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BAB I. PENDAHULUAN 

 

Program Studi S2 Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNS berdiri dan diselenggarakan 

berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 161/Dikti/Kep/1998 tanggal 3 Juni 1998. Kurikulum yang 

digunakan pertama kali dibuat dengan mengacu pada SK Mendiknas  No. 056/U/1994, 

namun demikian dengan mengikuti perkembangan pengetahuan dalam era globalilasasi maka 

konsep kurikulum  pendidikan tinggi mengalami perubahan. Saat ini konsep kurikulum 

mengacu pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dan Standard Nasional Perguruan Tinggi 

(SNPT) berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) (Permenristek Dikti no. 

44/2015) yang mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran lulusan (CPL) (mutu), dan 

terdiri atas sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. 

Implementasi kurikulum Program Studi disesuaikan dengan KPT, sementara kurikulum lokal 

dikembangkan secara bertahap sesuai dengan arah pengembangan Program Studi dengan 

melakukan analisis kebutuhan dan keberadaan sumberdaya yang dimiliki. 

Berdasarkan analisis perkembangan pengetahuan dan keahlian serta kebutuhan pasar 

dan pemangku kepentingan maka profil lulusan program S2 Ilmu lingkungan dipersiapkan 

untuk mengembangkan ipteks melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, dan teruji (KKNI 

level 8), sehingga menjadi seorang pakar, peneliti, pengajar, problem solver, perencana, 

pengelola dan pengambil kebijakan dibidang lingkungan. Profil lulusan ini diharapkan selalu 

mengedepankan aspek pemeliharaan lingkungan berbasis keterlanjutan fungsi sumberdaya. 

Ketercapaian profil demikian memerlukan rumusan tentang Capaian Pembelajaran 

Lulusan yang mencerminkan sikap, keterampilan umum dan khusus serta penguasaan 

pengetahuan.   

CPL prodi S2 IL dirinci sebagai berikut : 1). Bertakwa kepada Tuhan YME, 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan senantiasa berprinsip 

pada etika lingkungan, 2). berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa, 3). bekerja sama 

dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, 4). 

menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, 

5). mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, 6). mampu mengambil 

keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data.  

Peraihan capaian pembelajaran lulusan dipersiapkan dengan menyusun kurikulum 

yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan 



pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Ketersediaan kurikulum 

berperan penting terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran. Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat 

unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran, 

dan sistem penilaian ketercapaian.  

Bahan kajian dirancang berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan 

dan berpedoman pada keluasan, kedalaman dan tingkat penguasaan yang harus diraih oleh 

peserta didik. Khususnya bagi program studi S2 Ilmu Lingkungan, bahan kajian bersumber 

dari aspek lingkungan abiotik, biotik dan culture serta didukung oleh prinsip etika lingkungan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan antar sesama makhluk ciptaan dan prinsip 

memelihara sumberdaya alam berdasarkan asas holistik (terpadu). Secara tegas disampaikan 

bahwa bahan kajian merupakan substansi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penekanan 

pada Ilmu Lingkungan sebagai aplikasi dari teori ekologi yakni mendalami makna interaksi 

antara makhluk hidup dan lingkungan.  

Kurikulum dirancang untuk mengakomodasi ketertarikan akademik dalam bidang 

Ilmu Lingkungan dan sesuai dengan KKNI maka seorang master ilmu lingkungan harus 

memiliki sikap dan keterampilan yang mencerminkan kepedulian terhadap alam sekitar dan 

mampu mengambil keputusan bijak dalam mengelola sumberdaya. Oleh karena itu untuk 

merealisasikan capaian pembelajaran lulusan perlu dibuat matrik antara bahan kajian dengan 

sikap, keterampilan umum dan khusus.  

Rancangan bahan kajian dan matrik antara bahan kajian dengan sikap, keterampilan 

umum dan khusus menjadi dasar menentukan mata kuliah dalam program studi. Konsep mata 

kuliah mengacu pada jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus diperoleh selama 

proses pembelajaran dan telah sesuai dengan SNPT yaitu sekurang-kurangnya 42 SKS.  Saat 

ini Program Studi S2 Ilmu Lingkungan menyediakan 33 SKS Mata Kuliah Wajib, 2 SKS 

Mata Kuliah Pilihan dan 10 SKS Tahapan Ujian. Dengan demikian, secara kumulatif, 

mahasiswa harus menyelesaikan 45 SKS untuk  mendapatkan gelar akademik Master Ilmu 

Lingkungan. 

Kurikulum Program Studi S2 Ilmu Lingkungan ditinjau secara periodik dengan 

upaya restrukturisasi dan pemantapan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. 

Peninjauan kurikulum tersebut didasarkan atas perkembangan yang terjadi baik 

perkembangan keilmuan, kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan, dan juga 

ketersediaan sumber daya manusia di Program Studi S2 Ilmu Lingkungan. Dalam kurun lima 



tahun terakhir, Program Studi S2 Ilmu Lingkungan telah melakukan dua kali peninjauan dan 

perubahan kurikulum, yang pertama dilakukan pada tahun 2014 dan yang terakhir dilakukan 

pada tahun 2016. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan ini adalah dosen 

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, pengelola Pascasarjana, mahasiswa, stakeholder 

dan tenaga kependidikan. Peninjauan yang pertama lebih didasarkan pada perkembangan 

ilmu dan kebutuhan masyarakat, sedangkan peninjauan kedua lebih dikarenakan kebijakan 

pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pendidikan tinggi Kementerian Ristek dan 

Pendidikan Tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II. ISI KURIKULUM 

 

A. Profil Lulusan Dan Standar Kompetensi Lulusan 

Tahap awal penyusunan kurikulum adalah penentuan profil lulusan, yaitu peran 

yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. 

Profil ini adalah tolok ukur keberhasilan capaian pembelajaran selama mengikuti proses 

belajar di Prodi S2 Ilmu Lingkungan. Penetapan profil memberikan jaminan pada lulusan 

untuk berperan aktif di masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan.  Berkaitan dengan profil 

lulusan tersebut, maka lulusan Program Studi S2 Ilmu Lingkungan diharapkan memiliki 

kompetensi keilmuan dan kepakaran utama dalam bidang lingkungan.  

Kompetensi ini terealisasi dalam kinerja (performance) sebagai nara sumber 

bidang ilmu lingkungan, dan juga sebagai ahli lingkungan yang dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat dalam berbagai permasalahan lingkungan. Selain itu, lulusan Program Studi S2 

Ilmu Lingkungan juga diharapkan memiliki keterampilan melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang lingkungan, serta mendesiminasikan hasil 

penelitian dan pengabdian tersebut dalam forum ilmiah berskala nasional atau internasional. 

Selanjutnya, lulusan juga diharapkan memiliki kompetensi lain berupa kepakaran dan 

keterampilan dalam penerapan ilmu lingkungan dalam berbagai bidang kehidupan atau 

sebaliknya penerapan bidang kehidupan dalam ilmu lingkungan yang dikuasai, misalnya 

penerapan ilmu komputer untuk ilmu lingkungan atau melihat bagaimana ilmu lingkungan 

dieksploitasi untuk media, atau bagaimana budaya dan lingkungan saling berpengaruh dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Gambaran tentang profil dan kompetensi yang harus dimiliki dijabarkan dalam tabel 1 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Profil Lulusan Dan Kompetensi S2 Ilmu Lingkungan 

 

PROFIL PRODI 

S2 ILMU 

LINGKUNGAN 

PENCIRI PROGRAM 

STUDI 

 

 

PENCIRI LEMBAGA/ INSTITUSI 

KOMPETENSI UTAMA 

(60%) 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG (32%) 

KOMPETENSI 

LAINNYA (8%) 

Peneliti, Pendidik, 

Tenaga Ahli, 

Pemimpin 

1. Mampu menerapkan 

perangkat keilmuan 

untuk menjelaskan 

fenomena Ilmu 

Lingkungan, 

 

 

2. Mampu berpikir kritis 

untuk mengembangkan 

pengetahuan dalam 

domain Pengelolaan 

Sumberdaya Air, 

Manajemen 

Sumberdaya, dan 

Kesehatan Lingkungan; 

 

3. Mampu menerapkan 

teori keilmuan dalam 

domain Pengelolaan 

sumberdaya air, 

Manajemen 

Sumberdaya, dan 

Kesehatan Lingkungan; 

 

1. Mampu 

memanfaatkan 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; 

 

 

 

2. Menguasai bidang 

keilmuan

lingkungan dalam 

domain Pengelolaan 

Sumberdaya air, 

Manajemen 

Sumberdaya, dan 

Kesehatan Lingkungan. 

 

3. Mampu 

mengkomunikasikan 

hasil analisis kepada 

masyarakat umum. 

1. Mampu 

mengembangkan 

potensi secara 

mandiri dalam 

kearifan lokal ke 

tingkat nasional/ 

international, 

2. Mampu 

mengembangkan 

jiwa keilmiahan 

dalam dunia 

pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Sebaran Mata Kuliah Prodi S2 Ilmu LIngkungan  

 

 

 

 

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah
(1)

  
Bobot 

SKS 

 SKS MK dalam 

Kurikulum 
Kelengkapan

(3)
 Unit/ Jur/ Fak 

Penyelenggara 
Inti

(2)
 Institusional Deskripsi Silabus SAP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

MATA KULIAH MATRIKULASI 

 

I ILM2101 PERUBAHAN IKLIM DAN MITIGASI DAMPAK* 2          Program Studi 

 ILM2102 KEBIJAKAN KLHS* 2          Program Studi 

 ILM2103 ISO SERI 14000, PROPER DAN CDM* 2          Program Studi 

 ILM2104 URGENSI UU DAN PP TENTANG LINGKUNGAN* 2          Program Studi 

MATA KULIAH WAJIB 

 

I ILP 1101 ILMU DAN ETIKA LINGKUNGAN 3          Program Studi 

 ILP 3325 EKONOMI LINGKUNGAN 3          Program Studi 

 ILP 2207 HUKUM LINGKUNGAN 2          Program Studi 

 ILP 1102 HIDROMETEOROLOGI DAN KLIMATOLOGI 

LINGKUNGAN 

3          Program Studi 

 ILP 1104 STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

LINGKUNGAN 

3          Program Studi 

 ILP 1106 PENGELOLAAN SDALAM DAN LINGKUNGAN 3          Program Studi 

MATA KULIAH WAJIB 

 

II ILP 5222 AMDAL DAN AUDIT LINGKUNGAN  3          Program Studi 

 ILP 5357 EKSPERIMENTASI DAN REKAYASA LINGKUNGAN  3          Program Studi 

 ILP 3315 SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN  3          Program Studi 

 
ILP 2209 

PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL DAN 

KERJASAMA INTERNASIONAL  
3 

         Program Studi 

 ILP 3317 MANAJEMEN LIMBAH  3          Program Studi 

 ILP 5358 KULIAH KERJA LAPANGAN 1          Program Studi 



Lanjutan Tabel 2. 

 

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNS menetapkan semua kegiatan kuliah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk 

mengerucut  pada kajian ilmu lingkungan umum. 

 

 

 

 

 

 

 

MATA KULIAH PEMINATAN 

 

II ILMN1701 PENGELOLAAN DAS 2           

ILMN1702 PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR 2           

ILMN1703 SOSIOLOGI LINGKUNGAN 2           

ILMN1704 KESEHATAN LINGKUNGAN 2           

TAHAPAN UJIAN 

 

III PST801 SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL 2       

PST801 SEMINAR KEMAJUAN RISET DAN NASKAH 

PUBLIKASI 

2       

PST801 SEMINAR HASIL RISET DAN KARYA  PUBLIKASI 3       

PST801 UJIAN TESIS 3       

     



B. Jabaran Bahan Kajian dalam Matakuliah 

Tabel  3.  Kaitan Dan Jabaran Bahan Kajian kedalam Matakuliah 

No.         NAMA MATA KULIAH SKS Pengetahuan Ilmu Lingkungan  Umum                                       Pengembangan pengelolaan riset 

1 PERUBAHAN IKLIM DAN MITIGASI DAMPAK* 2 √ √ 

2 KEBIJAKAN KLHS* 2 √ √ 

3 ISO SERI 14000, PROPER DAN CDM* 2 √ √ 

4 URGENSI UU DAN PP TENTANG LINGKUNGAN* 2 √ √ 

5 ILMU DAN ETIKA LINGKUNGAN 3 √ √ 

6 EKONOMI LINGKUNGAN 3 √ √ 

7 HUKUM LINGKUNGAN 2 √ √ 

8 HIDROMETEOROLOGI DAN KLIMATOLOGI 

LINGKUNGAN 

3 √ √ 

9 STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

LINGKUNGAN 

3 √ √ 

10 PENGELOLAAN SDALAM DAN LINGKUNGAN 3 √ √ 

11 AMDAL DAN AUDIT LINGKUNGAN  3 √ √ 

12 EKSPERIMENTASI DAN REKAYASA LINGKUNGAN  3 √ √ 

13 SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN  3 √ √ 

14 PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL DAN 

KERJASAMA INTERNASIONAL  
3 √ √ 

15 MANAJEMEN LIMBAH  3 √ √ 

16 KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

1 √ √ 

17 PENGELOLAAN DAS 2 √ √ 

18 PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR 2 √ √ 

19 SOSIOLOGI LINGKUNGAN 2 √ √ 

20 KESEHATAN LINGKUNGAN 2 √ √ 

21 SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL 2 √ √ 

22 SEMINAR KEMAJUAN RISET DAN NASKAH 

PUBLIKASI 

2 √ √ 

23 SEMINAR HASIL RISET DAN KARYA  PUBLIKASI 3 √ √ 

24 UJIAN TESIS 3 √ √ 



C. Jabaran Kompetensi kedalam Matakuliah 

Setelah Bahan Kajian dijabarkan ke dalam matakuliah-matakuliah, maka kompetensi lulusan 

yang telah ditetapkan harus diberikan secara komprehensif di dalam matakuliah yang 

ditetapkan dalam Kurikulum ini. Dalam satu matakuliah tidak hanya memberikan 

pengalaman untuk menguasai satu kompetensi saja, akan tetapi menurut porsi terbesarnya. 

Tabel 4 berikut menyajikan jabaran kompetensi utama, pendukung dan lain ke dalam 

matakuliah. 

Tabel  4. Jabaran MK menurut Kompetensi Utama, Pendukung dan Lain. 

NO NAMA MATAKULIAH SKS Utama  

(KU) 

Pendukung 

(KP) 

Lainnya  

(KL) 

1 PERUBAHAN IKLIM DAN MITIGASI DAMPAK* 2 √ √ √ 

2 KEBIJAKAN KLHS* 2 √ √ √ 

3 ISO SERI 14000, PROPER DAN CDM* 2 √ √ √ 

4 URGENSI UU DAN PP TENTANG LINGKUNGAN* 2 √ √ √ 

5 ILMU DAN ETIKA LINGKUNGAN 3 √ √ √ 

6 EKONOMI LINGKUNGAN 3 √ √ √ 

7 HUKUM LINGKUNGAN 2 √ √ √ 

8 HIDROMETEOROLOGI DAN KLIMATOLOGI 

LINGKUNGAN 

3 √ √ √ 

9 STATISTIK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

LINGKUNGAN 

3 √ √ √ 

10 PENGELOLAAN SDALAM DAN LINGKUNGAN 3 √ √ √ 

11 AMDAL DAN AUDIT LINGKUNGAN  3 √ √ √ 

12 EKSPERIMENTASI DAN REKAYASA LINGKUNGAN  3 √ √ √ 

13 SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN  3 √ √ √ 

14 PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL DAN 

KERJASAMA INTERNASIONAL  
3 √ √ √ 

15 MANAJEMEN LIMBAH  3 √ √ √ 

16 KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

1 √ √ √ 

17 PENGELOLAAN DAS 2 √ √ √ 

18 PENGELOAAN SUMBERDAYA AIR 2 √ √ √ 

19 SOSIOLOGI LINGKUNGAN 2 √ √ √ 

20 KESEHATAN LINGKUNGAN 2 √ √ √ 

21 SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL  2 √ √ √ 

22 SEMINAR KEMAJUAN RISET DAN NASKAH 

PUBLIKASI PPUBLIKASI PUBLIKASI 

2 √ √ √ 

23 SEMINAR HASIL RISET DAN KARYA PUBLIKASI 3 √ √ √ 

24 UJIAN TESIS 3 √ √ √ 

 

 

 

 

 

 

 



D. Diskripsi Setiap Mata Kuliah 

No. Mata Kuliah Kode SKS Deskripsi Mata Kuliah 

1 PERUBAHAN IKLIM 

DAN MITIGASI 

DAMPAK* 

ILM2101 2 Pemahaman tentang perubahan iklim diawali dengan pengertian 

unsur iklim dan mekanisme keterkaitan satu dan yang lain untuk 

mendalami dinamika iklim yang terjadi dan dampak dari 

dinamika tersebut pada berbagai aspek kehidupan. Dampak 
negatif dikendalikan melalui mitigasi secara terintegrasi sehingga 

manfaat sumberdaya dapat berkelanjutan. 

2 KEBIJAKAN KLHS* ILM2102 2 KLHS (Kajian Kebijakan Lingkungan Strategis) merupakan 

dokumen yang berisi tentang langkah-langkah terintegrasi dalam 
mengatasi dampak dari suatu rencana kegiatan atau program. 

Kebijakan rencana program seringkali memerlukan KLHS agar 

diketahui implikasi dampak penting dan bagaimana rincian 

kegiatan untuk mengatasinya. 

3 ISO SERI 14000, 

PROPER DAN CDM* 

ILM2103 2 Menyiapkan rekomendasi serta perencanaan strategis untuk 

mengembangkan standar lingkungan, meliputi ISO 14001:  

Environment Management System (EMS) – Spesifikasi dengan 
panduan penggunaan, ISO14004:  EMS – Pedoman Umum pada 

prinsip-prinsip, sistem dan pendukung teknis, • ISO 14005:  EMS 

– Panduan untuk fase implementasi dari EMS- Termasuk 

penggunaan evaluasi kinerja lingkungan. 

4 URGENSI UU DAN PP 

TENTANG 

LINGKUNGAN* 

ILM2104 2 Mata kuliah ini mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan 

perundang-undangan dan peraturan organik mengenai 

Lingkungan, mulai UUD 45 sampai Peraturan Daerah. Utamanya 

Umbrellan Act dalam mengatur Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yaitu UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No 27 

Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.  Dalam hal ini, usaha 

pelestarian fungsi lingkungan tidak hanya merupakan tanggung 

jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara 
pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah 

telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan 

sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat 

dalam bertindak untuk melestarikan fungsi lingkungan. 

Konstruksi Hukum berbagai peraturan di bidang Lingkungan dan 

hierarkhi peraturan perundang-undangan dibahas pula. Dalam 

mata kuliah ini dijelaskan landasan soiologis, filosofis dan yuridis 

dari berbagai peraturan dan PP dibidang Lingkungan. Mahasiswa 
diharapkan mampu mengintegrasikan dan mengimplementasikan 

ilmu dalam praktek di lapangan. 

5 ILMU DAN ETIKA 
LINGKUNGAN 

ILP 1101 3 Memberikan pengetahuan ekologi sebagai basis ilmu lingkungan 
agar dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah lingkungan 

menurut konsep etika lingkungan yaitu mengedepankan upaya 

pemeliharaan sumberdaya dan bersifat altruisme. Mengatasi 

masalah lingkungan yang bersifat intagible maupun tangible.  

6 EKONOMI 

LINGKUNGAN 

ILP 3325 3 Pengertian  ekonomi lingkungan; konsep dasar produksi komoditi 

sumber daya alam dan energi; kelangkaan sumber daya alam dan 

faktor pencegah kelangkaan, konservasi sumber daya alam; 

pengelolaan sumberdaya alam dan energi secara bertanggung 
jawab. Pengembangan konsep ekonomi dalam mengatasi masalah 

lingkungan. 

7 HUKUM 

LINGKUNGAN 

ILP 2207 2 Peraturan Perundangan yang membatasi pelaku perusakan 

lingkungan sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Penekanan 

materi pada Ekologi dan Ekosistem; Deklarasi Stokholm; 
menguraikan implikasi pasal-pasal hukum lingkungan hukum tata 

lingkungan; masalah; arah kebijakan pengelolaan lingkungan 

hidup dengan peraturan perundanganya dan penegakan 

hukumnya.  



8 HIDROMETEOROLOGI 
DAN KLIMATOLOGI 

LINGKUNGAN 

ILP 1102 3 Pengetahuan dasar tentang cuaca dan iklim serta unsur-unsur 
iklim. Penyebab penyimpangan unsur-unsur iklim, perubahan 

iklim yang disebabkan oleh polutan dalam atmosfer dan efek 

permukaan lahan serta pengaruh pembangunan terhadap gejala 
perubahan iklim.  

9 STATISTIK DAN 
METODOLOGI 

PENELITIAN 

LINGKUNGAN 

ILP 1104 3 Pengertian statistik untuk lingkungan; dasar penyajian data 
kualitatif dan kuantitatif serta analisis statistik; distribusi 

frekuensi, mean, median, modus dan perhitungan nilai tedensi 

sentral; standart deviasi; momen; skewness dan kurtosis; dasar 
teori probalitas, distribusi normal; regresi; korelasi; metode 

penelitian, parameter penelitian; sampling dan analisis 

penelitian;penyusunan rencana penelitian; latihan penelitian 

lingkungan dan penulisan laporan.  
 

10 PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA ALAM 

DAN LINGKUNGAN 

ILP 1106 3 Pengertian tentang konsep mengelola sumberdaya alam baik di 
wilayah regional maupun internasional. Pemahaman pemanfaatan 

sumberdaya sesuai dengan peruntukannya. Memuat pengertian 

manajemen sumberdaya, ruang lingkup pengelolaan, pendekatan 

pengelolaan, evaluasi pengelolaan berbasis pemeliharaan 
sumberdaya.  

11 AMDAL DAN AUDIT 

LINGKUNGAN 

ILP 5222 3 Membahas teori konsep, proses dan prosedur amdal, yang 

meliputi : pelingkupan, studi kerangka acuan, analisis mengenai 

dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana 

pemantauan lingkungan. Pembahasan Audit lingkungan, versi 
EEC Coil Regulation, No. 1836/93; versi ISO 14000; kepmen 

42/MENLH-/11/94 dan jenis-jenis Audit Lingkungan.  

 
12 EKSPERIMENTASI 

DAN REKAYASA 

LINGKUNGAN  

ILP 5357 3 Standard operasional laboratorium lingkungan, rancangan 
percobaan lingkungan, rekayasa lahan, rekayasa lingkungan 

perairan.   

13 SISTEM INFORMASI 
LINGKUNGAN  

ILP 3315 3 Pengetahuan tentang tata ruang dan lingkungan, pemahaman 
ekosistem beserta potensi-potensi secara spatial. Pewilayahan dan 

komposisi wilayah dalam pemanfaatan serta menjaga, memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan. 

14 PERUBAHAN 

LINGKUNGAN 

GLOBAL DAN 
KERJASAMA 

INTERNASIONAL 

ILP 2209 3 Pendalaman di bidang perubahan lingkungan global serta 

konvensi ditingkat internasional. Global warming, Climate 

change, Ozone depletion, mitigasi global warming, kerjasama 
internasional dalam bentuk clean mechanism development, Joint 

International dan Carbon Trading.  

 

15 MANAJEMEN LIMBAH  ILP 3317 3 Pengertian limbah; dampak limbah pada lingkungan; macam 

limbah (cair, padat, gas) teknik penanganan limbah (cara, fidik, 

kimia, biologis) beberapa cara untuk menurunkan toksisitas 
limbah industri. Pengertian toksikologi; sifat toksikan di air, udara 

dan tanah, absobrsi, distribusi dan eksresi toksikan; 

biotransformasi toksikan, factor-faktor yang memodifikasi efek 

toksik, pengertian limbah; macam-macam dampak limbah; 
pengertian pencemaran; macam-macam banyak pencemar dan 

dampaknya; asal bahan pencemar dan penyebarannya.  

 
16 KULIAH KERJA 

LAPANGAN 

 

ILP 5358 1 Aplikasi asas ilmu lingkungan di lapangan, pendekatan teori dan 

konsep lingkungan dalam mencari solusi penyelesaian masalah 

lingkungan. Penerapan teori dan konsep perlindungan lingkungan 

melalui problem solving.  

 
17 PENGELOLAAN 

DAERAH ALIRAN 

SUNGAI (DAS) 

ILMN1701 2 Pengetahuan tentang pengelolaan DAS, peran dan pemanfaatan 

hutan terhadap ekosistem DAS, konservasi sumberdaya lahan, 

dan perbaikan kualitas sumberdaya lahan 



18 PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR  

ILMN1702 2 Pengertian ekosistem perairan; hubungan timbal balik antara 
unsur hayati dan non hayati di dalam ekosistem perairan; daya  

dukung; daya lenting; dan purifikasi ekosistem perairan; 

perubahan-perubahan ekosistem perairan. Konsep dasar 
ekohidrologi, sumberdaya perairan lotik dan lentik. Valuasi 

sumberdaya perairan dan konsep konservasi sumberdaya perairan. 

19 SOSIOLOGI 

LINGKUNGAN 

ILMN1703 2 Aspek sosial terhadap penurunan fungsi sumber daya, interaksi 

sosial berbasis ekologi manusia, pendalaman langkah-langkah 
pemberdayaan, tingkat kepedulian invidu maupun masyarakat 

terhadap pemeliharaan sumberdaya 

20 KESEHATAN 

LINGKUNGAN 

ILMN1704 2 Mendalami ekologi kedokteran, pergeseran pola penyakit sebagai 

akibat perubahan lingkungan, kesehatan individu dan masyarakat, 
menilai gejala penyakit masa kini dan mendatang serta inovasi 

lingkungan 

21 SEMINAR DAN UJIAN 

PROPOSAL 

PST801 1 Peningkatan kemampuan penulisan karya ilmiah berdasarkan 

metode ilmiah, pendalaman aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik dalam karya ilmiah, tanggungjawab ilmiah 
terhadap rencana penelitian tesis 

22 SEMINAR KEMAJUAN 

RISET DAN NASKAH 

PUBLIKASI 

PST801 2 Pelaporan kemajuan tahapan penelitian tesis dan rancangan 

naskah publikasi dari sebagian penelitian tesis yang telah 

dirancang 

23 SEMINAR HASIL RISET 
DAN KARYA   

PUBLIKASI 

PST801 3 Bagian dari pemaparan hasil penelitian tesis secara keseluruhan 
dan karya publikasi yang digunakan sebagai kemampuan 

presentasi di kancah nasional atau internasional 

24 UJIAN TESIS PST801 3 Bentuk pertanggungjawaban dari seluruh proses akademik 

sebagai persyaratan untuk mencapai jenjang magister 

berdasarkan KKNI level 8 yaitu mengembangkan IPTEKS 
melalui riset inter/multi disiplin, inovatif dan teruji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III. PENUTUP 

Kurikulum yang berlaku di program studi mengacu pada KPT berbasis KKNI dengan 

ciri khas menentukan profile lulusan dan memasukkan empat elemen dasar menuju capaian 

pembelajaran lulusan. Bahan kajian dan matrik antara bahan kajian dengan sikap, 

keterampilan, pengetahuan menentukan mata kuliah yang harus diikuti peserta didik, yang 

setiap mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS meliputi 

kemampuan akhir (rumusan kemampuan di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik untuk 

mencapai kompetensi mata kuliah), bahan kajian berisi topik bahasan, bentuk 

pembelajaran (ceramah, diskusi, presentasi tugas), kriteria penilaian (unsur kemampuan 

yang dinilai), bobot nilai (sesuai dengan waktu yang digunakan untuk membahas).  

 Tugas bersama bagi para tenaga pendidik untuk menjadikan peserta didik tangguh, 

disiplin, cerdas, jujur, peduli, tanggung jawab, adil, berani, dan rendah hati. Hal itu dapat 

memberikan landasan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai sehingga para 

lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia internasional. Karena itu, kurikulum untuk 

membangun wawasan kemandirian dan kemampuan mengatasi permasalahan lingkungan 

tercermin dalam setiap mata kuliah di program studi S2 Ilmu Lingkungan. 

 

 


