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ABSTRAK 

 

Upaya menghadapi permasalahan lingkungan perlu 

mendapatkan perhatian dari dunia pendidikan. Hal ini terkait dengan 

penanaman kepedulian lingkungan pada mahasiswa dan masyarakat 

sekitar dengan menyelenggarakan pembelajaran khusus mata kuliah 

pedidikan lingkungan. Untuk memenuhi harapan tersebut, haruslah 

dirancang Modul Pendidikan Lingkungan yang dapat digunakan. 

Perancangan Modul dilakukan melalui metode 3D (define, 

desaign dan development). Pada tahap Define (pendefinisian) 

dilakukan pengkajian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, 

Indikator dan pengumpulan referensi materi yang berhubungan 

dengan lingkungan serta kearifan-kearifan local yang mendukung 

permasalahan lingkungan. Tahap Design (perancangan) merupakan 

tahapan merancang Modul Pendidikan Lingkungan. Pada tahap 

Development (pengembangan) dilakukan pembuatan modul 

pendidikan lingkungan hidup berdasarkan hasil validasi ahli dan 

uji coba. Hasil pengembangan menunjukkan beberapa perbaikan pada 

modul yang telah dirancang terutama terkait dengan desain dan 

kebahasaan. 

 

Kata kunci : Krisis Lingkungan, Modul, Pendidikan, Kearifan Lokal. 
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MOTTO 

 

                             

                             

Artinya :   “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kmu 

bersedih hati, padahal kamulah oarang-orang yang paling 

tinggi derajatnya jika kamu beriman”. (QS. Ali-Imran : 

135) 

 

“orang yang meraih kesuksesan tidak perlu menjadi orang pinter, tapi 

orang yang sukses itu adalah orang yang percaya diri, gigih dan 

pantang menyerah karna kita sebagai manusia diperintahkan oleh 

Allah agar jangan bersikap lemah dan bersedih hati dan kunci 

kesuksesan itu sendiri adalah istiqomah dengan apa yang kita jalani, 

bukan apa yang di raih oleh orang lain. " 

-Reni Salsa Bilah- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar  agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

ahlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu pendidikan memiliki 

arti luas yakni segala pegalaman belajar diberbagai lingkugan 

yang langsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi 

perkembangan individu. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk 

membantu mengembangkan diri seseorang, sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi, dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, pembangunan 

dibidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat 

baik dalam pembinaan sumber daya manusia, oleh karena itu, 

bidang pendidikan perlu mendapat perhatian, serta pengolahan 

yang cukup memadai, untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan siap bersaing dengan Negara lain hal 

tersebut merupakan peran penting dalam pendidikan.
 

Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang di susun 

secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode 

dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. biologi merupakan ilmu 

tentang kehidupan yang mengkaji objek dan persoalan gejala 

alam. biologi sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan alam 

yang menyediakan berbagai pengalaman dan teknologi yang 

semakin pesat siswa dituntut untuk aktif dan mampu mandiri 

dalam belajar. 
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Program studi pendidikan biologi Universitas Islam 

Negeri memiliki beberapa jenis mata kuliah yang harus di 

tempuh. salah satunya materi Ekologi. Mata kuliah ini merupakan 

mata kuliah yang dimana ada Pratik dan pembelajaran. dalam 

pembelajaran ada banyak hal yang perlu di perhatikan seperti 

media pembelajaran, peralatan pembelajaran yang digunakan. 

dalam pembelajaran peran modul sangatlah penting yaitu sebagai 

acuan pada saat proses pembelajaran karena saat pembelajaran 

berlangsung kita sangat perlu sekali acuan materi untuk 

pengetahuan lebih lanjut karena jika kita hanya fokus pada satu 

buku atau modul itu tidak cukup karena biasanya isinya kurang 

lengkap. kurangnya modul maka menyebabkan mahasiswa 

kekurangan informasi tentang materi tersebut. mencari informasi 

di internet bisa tetapi terkadang isi cakupan meterinya pun 

berbeda-beda. 

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan segala 

komponen-komponen, baik komponen biotik maupun abiotik, 

daya, keadaan serta manusia dengan segala perilakunya yang 

mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan saling 

berhubungan secara timbal balik, dimana jika adanya perubahan 

pada salah satu komponen akan mempengaruhi komponen 

lainnya.
1
 

Untuk melestarikan hingga mengendalikan lingkungan 

agar tetap terjaga sebagaimana mestinya maka untuk itu 

diperlukan pendidikan kepada setiap individu agar selanjutnya 

setiap penduduk dapat menjaga ekosistem dan kesetabilan 

lingkungannya. Pembelajaran pendidikan lingkungan juga 

memiliki tujuan utuk membentuk manusia agar memiliki perilaku 

tanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan 

disekitarnya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya akan 

membuat modul tentang judul Analisis Modul Pada Mata Kuliah 

                                                             
1 Dr. R sihadi Darmo wihardjo, M.Pd, dkk. Pendidikan Lingkungan Hidup.  

Pekalongan, Jawa Barat ; PT. Nasya expading  Managemet.  2021 
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Pendidikan Lingkungan untuk program studi pendidikan Biologi 

UIN Raden Intan Lampung 

B. Deskripsi Singkat Modul 

Modul ini akan memberikan pengetahuan tentang : 

1. Ekologi dan Ekosistem 

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Lingkungan 

3. 14 Asas Lingkungan 

4. Hukum Lingkungan dan Etika Lingkungan 

5. Kesehatan Lingkungan Dan Manajemen Lingkungan 

 

C. Tujuan Pembuatan Modul 

Adapun tujuan dari pembuatan modul ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengetahui tentang 

ekologi dan ekosistem 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian serta ruang 

lingkup pendidikan lingkungan 

3. Mahasiswa dapat menyebutkan 14 asas lingkungan 

4. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana hukum, etika, 

kesehatan, serta manajemen lingkungan 
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BAB II 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN 

 

A. Ekologi dan Ekosistem 

1. Ekologi 

Ekologi berasal dari bahasa yunani oikos, yang berarti 

rumah atau tempat tinggal dan logos artinya ilmu, 

sehingga dapat diartikan eklogi merupakan ilmu yang 

mempelajari atau mengkaji interaksi antar mahluk hidup 

maupun interaksi antar mahluk hidup dan lingkungannya. 

Ekologi juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian 

hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme 

terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik 

antara organisme-organisme hidup dengan 

lingkunnganya, dimana lingkungan ini meliputi 

lingkungan inorganik (abiotik) dan organik (biotik). 

Dimana lingkungan aiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, 

air, ragam garam, tanah dan seterusnnya. Lingkungan 

biotik meliputi mahluk hidup didalamnya yang terkait 

satu sama lain. 

Lambat laun bidang ilmu penelitian ekologi tidak 

terbatas pada manusia dan lingkungannya, tetapi ilmu 

ekologi meluas sampai pada penelitiaan atas semua jasad 

hidup lingkungannya. Dimana ilmu ekologi dalam 

menganalisis tata lingkungan menggunakan konsep model 

lingkaran atau yang dikenal dengan nama lingkaran 

energi, materi, dan informasi. Dimana dalam proses ini 

terbagi menjadi 2 golongan yaitu : 1. Golongan produsen, 

2. Golongan konsumen, ekologi modern memusatkan 

perhatian pada  konsep ekosistem 

Ekologi dapat dibagi menjadi tiga poko bahasan yaitu: 

 tingkat-tingkat organisme (ekosistem, 

komunitas, populasi, dan organisme) 

 jenis lingkungan atau habitatnya,  

 penerapan-penerapan asas dasar ekologi 



6 

 
Berdasarkan bidang kajiannya, ekologi dapat 

dibagi menjadi autoelogi dan sinekologi, dimana 

autoekologi mengkaji individu organisme atau spesies 

terutama sejarah hidup dan perilaku dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungan, sedangkan sinekologi mengkaji 

hubungan antara kumpulan organisme sebagai satu 

satuan. Ekologi adalah ilmu yang banyak memanfaatkan 

informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti 

kimia, fisika, geologi, dan klimatologi. Ekologi juga biasa 

digunakan unuk penyelidikan interaksi antara organisme 

dengan lingkungannya, interaksi eklogi yang dinamis 

diantara komponen-komponen lingkungan didalamnya 

dapat mengubah jumlah dan mutu lingkungan, sehingga 

proses ekologi ini mengakiatkan upaya kelestariaan 

lingkungan yang berfusat pada keseimbangan lingkungan, 

yakni dengan adanya interaksi antar komponen meskipun 

mengalami perubahan struktur dan fungsi.
2
 

a. Ruang lingkup ekologi 

Ruang lingkup ekologi  dapat kita gambarkan 

melalui spektrum biologi, yang menggambarkan aras-

aras organisasi kehidupan sebagai berikut : 

Makromolekul  -  protoplasma – sel – jaringan – 

organ tubuh – sistem organ – 0rgaisme – populasi – 

komunitas – ekosistem – biosfer  

1. Protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan 

terdiri atas senyawa organik yang kompleks, 

seperti lemak, protein, dan karbohidrat. 

2. Sel adalah satuan dasar suatu organisme yang 

terdiri atas protoplasman dan inti yang terkandung 

dalam membran. Membran merupakan komponen 

yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. 

                                                             
2  Wirakusumah, S.. Dasar-Dasar Ekologi: Menopang Pengetahuan Ilmu-

Ilmu Lingkungan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2003 
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3. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki 

bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. 

4. Organ atau alat tubuh merupakan bagian dari 

suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, 

misalnya kaki atau telinga pada hewan, dandaun 

atau akar pada tumbuhan. 

5. Sistem organ adalah kerja sama antara struktur 

dan fungsi yang harmonis, seperti kerja sama 

antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, 

dan antara hidung dengan tangan. 

6. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, 

atau makhluk hidup. 

7. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis 

yang hidup dan beranak pada suatu daerah 

tertentu. Contohnya populasi rusa di pulau  Jawa, 

populasi banteng di Ujung Kulon, populasi badak 

di Ujung Kulon, dan populasi ayam kampung di 

Jawa Barat. 

8. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai 

jenis organisme yang menempati suatu daerah 

tertentu. Di daerah tersebut setiap populasi 

berinteraksi satu dengan lainnya. Misalnya 

populasi rusa berinteraksi dengan populasi 

harimau di Pulau Sumatra atau populasi ikan mas 

berinteraksi dengan populasi ikan muja 

9. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh 

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan 

hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem 

merupakan hubungan timbal balik yang kompleks 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya, 

baik yang hidup maupun tak hidup (tanah, air, 

udara, atau kimia fisik) yang secara bersama-sama 

membentuk suatusistem ekologi. 

10. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem 

beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9000 m di 

atas permukaan bumi, beberapa meter dibawah 
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permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di 

bawah permukaan laut. 

 

2. Ekosistem 

Istilah ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh 

A.G. Tansley seorang ahli ekologi berkebangsaan inggris, 

dimana ekosistem adalah suatu sistem yang saling terkait 

antara organisme hidup dan organisme tak hidup atau 

lingkungan fisiknya, ekosistem juga memiliki ciri-ciri 

yakni sebagai berikut: 

1. Memiliki sumber energi yang konstan, umumnya 

cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem 

yang di temukan di dasar laut yang dangkal. 

2. Populasi mahluk hidup mampu menyimpan 

energi dalam bentuk materi organil 

3. Terdapat aliran energi dari satu tingkat ketingkat 

lainnya 

Ekosistem terdiri dari dua komponen yakni: 

1. Komponen abiotik merupakan semua bagian tidak 

hidup dari ekosistem, komponen abiotik pada 

ekosistem diantaranya ialah, air, udara, cahaya 

matahari, suhu, dan tanah. dimana komponen 

abiotik ini memiliki peran untuk mahluk hidup 

adalah sebagai berikut : 

 Kemampuan organisme untuk hidup dan 

berkembang biak bergantung pada 

beberapa faktor fisika dan kimia yang ada 

dilingkungan 

 Sebagai faktor pembatas, dimana faktor 

yang membatasi kehidupan organisme. 

Contohnya adalah, jumlah kadar air 

sebagai faktor pembatas yang 

menentukan jenis orgaisme yang hidup di 

padang pasir 
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2. Komponen biotik, murupakan bagian hidup dari 

lingkungan, termasuk seluruh populasi yang 

berinteraksi dengan nya. Komponen biotik ini 

dapat dibagi berdasarkan fungsinya, adalah : 

 Produsen 

Semua mahluk hidup yang dapat 

membuat makanannya sendiri, contohnya 

adalah mahluk hidup autotrof, seperti 

tumbuhan berklorofil 

 Konsumen  

Semua mahluk hidup yang 

bergantung pada produsen sebagai 

sumber energinya dimana berdasarkan 

jenis makanan nya konsumen dibagi 

menjadi tiga yakni ; 1) herbivora, 2) 

karnivora, dan 3) Omnivora 

 Dekomposer atau penguraian 

Semua mahluk hidup yang 

memperoleh nutrisi dengan cara 

menguraikan sanyawa-senyaw organik 

yang berasal dari mahluk hidup yang 

telah mati, contohnya ; bakteri, jamur, 

dan cacing 

Ekosistem tidak selalu dalam keadaan stabil, selain itu 

ekosistem bukanlah suatu sistem yang tertutup sehingga 

gangguan dari luar ekosistem mampu merubah keseimbangan, 

seperti bencana alam, kebakaranhutan, migrasi organisme, dan 

gangguan-gangguan lainnya, ekosistem juga terdapat 

beberapa tipe diantaranya adalah : 

a. Ekosistem air 

1) Ekosistem air tawar 

2) Ekosistem air laut 

b. Ekosistem darat 

1) Ekosistem huta ujan tropis 
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2) Ekosistem hutan gugur 

3) Ekosistem tundra 

4) Ekosistem taiga 

5) Ekosistem padang rumput, dan 

6) Ekosisem gurun. 

 

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Lingkungan 

1. Pengertian pendidikan lingkungan 

Pendidikan  adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi  dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadiaan, kecerdasan, ahlak manusia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan agama. Lingkungan adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup dan kesejateraan mahluk lainnya.
3
 

Pendidikan lingkungan adalah suatu studi yang 

sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan 

manusia yang pantas didalamnya. Pendidikan lingkungan 

juga merupakan salah satu fakor penting dalam meraih 

keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan 

juga sebagai sarana yang sangat penting dalam 

menghasilkan sumber daya manuisa yang dapat 

melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4
 

 

2. Ruang Lingkup pendidikan 

Ruang lingkup pendidikan adalah pendidikan  

lingkungan hidup yang melalui jalur formal, nonformal 

dan jalur informal yang dilaksanakan oleh seluruh 

pemangku kepentinngan yang diarahkan pada beberapa 

hal yaitu: 

                                                             
3 Dr. R sihadi Darmo wihardjo, M.Pd, dkk. Pendidikan Lingkungan Hidup.  

Pekalongan, Jawa Barat ; PT. Nasya expading  Managemet.  2021, H.2 
4http://ulfanurulwahdah.blogspot.com/2016/06/pengertian-ruang-lingkup-

dan tujuan_7.htmlm1 
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 Kelembagaan 

 Sumber daya manusia (SDM) yang terkait 

 Sarana dan prasarana 

 Pendanaan 

 Materi 

 Komunikasi dan  informasi 

 Peran masyarakat 

 

C. Asas-Asas Pendidikan Lingkungan 

Asas di dalam suatu pendidikan pada dasarnya 

merupakan penyamarataan kesimpulan secara umum, yang 

kemudian digunakan sebagai landasan untuk menguraikan 

gejala (fenomena) dan situasi yang lebih spesifik. Asas dapat 

terjadi melalui suatu penggunaan dan 

pengujian metodologi secara terus menerus dan matang, 

sehingga diakui kebenarannya oleh ilmuwan secara meluas. 

Ada beberapa asas dalam ilmu lingkungan, yaitu: 

1) ASAS 1 menyatakan bahwa semua energi yang 

memasuki sebuah organisme, populasi, atau 

ekosistem yang dianggap sebagai energi tersimpan 

atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk 

ke bentuk lain, serta tidak dapat hilang, dihancurkan, 

maupun diciptakan. 

2) ASAS 2 menyatakan bahwa tidak ada sistem 

perubahan energi sangat efisien. Misalnya pada 

Hukum Termodinamika II yaitu "Semua sistem 

biologi kurang efisien, kecenderungan umum, energi 

berdegradasi ke dalam bentuk panas yang tidak balik 

dan beradiasi menuju angkasa." 

3) ASAS 3 menyatakan bahwa materi, energi, ruang, 

waktu dan keanekaragaman, semuanya termasuk pada 

sumber alam. 

4) ASAS 4 menyatakan bahwa semua kategori sumber 

alam, jika pengadaannya telah maksimal, pengaruh 

unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan 

sumber alam sampai ke tingkat maksimum. 
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5) ASAS 5 menyatakan bahwa terdapat dua jenis sumber 

alam, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat 

merangsang penggunaan, dan tidak mempunyai daya 

rangsang penggunaan. 

6) ASAS 6 menyatakan bahwa Individu dan spesies 

yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada 

saingannya, cenderung akan berhasil mengalahkan 

saingannya tersebut. 

7) ASAS 7 menyatakan bahwa kemantapan pada 

keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam 

lingkungan yang mudah diramal. 

8) ASAS 8 menyatakan bahwa sebuah habitat dapat 

jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal 

tersebut bergantung kepada bagaimana nicia dalam 

lingkungan hidup dapat memisahkan takson. 

9) ASAS 9 menyatakan bahwa keanekaragaman 

komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi 

produktivitasnya. Terdapat hubungan antara biomasa, 

aliran energi, dan keanekaragaman dalam suatu sistem 

biologi. 

10)  ASAS 10 menyatakan bahwa lingkungan yang stabil 

perbandingan antara biomasa dengan produktivitas 

dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah 

asimtot. Sistem biologi menjalani evoluasi yang 

mengarah pada peningkatan efisiensi penggunaan 

energi pada lingkungan fisik yang stabil. 

11)  ASAS 11 menyatakan bahwa sistem yang telah 

mantap mengeksploitasi sistem yang belum mantap. 

Contohnya seperti pada hama tikus, serangga dari 

hutan rawa menyerang tanaman pertanian dilahan 

transmigran. 

12) ASAS 12 menyatakan bahwa kesempurnaan adaptasi 

suatu sifat atau tabiat tergantung kepada kepentingan 

relatifnya pada keadaan lingkungan. 

13) ASAS 13 menyatakan bahwa ingkungan yang secara 

fisik telah mantap memungkinkan terjadinya 
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penimbunan keanekaragaman biologi pada ekosistem 

yang mantap, serta kemudian dapat menggalakkan 

kemantapan populasi lebih jauh. 

14)  ASAS 14 menyatakan bahwa derajat pola keteraturan 

naikturunnya populasi tergantung kepada jumlah 

keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang 

akan mempengaruhi populasi tersebut. 

 

D. Hukum Lingkungan  

1. Hakekat Hukum Lingkungan 

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, eksitensi 

hukum lingkungan diperlukan sebagai  alat pergaulan sosial 

dalam masalah lingkungan, dimana perangkat hukum 

lingkungan dibutuhkan dalam menjaga  agar supaya 

lingkungan dan sumber daya  alam dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu 

sendiri. Hukum lingkungan juga mengandung manfaat sebagai 

sarana pengatur interaksi manusia dengan lingkungan agar 

supaya tercapai suatu keteraturan dan ketertiban.
5
 

Hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum yang tidak 

hanya semata mata sebagai suatu alat ketertiban, maka hukum 

lingkungan mengandung juga tujuan-tujuan kepada 

terciptanya sebuah pembaharuan masyarakat. Menurut Hari 

Chand hukum juga tidak hanya mengandung dimensi sebagai 

sarana alat keteraturan dalam kehidupan manusia, melainkan 

hukum juga harus mengandung nilai-nilai keadilan bagi 

semua orang. Dengan demikian hukum lingkungan memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

1. Hukum sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku 

setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan 

2. Hukum sebagai alat keadilan, yakni untuk menciptakan 

keadilan bagi semua pengolaan lingkungan, dan 

                                                             
5 Dr. Moh fadli, SH, MH, dkk. Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Malang : 

UB Pres. 2016 H.32 
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3. Hukum sebagai alat rekayasa sosial.

6
 

Didalam UUD Republik Indonesia, No 32 Tahun 2009, pasal 

1 disebutkan bahwa : 

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan ,semua 

benda, daya,  keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. 

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum. 

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan 

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, 

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk 

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 

masa kini dan generasi masa depan. 

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan 

tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, 

serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam 

kurun waktu tertentu. 

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang 

merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian 

upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup. 

                                                             
6 Ibid, Dr. Moh fadli, SH, MH, dkk. H.34-35 
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7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan 

antarkeduanya. 

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau 

komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke 

dalamnya. 

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang 

terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara 

keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya 

disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan 

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang 

selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 

usaha dan/atau kegiatan. 

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 

pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut 

UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. 

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau 

kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 

ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 

tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 
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14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan 

hidup yang telah ditetapkan. 

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran 

batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan 

hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang 

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 

hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup. 

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung 

dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, 

dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup. 

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber 

daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara 

bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan 

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya. 

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang 

diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas 

manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi 

atmosfir secara global dan selain itu juga berupa 

perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada 

kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat 

B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang 

karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
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membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya 

disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung B3. 

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 

24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, 

menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau 

bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi 

tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan 

hidup tertentu. 

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua 

pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang 

berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan 

hidup. 

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan 

pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha 

dan/atau kegiatan. 

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang 

terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang 

tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan 

hidup. 

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan 

untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki 

kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta 

pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan 

integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 

tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi 

dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 
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31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat 

yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis 

tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, 

adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, 

serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 

ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum. 

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat 

kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, 

pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. 

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas 

terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan 

masyarakat. 

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 

untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan 

oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau 

kegiatan. 

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah. 

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 
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E. Etika Lingkungan 

 Pengertian etika lingkungan 

Etika merupakan cabang filsafat yang berangkat 

dari nilai serta moral, khususnya terkait tingkah laku 

manusia. Menurut Bertens, etika dapat dikatakan sebagai 

ilmu‖tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang 

adat kebiasaan. Menurut kamus besar bahasa indonesia 

etika  dapat diartikan dengan : 

 Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta 

tentang hak serta kewajian moral, 

 Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan 

ahlak, dan 

 Asas perilaku yang menjadi pedoman.
7
 

Menurut  minarno (2010) terdapat empat teori 

etika yang sering digunakan sebagai bahan acuan 

untuk menerangkan keputusan moral yaitu sebagai 

berikut : 

1. Teori Etika Konsekuensialisme 

Teori ini memberikan jawaban atas soal ―apa 

yang harus saya lakukan?‖, dengan melihat 

konsekuensi atas aneka jawaban. Dengan demikian 

yang etis ialah sesuatu yang memberi keuntungan 

tertinggi atau menyumbangkan kebaikan lebih banyak 

terhadap masyarakat banyak 

2.  Teori Etika Deontologi 

Teori ini menunjukkan kewajiban penentuan 

bahwa seuatu itu etis maupun tidak. Sesuatu akan etis 

apabila melaksanakan kewajiban atau bertanggung 

jawab. Apabila berpegang pada kewajiban dan aturan, 

maka kepetingan diri tidak akan mengalahkan 

kewajiban moral. 

3. Teori Etika Hak 

Teori ini memecahkan dilema moral tetapi 

lebih dulu mempertimbangkan hak dan kewajiban 

                                                             
7 Hudha Miftachul Atok, dkk. Etika Lingkungan . Malang : Universitas 

Muhamadiyah . 2019. H. 47 
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moral mana yang dilibatkan di dalamnya. Dilema 

tersebut dipecahkan dengan mengindahkan struktur 

hak. Teori hak merupakan teori etika paling populer 

berkembang di kebudayaan Amerika Serikat. 

4. Teori Etika Intuisionisme 

Teori ini menyelesaikan dilema etis dengan 

berlandaskan kepada ―intuisi‖. Intuisi adalah peluang 

individu untuk memahami baik-buruk sesuai 

―perasaan moralnya‖, tidak berlandasakan ―situasi‖ 

semata, kewajiban maupun hak. Titik tolak individu 

bukan kewajiban tetapi hanyalah perasaan moral.
8
 

Etika lingkungan merupakan kajian baru yang 

membahas kaitan antara ilmu filsafat dan biologi 

khususnya lingkungan, dimana ilmu filsafa biasa 

digunakan untuk berfikir secara mendalam terhadap 

beragai aspek  yang menyangkut kehidupan mahluk 

hidup dialam, sementara ilmu lingkungan digunakan 

untuk mengetahui dan memahami sistem kebumian 

dan kaitannya yang kompleks antara lapisan biotik 

dan abiotik.
9
  

Etika lingkungan juga diartikan sebagai prinsip 

moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah 

perilaku praktis manusia dalam mengusahakan 

terwujudnya moral lingkungan,  dimana dengan adaya 

etika lingkungan manusia tidak hanya mengimbangi 

hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi juga 

membatasi tingkah laku dan upaya untuk 

mengendalikan berbagai kegiatan agar dapat berada 

dalam batas kelentingan lingkungan. Dalam 

menerapkan etika lingkungan ada tiga hal yang harus 

di perhatikan, yaitu : 

                                                             
8 Ibid,  H. 50 
9 Ibid , H. 63 



21 

 
1. Manusia sebagai pelaku utama dalam 

pengolaan lingkungan, 

2. Kebijakan penggunaan sumber daya alam 

terbatas, misalnya energi 

3. Lingkungan disediakan untuk semua mahluk 

hidup, bukan untuk manusia saja.
10

 

Etika lingkungan tidak hanya berbicara 

mengenai perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga 

mengenai hubungan diantara semua kehidupan alam 

semesta yaitu, antara manusia dengan manusia yang 

mempunyai dampak pada alam dan antara manusia 

dengan mahluk hidup lain atau dengan alam secara 

keseluruhan, etika lingkungan juga dapat disebut 

dengan etika ekologi, dimana etika ekologi ini 

dibedakan menjadi dua yaitu ekologi dangkal etika 

ekologi dalam. 

1. Etika ekologi dangkal merupakan pandangan bahwa 

lingkungan dan segala komponennya ada untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Etika lingkungan  

ekologi dangkal ini menitikberatkan pada : 

a. Manusia tidak memiliki kaitannya dengan 

alam 

b. Hak manusia adalah hal yang paling utama 

pada alam, tetapi manusia tidak perlu 

bertanggung jawab atas alam 

c. Perasaan manusia adalah titik prihatin bukan 

alam 

d. Kepentingan manusia ialah rujukan dalam 

pengambilan kebijakan dan sebagai pengelola 

semua sumber daya alam 

e. Norma yang menjadi pertimbangan adalah 

untung rugi 

f. Rencana jangka pendek lebih utama 

                                                             
10 Iid, H 64 
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g. Pertumbuan ekonomi harus diterima dan 

merupakan hal positif
11

 

 

2. Etika ekologi dalam merupakan pendekatan terhadap 

lingkungan yang melihat pentingnya memahami 

lingkungan sebagai keseluruhan kehidupa yang saling 

menopang sehingga, semua unsur mempunyai arti dan 

makna yang sama. Didalam etika lingkungan dalam 

terdapat beberapa teori yang  berkembang yaitu, teori 

biosentrisme, teori ekosentrisme, teori teosentrisme, 

teori ekofeminisme, teori zoosentrisme, dan teori neo-

utilitarianisme.
12

 Ekologi dalam memberi penekanan 

pada :  

a. Manusia merupakan komponen alam 

b. Semua mahluk hidup memiliki hak yang 

sama,dimana alam boleh dimanfaatkan tetapi 

secara bijak 

c. Prihatin terhadap alam 

d. Kebijakan pengelolaan ditujukan untuk 

semua mahluk hidup 

e. Manusia tidak boleh menguasai alam dan 

manfaatkan alam dengan baik 

f. Segala keanekaragaman hayati harus dijaga 

dan di lindungi 

g. Sistem yang sudah tertata di alam harus 

dipelihara 

 

 Tujuan pendidikan lingkungan 

a. Untuk membangun pengetahuan konseptual 

b. Membangun pengetahuan prosedural/ untuk 

mengembangkan keterampilan dan kapasitas 

c. Mendorong pengembangan pribadi 

d. Sebagai intervensi pendidikan, dan 

                                                             
11 Ibid, H. 68 
12 Ibid, h 65-77 
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e. Untuk mengembangkan sikap dan kepercayaan

13
 

 

F. Kesehatan Lingkungan 

a.  Pengertian  kesehatan  lingkungan 

Kesehatan lingkungan merupakan ilmu dan seni 

dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan 

manusia, dimana ilmu kesehatan lingkungan juga mempelajari 

tentang dinamika hubungan interaktif antara kelompok 

penduduk dengan berbagai macam perubahan komponen 

lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau potensi 

yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat umum. 

Kesehatan lingkunga dapat diartikan beberapa menurut para 

ahli yakni,: 

 Menurut Slamet Riyadi, kesehatan lingkungan adalah 

bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang 

khusus mempelajari dan menangani hubungan manusia 

dengan lingkungannya dalam  keseimbangan ekologi 

dengan tujuan membina dan meningkatka derajat 

kesehatan maupun kehidupan sehat yang optimal. 

 Menurut  H.j Mukono, kesehatan lingkungan merupakan 

ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

faktor kesehata dan faktor lingkungan, 

 Menurut WHO kesehatan lingkungan adalah suatu 

keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan 

lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari 

manusia 

 Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan 

Indonesia (HALKI) kesehatan lingkungan adalah suatu 

kondisi lingkungan yang mampu menopang 

keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan 

lingkungannya untuk mendukung tercapainnya kualitas 

hidup manusia yang sehat dan bahagia. 

                                                             
13 Ibid, H 112-114 
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Kesehatan lingkungan juga mempunyai tujuan  

untuk melakukan koreksi, memperkecil atau 

memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap 

kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia, dan juga 

berfungsi sebagai pencegahan, mengefesienkan 

pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk 

meningkatkan kesehatan dan juga  kesejahteran hidup 

manusia serta untuk menghindarkan dari bahaya penyakit.  

b. Ruang lingkup kesehatan lingkungan 

Menurut WHO kesehatan lingkungan memiliki tujuh 

belas ruang lingkup yakni sebagai berikut : 

1. Penyediaan air minum  

2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian 

pencemaran  

3. Pembungan sampah padat 

4. Pengendalian vektor 

5. Pecegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh 

ekskreta manusia  

6. Higiene makanan 

7. Pengendalian pencemaran udara, radiasi, dan 

kebisingan  

8. Perumahan dan pemukiman 

9. Aspek kesling dan transpotasi udara 

10. Perencanaan daerah atau perkotaan 

11. Pencegahaan kecelakaan 

12. Rekreasi umum dan pariwisata 

13. Tindakan pencegahan untuk menjamin lingkungan 

14. Tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan 

epidemic atau wabah, bencana alam, dan perpindahan 

penduduk. 

Di indonesia ruang lingkup kesehatan 

lingkungan yang diterangkan dalam pasal 22 ayat (3) 

UU No 23 tahun 1992 ruang lingkup kesehatan 

lingkungan ada delapan yaitu :: 

1. Penyehatan air dan udara 

2. Pengamanan limbah padat/sampah 
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3. Pengamanan limbah padat 

4. Pengamanan limbah cair 

5. Pengamanan radiasi 

6. Pengamanan kebisingan 

7. Pengamanan vektor penyakit 

8. Penyehatan dan pengamanan pasca bencana 

 

c. Masalah-masalah  kesehatan lingkungan 

Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah 

kompleks  yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi 

dari berbagai sektor terkait, di indonesia permasalahan 

dalam kesehatan  lingkungan antara lain : 

1. Air  bersih 

2. Pembungan kotoran/tinja 

3. Kesehatan  pemukiman 

4. Pembuangan sampah sembarangan 

5. Serangga dan binatang pengganggu 

 

d. Sasaran kesehatan lingkungan 

Menurut pasal 22  ayat 2 UU 23/1992,sasaran dari 

pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah  sebagai 

berikut: 

1. Tempat  umum 

2. Lingkungan pemukiman 

3. Lingkungan kerja 

4. Angkutan umum,dan 

5. Lingkungan lainnya 

 

G. Manajemen Lingkungan 

1. Pengertian manajemen lingkungan  

Manajemen lingkungan terdiri dari dua akar kata yaitu 

Manajemen dan lingkungan. Manajemen adalah kerjasama 

antara dua orang atau lebih melalui serangkaian kegiatan yang 

komprehensif untuk mencapai tujuan. Menurut Assauri 

manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan mengguanakan atau 
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mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain.

14
  Menurut 

Massie dan Douglas manajemen adalah suatu proses saat 

suatu kelompok ocacrang bekerja sama mengarahkan orang 

lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Sedangkan 

menurut Scanlan dan Key, manajemen merupakan proses 

pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber, baik 

manusia, fasilitas, maupun sumber daya teknikal lain untuk 

mencapai tujuan khusus yang ditetapkan.
15

 

Lingkungan secara umum didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang berada diluar diri manusia yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia. Istilah 

lingkungan—ungkapan singkat dari lingkungan hidup—kita 

kenal sebagai environment (Inggris), al-Bi’ah (Arab) 

merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunnya.
16

  Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan 

sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki 

mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi 

dengan sebaik-baik nya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manajemen lingkungan adalah kegiatan 

komprehensif yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan, pengamatan/monitoring untuk mencegah 

pencemaran air, tanah, udara dan konservasi haitat serta 

keanekaragaman hayati. 

 

 

                                                             
14  Mohammad Iqbal, Peranan Manajemen Fungsional dalam Implementasi 

Strategi pada Pencapaian Kinerja Perusahaan Kayu Berskala Besar di Kota Palu, 

Jurnal Aplikasi Manajemen 8, No.8 (2010), h. 994 
15  Danim, Visi baru Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi Lembaga 

Pendidikan ke Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 32 
16  Ara Hidayat,  Pendidikan islam  dan Lingkungan Hidup, Jurnal 

Pendidikan Islam 4, N0 2. 2016, h, 377 
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2. Fungsi Manajemen Lingkungan 

Ilmu Manajemen bergerak untuk mengefisienkan 

semua unsur manajemen, yaitu orang, uang, barang, mesin 

dan sebagainya. Paling tidak ia dilakukan melalui empat 

fungsi manajemen yang disingkat POAC, yaitu: 

1. Planning,  

2. Organizing 

3. Actuating 

4. Controlling.  

Manajemen lingkungan yang baik akan memberikan 

manfaat bagi perusahan dan masyarakat luas, antara lain:  

1. Konsisten dengan nilai mulia perusahaan yakni 

kepahlawanan, kreatif, dan bersahaja dengan 

lingkungan 

2. Memperbaiki lingkungan dan pengelolaan resiko 

reputasi,  

3. Penghematan biaya,  

4. Menghemat konsumsi energi dan bahan, 

5. Mengurangi biaya distribusi,  

6. Memenuhi harapan pemangku kepentingan, usaha 

yang 

bertanggungjawab 

7. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, 

dan kaidah terkait 

8. Memperbaiki kesan (image) perusahaan 

9. Refleksi komitmen perusahaan terhadap prinsip 

global yakni baku pekerja, hak manusia dan 

pemberantasan korupsi. 
17

 

Prinsip-prinsip dasar Program Adiwiyata 

adalah parsitipatif (komunikasi sekolah terlibat dalam 

manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan 

                                                             
17  Tajuddin Bantacut, Bisnis Berkelanjutan: Integrasi Manajemen 

Lingkungan Dalam Pengelolaan Usaha, vol 17 2012 
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tanggung jawab dan peran) dan berkelanjutan (seluruh 

kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus 

menerus secara komprehensif). Menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya 

mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, sampai pada pengawasan dan 

penegakkan hukum.
18

 

Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi 

manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal 

sebagai POAC yaitu, planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating 

(penggerakan/pengarahan) dan controlling 

(pengendalian).
19

 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar 

(fundamental) 

manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian dan pengendalian pun harus 

terlebih dahulu direncanakan. Dalam manajemen 

pengelolaan lingkungan juga harus melewati tahap ini 

perencanaan berupa penentuan langkah awal yang 

memungkinkan organisasi mampu mencapai suatu 

tujuan dan juga menyangkut tentang upaya yang 

dilakukan untuk mengantisispasi kecenderungan di 

masa-masa yang akan datang dan penentuan sebuah 

strategi atau taktik yang tepat untuk 

mewujudkan target tujuan suatu organisasi. 

                                                             
18 Rizky Dewi Iswari, Suyud W. Utomo, Evaluasi Penerapan Program 

Adiwiyata Untuk Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan Di Kalangan Siswa (Kasus: 

Sma Negeri 9 Tangerang Selatan Dan Ma Negeri 1 Serpong), Jurnal Ilmu 

Lingkungan Vol. 15 (2017), Issn 1829 -8907, h. 35 
19 Teguh Widianto, Kajian Manajemen Lingkungan Terhadap Kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kota Purwokerto Jawa Tengah, (Tesis), 

Universitas Diponegoro Semarang (2007), h. 117 
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Perencanaan adalah proses pengambilan 

keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai 

sasaran dan cara yang akan dilaksanakan di masa 

yang akan datang guna mencapai tujuan yang 

dikehendakinya, serta pemantauan dan penilaiannya 

atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan.
20

 

Dalam penyusunan perencanaan hendaknya 

tercakup apa (what) yang dilakukan, bagaimana (how) 

cara melaksanakannya, kapan (when) pelaksanaanya, 

dan siapa (who) yang bertanggung jawab, dan berapa 

anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, 

perencanaan itu merupakan langkah awal sebelum 

melakukan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Jadi 

perencanaan dalam manajemen lingkungan perlu 

dilakukan, yaitu sebagai patokan dalam melaksanakan 

kegiatan. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa 

inggris yaitu organizing yang berasal dari kata 

organize yang berarti menciptakan struktur dengan 

bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, 

sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh 

hubungan terhadap keseluruhannya. 

Penggorganisasian  tentu berbeda dengan organisasi. 

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan 

suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi 

merupakan alat atau wadah yang statis. 

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan 

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, 

pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan 

pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan 

departemen-departemen (subsistem) dan penentuan 

hubungan-hubungan. 

                                                             
20  Husaini Usman, Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 49 
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Pengorganisasian adalah proses 

pengelompokan orang-orang, alatalat, tugas-tugas, 

serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa. 

Sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 

digerakkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

3. Pelaksanaan (actuating) 

Setelah proses pendelegasian tugas dilakukan 

maka proses selanjutnya adalah tahap pelaksanaan 

(actuating). Pada tahap ini setiap komponen bekerja 

sesuai pembagian tugas masing-masing 

mengikutiperencanaan yang telah dibuat. 

Menurut Terry pelaksanaan (actuating) 

adalah merangsang anggota-anggota kelompok untuk 

melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan 

kemauan yang baik. Pemimpin yang efektif menurut 

Hoy dan Miskel cenderung mempunyai hubungan 

dengan bawahan yang sifatnya mendukung (suportif) 

dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan 

kelompok membuat keputusan. Keefektifan 

kepemimpinan menunjukkan pencapaian tugas pada 

rata-rata kemajuan, keputusan kerja, moral kerja dan 

kontribusi wujud kerja. Oleh karena itu, pemimpin 

memiliki peran yang sangat penting dalam 

menggerakkan personil sehingga semua program 

kerja institusi terlaksana untuk itu dibutuhkan strategi, 

terutama strategi kepemimpinan dengan 

mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki. 

4. Pengawasan (controlling) 

Franklin G. Moove memberikan arti 

pengawasan sebagai tindakantindakan yang berkaitan 

untuk memperbaiki kegiatan. Dalam hal ini kegiatan 

pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, 

pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap 

kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi 
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penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh 

usahausaha perbaikan. George R. Terry mengartikan 

pengawasan sebagai kegiatan lanjutan yang 

bersangkutan dengan ikhtiar untuk 

mengidentifikasikan pelaksanaan program yang harus 

sesuai dengan rencana. Prinsip dasar yang menjadikan 

kunci dalam system pengawasan adalah umpan balik 

(feedback). Dalam pengertian lain Sondang Siagian 

mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan 

dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan berjalansesuai dengan rencana yang di 

tetapkan.
21

 

Fungsi pengendalian (controlling) adalah 

fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini 

sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan 

proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan 

sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat 

dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini 

merupakan hal yang saling mengisi, karena  : 

 Pengendalian harus terlebih dahulu 

direncanakan 

 Pengendalian dapat dilakukan jika ada 

rencana  

 Pelaksanaan rencana akan baik, jika 

pengendalian dilakukan dengan baik 

 Tujuan baru dapat diketahui dan tercapai 

dengan baik atau tidak setelah pengendalian 

atau penilaian dilakukan. 

Management lingkungan meliputi : 

1. Ekosistem 

2. Mutu lingkungan 

3. Limbah lingkungan  

                                                             
21  Sobri dkk, Pengelolaan Pendidikan,  Cet 1, Yogyakarta : Multi 

Pressindo. 2009, h. 36 
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4. Baku mutu lingkungan menurut UU RI no. 23 

tahun 1997 

5. Ambang batas 

6. Daya dukung lingkungan 

7. Daya leting lingkungan 

8. Citra lingkungan, dan 

9. Pengelolaan lingkungan 
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