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ILMU LINGKUNGAN

�Apakah lingkungan 
mempengaruhi kehidupan kita? 

�Bagaimana pengaruhnya?

�Apakah kita mempengaruhi 
lingkungan? 



Kisaran toleransi organisme terhadap faktor lingkungan
Kisaran toleransi
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RESPONS ORGANISME TERHADAP 

PERUBAHAN LINGKUNGAN

Strategi hewan dalam merespons perubahan 
lingkungan di luar batas kisaran toleransinya, di 
antaranya:
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antaranya:

� Mengubah penampakannya dan fungsi tubuhnya.

� Melakukan migrasi (pindah tempat)

� Melakukan hibernasi (istirahat selama musim 
dingin atau kemarau yang panjang)

Bagaimana dengan manusia dan tumbuhan?



�LINGKUNGAN HIDUP

adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam perilakunya, yang mempengaruhi alam 
itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain. 

�Apa komponennya?



�Terdapat komponen / unsur:

Abiotik (A)

Biotik (B)Biotik (B)

Culture/ Sosial Budaya (C)



� Ada unsur alami dan buatan, mengapa? 

Ada unsur manusia & perilakunya

JADI 

Manusia adl. bagian dari lingkungan hidup => 
terpengaruh dan mempengaruhi lingkungan 
hidup .hidup .

SEHINGGA

Apakah kita perlu mempelajari ilmu lingkungan?

Memahami arti penting lingkungan hidup bagi 
umat manusia, dengan mengetahui masalah 
lingkungan serta upaya mengatasi masalah 
tersebut 



Apakah ilmu lingkungan sebuah 

ilmu?

Syarat ilmu?

�Obyek

�Permasalahan

�Metodologi (cara memperoleh)

�Hasil (produk)

�Kecenderungan pengembangan









Jadi 

Lingkungan merupakan satu kesatuan 
ekosistem 

�EKOSISTEM adalah tatanan unsur 
lingkungan hidup yang merupakan lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling 
mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 
lingkungan hidup. 



� Ilmu lingkungan: ilmu interdisipliner 
yang memanfaatkan konsep dan informasi 
dari ilmu alam (ekologi, biologi, kimia, 
geologi) dan ilmu sosial (ekonomi, politik, 
dan hukum) untuk memahami dan 
mempelajari bagaimana bumi bekerja, mempelajari bagaimana bumi bekerja, 
bagaimana manusia memengaruhi 
lingkungan (life-support system)  dan untuk 
menyelesaikan masalah lingkungan yang 
sedang dihadapi manusia. 



�Guna bertahan hidup dan menjaga 
kesehatan tetap baik, semua makhluk 
hidup membutuhkan kecukupan 
makanan, udara dan air bersih, dan 
perlindungan sebagai kebutuhan 
dasarnyadasarnya

�Bagaimanapun manusia, selain perlu 
kebutuhan dasar ia juga 
membutuhkan kebutuhan lainnya.



� �(Penghasilan yang cukup untuk
menunjang kebutuhan dasarnya; 
Keselamatan kerja, Jaminan kesehatan, 
Rekreasi, Pendidikan, Bebas dari gangguanRekreasi, Pendidikan, Bebas dari gangguan
fisik)

� masyarakat yang dapat memenuhi dan
menikmati kebutuhan dasarnya dan
sekaligus tanpa menurunkan atau merusak
SDA yang diperlukan bagi generasi
berikutnya



Masyarakat Satu-Arah

Tidak-Berkelanjutan
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Throwaway) 
Materi

Limbah di air, 

darat dan 

udara



Masyarakat Berkelanjutan
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Materi

Berke-
lanjutan Kontrol

Pencemaran

Recycle & 

Reuse

Output

Materi

Limbah 

Materi



Mewujudkan masyarakat berkelanjutan:

Perlu antisipasi permasalahan 
lingkungan sedini mungkinlingkungan sedini mungkin

Perlu pemahaman dan penerapan 
Ilmu Lingkungn



TUGAS
� BAGI KELOMPOK (DAFTAR NAMA KELOMPOK 

DISERAHKAN/ DIKIRIMKAN ke e-mail: 
setiaq@gmail.com

� TIAP KELOMPOK BERTANGGUNGJAWAB PADA � TIAP KELOMPOK BERTANGGUNGJAWAB PADA 
SATU PERMASALAHAN, Yaitu melakukan observasi 
pada lingkungan

a. Kampus/ sekolah d. Pasar          g.  Ruang publik

b. Rumah/ perumahan e. Warung

c. Kos-kosan f.  TPS



� OBSERVASI DILAKUKAN PADA KONDISI 
LOKASI, AKTIVITAS MANUSIA (FENOMENA 
AKTIVITAS MANUSIA)

� DI BUAT DALAM BENTUK MAKALAH DAN PPT 
DAPAT DILENGKAPI DENGAN FOTO DAPAT DILENGKAPI DENGAN FOTO 
DOKUMENTASI

� DILENGKAPI PUSTAKA UNTUK MELAKUKAN 
KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN MANUSIA 
DENGAN LINGKUNGAN

� DI PRESENTASIKAN PADA PERTEMUAN 
BERIKUTNYA



� SELAMAT DATANG DI MATA KULIAH ILMU 
LINGKUNGAN

� SELAMAT DATANG PARA PENYELAMAT 
LINGKUNGANLINGKUNGAN


