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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menelaah latar belakang pendidikan lingkungan hidup 

2. Mengabstraksi tujuan pendidikan lingkungan hidup 

3. Menyimpulkan ruang lingkup pendidikan lingkungan hidup 

4. Menjelajah manfaat pendidikan lingkungan hidup 

 

A. Latar belakang pendidikan lingkungan hidup 

Manusia memberikan perhatian terhadap lingkungan 

hidup sudah ada sejak dahulu kala atau sejak manusia 

menghuni planet bumi ini. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya manusia mengenal lingkungan hidupnya untuk 

mendapatkan sumber makananannya, sedangkan untuk 

melestarikan jenisnya manusia mempelajari lingkungan 

untuk mendapatkan tempat yang layak bagi regenerasinya 

kelak sebagai penerus spesiesnya. Keadaan ini berlangsung 

secara berkelanjutan dan berkesinambungan hingga 

sekarang. Manusia, sebagaimana makhluk biotik lainnya 

juga senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia 

dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidupnya, kapan 

dan dimanapun. Hubungan manusia dengan lingkungan 

hidupnya diibaratkan sebuah siklus, yang tidak berujung, 

saling kait-mengkait. Setiap aktivitas dan kegiatan dari  
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manusia, minimal atau maksimal akan selalu mengubah 

lingkungan hidupnya.  Interaksi manusia dengan lingkungan 

hidup sangatlah  kompleks, karena dalam lingkungan hidup 

itu terdapat banyak unsur dan anggota lingkungan hidup 

lainnya, yang terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik. 

Interaksi manusia dengan lingkungannya tidak hanya 

ditentukan oleh jenis dan jumlahnya saja, melainkan juga 

oleh habitat kondisi, hubungan antar organisme,  dan sifat 

dari unsur-unsur tersebut. Pengaruh pada suatu unsur 

lingkungan  akan merambat pada unsur  lingkungan hidup 

yang lainnya, sehingga pengaruhnya terhadap manusia 

seringkali tidak dapat langsung terlihat atau terasakan saat 

itu saja (jangka pendek), melainkan dapat timbul secara 

jangka panjang. Selain itu perilaku dan tingkat kebudayaan 

manusia turut serta pula menentukan bentuk dan intensitas 

interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya, yang 

tidak selalu bersifat positif. 

Perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup 

muncul sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm tahun 

1972, dimana permasalahan lingkungan mendapat perhatian 

secara luas dari berbagai negara. Sejak itu berbagai seruan 

dan himbauan bermunculan dari kalangan ilmuwan untuk 

menjaga lingkungan yang sedang mengancam kehidupan 
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manusia. Sesungguhnya sumber yang menimbulkan 

permasalahan lingkungan adalah akibat perilaku dan 

aktivitas mnausia dalam memenuhi kebutuhan dan segala 

keinginan yang variatif,  umumnya tidak 

mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung 

lingkungan, serta tidak  tidak mempedulikan keseimbangan 

dan keserasian lingkungan, dengan senantiasa melakukan 

over eksploitasi terhadap lingkungan hidup. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga memotivasi dan 

berpengaruh pada tingkah laku manusia, bersamaan dengan 

hal tersebut juga terjadi pergeseran nilai-nilai interaksi 

manusia dengan lingkungan hidupnya yang turut pula 

memberikan tekanan pada daya dukung lingkungan 

hidupnya.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses 

penamanaman nilai, memperkuat nilai, serta 

mengembangkan ketrampilan. Dari segi kebudayaan peranan 

pendidikan adalah memperkenalkan, memilih, merawat, 

meneruskan, mengolah, dan mengembangkan seluruh hasil 

pikiran, kemauan dan perasaan manusia melalui training 

yang diberikan kepada anggota masyarakat sebagai bagian 

dari lingkungan hidup sosial. Manusia dapat dididik dan 

memerlukan pendidikan, termasuk pendidikan lingkungan 
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hidup.  Dengan demikian pendidikan lingkungan hidup 

sangatlah dibutuhkan dalam mensosialisasikan kepada 

masyarakat agar sadar dan peduli terhadap lingkungan untuk 

memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.  

Memasyarakatkan lingkungan hidup bukan sekedar 

menanamkan pengertian masyarakat terhadap permasalahan 

lingkungan hidupnya saja, tetapi terutama juga turut 

membangkitkan partisipasi dan kesadaran untuk ikut 

memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. Peningkatan partisipasi dan kesadaran lingkungan 

hidup dalam rangka membentuk pendidikan karakter  dapat 

dilakukan melalui pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan 

lingkungan hidup bagi generasi muda, selain dapat 

meningkatkan kesadaran lingkungan, berperan pula dalam 

mengubah tingkah laku dan kebiasaan, serta dapat 

mengambil keputusan strategis berkaitan dengan lingkungan 

hidup.  

 

B. Tujuan pendidikan lingkungan hidup 

Pendidikan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah 

sebuah proses pembentukan karakter dan perilaku dalam 

memahami, mengembangkan serta melatih manusia dalam 

melestarikan lingkungan hidupnya, sehingga tujuan 
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pendidikan lingkungan hidup adalah untuk menanamkan 

nilai dan memperkuat nilai-nilai yang ada dalam 

menghasilkan mahasiswa untuk menjadi seorang ilmuan 

yang memiliki kepekaan, kepedulian dan perilaku yang 

memelihara  lingkungan hidup,  serta bertanggung jawab 

terhadap kualitas kehidupan saat ini dan masa yang akan 

datang, dan ikut berperan aktif dalam mencari solusi 

pemecahan masalah lingkungan hidup. Pada akhirnya 

pendidikan lingkungan hidup ini menciptakan suatu 

masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan dan masalah-masalah yang terkait didalamnya 

serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen dan 

keterampilan untuk bekerja baik secara perorangan maupun 

kolektif dalam mencari alternatif atau memberi solusi 

terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang 

dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah 

lingkungan hidup yang baru. 

 

C. Ruang lingkup pendidikan lingkungan hidup 

Pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal 

balik antara manusia dengan alam, antar sesama manusia, 

atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur 

dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmaniah 
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manusia oleh dan untuk kepentingan diri pribadi dan atau 

masyarakat. Secara umum tugas utama pendidikan adalah 

mempersiapkan peserta didik kearah pendewasaan dan 

kemandirian untuk keberlangsungan kehidupannya menuju 

peradaban yang lebih baik dan yang memanusiakan. 

Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses untuk 

membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan 

peduli terhadap lingkungan hidup. Adapun ruang lingkup 

Pendidikan lingkungan hidup adalah yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup dan pembelajaran, dimana topiknya 

meliputi: pada bab 1. pendahuluan  membahas tentang latar 

belakang diberikannya pendidikan lingkungan hidup, tujuan 

pendidikan lingkungan hidup, ruang lingkup pendidikan 

lingkungan hidup, dan  manfaat diberikannya pendidikan 

lingkungan hidup. Pada bab 2.  Manusia dan lingkungan 

hidup membahas tentang interaksi manusia dengan alam, 

adaptasi manusia, dan problematika lingkungan hidup. Bab 

3. Perkembangan Pendidikan lingkungan hidup membahas 

tentang sejarah perkembangan pendidikan lingkungan hidup, 

visi, misi, dan fungsi pendidikan lingkungan hidup, dan 

pendekatan dalam pendidikan lingkungan hidup.    Bab 4. 

Pendidikan lingkungan hidup dan ekoturisme yang 

membahas tentang ekoturisme dan pendidikan lingkungan, 
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dampak ekoturisme bagi konservasi alam, dampak 

ekoturisme bagi ekonomi, dan dampak ekoturisme bagi 

sosial budaya. 

 

D. Manfaat pendidikan lingkungan hidup 

Pendidikan lingkungan hidup dapat memberikan 

informasi, pemgetahuan, wawasan yang luas mengenai 

lingkungan hidup, serta memasukkan aspek afektif yaitu 

tingkah laku, nilai dan komitmen yang diperlukan untuk 

membangun masyarakat yang berkelanjutan; dan merupakan 

penerapan dari pendidikan karakter. Pendidikan lingkungan  

hidup ini memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam 

menimbulkan sensitifitas,   kesadaran, sikap, dan perilaku 

yang rasional serta bertanggung jawab mengenai pengaruh 

timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia  dan  

pembelajarannya. Sehinga mahasiswa menjadi peka, 

tanggap, dan peduli dengan berbagai permasalahan 

lingkungan hidup, serta berperilaku  positif terhadap 

lingkungan hidup bagi generasi kini dan generasi 

mendatang. 
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BAB 2. MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menelaah interaksi manusia dengan alam. 

2. Menjelajah adaptasi manusia 

3. Menganalisis problematika lingkungan hidup 

 

A. Pendahuluan 

Manusia membutuhkan lingkungan, begitu juga dengan 

lingkungan membutuhkan manusia, yang menunjukkan 

bahwa antara manusia dan lingkungan saling pengaruh-

mempengaruhi. Lingkungan tidak saja hanya dihuni oleh 

manusia, melainkan juga oleh makhluk hidup lainnya, selain 

itu lingkungan juga dihuni oleh makhluk abiotik. Manusia 

merupakan salah satu saja bagian dari lingkungan hidup. 

Kelangsungan hidup manusia sangat tergantung dari 

keutuhan lingkungan tempat tinggalnya, termasuk keutuhan 

bagian-bagian lingkungan hidup lainnya.  

Manusia tidak akan mampu hidup sendirian tanpa 

adanya unsur hayati lainnya, seperti: hewan, tumbuhan, dan 

mikroba di sekelilingnya serta melakukan hubungan 

interaksi, baik positif ataupun dengan dan dengan unsur non 

hayati lainnya. Komponen yang mendampingi merupakan 

sumber mutlak kehidupan yang merupakan lingkungan 
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hidup bagi manusia, yang eksistensinya sudah ada jauh 

sebelum ada manusia di muka bumi ini, yang 

mendeskripsikan bahwa eksistensi manusia  sangat 

dipengaruhi dengan apapun yang terdapat di muka bumi ini. 

Manusia secara secara biologis dan fisiologis memiliki 

persamaan dengan makhluk hayati lainnya, yaitu primata; 

namun secara ekologis merupakan unsur dari lingkungan 

hidup. Keberlanjutan  hidupnya amat tergantung dari 

keutuhan lingkungannya, dimana manusia itu dapat 

terbentuk oleh lingkungan maupun membentuk 

lingkungannya. Oleh karenanya, lingkungan hidup bukanlah 

saja sebagai sumber daya yang hanya dapat diserap dan 

dieksploitasi, melainkan juga sebagai wadah tempat hidup 

bagi manusia, yang mensyaratkan adanya keserasian dan 

keharmonisan antara manusia dengan lingkngan hidupnya.  

Manusia dengan segala kelebihannya, karena bukan 

merupakan makhluk deterministis, melainkan makhluk 

antroposentris, mampu memodifikasi, mengkombinasi, dan 

mereformulasi lingkungan hidupnya sedemikian rupa 

menjadi lingkungan hidup yang up to date. Berkaitan 

dengan hal tersebut, segala perilaku dan aktivitas atas nama 

manusia akan turut pula mempengaruhi lingkungan 

hidupnya. 
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B. Interaksi manusia dengan alam 

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan 

yang terdiri atas kesatuan ruang dengan semua pengada 

(entity), terdiri atas pengada ragawi dan pengada insani, 

makhluk hidup atau biota (termasuk manusia) dan 

perilakunya, keadaan (tatanan alam, gempa, dan 

sebagainya), daya (peluang, opportunity dan tantangan untuk 

memanfaatkan segala yang ada) yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan, serta kesejahteraan manusia 

maupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup itu 

memiliki fungsi penyangga peri kehidupan yang sangat 

penting, dimana kualitas dan fungsi lingkungan hidup itu 

dapat dipelihara dan ditingkatkan, selanjutnya dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dari satu 

generasi  dengan memberikan kesempatan kepada generasi 

berikutnya untuk menentukan aspirasi dan mencukupi 

kebutuhannya sendiri. 

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari 

kehidupan manusia, yaitu suatu sistem kehidupan dimana 

terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. 

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik akan terjalin suatu 

interaksi yang harmonis dan seimbang antara unsur-unsur 

lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian 
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interaksi antar unsur lingkungan tersebut tergantung pada 

usaha manusia, karena manusia adalah unsur lingkungan 

hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi 

lingkungan, sebaliknya lingkungan hiduppun mempengaruhi 

manusia, sehingga terdapat hubungan interrelasi antara 

manusia dan lingkungan hidupnya.  

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang 

Tata Ruang, lingkungan hidup terdiri atas lingkungan alam 

(ekosistem), lingkungan sosial (sosiosistem) dan lingkungan 

hidup buatan/sesama manusia (man-made system). Dalam 

lingkungan hidup sosial berlangsung interaksi antarmanusia 

yang menghasilkan berbagai produk kegiatan manusia, 

seperti: teknologi, seni budaya, kegiatan ekonomi, berbagai 

pengatur perilaku, keadilan sosial, pendidikan (dari sisi 

positif). Disamping itu juga terjadi kerusakan sumber daya 

dan lingkungan, kerawanan sosial, ketidakadilan, 

keserakahan dan perilaku menyimpang terhadap lingkungan 

lainnya (dari sisi negatif). Sehingga lingkungan hidup harus 

dikelola agar berfungsi secara berkelanjutan. Implikasinya  

mengelola lingkungan adalah dengan mewujudkan manusia 

Indonesia selaku pembina lingkungan hidup dan 

melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan 

sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan.  
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Manusia sebagai salah satu bagian dari alam merupakan 

bagian utama dari lingkungan. Kegiatan-kegiatan seperti: 

pembangunan jembatan, perkembangan penduduk, 

reklamasi pantai, perubahan fungsi lahan, pembangunan 

jalan tol merupakan aktivitas yang dapat merubah fungsi 

lingkungan menjadi meningkat, stabil atau menurun 

kualitasnya. Demi menjaga kualitas lingkungan yang 

berkesinambungan, maka manusia harus dapat menjaga 

kelestarian fungsi dan mendayagunakan sumber daya alam 

secara bertanggung jawab. 

Beberapa Pengertian yang berkaitan dengan lingkungan 

hidup adalah sebagai berikut: 

• Lingkungan hidup: kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya. 

• Pengelolaan lingkungan hidup: upaya terpadu untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 

kebijaksanaan penataan,  pemanfaatan, pengembangan, 

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan,  dan pengendalian 

lingkungan hidup. 
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• Pembangunan berkelanjutan: upaya sadar dan terencana, 

yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial ekonomi 

ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan 

generasi masa depan. 

• Pelestarian fungsi lingkungan hidup: kemampuan 

lingkungan hidup untuk memelihara kelangsungan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

• Daya dukung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 

• Daya tampung lingkungan hidup: kemampuan lingkungan  

hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang 

masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 

• Daya lenting lingkungan hidup: kemampuan lingkungan 

hidup untuk memberikan tanggapan terhadap suatu 

gangguan, baik gangguan yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja. 

• Baku mutu lingkungan hidup: batas atau kadar makhluk 

hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus 

ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya 
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dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 

lingkungan hidup. 

• Ekosistem: tatanan unsur lingkungan yang merupakan 

kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi 

dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitas lingkungan hidup. 

• Pencemaran lingkungan: masuknya atau dimasukkanya 

makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke 

dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam 

sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai peruntukkannya. 

• Perusakan lingkungan hidup: tindakan yang menimbulkan 

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan 

hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan 

berkelanjutan. 

• Konservasi sumber daya alam: pengelolaan sumber daya 

alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya 

secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui 

untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan 
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tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya. 

• Dampak lingkungan: pengaruh perubahan pada 

lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha 

dan/atau kegiatan. 

Dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah 

sebagai bagian dari unsur-unsur lain yang tak mungkin 

terpisahkan. Oleh karena itu seperti halnya dengan 

organisme lainnya, kelangsungan hidup manusia tergantung 

pula pada kelestarian ekosistemnya. Untuk menjaga 

terjaminnya kelestarian ekosistem, faktor manusia adalah 

sangat dominan. Manusia harus dapat menjaga keserasian 

timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, 

sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu.  

Manusia, sebagaimana makhluk biotik lainnya juga 

berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia dipengaruhi 

dan mempengaruhi lingkungan hidupnya. Hubungan 

manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan sebuah 

siklus. Setiap aktivitas manusia, minimal atau maksimal 

akan mengubah lingkungan hidupnya.  Interaksi manusia 

dengan lingkungan hidup sangat kompleks, karena dalam 

lingkungan terdapat banyak unsur, yang terdiri dari unsur-

unsur biotik dan abiotik. Interaksi manusia dengan 
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lingkungannya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah, 

melainkan juga oleh kondisi dan sifat dari unsur-unsur 

tersebut. Pengaruh pada suatu unsur akan merambat pada 

unsur yang lain, sehingga pengaruhnya terhadap manusia 

seringkali tidak dapat langsung terlihat atau terasakan. 

Selain itu perilaku dan tingkat kebudayaan manusia turut 

serta pula menentukan bentuk dan intensitas interaksi antara 

manusia dengan lingkungannya. 

Manusia pada awal sejarahnya hidup di bumi dalam 

keselarasan alamiah yang sangat wajar, tetapi 

penguasaannya akan alam pikiran membuatnya 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memungkinkan seolah-olah menjadi penguasa dalam 

kehidupannya. Disamping itu kemampuannya telah pula 

menciptakan relung buatan yang berbeda dengan relung 

asalnya, sehingga terjadilah perubahan dari lingkungan 

hidup alam menjadi lingkungan hidup buatan. Selain itu 

berkembang pula kebudayaan manusia yang 

mengembangkan kehidupan yang melahirkan pranata sosial, 

baik dalam pemenuhan kebutuhan bersama maupun dalam 

persaingan. Oleh karena itu lingkungan hidup harus dilihat 

sebagai suatu kesatuan yang selaras dan seimbang antara 
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lingkungan hidup alam, lingkungan hidup binaan serta 

lingkungan hidup sosial, seperti terlihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Hubungan interaksi antar komponen lingkungan 
hidup 

 

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Selain hak, setiap orang juga 

memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan 

mencegah serta menanggulangi kerusakan dan 

pencemarannya (UULH, 2009). Setiap orang mempunyai 

hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam mengelola 

lingkungan hidup. Kedudukan manusia yang integral dalam 

biosfer, mengharuskannya bersikap imanen, tetapi karena 

tanggung jawabnya yang lebih dibandingkan dengan 

makhluk hidup lain maka manusia harus bersikap transenden 

terhadap sumber daya yang mendukungnya, karena harus 

bersikap melindungi dan mengayomi komponen lain (biotik 
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dan abiotik) dalam kehidupan, seperti terlihat pada gambar 

2, walaupun peranan manusia sama dengan makhluk hidup 

lainnya, yaitu sebagai konsumen. 

 

            Gambar 2. Kedudukan manusia yang imanen dan 

     transenden 
 

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik akan terjalin 

suatu interaksi harmonis dan seimbang antara komponen-

komponen lingkungan hidup. Kestabilan keserasian dan 

keseimbangan antar komponen lingkungan hidup sangat 

tergantung pada manusia. Karena manusia adalah komponen 

lingkungan hidup yang paling dominan dalam 

mempengaruhi lingkungan, sehingga terdapat interaksi 

antara manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini bersifat 

dinamis, ketika interaksi ini tidak harmonis,  maka akan 
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terjadi berbagai permasalahan lingkungan yang pada 

akhirnya akan berdampak kepada manusia itu sendiri.  

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

berpengaruh pada perilaku manusia, terutama interaksi 

manusia dengan lingkungan hidupnya yang memberi 

tekanan semakin berat kepada daya dukung lingkungan. 

Manusia pada awal mulanya hanya mengambil dan 

mengumpulkan kebutuhan hidupnya dari lingkungan yang 

ditempatinya sampai dengan mengeksploitasinya. Berbagai 

macam faktor kebutuhan dan keinginan yang mendorong 

dilakukannya tindakan-tindakan yang mengganggu 

keseimbangan ekologis. 

Perkembangan penalaran manusia memungkinkan pula 

penguasaan akan tatanan lingkungan melalui pengembangan 

dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang 

pada akhirnya memberi makna bagi peningkatan kualitas 

hidup, dan pada akhirnya akan terjadi perubahan kualitas 

lingkungan. Manusia pada dasarnya berupaya untuk 

mengusahakan sumber daya alam untuk jangka pendek, 

yaitu menghasilkan produk sebanyak mungkin, waktu 

sesingkat, dan modal sedikit mungkin. Usaha ini 

mendatangkan kemakmuran, namun memiliki dampak 

negatif terhadap alam sekitar, yang akan menurunkan 
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kualitas lingkungan, dan pada akhirnya akan menurunkan 

kualitas hidup manusia.  

Pada tahap berikutnya terjadi kesadaran manusia, bahwa 

manusia hanya merupakan sebagian dari keseluruhan 

lingkungan. Manusia menyadari bahwa hakikat kehidupan 

dan kelangsungan eksistensinya sangat tergantung dari 

kondisi lingkungannya. Hal ini sangat tergantung pada sikap 

dan perilaku manusia dalam menjaga keseimbangan sistem 

lingkungannya agar tetap harmonis dan lestari, yang tentu 

saja juga  akan menjamin pula kelangsungan makhluk hidup 

lainnya. Manusia memberikan perhatian terhadap 

lingkungan hidup sudah ada sejak dulu atau sejak manusia 

menghuni planet bumi. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya manusia mengenal lingkungan hidupnya untuk 

mendapatkan sumber makanannya, sedangkan untuk 

melestarikan jenisnya manusia mempelajari lingkungan 

untuk mendapatkan tempat yang layak bagi regenerasinya. 

Keadaan ini berlangsung secara berkesinambungan hingga 

sekarang. Manusia, sebagaimana makhluk biotik lainnya 

juga berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia 

dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidupnya. 

Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan 

sebuah siklus. Setiap aktivitas manusia, minimal atau 
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maksimal akan mengubah lingkungan hidupnya.  Interaksi 

manusia dengan lingkungan hidupnya sangatlah kompleks, 

karena dalam lingkungan terdapat banyak unsur, yang terdiri 

dari unsur-unsur biotik dan abiotik. Interaksi manusia 

dengan lingkungannya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan 

jumlah dari unsur lingkungan hidup, melainkan juga oleh 

kondisi dan sifat dari unsur-unsur tersebut. Pengaruh pada 

suatu unsur akan merambat pada unsur yang lain, sehingga 

pengaruhnya terhadap manusia seringkali tidak dapat 

langsung terlihat atau terasakan. Selain itu perilaku dan 

tingkat kebudayaan manusia turut serta pula menentukan 

bentuk dan intensitas dari interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya. 

Pada waktu kebudayaan manusia masih sederhana dalam 

mencukupi kebutuhan hidupnya dari alam, manusia belum 

melengkapi diri dengan bantuan peralatan dan teknologi 

guna meningkatkan kemampuannya dalam mengeksploitasi 

sumber daya alam. Rintangan alam merupakan hambatan 

bagi kegiatan manusia yang sulit untuk diatasi. Pada saat ini 

pengaruh alam lingkungan sangat kuat terhadap kehidupan 

manusia. Kemudian kebudayaan manusia berkembang 

dengan majunya teknologi, yang berakibat berubahnya 

hubungan manusia dengan alam. Dengan peralatan dan 
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teknologi, manusia mampu mempengaruhi alam 

lingkungannya, sehingga alam mulai dipengaruhi oleh 

manusia dengan perilakunya. Seiring dengan kemajuan 

teknologi dan perkembangan sosial budaya dan masyarakat, 

maka berubah pula pandangan mengenai hubungan manusia 

dengan alam yang saling pengaruh-mempengaruhi. 

Perkembangan manusia ditinjau dari tingkat kebudayaan 

memberikan pengaruh terhadap lingkungannya, terbagi 

menjadi empat: 

1. Masyarakat pengumpul dan pemburu 

Selama beratus-ratus tahun manusia bermukim di 

dalam gua, pohon atau dimana saja agar dirinya dapat 

bersembunyi. Pada masa ini manusia dapat 

menggunakan satu-satunya teknologi, yaitu pemanfaatan 

api bagi kehidupannya. Secara berangsur cara memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya pun sudah sedikit maju, yaitu 

melalui perburuan hewan dan penangkapan ikan, dan  

pengumpulan biji, buah, tumbuhan di alam. 

2. Masyarakat pertanian 

Peralihan dari usaha berburu dan mengumpulkan 

hasil alam ke usaha beternak dan bercocok tanam, 

dimana keperluan akan bahan makanan ini dapat 

diperoleh sewaktu-waktu dari tempat yang letaknya 
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dekat dengan tempat dimana masyarakat bermukim. 

Selain itu setiap hari selama keadaan cuaca baik, tersedia 

bahan makanan segar yang tidak perlu diawetkan. 

Pertanian dalam arti luar dapat dianggap sebagai suatu 

usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan dengan 

maksud untuk menyediakan bahan makanan bagi 

manusia.  

3. Masyarakat industri 

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 

membawa perubahan pada masa revolusi industri I dan 

revolusi industri II. Pada revolusi industri I telah 

menyebabkan perubahan masyarakat mulai dari pola 

pikir sampai perilaku masyarakat secara keseluruhan. 

Akibat revolusi industri I: (-)lahirnya ide uang (-

)lahirnya  kota-kota merdeka dan susunan kotapraja di 

sekitar pasar (-)majunya pelayaran dengan ditemukannya 

kompas (-)majunya perdagangan laut (-)bertambah 

kayanya kelas menengah dengan adanya sumber-sumber 

perak dan tembaga yang lebih besar.  

Secara politik, kemajuan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan telah menyebabkan lahirnya liberalisme 

yang menjadi dasar terbentuknya susunan masyarakat 

yang baru berdasarkan suasana ekonomi yang stabil. 
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Pada masa revolusi industri II terutama dari teknologi 

penggunaan tenaga atom dan penerbangan luar angkasa 

serta kemajuan komunikasi radar dan satelit, masyarakat 

mengalami perubahan yang mendasar dan secara terus-

menerus mencari kesimbangan baru. 

4. Masyarakat masa depan 

Pada saat ini masyarakat mulai merasakan adanya 

berbagai ketimpangan antara negara maju, negara 

berkembang dan negara yang belum maju. Hal ini 

berhubungan dengan keberhasilan perkembangan 

industri yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan 

dan penguasaan teknologi, juga oleh keberhasilan 

pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 

suatu lingkungan hidup yang baik akan terjalin suatu 

interaksi harmonis dan seimbang antara komponen-

komponen lingkungan hidup. Kestabilan keserasian dan 

keseimbangan antar komponen lingkungan sangat 

tergantung pada manusia.  

 

C. Adaptasi Manusia 

Istilah ekosistem umumnya menunjuk pada interrelasi 

struktural dan fungsional diantara organisme hidup dan 

lingkungan fisik dimana makhluk tersebut berada (Moran, 
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1993). Ekosistem adalah konsep total  dimana adaptasi 

manusia dan evolusi biologi terjadi. Nilainya diturunkan dari 

fakta bahwa suatu sistem adalah suatu entitas yang memiliki 

kepemilikan secara keseluruhan yang berbeda dari 

kepemilikan elemen-elemennya. Berdasarkan konsep 

ekologi, pendekatan ekosistem memberikan perhatian yang 

besar pada faktor lingkungan fisik. Perhatian terhadap faktor 

abiotik ini merupakan kontribusi yang penting terhadap 

biologi karena teori evolusi tidak selalu mengenalkan 

pentingnya lingkungan fisik dalam pembentukan perilaku 

makhluk hidup. Lingkungan fisik cenderung dipandang 

sebagai latar belakang dimana makhluk hidup yang 

berkembang dan respons adaptif yang dipelajari.  

Ekosistem berbeda dari populasi tumbuhan dan manusia 

dalam kepemilikan ion, siklus karbon dan energi, perubahan 

yang terus-menerus, serta  ekosistem tersebut dapat 

dipisahkan dari biomasa dengan skala dan keseragaman 

lingkungan abiotik. Konsep ekosistem memperhatikan 

interrelasi fisik alamiah dan menunjukkan bahwa di dalam 

kealamiahannya berkembang ke arah keseimbangan 

dinamis. Studi ekosistem dicirikan oleh berbagai jenis 

pendekatan. Hal terpenting adalah analisis input/output dari 

perubahan ekosistem yang terus-menerus dan titik temu 
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antara lingkungan biotik dan abiotik. Studi deskriptif yang 

baik telah dilakukan tetapi studi ini tidak mengikutsertakan 

adaptasi biologi dan regulasi biologi dari species dalam 

ekosistem. Dilihat dari segi positifnya studi ini membuat 

prediksi yang jauh dari masa depan ekosistem sebagai unit 

(berlawanan dengan komponen-komponennya).  

Adopsi eksplisit dari konsep biologi dalam antropologi 

mengarah pada hasil provokatif dan produktif. Konsep niche 

diaplikasikan untuk menjelaskan perilaku dari kelompok 

yang sangat dekat dan evolusi batas etnis. Konsep niche dan 

konsep yang lain dari biologi pengaruhnya terhadap 

pemikiran antropologi tidak sebesar pengaruh konsep 

ekosistem. Pendekatan ekosistem menarik bagi  ahli 

antropologi karena beberapa alasan: (1)mendukung studi 

menyeluruh mengenai manusia dalam lingkungan fisiknya 

(2)dirinci dalam hal struktur, fungsi dan ekuilibrium yang 

menunjukkan kemungkinan adanya prinsip-prinsip yang 

memiliki kesamaan antara biologi dan antropologi 

(3)terdapatnya hubungan antara ekologi ekosistem dan 

habitat pendukung dan pengawetan spesies sehubungan 

dengan perhatian terhadap populasi non industri pada saat 

yang sama dengan perhatian yang mendalam pada sosial dan 

lingkungan. Setiap bagian dari antropologi dipengaruhi 
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secara berbeda oleh pendekatan ekosistem. Ahli arkeologi 

selalu menyadari konteks lingkungan dari masyarakat. 

Walaupun demikian dalam banyak kasus lingkungan 

diperlakukan sebagai latar belakang yang statis dimana 

dinamika manusia terjadi.   

Manusia selain sebagai individu, ia juga merupakan 

bagian dari kelompok sosial sehingga demi kelangsungan 

kehidupannya manusia sangat tergantung pada makhluk 

biotik lainnya serta situasi dan kondisi yang berada di 

lingkungannya. Sistem alam dan sistem sosial saling terkait. 

Berdasarkan aliran energi, materi dan informasi diantara 

keduanya akan terjadi proses seleksi dan adaptasi. Manusia 

merupakan bagian sistem sosial, dimana didalamnya 

tercakup nilai, idiologi, pengetahuan, teknologi, organisasi 

sosial, kesehatan dan  eksploitasi (Rambo, 1981). Dalam 

ekosistem terdiri dari air, tanah, lahan, udara, flora, fauna, 

iklim dan makhluk hidup lain; demikianlah kedua sistem ini 

saling berinteraksi dan membentuk pola sebagai hasil dari 

seleksi dan adaptasi. Adaptasi manusia adalah kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan keadaan yang 

berubah, terutama pada segi fungsi dan struktur populasi 

manusia. (Moran, 1993). Adaptasi manusia dilakukan dalam 

merespon perubahan lingkungan hidupnya, sehingga 
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diperlukan pengembangan pola-pola perilaku yang dapat 

membantu manusia agar mampu  memanfaatkan suatu 

lingkungan tertentu demi kepentingannya. Adaptasi pada 

manusia tidak selalu terjadi melalui perubahan genetik, 

melainkan lebih bersifat pada peningkatan kemampuan 

dalam memanfaatkan secara efektif potensi energi yang ada 

dalam habitat fisiknya (Cohen, 1974). Adaptasi dapat 

dipakai sebagai suatu bentuk strategi tingkah laku dalam 

menghadapi lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya. 

Adaptasi merupakan kepentingan yang sangat besar, 

karena sistem harus menyesuaikan dengan lingkungan, 

walaupun terdapat penyesuaian antara sistem dan 

lingkungan tetapi penyesuaian itu tidak hanya dibuat oleh 

sistem dan oleh lingkungan, melainkan bersifat umpanbalik, 

tetapi tidak membuat adaptasi sebagai fungsi utama 

(Anderson & Carter,1978). Selain itu menurut Anderson & 

Carter, adaptasi dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu: 

asimilasi dan akomodasi. Kedua istilah ini menunjukkan 

apakah sistem menerima atau menolak, informasi yang 

datang tanpa adanya perubahan pada bagian dari sistem, atau 

apakah sistem memodifikasi strukturnya sebagai respon 

terhadap informasi yang datang. Dalam kenyataannya, 

sistem melakukan keduanya secara bersamaan, didalam 
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kombinasi tertentu atau sebaliknya tidak ada sistem yang 

melakukan salah satunya secara keseluruhan. Adaptasi juga 

menunjuk pada proses dimana sistem kehidupan 

mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi fluktuasi 

lingkungan jangka pendek dan transformasi dari struktur 

mereka sendiri melalui perubahan jangka panjang sesuai 

dengan yang diharapkan dalam lingkungannya (Rappaport, 

1979). Perubahan dapat terjadi dalam  mendapatkan 

kestabilan keseimbangan. Konsep adaptasi berpangkal pada 

suatu keadaan lingkungan hidup yang merupakan problem 

untuk organisme dan penyesuaian atau adaptasi organisme 

itu yang merupakan penyelesaian dari problem tersebut. 

Masalah lingkungan akan berdampak terhadap organisme, 

sehingga organisme harus berusaha untuk mengatasi 

masalah lingkungan tersebut dengan beradaptasi. Adaptasi 

merupakan di mana suatu organisme atau kelompok 

organisme memelihara keadaan homeostatis (melakukan 

penyesuaian) di dalam dan di antara sesamanya.  Upaya 

memelihara ini merupakan perubahan responsif pada 

keadaan, struktur atau komposisinya. Adaptasi juga 

merupakan keterlibatan manusia secara aktif dalam 

menghadapi perubahan alam sekitarnya, yang bersifat 

dinamis dan selalu berkembang menjadi suatu tindakan 
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(Bennet, 1978). Upaya mencapai keadaan homeostatis ini 

dilakukan dalam menghadapi fluktuasi jangka pendek dan 

perubahan jangka panjang. Hal ini berarti proses adaptasi 

merupakan upaya untuk memaksimalkan kesempatan hidup, 

di mana memaksimalkan merupakan upaya 

mengkompromikan struktur internal dari budaya dan 

tekanan eksternal dari lingkungan. Akibat lanjut dari 

adaptasi adalah terjadinya integrasi yang dikaitkan dengan 

interelasi antara satuan-satuan yang terdapat dalam suatu 

lingkungan yang merupakan sistem sosial. 

Secara fisik kemampuan manusia tidak tergolong 

istimewa, tetapi manusia paling banyak dan paling mampu 

mengeksploitasi lingkungan (Levine, 1975). Manusia secara 

ekologi adalah makhluk dominan, karena manusia diberi 

kemampuan budaya yang melebihi kemampuan makhluk-

makhluk lainnya walaupun peranan manusia sama dengan 

makhluk lainnya, yaitu sebagai konsumen. Populasi manusia 

mengalami pertumbuhan terus sedangkan bumi yang 

merupakan ekosistem kehidupan manusia jumlahnya tetap. 

Dengan memperhatikan kemampuan lingkungan pendukung 

populasinya, jika populasi  dan aktivitas melebihi 

kemampuan daya dukungnya maka akan terjadi 

ketidakseimbangan  lingkungan seperti: kekeringan, erosi, 
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tanah longsor, banjir bandang, intrusi air laut, kebakaran 

hutan, pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon, dan 

lain sebagainya.  

Upaya adaptasi merupakan keterlibatan manusia secara 

aktif dalam menghadapi perubahan alam sekitarnya, bersifat 

dinamis dan selalu berkembangan untuk diwujudkan dalam 

tindakan nyata (Bennet, 1975). Tindakan yang diwujudkan 

memiliki tujuan untuk menjelaskan; (-) bagaimana manusia 

itu memenuhi kebutuhan hidupnya (-) bagaimana manusia itu 

menyesuaikan kehidupan pada lingkungan yang dihadapinya 

(-) bagaimana manusia membentuk suatu lingkkungan 

sehubungan dengan kehidupan beserta tujuan-tujuan yang 

hendak dicapainya. 

Manusia menghadapi berbagai keterbatasan yang 

muncul dari lingkungannya selain memiliki sejumlah 

kebutuhan manusia melakukan adaptasi untuk tujuan 

produktif, yang memanfaatkan potensi energi  dan sumber 

daya yang lain  yang ada di habitatnya (Cohen, 1974). 

Meskipun dengan segala keterbatasan namun manusia dapat 

mendominasi pemanfaatan lingkungan, karena memiliki 

sejumlah kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk 

hidup lain. Evolusi manusia berlangsung pada bagian fisik, 

mental dan budaya. Jika evolusi sosial budaya terjadi, maka 
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adaptasi dan perubahan juga terjadi. Seleksi (seleksi alam)  

adalah proses dimana adaptasi dapat dicapai. Seleksi tidak 

terlepas dari lingkungan, karena merupakan proses dimana 

populasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 

khusus. Masyarakat melakukan proses adaptasi untuk 

mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi fluktuasi 

lingkungan jangka pendek dan dengan mentransformasi 

struktur mereka sendiri melalui perubahan jangka panjang 

dalam lingkungan mereka.  Jika proses adaptasi cenderung 

mempertahankan keseimbangan lingkungan dalam 

menghadapi penyimpangan, maka maladaptasi adalah 

internal faktor bagi sistem yang mengganggu respons 

pertahanan keseimbangan lingkungan sehingga adaptasi yang 

dilakukan masyarakat akan menimbulkan kerusakan 

lingkungan.  Masyarakat dapat menghadapi lingkungan sosial 

dan alami mereka dengan menggunakan pengetahuan 

tradisional mereka.  Melalui kebudayaan yang dimiliki 

masyarakat, adaptasi yang dilakukan menjadi cepat karena 

kebudayaan tersebut bersifat fleksibel dan memungkinkan 

ditemukannya strategi-strategi baru, sehingga kegiatan yang 

dilakukan masyarakat tersebut dapat meningkatkan 

kelestarian lingkungan.  
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Adaptasi merupakan suatu keadaan dimana  suatu 

organisme atau kelompok organisme memelihara keadaan 

homeostatis (melakukan penyesuaian) di dalam dan di antara 

sesamanya dalam upaya memaksimalkan kesempatan hidup. 

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, organisme 

harus beradaptasi agar terjadi penyesuaian antara organisme 

dan lingkungannya. Makhluk hidup dalam batas tertentu 

mempunyai kelenturan, yang memungkinkan makhluk hidup 

itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap 

individu dalam ekosistem akan mengalami adaptasi terhadap 

lingkungannya yang telah berubah. Adaptasi dapat bersifat 

dinamis dan dapat pula bersifat statis.  

Adaptasi dinamis merupakan suatu proses penyesuaian 

diri kepada suatu proses dalam rangka penyesuaian diri 

kepada suatu sistem atau bisa diartikan juga perubahan yang 

bersifat responsif. Individu memiliki kemampuan untuk 

mengatasi keadaan lingkungan dan menggunakan sumber-

sumber alam lebih banyak untuk mempertahankan hidupnya 

dalam relung yang diduduki. Hal ini berarti bahwa setiap 

organisme memiliki sifat adaptasi untuk hidup pada berbagai 

macam keadaan lingkungan. Sehingga adaptasi merupakan 

kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan.  
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Perilaku dapat juga bersifat adaptif. Orang belajar 

tentang bahaya dan dengan perilakunya ia dapat menghindari 

bahaya tersebut. Adaptasi pranata sosial budaya disebut juga 

adaptasi kultural, misalnya: larangan perkawinan antara 

orang tua dan anak kandungnya (incest). Pada suku-suku 

bangsa yang berbeda-beda pranata sosial budayanya  akan 

berbeda pula. Pada adaptasi kultural terjadi juga penggunaan 

teknologi. Adaptasi dapat berlangsung untuk waktu yang 

pendek maupun waktu yang panjang.  Jika adaptasi ini terjadi 

pada waktu yang panjang, maka akan dianggap suatu hal 

yang lazim dan normal. Lingkungan bersifat dinamis dan 

selalu mengalami perubahan. Kadang-kadang perubahan itu 

terjadi dengan cepat, kadang-kadang perubahan itu terjadi 

dengan lambat. Jika perubahan besar terjadi, dengan cepat  

dan mudah terlihat, maka orang akan berusaha untuk 

mengadaptasikan dirinya terhadap perubahan itu, walaupun 

tidak selalu adaptasi itu berhasil dilakukan. Lain halnya jika 

perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit, pelan dan sukar 

untuk dilihat, maka adaptasi kulturalnya tidak terjadi atau 

orang enggan melakukan adaptasi. Jika adaptasi tidak 

berhasil dilakukan, maka akan menghasilkan sifat yang tidak 

sesuai lagi dengan lingkungan. Karena itu kemampuan untuk 

mengadaptasikan diri harus selalu dijaga, dengan belajar dari 



 

35 

 

gangguan, sehingga diperoleh informasi dari gangguan itu, 

selanjutnya gangguan itu dapat digunakan untuk melakukan 

adaptasi. Sistem yang dapat mengubah gangguan menjadi 

informasi untuk memiliki daya adaptasi disebut juga sistem 

yang berdaya lenting. Adaptasi mengandung sesuatu, yang  

intinya organisme atau manusia  menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan tuntutan lingkungan baru yang senantiasa 

mengalami perubahan, atau suatu usaha untuk memelihara 

atau mencari  dan mendapatkan keadaan keseimbangan 

kembali. Apabila manusia tidak mampu menyesuaikan diri 

dengan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, maka 

manusia tidak akan survive. 

 

D. Problematika Lingkungan Hidup 

Sejak dilaksanakannya Konperensi Stockholm tahun 

1972, berbagai problematika lingkungan hidup senantiasa 

mendapat perhatian secara luas dari berbagai negara. 

Berbagai himbauan dilontarkan dari berbagai disiplin ilmu 

tentang berbagai bahaya yang dapat mengancam kehidupan 

di bumi.  Manusia sebagai salah satu bagian dari alam 

merupakan bagian utama dari lingkungan. Kegiatan-kegiatan 

seperti: pembangunan jembatan, perkembangan penduduk, 

reklamasi pantai, perubahan fungsi lahan, pembangunan 
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jalan tol merupakan aktivitas yang dapat merubah fungsi 

lingkungan menjadi meningkat, stabil, atau menurun 

kualitasnya.  

Manusia tidak akan dapat hidup sendirian tanpa adanya 

unsur biotik lainnya, seperti hewan ataupun tumbuhan di 

sekitarnya serta berinteraksi dengan makhluk-makhluk 

hidup lainnya dan juga makhluk-makhluk tak hidup lainnya. 

Komponen yang mendampingi merupakan sumber mutlak 

kehidupan yang merupakan lingkungan hidup bagi manusia. 

Lingkungan sudah ada sebelum manusia berada di bumi, 

yang menunjukkan bahwa keberadaan manusia sangat 

dipengaruhi oleh apa yang terdapat di bumi ini. Manusia 

secara ekologis adalah bagian dari lingkungan hidup. 

Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan 

lingkungannya. Manusia terbentuk oleh lingkungan dan 

manusia membentuk lingkungannya. Oleh sebab itu 

lingkungan hidup bukan hanya sebagai sumber daya yang 

dapat dieksploitasi, melainkan juga sebagai tempat hidup 

yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia 

dengan lingkungan hidupnya. Manusia dengan segala 

kelebihannya merupakan makhluk antroposentris yang 

mampu merubah lingkungan hidupnya sedemikian rupa. 

Hubungan manusia dengan alam sangat erat, dimana kualitas 
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lingkungan akan ditentukan oleh perilaku manusia, begitu 

pula perilaku manusia juga akan dipengaruhi oleh 

lingkungan hidupnya. Berbagai problematika lingkungan 

hidup umumnya disebabkan oleh perilaku manusia yang 

hanya mementingkan kepentingan sesaat, sehingga 

kerusakan lingkungan hidup menjadi berkelanjutan, dan 

pada akhirnya juga akan berdampak negatif terhadap 

manusia dan perikehidupan makhluk hidup lainnya. 

Problem lingkungan hidup sudah terjadi sejak lama, 

bahkan sebelum kehidupan manusia itu ada, namun 

kerusakan lingkungan itu dipercepat dengan tingginya 

aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya dari berbagai segi (kebutuhan primer, sekunder, 

tersier). Problematika lingkungan terjadi di semua negara-

negara di dunia, termasuk negara  berkembang dan  negara 

maju. Problematika lingkungan hidup pada hakikatnya 

merupakan permasalahan ekologi, artinya berbagai 

permasalahan yang berkenaan dengan komponen-komponen 

lingkungan hidup berupa makhluk hidup seperti manusia, 

flora, fauna serta jasad hidup lainnya, dalam hubungannya 

satu sama lain dan dalam hubungannya dengan ruang yang 

ditempati. Timbulnya permasalahan lingkungan  disebabkan 

juga karena resiko lingkungan lebih besar dari manfaat 
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lingkungan. Antara manfaat dan resiko lingkungan 

berhubungan erat. Melalui pengelolaan resiko lingkungan 

yang baik akan memaksimalkan manfaat dari lingkungan. 

Problematika lingkungan itu diantaranya: illegal loging, 

tanah longsor, penipisan ozon, pencemaran udara, 

pencemaran tanah, pencemarian air, pencemaran suara, 

pemanasan global, hujan asam, banjir bandang, hilangnya 

plasma nutfah dan keanekaragamanhayati,  dan lain-lain.  

Adapun  problematika lingkungan hidup seperti 

digambarkan sebagai berikut: 
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E. Simpulan 

Manusia membutuhkan lingkungan, begitu juga dengan 

lingkungan membutuhkan manusia, yang menunjukkan 

bahwa antara manusia dan lingkungan saling pengaruh-

mempengaruhi. Manusia merupakan salah satu saja bagian 

dari lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia sangat 

tergantung dari keutuhan lingkungan tempat tinggalnya, 

termasuk keutuhan bagian-bagian lingkungan hidup lainnya. 

Manusia memerlukan sumber daya alam yang ada di 

lingkungan untuk memenuhi dan mensejahterakan hidupnya, 

agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara 

berkelanjutan. Oleh sebab itu lingkungan bagi manusia 

bukan saja untuk dieksploitasi dan dieksplorasi, tetapi juga 

merupakan prasyarat untuk terjadinya hubungan kestabilan 

antara manusia dan lingkungan hidupnya. Dalam 

melanjutkan hubungan tersebut manusia melakukan 

adaptasi, yang merupakan strategi tingkah laku dalam 

menghadapi lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya, 

dimana daptasi manusia dilakukan dalam merespon 

perubahan lingkungan sehingga terdapat pengembangan 

pola-poa perilaku yang dapat membantu manusia agar 

mampu memanfaatkan suatu lingkungan tertentu. 
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Dominansi manusia dalam  mempengaruhi lingkungan 

berdampak pada terjadinya interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya. Interaksi ini bersifat dinamis, ketika 

interaksi ini tidak harmonis,  maka akan terjadi berbagai 

problematika lingkungan yang pada akhirnya akan 

berdampak kepada manusia itu sendiri. Demi menjaga 

kualitas lingkungan yang berkesinambungan, maka manusia 

harus dapat menjaga kelestarian fungsi dan 

mendayagunakan sumber daya alam secara bertanggung 

jawab.  

 

F. Latihan 

a. Studi Kasus 

1. Pembuangan limbah ke laut, baik limbah organik 

maupun limbah anorganik seperti yang terjadi pada 

kasus Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya di 

Sulawesi Utara. Hal ini bukan hanya merusak ekosistem 

laut, namun akibatnya manusia yang menjadi korban 

karena mengkonsumsi ikan yang berasal dari laut yang 

tercemar. Jelaskan dampak ekologis dan dampak 

kesehatan yang akan terjadi pasca tercemarnya 

lingkungan pantai tersebut. 
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2. Banjir bandang yang terjadi di Wasior Papua 

menimbulkan kerugian material dan immaterial. Jelaskan 

penyebab banjir tersebut dan berikan solusinya secara 

komprehensif (aspek sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik). 

3. Manusia memiliki penalaran sehingga manusia dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 

pada akhirnya akan mampu mengubah lingkungannya. 

Jelaskan bagaimana cara dan peran manusia dalam 

memperkecil resiko lingkungan apabila gangguan 

tersebut bersifat alamiah, seperti letusan gunung berapi 

dan tsunami. 

4. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu 

yang meliputi penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, 

pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan 

pengembangan lingkungan. Jelaskan dengan contoh 

bagaimana upaya terpadu ini dapat bersinergi antara satu 

aspek dengan aspek yang lain. 

5. Lumpur panas Lapindo masih dikeluarkan hingga saat 

ini, yang mengakibatkan berbagai dampak negatif. 

Jelaskan penyebab terjadinya lumpur Lapindo ini dari 

aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. 
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Berikan satu solusi menurut anda yang bisa 

menyelesaikan kasus lumpur Lapindo ini.  

 

b. Tes Formatif 

a. Esai 

1. Jelaskan, kenapa manusia dominan secara ekologi 

dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. 

2. Jelaskan, bagaiman manusia mengatasi permasalahan 

lingkungan yang disebabkan karena faktor internal ? 

Beri contoh. 

3. Jelaskan perbedaan pemanasan global dan penipisan 

ozon.  

4. Jelaskan bagaimana suatu kondisi lingkungan dapat 

menghambat interaksi dalam ekosistem. 

5. Apakah suatu lingkungan selalu dapat pulih setelah 

mendapatkan gangguan yang ekstrim ? Beri contoh. 

6. Jelaskan kenapa suatu ekosistem dapat mengatur diri 

sendiri. 

7. Jelaskan hubungan pengelolaan lingkungan dengan 

pembangunan berkelanjutan. 

8. Jelaskan perbedaan daya dukung lingkungan dan daya 

lenting lingkungan. 
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9. Jelaskan 3 aktivitas antropogenis apa saja yang dapat 

menurunkan kualitas lingkungan. 

10. Jelaskan, kenapa manusia senantiasa beradaptasi ? 

 

b. Pilihan Sebab Akibat 

Pilihlah salah satu jawaban  (A,B,C,D,E) apabila: 

A. pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki 

hubungan sebab akibat 

B. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak memiliki 

hubungan sebab akibat 

C. pernyataan benar, alasan salah 

D. pernyataan salah, alasan benar 

E. pernyataan salah, alasan salah 

 

1. Manusia mempengaruhi lingkungan.  SEBAB Manusia 

mampu merubah suatu lingkungan. 

2. Ozon menipis disebabkan oleh pencemaran udara.  

SEBAB  Ozon terdapat di lapisan ionosfer.. 

3. Manusia secara ekologi dominan.  SEBAB Manusia 

memiliki penalaran, yang tidak dimiliki oleh hewan. 

4. Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan 

permasalahan lingkungan.  SEBAB  Eksploitasi sumber 

daya alam merubah bentang alam. 

5. Industrialisasi menyebabkan timbulnya permasalahan 

lingkungan.  SEBAB  Industrialisasi ditandai dengan 

kemajuan IPTEK. 
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6. Daya lenting pasti dimiliki oleh lingkungan.  SEBAB  

Daya leting pasti dapat memulihkan lingkungan yang 

rusak. 

7. Lingkungan pasti mendapat dampak positif dan dampak 

negatif akibat pembangunan.  SEBAB  Lingkungan 

dapat dimanfaatkan oleh kegiatan pembangunan. 

8. Daya dukung lingkungan ditentukan oleh faktor 

psikososial.  SEBAB  Daya dukung lingkungan 

berkaitan dengan psikis manusia. 

9. Perubahan lingkungan menyebabkan perubahan 

keseimbangan lingkungan.  SEBAB  Perubahan 

lingkungan berkaitan dengan mutu lingkungan. 

10. Kegiatan atau aktivitas manusia akan selalu 

menimbulkan dampak.  SEBAB  Setiap kegiatan pasti 

memerlukan ekosistem sebagai lokasi kegiatan tersebut. 
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BAB 3. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN  

LINGKUNGAN HIDUP 
 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menemukan sejarah perkembangan pendidikan lingkungan 

hidup 

2. Menelaah visi, misi, dan fungsi pendidikan lingkungan 

hidup 

3. Mengabstraksi pendekatan dalam pendidikan lingkungan 

hidup 

 

A. Pendahuluan 

Perhatian terhadap lingkungan hidup telah ada sejak 

manusia hidup di bumi ini. Suatu lingkunan hidup yang 

baik, akan terjalin suatu interaksi yang harmonis dan 

seimbang antara komponen-komponen lingkungan hidup. 

Kestabilan keseimbangan antar komponen lingkungan hidup 

tersebut tergantung pada usaha manusia, karena manusia 

dominan secara ekologi. Keserasian dan keseimbangan 

lingkungan hidup itu berjalan teratur dan terkontrol pada 

awalnya. Namun apabila salah satu komponen lingkungan 

hidup itu mengalami gangguan dan melewati kemampuan 

lingkungan  hidup untuk memulihkan diri secara alamiah, 

maka terjadilah masalah-masalah lingkungan hidup. 

Sumber utama yang menimbulkan permasalahan 

lingkungan hidup disebabkan oleh ulah manusia yang 
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berbagai aktivitasnya tidak memperhatikan keseimbangan 

dan keserasian lingkungan hdiup. Manusia selalu berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan, yang 

terkadang melampaui kemampuan lingkungan hidup dalam 

mendukung perikehidupan. Over eksploitasi yang dilakukan 

oleh manusia telah menimbulkan berbagai gangguan 

lingkungan hidup, yang turut mengganggu keserasian dan 

keseimbangan lingkungan hidup.  

Pendidikan lingkungan diperlukan untuk merubah mind-

set manusia yang tidak memperdulikan lingkungan 

hidupnya, karena penyebab timbulnya permasalahan 

lingkungan berasal dari manusia maka solusinya juga harus 

dari manusia. Melalui pendidikan lingkungan manusia 

mendapatkan pengetahuan tentang lingkungan hidup, 

meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan serta 

kepedulian dengan kondisi lingkungan. Pendidikan 

lingkungan memberikan pemahaman tentang pentingnya 

lingkungan dan bagaimana keterkaitan lingkungan dengan 

maslah ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan. 

Pendidikan lingkungan merupakan suatu kebutuhan 

mendesak dalam rangka mewujudkan kesadaran manusia 

tentang lingkungan hidup. 
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B. Perhatian Terhadap Lingkungan Hidup 

Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup 

dan sumber daya alam serta timbulnya berbagai problema 

lingkungan hidup, telah menimbulkan kesadaran manusia 

terhadap urgensi daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup terhadap perikehidupan di alam raya semesta ini. 

Momentum perhatian luas dari berbagai bangsa dan negara, 

serta kesadaran manusia tersebut di tandari dengan 

dilaksanakannya Konperensi Lingkungan Hidup di 

Stockholm tahun 1972. Kesadaran itu mungkin datang 

terlambat, karena sebelumnya problematika yang terkait 

dengan lingkungan hidup itu sudah diketahui sejak awal 

tahun 1950-an, dan hanya mendapatkan perhatian dari 

kalangan ilmuwan saja. Implikasinya adalah berbagai 

himbauan dari berbagai ahli dari multidisiplin yang sarat 

dengan menyatakan bahwa pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup ini jika dibiarkan akan mengancam, 

bahkan membinakan kehidupan manusia. Hal tersebut tidak 

mendapat tanggapan dan perhatian dari masyarakat luas, 

sampai akhrinya pada tahun 1962 diterbitkanlah sebuah 

buku berjudul Silent Spring yang artinya ”Musim Semi 

Yang Sepi”, yang ditulit oleh Rachel Carson. Buku tersebut 

menceritakan dan menguraikan panjang lebar tentang 
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pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan 

hidup yang kian meluas ini  disebabkan oleh pestisida dan 

insektisida dalam usaha memberantas hama pengganggu 

tanaman. Pestisida adalah semua bahan racun yang 

digunakan untuk membunuh organisme hidup yang 

mengganggu tumbuhan, ternak, dan sebagainya yang 

dibudidayakan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. 

Sedangkan insektisida merupakan salah satu jenis pestisida 

ditinjau dari jenis sasarannya adalah berfungsi untuk 

membunuh serangga. 

Buku Silent Spring ini telah menggambarkan bahwa 

musim semi yang semula indah dan penuh pesona, telah 

menjadi musim semi yang sepi dan menakutkan. Litosfer, 

hidrosfer, dan troposfer, yang merupakan biosfer tempat 

organisme berada telah tercemar. Beraneka spesies fauna 

mengalami kepunahan, bahkan burung yang biasanya selalu 

berkicau di ambang fajar telah hilang, dan tidak terdengar 

lagi kicauannya. Masyarakat resah, gelisah, dan bingung 

menghadapi berbagai macam penyakit misterius yang telah 

mengancam bahkan mengambil nyawa manusia dalam 

waktu singkat saja. Dunia medis juga dihadapkan pada 

berbagai teka-teki yang tidak ada jawabannya dan 

berkepanjangan, yaitu mengapa terjadi kematian mendadak 
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dan tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Buku tersebut 

tentu saja menghenyakkan dan menggemparkan, meskipun 

ada pro dan kontra, tetapi buku tersebut telah menggunggah 

dan membangkitkan motivasi dan kesadaran umat manusia 

yang selama ini tidak memperhatikan lingkungan hidup. 

Manusia lupa bahwa mereka bagian dari lingkungan hidup, 

dan tanpa disadari manusia sedang berhadapan dengan suatu 

ancaman maut yang sifatnya seperti bumerang, yaitu 

menyerang diri manusia karena ulah dan perilaku manusia 

yang bersifat antroposentris. Buku itu sangat menginspirasi 

sekali bagi manusia, terutama dikaitkan dengan 

penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup yang 

merupakan tempat tinggal manusia dan perikehidupan 

makhluk hidup lainnya. Rachel Carson tentu sangat berjasa 

dalam membangkitkan  dan memotivasi manusia untuk 

peduli dan perhatian terhadap lingkungan hidup. 

Bersamaan dengan hal tersebut, dalam kurun waktu 1950 

sampai dengan 1960 di Jepang telah berjangkit penyakit 

misterius, dimana penderitanya secara tiba-tiba mengalami 

kelemahan otot, hilangnya penglihatan, terganggunya fungsi 

otak, dan kelumpuhan tiba-tiba, bahkan banyak kasus yang 

berakhir dengan koma dan kematian. Pada saat itu dunia 

medis belum mampu mengungkap kenapa hal tersebut 
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terjadi, dan penyakit dikenal dengan penyakit Minamata. 

Selang tidak lama setelah itu, muncullah penyakit misterius 

lainnya di Jepang, yang dikenal dengan penyakit itai-itai 

yang dalam bahasa Indonesia artinya aduh-aduh. Kedua 

penyakit misterius tersebut secara faktual turut membuktikan 

kebenaran uraian yang diungkap oleh Rachel Carson dalam 

buku Silent Spring. Dan pada akhirnya terungkap, bahwa 

penyakit Minamata disebabkan oleh masyarakat di pinggiran 

pantai mengkonsumsi ikan yan telah tercemar oleh air 

raksa/metil merkuri (Hg), sedangkan penyakit itai-itai 

disebabkan oleh kamium (Cd). Kemudian pada tahun 1988, 

isu mengenai lingkungan hidup muncul kembali. Isu ini 

menjadi isu yang bersifat global, karena hampir semua 

bangsa di dunia mengalami permasalahan lingkungan hidup, 

seperti: global warming, penipisan ozon, hujan asam, banjir 

bandang, intrusi air laut, kebakaran hutan, pencemaran 

lingkungan, dan sebagainya. 

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memberikan 

perhatiannya terhadap lingkungan hidup pada tahun 1960 

sampai 1970, untuk melakukan pembahasan terhadap hasil-

hasil Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-1. Selanjutnya, 

dirumuskan Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2, yaitu 

pada tahun 1970 sampai dengan 1980, dimana pada tahun 
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1968 perwakilan Negara Swedia mendiskusikan tentang 

permasalahan lingkungan hidup, yang diakhiri dengan saran 

untuk kemungkinan dilakukannya penyelenggaraan suatu 

Konperensi Internasional mengenai lingkungan hidup. 

Sekjen PBB pada waktu itu juga menyatakan sikapnya yang 

mendukung perhatian lebih terhadap permasalahan 

lingkungan hidup dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan 

sosial, khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan, dan 

pengawasan. Selanjutnya hasil resolusi Sidang Umum PBB 

ini membentuk Panitia Persiaapan bersama dengan Sekjen 

PBB yang bertugas untuk mensosialisasikan secara umum 

tentang urgensi memberikan perhatian terhadap lingkungan 

hidup dan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan.  

Akhirnya, Sidang Umum PBB ini menerima tawaran positif 

dari Negara Swedia untuk menyelenggarakan suatu 

Konsperensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang 

diadakan di Stockholm Pada Bulan Juni 1972, tepatnya 

tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972. Konperensi tentang 

Lingkungan Hidup ini diminati oleh banyak negara-negara 

di dunia, yang dibuktikan dengan hadirnya perwakilan dari 

113 negara dan pulahan para peninjau. Konprensi Stocholm 

ini menghasilkan beberapa keputusan, seperti: 
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1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang 

terdiri atas: Preambul dan 26 asas (disebut juga 

Stockholm Declaration). 

2. Rencana aksi lingkungan hidup manusia, semacam 

action plan yang terdiri dari 109 rekomendasi, termasuk 

pula didalamnya rekomendasi tentang pengelolaan 

pemukiman manusia. 

3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang 

menunjang pelaksanaan arncana aksi tersebut. 

Puncaknya adalah resolusi khusus konfrensi Stockholm 

tersebut telah menetapkan tanggal 5 Juni sebagai ”Hari 

Lingkungan Hidup Sedunia”. Implikasi dari konfrensi 

tersebut  adalah dikembangkannya kebijakan lingkungan 

hidup yang disuport oleh WCED (Word Commision on the 

Environment and Development),  yang tugasnya: (1) 

mengajukan strategi jangka panjang pengembangan 

lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan (2) 

mengajukan kerjasama antar negara dalam menyikapi 

kemerosotan lingkungan hidup demi mencapai keserasian 

dan keharmonisan antara penduduk, sumber daya alam, 

lingkungan, dan pembangunan (3)mengajukan cara-cara 

supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara 

lebih efektif pola pembangunan berwawasan lingkungan 
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(4)mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka 

panjang yang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk 

dasawarsa pembangunan. 

WCED Word Commision on the Environment and 

Development)  melakukan pendekatan pada permasalahan 

lingkungan hidup dan pembangunan dari 6 aspek: 

(1)keterkaitan (2)berkelanjutan (3)pemerataan (4)risiko 

lingkungan (5)penduduk dan komunikasi (6)kerjasama 

internasional. 

 

C. Visi, Misi, dan Fungsi Pendidikan Lingkungan Hidup 

Konperensi di Stockholm telah menyadarkan banyak 

negara tentang globalisasi krisis lingkungan hidup. Masalah 

populasi, eksploitasi sumber daya alam, over konsumsi 

sumber daya alam, kemskinan, banjir, urbanisasi, bukan saja 

merupakan masalah bagi satu negara saja, melainkan hampir 

seluruh negara mengalami hal tersebut.  

Keprihatinan mengenai permasalahan lingkungan hidup 

ini mengenai: (1)perlunya melestarikan sumber daya yang 

semakin berkurang, tetapi usaha ini harus dihubungkan 

dengan kenyataan bahwa sebagaian besar populasi di dunia 

ini sebenarnya tidak mendapat bagian dari hasil pengolahan 

sumber daya ini (2)hanya sebagian kecil populasi dunia yang 
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menghabiskan sebagian besar energi, tetapi menghasilkan 

pencemaran yang paling tinggi. Keadaan ini berhubungan 

erat dengan standar kehidupan di suatu negara yang 

dianggap pula sebagai hak-hak negara yang belum 

mendapatkannya (3)adanya ancaman terhadap kelangsungan 

kelestarian aspek keteraturan alam yang unik serta hak 

kemanusiaan, sehingga masih banyaknya manusia yang 

masih tinggal di lingkungan yang tidak layak bagi manusia. 

Perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan hidup 

berkembang karena gejala-gejala yang ditimbulkan, seperti 

kesenjanan antara pertumbuhan penduduk dan persediaan 

pangan serta kesempatan akan pemanfaatan serta 

pengelolaan sumber-sumber daya alam serta lingkungan 

hidup. Pokok-pokok permasalahan lingkungan hidup yang 

dihadapi di kehidupanan di muka bumi ini terutama dalam 

bidang ekologi, energi, populasi, pangan dan sumber daya 

alam. Hal tersebut telah mendorong manusia untuk melihat 

kembali mengenai hubungan manusia dengan lingkungan 

hidupnya, yang hasil adalah tumbuhnya keyakinan bahwa 

perlu terjadi perubahan pandangan manusia terhadap 

lingkungan hidupnya, yaitu pendidikan mnausia yang 

diarahkan pada perubahan pandangan terhadap lingkungan 

hidupnya.  
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Perkembangan pendidikan lingkungan hidup memiliki 

tugas mengusahakan perubahan pandangan, sehingga peserta 

didik memiliki pandangan yang berwawasan lingkungan. 

Adapun visi pendidikan lingkungan hidup adalah untuk 

mengembangkan peserta didik pada: (1)pengertian akan 

lingkungan hidup (2)kesadaran dan kepekaan akan masalah-

masalah lingkungan hidup (3)keterampilan mengidentifikasi 

dan meneliti masalah-masalah lingkungan hidup (4)nilai dan 

siap positif yang mengarah kepada pembentukan keluarga 

yang mandiri dan bertanggung jawab serasi dengan daya 

dukung lingkungan hidup (5)motivasi dan ketrampilan untuk 

secara aktif, baik pribadi maupun kelompok mengadakan 

kegiatan pengembangan kualitas penduduk dan lingkungan 

hidup (6)kemampuan menetapkan berbagai alternatif 

rencana pendekatan penanggulangan masalah-masalah 

lingkungan hidup seccara pengambilan keputusan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis, demografis, 

sosio-politis, dan etis. 

Adapun misi dari pendidikan lingkungan hidup ini 

adalah: (1)berorientasi pada permasalahan lingkungan hidup 

(2)yang menjadi perhatian dalam pendidikan lingkungan 

hidup adalah keadaan yang memberi akibat nyata kepada 

masyarakat (3)bersifat interdisipler dalam pendekatannya 
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(4)bersifat holistik (5)menghendaki aksi yang nyata terhadap 

masalah lingkungan (6)berusaha mencari alternatif kegiatan 

pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup (7)terutama 

memperhatikan dasar-dasar untuk  mengadakan pilihan 

diantara alternatif-alternatif itu (8)bertujuan mengklarifikasi 

nilai-nilai dan dalam beberapa hal mengubahnya bila perlu 

(9)berusaha mengembangkan keterampilan untuk 

memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup. 

Pendidikan lingkungan hidup merupakan hal yang 

penting untuk dilaksanakan di pendidikan formal. Peserta 

didik memiliki karakteristik selalu ingin tahu dan memiliki 

potensi untuk melakukan observasi, mencatat data hasil 

pengamatan, menginterpretasikan dan memutuskan. Masalah 

lingkungan merupakan hal yang sangat dekat dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga guru perlu mengasah 

kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Melalui 

pendidikan lingkungan siswa akan terbentuk kepekaan, 

kemampuan menilai, dan kemampuan mengambil keputusan 

yang sesuai dengan masalah lingkungan yang mereka 

hadapi.  

Pendidikan lingkungan hidup juga memiliki peran 

sebagai: (1)pengelola, bukan penghancur lingkungan. Saat 

ini, umumnya manusia belum memahami bagaimana 
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berperan sebagai pengelola lingkungan. Pemahaman yang 

keliru banyak didapat dari tradisi dan kebiasaan keluarga 

yang ditularkan dari orangtua kepada anak. Padahal kondisi 

lingkungan saat orangtua berusia muda. Diperlukan 

pemahaman bahwa perubahan lingkungan memerlukan 

perlakuan berbeda. Misalnya, zaman dahulu orang dengan 

mudah mendapatkan kayu bakar jika bahan bakar lain sulit 

didapat (2)Penjaga, bukan perusak lingkungan. Jika dalam 

diri masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya 

lingkungan hidup untuk kehidupannya, maka masyarakat 

akan menjadi penjaga, bukan menjadi perusak demi 

kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu pendidikan 

lingkungan dibutuhkan dan diperlukan dalam pendidikan 

formal. 

Pendidikan lingkungan hidup dalam pendidikan formal 

mencakup empat aspek: (1)kognitif. Pendidikan lingkungan  

hidup memiliki fungsi untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap permasalahan lingkungan hidup. Selain itu 

pendidikan lingkungan  hidup juga dapat meningkatkan daya 

ingat, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi terhadap 

kondisi yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya (2)afektif. 

Pendidikan lingkungan hidup dapat meningkatkan 

penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan karakteristik 
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kepribadian dalam menata kehidupan dalam keselarasan 

dengan alam, sehingga adanya persepsi dan kearifan 

terhadap masalah-masalah di lingkungan hidupnya 

(3)psikomotor. Pendidikan lingkungan hidup berperan dalam 

meniru, memanipulasi, ketetapan, artikulasi, dalam 

berinteraksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya, 

dalam upaya untuk meningkatkan budaya sayang 

lingkungan, seperti: membiasakan membawa kantung plastik 

untuk membuang sampah pribadi dalam tas masing-masing 

atau membawa tas belanjaan pribadi ketika berbelanja ke 

supermarket (4)Minat. Minat digunakan untuk 

meningkatkan usaha dalam menumbuhkan kesuksesan ang 

ada. 

 

D. Pendekatan Dalam Pendidikan Lingkungan Hidup 

Permasalahan lingkungan semakin hari semakin 

dirasakan oleh manusia, baik pada tingkat, lokal, regional, 

maupun global. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai 

kasus-kasus lingkungan, seperti: pemanasan global, 

penipisan ozon, hujan asam, pencemaran tanah, pencemaran 

udara, pencemaran air, pencemaran suara, timbulnya 

penyakit-penyakit baru tanpa diketahui sebabnya, kebakaran 

hutan, dan lain sebagainya. Gejala-gejala kerusakan 
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lingkungan ini dapat disaksikan secara langsung maupun 

tidak langsung. Pada tingkat global terlihat seperti gejala 

perubahan iklim global, akibat global warming, yang tentu 

saja hal ini akan berpengaruh pada ekosistem permukaan 

bumi. Pada tingkat lokal, banyaknya kasus-kasus kerusakan 

lingkungan sebagai akibat ulah aktivitas manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang 

melebihi batas daya dukung alam ataupun kasus-kasus 

pencemaran lingkungan yang pembuangannya melebihi 

kapasitas daya tampung lingkungan hidupnya. Pada tingkat 

regional, munculnya hujan asam yang merupakan kelanjutan 

dari pencemaran udara yang terjadi sebelumnya atau 

kebakaran hutan yang disebabkan karena kecerobohan 

manusia dalam mendayagunakan sumber daya alam hutan 

untuk pembukaan lahan di hutan. 

Pemahaman lingkungan yang diberikan sejak dini di 

pendidikan formal diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang mendalam melalui internalisasi kepada 

peserta didik, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan 

warga negara yang mempunyai perilaku yang rasional dan 

bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Perilaku 

setiap individu dari berbagai lapisan sosial tersebut 

diwujudkan dalam mengelola sumber daya lingkungan 
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secara bijaksana, sehingga mengedepankan sumber daya 

alam dan lingkungan sebagai modal utama dalam menjamin 

keberlangsungan pembangunan. Pengelolaan lingkungan 

hidup merupakan upaya terpadu untuk mengalokasikan dan 

memanfaatkan lingkungan secara optimal untuk menuju 

pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya 

upaya mengelola berbagai konflik dalam pemanfaatan dan 

alokasi lingkungan agar tercapai manfaat yang optimal 

untuk berbagai pihak. Pengelolaan lingkungan ini dapat 

berlandaskan dari tiga titik yang berbeda, yaitu dari 

lingkungan fisik, sosial, dan interaksi dari keduanya.  

Strategi pengelolaan lingkungan berkaitan dengan 

pendekatan pengelolaannya. Ada lima pendekatan 

pengelolaan strategi lingkungan: (1)pendekatan ekologis. 

Pengalokasian dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip ekologi, terutama hubungan-hubungan 

antar berbagai komponen dalam satu siterm lingkungan fisik 

dan biologi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang 

cenderung konvensional dalam pengelolaan lingkungan, 

tetapi juga paling mendasar, terutama dalam pandangan 

environmental determinism, yaitu lingkunganlah yang akan 

mempengaruhi segalanya. Pendekatan ini dirasa sangat 

penting untuk memahami proses-proses perubahan yang 
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terjadi di lingkungan alam. (2)pendekatan ekonomis. 

Pendekatan ini didasarkan atas pemikiran tentang 

kelangkaan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga 

menuntut para pengguna sumber daya alam dan lingkungan 

untuk melakukan pilihan-pilihan dengan teliti dalam 

memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. 

Pendekatan ini menekankan pada aspek ekonomis dalam 

pengelolaan lingkungan, yang mengutamakan pada 

perhitungan-perhitungan rasional dalam mengalokasikan dan 

memanfaatkan sumber dalam alam dan lingkungan dalam 

kerangka sistem ekonomi yang terbuka. Oleh sebab itu 

pendekatan ini bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi 

melalui pengurangan biaya produksi dengan 

mengoptimalkan keuntungan. Kelayakan ekonomi dan 

kemauan membayar merupakan model lingkungan 

berdasarkan kaidah ekonomi. Kedua model ini banyak 

dipakai dalam berbagai proyek eksplorasi dan pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan, serta mempunyai peran 

utama di pasar bebas. Kelemahan dari pendekatan ini 

diantara: (-)menyangkut nilai relatif perhitungan untung rugi 

yang dilakukan, karena nilai perhitungan tidak bersifat 

mutlak dan tergantung harga pasar, sehingga pendekatan ini 

dianggap kurang sempurna (-)tidak mampu selengkapnya 
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memasukkan nilai-nilai yang tidak terukur dari segi kualitas 

dan komponen lingkungan (-)tidak memasukkan dimensi 

waktu secara akurat, khususnya nilai masa lalu yang 

cenderung tidak dimasukkan dalam perhitungan ekonomis (-

) terlalu mementingkan efisiensi, sehingga pendekatan ini 

mengabaikan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam 

alokasi lingkungan dan sumber daya alam (3)pendekatan 

teknologis. Pendekatan teknologis dalam pengelolaan 

lingkungan bekerja untuk mengoptimalkan proses 

eksploitasi dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya. 

Perkembangan teknologi juga memungkinkan 

dimanfaatkannya sumber-sumber alam lain yang selama ini 

terabaikan dan memungkinkan dicapainya proses dan hasil 

produksi yang lebih bersih memungkinkan daur ulang 

sumber daya alam lingkungan. Kelemahannya adalah: (-

)untuk mencapai efisiensi ekonomi cenderung mengabaikan 

nilai-nilai lingkungan yang tidak terukur serta prinsip-

prinsip keadilan dan persamaan (-)tidak meratanya 

penguasaan teknologi antara bangsa, kelompok masyarakat 

yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan 

ketidakadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber 

daya alam (-)ketergantungan pada negara lain dapat 

menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan, hanya yang 
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memiliki modal yang dapat memanfaatkan teknologi (-

)penyalahgunaan teknologi oleh sekelompok bangsa dan 

masyarakat (-)ketergantungan hanya pada kelompok ahli 

yang mengarah pada penyalahgunaan teknologi (-)ada 

kecenderungan munculnya kultur yang terlalu 

mengagungkan teknologi dan melihat teknologi sebagai 

segala sumber pemecahan persoalan lingkungan dan 

peradaban manusia (4)pendekatan sosio-kultural. 

Pendekatan sosio-kultural menekankan pada perlunya 

memahami aspek-aspek dan kultur masyarakat lokal dalam 

mengelola lingkungan. Pendekatan ini memiliki kepekaan 

dan keragaman sistem sosial dan kultural di berbagai 

belahan dunia yang dalam banyak hal telah berhasil 

menunjukkan model-model pengelolaan lingkungan yang 

berkelanjutan. Pendekatan sosio-kultural memfokuskan pada 

perbedaan sistem sosial dan kultur akan ikut mempengaruhi 

bentuk-bentuk masyarakat dalam memandang dan 

memanfaatkan  lingkungan serta sumber daya alam. 

Pendekatan ini menjadi penting pada negara-negara 

berkembang, karena masih ditemukan bentuk-bentuk 

pengelolaan lingkungan secara lokal oleh sekelompok 

masyarakat (-)pendekatan sosio-politis. Pendekatan ini 

dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan pemikiran 
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tentang beraneka ragamya kelompok-kelompok kepentingan 

dalam pengelolaan lingkungan yang memiliki persepsi dan 

rencana yang berbeda terhadap lingkungannya. Pendekatan 

ini menyadari pluralitas sistem sosio-politis sebagai 

komponen utama lingkungan serta implikasinya bagi proses-

proses perubahan dan pengelolaan lingkungan. Pada 

pendekatan ini, konflik merupakan sesuatu yang ada dalam 

setiap proses perubahan lingkungan, sehingga upaya-upaya 

pengelolaan lingkungan harus pula diarahkan juga untuk 

memanajemen konflik tersebut, khususnya untuk 

mendapatkan solusi yang menguntungkan semua pihak, 

dimana konsep politik ekologi semakin sering dibicarakan 

dan karena  konsep ini memungkinkan kita untuk memahami 

lebih jauh proses sebab akibat perubahan lingkungan, 

khususnya yang menyangkut keterlibatan stake holders 

dalam proses tersebut. Ada tiga aspek utama yang terlibat 

dalam pendekatan sosio-politis ini: (-)sistem mikro, yaitu 

dinamika internal masyarakat atau komunitas (-)sistem 

makro, yaitu sistem pengorganisasian kekuasaan oleh negara 

termasuk sistem hukum, asas negara, kelembagaan  negara (-

)dinamika interaksi antara sistem mikro dan makro, yaitu 

bagimana hubungan antara masyarakat atau komunitas dan 

negara berlangsung.  
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Pembangunan sikap dan perilaku yang bertanggung 

jawab terhadap lingkungan dapat dilakukan sejak usia dini 

dengan melibatkan tiga ranah, yaitu (1)kognitif (2)afektif 

(3)psikomotor. Sehubungan dengan upaya dalam 

pengelolaan lingkungan, strategi dan pendekatan merupakan 

pilihan yang diambil sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi. Pendekatan sosio kultural dapat dilakukan melalui 

pendekatan pendidikan lingkungan hidup melalui 

pendekatan monolitik dan pendekatan integratif.  

Pendekatan monolitik adalah pendekatan yang 

didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata ajaran 

merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan 

mempunyai tujuan tertentu dalam sebuah kesatuan sistem, 

yang berdiri sendiri dalam kurikulum dan mempunyai tujuan 

tertentu dalam kesatuan yang utuh.  Pendekatan monolitik 

ini dapat ditempuh dengan dua cara: (1)membangun disiplin 

seperti pengelolaan lingkungan hidup yang kedudukannya 

dalam kurikulum sama dengan mata pelajaran lainnya 

(2)membangun suatu paket pendidikan lingkungan hidup 

yang merupakan pelajaran yang berdiri sendiri dengan 

kurikulum yang tersendiri pula.  

Kelebihan dari pendekatan monolitik adalah: (-)mata 

pelajaran yang berdiri sendiri (-)persiapan mengajar lebih 
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mudah dan bahan-bahannya dapat diketahui dari silabus (-

)pengetahuan yang diperoleh siswa akan lebih sintesis (-

)waktu yang disediakan dapat secara khusus, pencapaian 

tujuan bisa lebih aktif (-)evaluasi belajar bisa lebih jelas dan 

mudah. Sedangkan kelemahan dari pendekatan monolitik 

 sebagai berikut: (-)perlu dibuat silabus sebagai mata 

pelajaran yang berdiri sendiri sejajar dengan mata pelajaran 

lain (-)perlu menambah tenaga pengajar yang mempunyai 

spesialisasi dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (-

)kemungkinan menambah beban belajar siswa dari mata 

pelajaran yang ada sekarang dalam kurikulum. 

Sedangkan pendekatan integratif adalah pendekatan yang 

didasarkan pemaduan mata pelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup dengan mata pelajaran lain. Pendekatan 

ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: (1)membangun 

suatu unit atau seri pokok bahasan yang disiapkan untuk 

dipadukan kedalam mata pelajaran tertentu (2)membangun 

suatu program inti yang bertitik tolak dari suatu mata 

pelajaran tertentu. Pada endekatan integratif dengan 

membangun paket pendidikan lingkungan hidup ke dalam 

berbagai mata pelajaran. Pengintegrasian ini tercermin 

dalam empat tingkatan: (1)integrasi dalam kurikulum 

(2)integrasi dalam satuan pelajaran yang didasarkan pada 
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integrasi (3)integrasi dalam pembelajaran (4)integrasi dalam 

penilaian dan evaluasi, baik formatif maupun submatif.  

Kelebihan dari pendekatan integratif adalah: (-)tidak 

perlu menambah tenaga kerja pengajar khusus dibidang 

Pendidikan Lingkungan Hidup (-)makin banyak guru mata 

pelajaran lain yang terlibat sehingga siswa memperoleh 

bahan yang lebih banyak. Sedangkan kelemahan dari 

pendekatan integratif adalah: (-)perlu adanya penataran guru 

untuk pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup yang 

dipadukan (-)perlu mengubah silabus dan jam pelajaran 

yang telah ada (-)timbul kesulitan proses untuk memadukan 

Pendidikan Lingkungan Hidup dengan pelajaran lain (-

)kemungkinan tenggelamnya program Pendidikan 

Lingkungan Hidup ke dalam mata pelajaran lain dan 

sebaliknya (-)keterbatasan waktu yang tersedia dapat 

menghambat tercapainya tujuan dengan baik (-)evaluasi 

perlu cara khusus karena adanya dua tujuan dalam satu 

kegiatan pembelajaran. Agar ini berhasil maka perlu 

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: (-)perpaduan 

harus dilakukan secara tepat agar pengetahuan mata 

pelajaran yang dijadikan perpaduan tidak mengalami 

perubahan susunan (-)susunan pengetahuan yang jadi 

perpaduan berdasarkan kurikulum yang ada pada sistem 
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persekolahan yang sedang berlaku (-)mata pelajaran induk 

yang dipilih sebagai wadah perpaduan memiliki daya serap 

yang cukup. Adapun mata pelajaran yang utama sebagai 

wadah perpaduan adalah Pendidikan Agama, Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS), Pendidikan Jasmani  dan Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Kedua model pendekataan dalam pendidikan lingkungan 

hidup ini  dapat dilakukan, tetapi untuk model pendekatan 

integratif lebih cocok untuk dilakukan  pada pendidikan 

formal untuk jenjang tingkat Sekolah Dasar sampai jenjang 

Sekolah Menengah Atas, karena pada pendekatan integratif 

ini pendidikan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke 

dalam beberapa mata pelajaran ini tidak diharuskan untuk 

menambah jam pejaran di sekolah, sehingga pelaksanaannya 

lebih efisien dan efektif, serta tidak menambah beban 

kurikulum di sekolah. Implikasi dari pelaksanaan 

pendekatan integratif ini disekolah adalah banyak guru 

berbagai bidang studi harus menambah pengetahuan 

sehubungan denga pemberian materi pelajaran dalam 

pendidikan lingkungan hidup yang akan disampaikan kepada 

siswa. Keterlibatan guru dalam penintegrasian materi 

mengenai lingkungan hidup yang bersifat up to date menjadi 
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suatu keharusan, karena transformasi pengetahuan 

lingkungan akan menjadi lebih cepat tersebar ke peserta 

didik. Dalam melaksanakan pendekatan integrarif ini pun 

gur juga dituntut untuk mempelajari matriks pelajaran 

tentang pengelolaan lingkungan yang telah diintegrasikan ke 

dalam bidang studi, dimana guru harus mempelajari materi 

ajar dari berbagai sumber pembelajaran, guru juga harus 

mampu membuat dan menciptakan alat penilaian dan 

evaluasi, serta medida pembelajaran yang terintegrasi 

dengan bidang studinya.  

 

E. Simpulan 

Manusia hidup bersama unsur lingkungan yang lain, 

yaitu segala sesuat yang ada di alam berupa komponen 

biotik dan abiotik, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia seringkali 

lupa, bahwa ekosistem memiliki caranya sendiri untuk 

mencapai keseimbangan. Jika manusia tidak memahami 

bagaimana sistem dalam ekosistem itu bekerja, maka suatu 

waktu nanti pada akhirnya ekosistem tidak dapat lagi 

menanggung ketidakseimbangan, yang akan berakhir pada 

munculnya berbagai bencana alam yang sebenarnya 

merupakan puncak akumulasi dari perilaku manusia. Hal ini 
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perlu diantisipasi seawal mungkin, agar manusia mengetahui 

peraturan yang harus dipatuhi dalam hubungannya 

berinteraksi dengan ekosistem. Implikasi dari berbagai hal 

tersebut adalah pentingnya pendidikan lingkungan hidup 

diberikan di pendidikan formal. 

Pendidikan lingkungan hidup tidak hanya memberikan 

pengetahuan tentang lingkungan hidup saja, melainkan juga 

meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan 

kepeduliannya dengan kondisi lingkungan. Melalui 

pendidikan lingkungan hidup individu akan dapat 

memahami pentingnya lingkungan, dan bagaimana 

keterkaitan lingkungan dengan masalah ekonomi, sosial, 

budaya, serta pembangunan. Sehingga pendidikan 

lingkungan hidup ini adalah upaya untuk menggiring 

individu ke arah perubahan gaya hidup dan perilaku yang 

ramah lingkungan, sehingga individu diarahkan untuk 

mengembangkan pemahaman dan motivasi serta 

keterampilan yang diwarnai dengan kepedulian terhadap 

penggunaan dan konservasi sumber dalam alam dan 

lingkungan secara wajar dan tidak berlebihan. Penyampaian 

materi dalam Pendidikan lingkungan hidup dapat melalui 

pendekatan monolitik dan pendekatan integratif.  
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F. Latihan 

a. Studi Kasus 

1. Pendidikan Lingkungan Hidup memiliki dua pendekatan, 

yaitu: pendekatan monolitik dan pendekatan integratif. 

Jelaskan kelemahan kedua pendekatan ini, beri masing-

masing contoh. Dari dua pendekatan ini, manakah yang 

cocok untuk diterapkan didalam kurikulum 13. 

2. Buku Silent Spring yang  ditulis oleh Rachel Carlson 

telah menghentakkan dunia pada tahun 1970-an untuk 

memberikan perhatian yang lebih pada aspek lingkungan 

hidup. Jelaskan dari sudut substansi buku tersebut, aspek 

apa saja yang berkaitan secara langsung dan tidak 

langsung dengan perikehidupan manusia. 

3. Pemahaman lingkungan yang diberikan sejak dini di 

pendidikan formal diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang mendalam melalui internalisasi kepada 

peserta didik, sehingga pada akhirnya dapat 

menghasilkan warga negara yang mempunyai perilaku 

yang rasional dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan hidupnya. Jelaskan bagaimana 

menginternalisasi aspek Pendidikan Lingkungan Hidup 

dalam mata pelajaran Matematika yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari.  
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4. Reklamasi pantai utara Pulau Jawa mengalami pro dan 

kontra dalam pelaksanaannya. Jelaskan dari sudut 

pandang sosio-politis, apa alasan pro dan kontra dalam 

pelaksanaan reklamasi pantai tersebut. 

5. Pendidikan Lingkungan Hidup adalah suatu proses untuk 

membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan 

peduli terhadap lingkungan keseluruhan dan segala 

permasalahan yang berkaitan denganya, dan masyarakat 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

tingkah laku, motivasi serta komitmen bekerja baik. 

Jelaskan dengan contoh cara untuk mencapai tujuan dari 

Pendidikan Lingkungan Hidup pada Pendidikan formal 

di jenjang Sekolah Menengah Atas. 

 

b. Esai 

1. Jelaskan kelebihan pendekatan integratif pada 

Pendidikan Lingkungan Hidup. Beri contoh. 

2. Jelaskan aspek psikomotorik dalam Pendidikan 

Lingkungan Hidup pada jenjang Sekolah Dasar. Beri 

contoh. 

3. Jelaskan secara singkat isi buku dari Silent Spring 

yang dikarang oleh Rachel Carlson. 
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4. Jelaskan strategi pengelolaan lingkungan hidup 

melalui pendekatan sosio-kultural. Beri contoh 

5. Jelaskan, manakah yang lebih tepat untuk diterapkan 

di jenjang Pendidikan Dasar di Indonesia dari dua 

pendekatan Pendidikan Lingkungan Hidup. Beri 

alasan. 

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit 

Minamata. Sebutkan ciri-ciri orang yang menderita 

penyakit tersebut. 

7. Jelaskan aspek afektif dalam Pendidikan Lingkungan 

Hidup. Beri contoh. 

8. Jelaskan pendekatan sosio-politis berkenaan dengan 

kasus kebakaran hutan di Kalimantan. 

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ”Pendidikan 

Lingkungan Hidup bersifat indisipliner”. Beri 

contoh. 

10. Jelaskan alasan ekologis dengan ditetapkannya Hari 

Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni. 

 

c. Pilihan Sebab Akibat 

Pilihlah salah satu jawaban  (A,B,C,D,E) apabila: 

A. pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki 

hubungan sebab akibat 
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B. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak memiliki 

hubungan sebab akibat 

C. pernyataan benar, alasan salah 

D. pernyataan salah, alasan benar 

E. pernyataan salah, alasan salah 

 

1. Pendidikan Lingkungan Hidup bersifat holistik  SEBAB 

Pendidikan Lingkungan Hidup melibatkan banyak 

bidang ilmu pengetahuan. 

2. Pendekatan monolitik dalam Pendidikan Lingkungan 

Hidup dapat diterapkan pada jenjang Perguruan Tinggi.  

SEBAB Pendekatan monolitik memiliki Mata Kuliah 

khusus yang hanya membahas tentang materi lingkungan 

hidup saja. 

3. Penyakit Minamata berkaitan dengan melemahnya 

fungsi otot pada manusia.  SEBAB  Penyakit Minamata 

pertama kali ditemukan di Jepang. 

4. Pendekatan sosio-kultural berkaitan erat dengan adat-

istiadat suatu kelompok masyarakat.  SEBAB  

Pendekatan sosio-kultural berkaitan dengan kearifan 

lokal suatu masyarakat. 

5. Pendidikan Lingkungan Hidup memiliki visi diantaranya 

membentuk manusia yang memiliki kepekaaan dan 

kesadaran terhadap sumber daya alam dan lingkungan 
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hidup.  SEBAB Pendidikan Lingkungan Hidup diberikan 

melalui pendidikan formal saja. 

6. Pendekatan ekonomis dalam strategi pengelolaan 

lingkungan hidup berkaitan dengan kelangkaan sumber 

daya alam yang kian meningkat.  SEBAB  Pendekatan 

ekonomis selalu berkaitan dengan untung dan rugi bagi 

populasi manusia untuk suatu pengelolaan sumber daya 

alam  tertentu. 

7. Pendekatan monolitik dalam Pendidikan Lingkungan 

Hidup diantaranya adalah membuat suatu paket 

pendidikan lingkungan hidup yang merupakan pelajaran 

yang berdiri sendiri.  SEBAB  Pendekatan monolitik 

dalam Pendidikan Lingkungan Hidup memiliki 

kurikulum yang tersendiri pula. 

8. Sistem mikro dalam pendekatan sosio-politis melibatkan 

penduduk setempat.  SEBAB  Sistem mikro berkaitan 

dengan dinamika internal masyarakat atau komunitas 

tertentu. 

9. Pendekatan teknologis dalam pengelolaan lingkungan 

bekerja untuk mengoptimalkan proses eksploitasi dan 

pemanfaatan lingkungan dan sumber daya.  SEBAB  

Pendekatan teknologis lebih efektif jika pengelolaan 
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sumber daya alam dan lingkungan menggunakan 

teknologi ramah lingkungan. 

10. Pendidikan Lingkungan Hidup, termasuk membangunan 

sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dapat dilakukan sejak usia dini.  SEBAB  

Pendidikan Lingkungan Hidup pasti  melibatkan tiga 

ranah, yaitu (1)kognitif (2)afektif (3)psikomotor. 
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BAB 4. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  

DAN EKOTURISME 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Mengkritisi ekoturisme dan pendidikan lingkungan 

2. Menelaah dampak ekoturisme bagi ekologi dan konservasi 

alam 

3. Menelaah dampak ekoturisme bagi ekonomi 

4. Menelaah dampak ekoturisme bagi sosial budaya 

 

A. Pendahuluan 

Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya energi 

turut mendukung kelangsungan kehidupan manusia, akan 

cenderung  terus meningkat baik kualitas, kuantitas, dan 

jenisnya; termasuk juga kebutuhan non primer.  Manusia 

merupakan unsur dari lingkungan hidup dan sangat 

tergantung kepada lingkungan hidupnya, manusia juga dapat 

mengubah suatu lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan 

ekses positif maupun negatif dengan interaksi yang 

multikompleks.  

Turisme merupakan modal bagi suatu pembangunan 

negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, yang 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, apabila 

pengelolaannya dilakukan dengan baik. Namun terkadang 

kegiatan turisme ini menimbulkan berbagai problem seperti 
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kerusakan lingkungan, yang tentu saja akan berdampak pula 

bagi keberlanjutan di lingkungan lokasi turisme; yang pada 

akhirnya akan berimbas pada deteriorasi lingkungan hidup 

sekitarnya.  

Indonesia terdiri dari 14.572 pulau besar dan kecil. 

Banyak kepulauan yang memiliki keindahan dan keunikan 

wilayahnya masing-masing. Selain itu Indonesia juga 

memiliki letak strategis, yaitu berupa posisi silang dunia 

yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan 

berada di belahan bumi tropis serta beriklim tropis, sehingga 

hanya memiliki dua musim. Iklim tropis dengan paparan 

curah hujan dan sinar matahari rata-rata sepanjang tahun, 

menyebabkan keanekaragaman spesiesnya tinggi, baik flora 

maupun fauna; demikian pula halnya dengan 

kebudayaannya. Turisme di Indonesia layak diberdayakan 

dan dikembangkan, karena selain dapat menambah devisa 

negara, juga turut memberdayakan masyarakat lokal di 

tempat destinasi turisme. Turis yang datang ke Indonesia, 

tidak hanya dari dalam negeri (turis lokal), melainkan juga 

dari luar negeri (turis internasional), untuk menyaksikan 

keelokan dan keeksoktikan wilayah Indonesia dengan 

masyarakatnya yang multietnik dan multikultural.  Turisme 

merupakan suatu industri yang keberlanjutannya sangat 
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ditentukan oleh baik dan buruknya suatu  lingkungan di 

daerah turisme tersebut, termasuk juga mutu lingkungan di 

lokasi turisme. Ada banyak faktor yang memberikan 

pengaruh, baik positif maupun negatif terhadap 

keberlangsungan daerah turisme, seperti: pendapatan 

tambahan, perluasan area, pembelajaran lingkungan, 

pencemaran lingkungan, vandalisme, sampah, serta sikap 

dan perilaku masyarakat di lokasi turisme. Suatu  

lingkungan turisme akan berbanding lurus dengan 

perkembangan lokasi turismenya. Semakin berkembang 

lingkungan turismenya, maka  akan semakin berkembang 

pula lokasi turismenya. 

Berbagai lokasi turisme di Jakarta, Depok, Bogor, 

Tangerang, Bekasi, seperti gambar berikut ini: 
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B. Ekoturisme dan pendidikan lingkungan 

Lingkungan hidup yang berada di lokasi turisme 

berkaitan dengan aktivitas dan perilaku manusia yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya yang 

ada di lokasi turisme tersebut. Perilaku manusia di lokasi 

turisme seringkali menimbulkan perusakan lokasi turisme 

dan masalah di lingkungan lokasi turisme, yang dapat juga 

disebabkan oleh tidak terintegrasinya aspek-aspek dalam 

kegiatan ekoturisme. Saat ini dibutuhkan aktivitas turisme 

yang berbasiskan alam sekitar dengan mengikutsertakan  

aspeknya pada  pendidikan lingkungan dan interpretasi 

terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan 
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pengelolaan kelestarian ekologis. Ekoturisme merupakan 

bagian dari aktivitas turisme yang  berkelanjutan dan 

bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. 

Pengelolaan lokasi turisme harus diimbangi dengan 

pendidikan lingkungan secara terpadu dan menyeluruh, agar 

berbagai aktivitas, kegiatan, dan pemanfaatan sumber daya 

alam dan jasa-jasa sumber lingkungan dilakukan secara 

menyeluruh dan komprehensif dalam rangka untuk 

mencapai hasil pembangunan yang optimal dan 

berkelanjutan. Pendidikan lingkungan sebenarnya sudah 

dilakukan berkaitan dengan kegiatan ekoturisme, tetapi 

dalam pelaksanaannya belum terintegrasi dengan baik. 

Sikap masyarakatpun positif terhadap kegiatan turisme 

di daerahnya, karena dapat memberikan dampak positif 

terhadap ekonomi masyarakat lokal yang dijadikan lokasi 

utama kegiatan turisme, namun begitu masyarakat lokal 

perlu beradaptasi dengan berbagai kegiatan turisme di 

daerahnya dengan  penerapan konsep keberlanjutan 

lingkungan, sehingga perlu adanya pendidikan dan pelatihan 

khusus bagi masyarakat sekitar lokasi turisme, agar dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat 

mendukung keberjalanan ekoturisme ini. Masyarakat lokal 

dapat mendukung kegiatan ekoturisme, yang akan 
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meningkatkan taraf perekonomiannya sebaiknya ditopang 

oleh pendidikan dan pelatihan khusus yang terencana, 

sehingga masyarakat lokal  dapat beradaptasi dengan 

indikator lingkungan dan berbagai kriteria etika lingkungan 

terkait dengan aktivitas keturisme-an yang akan berdampak 

rendah terhadap lingkungan, sehingga terpelihara spesies 

dan habitatnya serta akomodasi yang ramah lingkungan. 

Ekoturisme yang berkelanjutan memiliki hubungan timbal 

balik dengan masyarakat adat lokal, sehingga membangun 

ekoturisme berkelanjutan di suatu lokasi turisme 

berdasarkan pada masyarakat lokal yang ikut pula dalam 

melestarikan budaya lokal dan keanekaragaman hayatinya, 

serta potensi turismenya. Ekoturisme tidak hanya berkaitan 

dengan faktor ekonomi dan ekosistem semata, melainkan 

juga dengan potensi keunikan budaya-budaya lokal di setiap 

lokasi turisme. 

Ekoturisme tidak saja melakukan eksplorasi dan 

eksploitasi  alam, melainkan juga menggunakan jasa alam 

dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, 

fisik, dan psikologis dari turis. Pengembangan ekoturisme di 

dalam suatu kawasan dapat menjamin keutuhan dan 

kelestarian ekosistem. Ekoturisme ini merupakan turisme 

yang berbasis pada alam dengan menyertakan aspek 
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pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami serta 

budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian 

ekologinya. Ekoturisme ini  berkaitan dengan konservasi 

lingkungan, yang  bermula dari keprihatinan terhadap 

kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan turisme. 

Ekoturisme merupakan langkah jitu dalam rangka  

melindungi dan mempertahankan keaslian ekosistem suatu 

daerah wisata, serta  meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat.  

Peran masyarakat lokal dalam pengembangan 

ekoturisme sangatlah besar, selain dapat meningkatkan taraf 

perekonomian masyarakat setempat, juga berbagai 

kemudahan-kemudahan yang didapat seperti: akses ke dalam 

kawasan turisme, perijinan pengelolaan dan pengolahan 

lahan yang sudah dikuasai masyarakat lokal, serta 

melibatkan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan 

jasa ekoturisme. Pada pemanfaatan areal alam untuk 

ekoturisme mempergunakan pendekatan pelestarian dan 

pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan 

menekankan pada “pelestarian” dibanding pemanfaatan. 

Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan pada 

keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu 
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mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan 

kesejahteraannya.  

 Pendidikan lingkungan merupakan suatu langkah nyata 

advokasi untuk menanggulangi krisis dari lingkungan, 

dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam secara alami secara berkelanjutan dan teratur baik 

sumber daya hayati dan non hayati dengan melindungi 

proses-proses ekologis dalam sistem penyangga kehidupan 

dan juga pengawetan keanekaragaman hayati. Selain itu 

pendidikan lingkungan juga erat kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendidikan 

lingkungan ini   bertujuan agar masyarakat memiliki 

kesadaran dan kepedulian terhadap konservasi sumberdaya 

alam dan segala permasalahannya yang memiliki 

pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk 

ikut mencari alternatif solusi, khususnya yang berkaitan 

dengan daerah wisata.  

 

C. Dampak ekoturisme bagi konservasi alam 

Ekoturisme adalah bentuk perjalanan wisata ke areal 

alami yang dilakukan untuk konservasi lingkungan dan 

melestarikan, serta mensejahterakan penduduk setempat. 

Ekoturisme mengandung konsep wisata yang berkelanjutan 
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yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan 

manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah 

setempat. Ekoturisme tidak hanya mengandalkan 

kenaturalan saja, tetapi juga pengaturan dan pembenahan 

sarana dan prasarana yang ada di lokasi wisata yang 

mengacu pada keberlanjutan lingkungan. 

Kelestarian alam  termasuk aspek ekologi yang perlu 

mendapat perhatian dalam kegiatan pariwisata. 

Mempertahankan daya dukung suatu lingkungan secara 

kuantitas dan kualitas dari gangguan dan kerusakan akibat 

ulah manusia  dapat ikut menopang secara berkelanjutan dan 

membuat keadaan dalam keadaan seimbang (equibrium), 

sehingga ketersediaan sumber daya alam bagi anggota 

ekosistem lainnya, termasuk manusia tetap terjaga. 

Kelestarian alam yang mengabaikan daya dukung dan daya 

tampung suatu ekosistem serta aplikasi teknologi yang tidak 

ramah lingkungan akan menurunkan kualitas dan kuantitas 

lingkungannya.  

Keindahan alam termasuk aspek ekologi yang 

merupakan unsur esensial dalam kepariwisataan, seperti 

bentang alam. Bentang alam ini ada yang bersifat alamiah 
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dan ada yang bersifat non alamiah (sangat dipengaruhi oleh 

berbagai aktivitas manusia). Biasanya wisatawan yang 

berasal dari kota pada waktu tertentu ingin menikmati 

bentang alam yang sifatnya alamiah. Faktor keindahan alam 

ini rentan terhadap kerusakan, dimana keindahan alam ini 

erat hubungannya dengan nilai estetika. Kerusakan 

keindahan alam itu sebenarnya dapat dihindari, jika dalam 

perencanaan pengembangan obyek wisata itu disadari bahwa 

yang dijual dari obyek wisata, diantaranya keindahan alam. 

Selain itu, ada juga kegiatan manusia yang merusak ekologi, 

misalnya: vandalisme atau coretan-coretan pada tugu, candi, 

pohon, dan lain sebagainya. Aspek ekologi lainnya yang 

memiliki dampak adalah pencemaran. Tingginya intensitas 

wisatawan ke lokasi wisata akan berbanding lurus dengan 

tingginya tingkat pencemaran, karena semakin banyak 

sampah yang diproduksi dan perilaku wisatawan yang tidak 

peduli lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. 

Pencemaran tentu saja berdampak negatif bagi 

pengembangan pariwisata.  

 

D. Dampak ekoturisme bagi ekonomi 

Ekoturisme juga berdampak kepada faktor ekonomi, 

dimana ekoturisme adalah bentuk perjalanan wisata ke areal 
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alami yang dilakukan untuk konservasi lingkungan dan 

melestarikan, serta mensejahterakan penduduk setempat. 

Ekoturisme yang mengandung konsep wisata yang 

berkelanjutan, bertujuan untuk mendukung upaya-upaya 

pelestarian lingkungan (alam dan budaha), dan  

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, 

sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat 

dan pemerintah daerah setempat. Agar ekonomi masyarakat 

bisa berkembang secara optimal, maka pemukiman 

diarahkan menuju konsep ekoturimse, sehingga budaya lokal 

masyarakat memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini berarti 

ekoturisme tidak hanya mengandalkan kenaturaln saja, 

melainkan juga pengaturan dan pembenahan sarana dan 

prasaran yang ada di lokasi wisata yang mengacu pada 

keberlanjutan suatu kawasan. 

Ekoturisme merupakan suatu langkah tepat untuk 

melindungi dan mempertahankan keaslian ekosistem suatu 

daerah wisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat. Peran masyarakat lokal dalam pengembangan 

ekoturisme sangat besar, selain dapat meningkatkan taraf 

perekonomian masyarakat, juga berbagai kemudahan-

kemudahan yang didapat seperti: akses ke dalam kawasan 

wisata, perijinan mengelola dan mengolah lahan yang sudah 
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dikuasai masyarakat lokal, serta melibatkan dalam kegiatan 

pengelolaan dan pemanfaatan jasa ekoturisme. Ekoturisme 

merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jaawab 

terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian 

lingkungan. 

Masyarakat lokal  dapat mendukung kegiatan 

ekoturisme, yang akan meningkatkan taraf perekonmiannya 

ditopang oleh pendidikan dan pelatihan khusus yang 

terencana, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi 

dengan berbagai kriteria etika lingkungan terkait dengan 

ektivitas kepariwisataan yang berdampak rendah terhadap 

lingkungan, sehingga terpelihara spesies dan habitatnya serta 

akomodasi yang ramah lingkungan. 

 

E. Dampak ekoturisme bagi sosial budaya 

Dampak ekoturisme lainnya adalah pada aspek sosial 

budaya, dimana manusia selalu mengembangkan dan 

membentuk kelompok sosial. Kehidupan bersama ini 

menimbulkan kebutuhan akan tatanan yang mewujudkan 

lingkungan sosial. Dalam tatanan sosial ini meliputi 

pengaturan hak dan kewajiban warga, sarana integrasi, 

sarana pengingat, dan pengendalian. Selain itu dalam tatanan 

sosial juga menghasilkan pola-pola interaksi yang 
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berkembang atas dasar hak dan kewajiban yang 

mewujudkan struktur sosial yang selanjutnya akan 

menghasilkan lingkungan sosial yang mengharuskan 

manusia untuk beradaptasi melalui sosialisasi demi 

kelangsungan hidupnya.  

Dalam lingkungan sosial manusia berada dalam 

hubungan dengan mansuai lain, sebagai sesama anggota 

suatu masyarakat, sistem kebudyaan, dan  melalui pranata 

sosial dan perangkat lainnya di lingkungan sosial ini manusia 

mengembangkan pandangan hidup, ideologi, perangkat nilai 

serta berbagai hasil pemikiran. Oleh sebab itu lingkungan 

sosial turut menentukan peranan dan arah pembangunan 

lingkungan buatan dan lingkungan alam. Kelangsungan 

hidup yang berkepanjangan dalam satu lingkungan hidup 

sosial, memberikan pengalaman hidup dan terbentuknya 

pola-pola perilaku dan nilai-nilai hidup yang dipertahankan 

sebagai sistem sosial dan budaya.  

Masyarakat lokal akan merasa memiliki dan peduli 

terhadap kawasan ekoturisme apabila mendapatkan 

keuntungan  finansial, baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang dapat dimaksimalkan peranannya melalui 

pemberdayaan kapasitas lokal, termasuk dalam hal 

pengelolaannya.  
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Masyarakat sekitar lokasi turisme memiliki peran dan 

tanggung jawab besar dalam mengelola dan 

mengembangkan suatu wilayah objek turisme, agar nilai jual 

kawasan turisme tersebut meningkat dan diminati turis. Oleh 

sebab itu masyarakat lokal harus bekerja sama dengan 

pengelola dan stakeholder secara positif. Selain itu perilaku 

sosial budaya dari masyarakat juga berpengaruh terhadap 

keberlanjutan dan pengelolaan kawasan turisme, sehingga 

memiliki dampak langsung bagi masyarakat lokal. 

 

F. Dampak ekoturisme bagi sosial budaya 

Banyak wisatawan yang datang di lokasi wisata berasal 

dari tempat yang jauh, bahkan ada yang dari mancanegara, 

dan ada pula wisatawan dari kota datang ke pedesaan. Para 

wisatawan ini tentu saja memiliki latar kebudayaan yang 

berbeda-beda dari kebudayaan penduduk lokal (setempat) 

lokasi wisata. Hal ini membuat intensnya interaksi sosial 

antara wisatawan dan penduduk lokal, yang dapat bersifat 

positif ataupun negatif.  

Ekoturisme mengarahkan agar kegiatan turis lebih ramah 

lingkungan dan tidak bersifat destruktif, intruktif, polutan, 

dan eksploitatif terhadap budaya turisme lokal yang 

merupakan salah satu intisari bagi pengembangan turisme. 
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Ekoturisme harus mampu mengangkat harkat dan martabat 

masyarakat lokal yang umumnya memiliki posisi tawar yang 

lebih rendah, sehingga menempatkan masyarakat lokal 

sebagai bagian pelaku dalam pengembangan suatu kawasan 

turisme sehingga memiliki peran lebih besar untuk terlibat 

langsung dan turut serta dalam pengambilan keputusan. 

 

G. Simpulan 

Lingkungan hidup dapat melintasi semua sektor, 

termasuk sektor turisme. Turisme merupakan suatu industri 

yang keberlanjutannya ditentukan oleh baik-buruknya 

lingkungan di lokasi turisme tersebut. Turisme akan 

berkembang berbanding lurus  dengan mutu peningkatan 

suatu lingkungan. Setiap daerah turisme memiliki keunikan 

dan kekhasan masing-masing mengenai lingkungan 

hidupnya, yang harus diperhatikan, dijaga dan dipelihara 

sesuai peruntukkannya. Hal ini akan berpengaruh bagi 

keseimbangan sub-sub sistem lainnya dalam ekosistem 

lokasi turisme tersebut. 

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan mengandung 

sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan 

turisme.  Banyak pulau-pulau di Indonesia yang menjadi 

tujuan turisme dari turis lokal maupun mancanegara,  dan 
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memiliki potensi besar dalam meningkatkan devisa negara. 

Permasalahannya, potensi yang ada tersebut belum 

dimanfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan kurang 

terintegrasinya berbagai komponen  yang memang 

dibutuhkan dalam kegiatan turisme. Turisme juga 

merupakan suatu industri yang ditentukan oleh eksistensi 

kualitas lingkungan hidupnya. Turisme dapat berkembang 

baik,  dengan dukungan  kualitas lingkungan hidup yang 

maksimal.  Pengembangan turisme ini dapat mendukung 

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. 

Turisme tidak hanya sekedar melakukan aktivitas kunjungan 

pengamatan dan observasi saja, melainkan juga aktivitas 

konservasi lingkungan.  

Turisme merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan 

secara temporer dan tidak permanen,  dari tempat tinggal 

semula ke daerah tujuan turisme dengan alasan untuk 

menghabiskan waktu liburan atau waktu senggang dalam 

rangka mencari penyegaran ataupun hiburan, untuk 

menghilangkan stres akibat kegiatan rutinitas seperti 

bekerja, atau sekedar meluangkan penat sejenak. Melalui 

aktivitas turisme ini, membuat tubuh  dan otak dimanjakan 

untuk menjadi fresh kembali. Orang yang berturisme (turis) 

melakukan perjalanan ke lokasi wisata pasti memerlukan 
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berbagai kebutuhan hidup seperti: makan, minum, tempat 

penginapan, transportasi, dan lain sebagainya. Turisme tidak 

saja hanya menikmati keindahan alam setempat, tetapi juga 

mengamati, mengobservasi, mengenali dan mempelajari 

keunikan dari  keseharian penduduk dan budayanya yang 

berada di sekitar lokasi turisme; yang merupakan juga dari  

sebagian daya tarik dari berbagai obyek turisme yang dicari 

turis. Pengembangan turisme tidak saja berkaitan dengan 

berkaitan dengan pemeliharaan dengan lingkungan hidup 

lokasi turisme setempat, melainkan juga turut menghormati 

budaya masyarakat setempat pula.  

Pengembangan turisme ini erat kaitannya dengan mutu 

suatu lingkungan  daerah yang sensitif terhadap kerusakan 

lingkungan. Peningkatan kegiatan wisata berbanding lurus 

dengan kerusakan lingkungan, seperti: pencemaran 

lingkungan, kerusakan pemandangan, vandalisme, atau sikap 

penduduk yang tidak ramah. Untuk mengatasi berbagai 

kerusakan lingkungan tersebut, dilakukanlah berbagai cara, 

yang tidak hanya bersifat teknis semata melainkan juga 

dengan upaya dan usaha yang bersifat edukatif dan 

persuasif, agar kegiatan turisme memiliki efek jangka 

panjang yang positif. 
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Ekoturisme merupakan kegiatan wisata yang 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal 

dan pelestarian lingkungan, sehingga perlu diintegrasikan 

nilai-nilainya dalam pendidikan lingkungan. Pengelolaan 

daerah wisata harus diimbangi dengan pendidikan 

lingkungan secara terpadu,  agar kegiatan pemanfaatan 

sumber daya alam dan jasa-jasa sumber lingkungan 

dilakukan secara menyeluruh  untuk mencapai hasil 

pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Pendidikan 

lingkungan dapat diberikan secara formal maupun informal. 

Pendidikan konservasi lingkungan berperan penting dalam 

menanamkan nilai-nilai positif dan memeprkuat nilai-nilai 

yang ada, serta mengembangkan ketrampilan terkait dengan 

kegiatan ekoturisme serta  pemeliharaan lingkungannya. 

 

F. Latihan  

a. Studi Kasus 

1. Suatu kawasan turisme mengalami suksesi primer akibat 

tsunami. Berikan analisis komprehensif  ditinjau dari 

aspek ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan kelembagaan 

untuk mengatasi hal tersebut. 

2. Hutan mangrove merupakan destinasi untuk ekoturisme. 

Jelaskan faktor-faktor apa saja (internal dan eksternal) 
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yang dapat mengurangi potensi ekoturime dari hutan 

mangrove tersebut. Buatlah suatu analisis konsep 

ekoturisme sebagai strategi konservasi dari hutan 

mangrove tersebut. 

3. Manusia membutuhkan lingkungan, demikian pula 

sebaliknya. Jelaskan bagaimana peran masyarakat, peran 

pemerintah, dan peran organisasi kemasyarakatan dalam 

proses peletarian Kawasan turisme, Beri contoh yang 

mensinergikan antara satu aspek dengan aspek lainnya. 

4. Jelaskan justifikasi pembangunan suatu lahan alami 

menjadi kawasan turisme komersil. Jelaskan upaya yang 

dapat dilakukan dalam mengatasi dampak langsung dan 

tidak langsung akibat dibangunnya kawasan turisme 

komersil tersebut secara ekologi, ekonomi, sosial 

budaya, dan politik. 

5. Jelaskan hubungan antara persepsi, pengetahuan, dan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan 

turisme. Jelaskan bagaimana ekoturisme melalui 

pendekatan sosio-politis untuk mengatasi tingkat 

partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengelolaan 

kawasan turisme. Beri contoh. 
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b. Esai 

1. Jelaskan perbedaan ekoturisme dan pariwisata 

berkelanjutan. 

2. Jelaskan hubungan antara dampak sosial budaya dengan 

perilaku masyarakat lokal di lokasi wisata. 

3. Jelaskan dampak positif dan negatif bagi aspek ekologi 

akibat ekoturisme. 

4. Jelaskan dengan contoh pendidikan lingkungan yang 

mendukung ekoturisme 

5. Jelaskan dampak vandalisme bagi aspek ekologi di lokasi 

wisata. 

6. Jelaskan, kenapa Indonesia potensial dalam 

pengembangan pariwisata ? 

7. Sebukan faktor-faktor terjadinya perubahan sosial budaya 

pada masyarakat lokal akibat kegiatan pariwisata. 

8. Jelaskan tujuan pendidikan lingkungan bagi wisatawan. 

9. Jelaskan hubungan pendidikan lingkungan informal 

dengan perilaku masyarakat lokal di lokasi wisata. Beri 

contoh. 

10.Jelaskan, bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi 

pendapatan masyarakat lokal yang menjadi destinasi 

wisatawan. Beri contoh. 
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c. Pilihan Sebab Akibat 

Pilihlah salah satu jawaban  (A,B,C,D,E) apabila: 

A. pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki 

hubungan sebab akibat 

B. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak memiliki 

hubungan sebab akibat 

C. pernyataan benar, alasan salah 

D. pernyataan salah, alasan benar 

E. pernyataan salah, alasan salah 

 

1. Indonesia memiliki potensi berbagai daerah turisme. 

SEBAB  Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. 

2. Kegiatan turisme pasti menimbulkan kerusakan 

lingkungan.  SEBAB  Kegiatan turisme selalu berdampak 

negatif terhadap lingkungan. 

3. Ekoturisme mengandung unsur pendidikan lingkungan.  

SEBAB  Ekoturisme memiliki unsur edukasi terhadap 

lingkungan. 

4. Pendidikan lingkungan dapat dilakukan secara informal.  

SEBAB  Pendidikan lingkungan terdiri dari pendidikan 

lingkungan formal dan pendidikan lingkungan informal. 

5. Pencemaran lingkungan dapat merusak keindahan alam 

lokasi wisata.  SEBAB  Pencemaran lingkungan bersifat 

merusak habitat lokasi turisme. 

6. Turisme berhubungan erat dengan kualitas lingkungan.  

SEBAB  Turisme merupakan home industri. 
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7. Konservasi lingkungan, diantaranya kegiatan ekoturisme.  

SEBAB  Konservasi lingkungan, contohnya reklamasi 

pantai. 

8. Turisme bertujuan untuk rekreasi.  SEBAB  Turisme 

bertujuan untuk mencari nafkah. 

9. Ekoturisme merupakan bagian dari turisme.  SEBAB  

Ekoturisme merupakan turisme berkelanjutan. 

10.Ekoturisme dapat meningkatkan kesejahteraaan 

masyarakat lokal.  SEBAB  Ekoturisme memberikan 

manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. 
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