangan alam.

• Mencegah bau tidak sedap yang 

ditimbulkan oleh sampah yang 

basah oleh air.

• Menyimpan air dalam tanah pada 

musim kemarau.

• Menyerap air hujan ke dalam tanah 

sehingga dapat mencegah 

terjadinya banjir dan kekeringan.

• Memelihara cacing tanah.

• Menjaga tanah agar tidak ambles 

dan retak.

• Menghambat intrusi air laut.

• Mengubah sampah organik menjadi 

kompos.

• Meningkatkan kesuburan tanah.

• Menjaga keanekaragaman hayati 

dalam tanah.





2. TEKNOLOGI PEMURNIAN AIR

Teknologi pemurnian air bertujuan untuk menghasilkan air yang 

dapat digunakan untuk keperluan tertentu.

Pemurnian air dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan biologis.

o Pemurnian air secara fisika dapat dilakukan melalui penyaringan, 

pengendapan, atau penyulingan.

o Secara kimia dapat dilakukan melalui pemberian klorin (Cl) atau 

penyinaran dengan sinar ultraviolet (UV). 

o Secara biologis, dapat dilakukan dengan cara memberikan karbon 

aktif ke dalam air yang akan dimurnikan.



• Langkah-langkah membuat air murni adalah sebagai berikut :

• Salah satu metode pemurnian air adalah proses penyulingan atau distilasi.

• Pada distilasi terjadi proses perubahan bahan cair menjadi gas melalui pemanasan zat 

cair tersebut kemudian mendinginkan gas hasil pemanasan, selanjutnya mengumpulkan 

tetesan air, yang telah mengembun.

Air dimasukkan ke dalam wadah labu alas bulat.

Air dalam wadah dipanaskan sampai mendidih dan 
suhunya dikontrol.

Uap air yang terbentuk dari air yang telah mendidih 
dilewatkan ke tabung pendingin yang terhubung dengan 
tangki air pendingin sehingga menghasilkan embun.





• Fitoremediasi merupakan

teknologi penggunaan

tumbuhan untuk memindahkan, 

menghilangkan, atau

menghancurkan bahan

pencemar senyawa organik

maupun anorganik berupa

polutan (zat pencemar) seperti

minyak, pestisida, atau logam

berat yang mencemari tanah,

air, atau udara.

3. Fitoremediasi

Spesies tumbuhan yang yang 

dapat digunakan untuk 

fitoremediasi sebanyak 27 

spesies, di antaranya pisang, 

lotus, keladi, cana, dahlia, akar 

wangi, bambu air, padi padian, 

papirus, alamanda, dan 

tanaman air.



4. Toilet Pengompos

Toilet pengompos merupakan teknologi toilet sederhana yang 

hemat air, tetapi higienis dan tidak menimbulkan bau. 

Toilet pengompos menghemat penggunaan air bersih 

sehingga air yang biasanya digunakan untuk menyiram toilet 

dapat digunakan untuk keperluan lainnya.



• BIDANG INDUSTRI

BIOPULPING

 Proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme 

menginspirasi terciptanya teknologi biopulping. 

 Manfaat biopulping adalah menghemat energi dan pemakaian bahan 

kimia. 

 Pada proses pembuatan bubur kayu (pulp) dan kertas yang biasanya 

dilakukan dengan memasak serpihan kayu yang semuanya menggunakan 

bahan kimia dengan tujuan memisahkan lignin dari kayu. 

 Pada teknologi biopulping, bahan kimia tersebut digantikan oleh sejenis 

mikroba yang dapat mengeluarkan enzim dan mendegradasi lignin.



PERILAKU HEMAT ENERGI

Penghematan energi dapat dilakukan pada :

1. Lampu listrik

2. Ac

3. Kulkas

4. Komputer/laptop

5. Mesin cuci

6. Pemanas nasi

7. Peralatan elektronik

8. Air

9. Alat trasnportasi.



 Suatu produk teknologi dikatakan tidak ramah lingkungan apabila 

produk teknologi tersebut mencemari lingkungan. 

 Pencemaran yang dapat terjadi, di antaranya pencemaran air, 

udara, dan tanah.

TEKNOLOGI TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

minyak bumi batu bara kaca

karet plastik.



 Minyak bumi merupakan bahan cair alami yang dapat 

disuling menjadi bahan bakar, pelumas, dan bahan baku 

dalam industri kimia. 

 Minyak bumi terbentuk dari peruraian sisa-sisa organisme 

renik lautan yang telah mati berjuta-juta tahun lalu yang 

tertimbun oleh sedimen atau endapan.

 Minyak bumi yang telah diolah dapat menghasilkan bensin, 

zat pewarna, pelumas, serat nilon, poliester, plastik, zat 

pelarut, lilin, dan karet sintetis.

MINYAK BUMI



BATU BARA

• Batu bara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan 

yang terpendam dalam bumi berjuta-juta tahun 

yang lalu, yang memperoleh tekanan dari 

lapisan batuan di atasnya.

• Berdasarkan kandungan karbonnya, batu bara 

dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu 

antrasit dengan kandungan karbon 95%, 

bitumen dengan kandungan karbon 70%, dan 

lignit dengan kandungan karbon 50%.

• Penambangan pada deposit batu bara yang 

terletak di tempat yang sangat dalam di bawah 

permukaan bumi dilakukan dengan 

menggunakan teknik bor. 

• Adapun untuk deposit yang 

dekat dengan permukaan 

bumi dilakukan dengan teknik 

drift, terbuka (opencast), 

dan galian lereng (slope).

• Gas hasil pemrosesan batu 

bara digunakan untuk bahan 

bakar, sedangkan minyak 

dan tar digunakan untuk 

membuat zat pewarna, 

parfum, dan serat sintetis.



• Kaca dibuat dengan cara 

meleburkan pasir yang dicampur 

dengan garam pada suhu yang 

sangat tinggi, kemudian 

didinginkan. 

• Kaca dapat digunakan untuk 

penghambat panas/kalor, 

penghambat listrik, dan serat 

optik. 

• Bahan kaca yang dicampur 

dengan boraks menghasilkan 

kaca yang tahan panas. 

• Bahan kaca yang dicampur 

dengan oksida timbel, 

menghasilkan kaca yang berkilau. 

• Dua kaca yang disisipi bahan 

plastik dapat digunakan pada 

kaca mobil.

KACA



• Karet alami diperoleh dari getah pohon karet (lateks) 

yang dikentalkan, digulung, dan dikeringkan.

• Karet sintetis diperoleh dari minyak bumi. 

• Karet memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai 

penyekat panas.

KARET



• Plastik pada umumnya terbuat dari 

bahan kimia turunan minyak bumi. 

• Plastik memiliki sifat lentur, tahan 

air, dan sebagai isolator yang 

baik.

• Termoplastik adalah jenis plastik 

yang meleleh pada saat dipanaskan, 

sedangkan termoseting adalah 

jenis plastik yang mengeras pada 

saat dipanaskan.

• Pembentukan bahan plastik juga 

dibuat melalui teknik cetak atau 

pengecoran, tetapi dengan suhu 

lebih rendah. 

• Mesin cetak plastik yang 

menggunakan teknik injeksi 

mendorong serpihan plastik menuju 

ke ruang panas sehingga plastik 

menjadi lembek, kemudian ditekan 

dalam cetakan.

PLASTIK


