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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Kelembagaan Lingkungan (MLSK5102) berisi konsep, teori 
dan aplikasi dari kelembagaan lingkungan yang dapat dikaji dari 

berbagai perspektif dan aspek baik kebijakan maupun implementasi guna 
menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan dalam pembangunan nasional. 
Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis  fungsi dan peranan kelembagaan 
lingkungan di Indonesia, baik formal, informal, nonformal dalam mengelola 
lingkungan secara berkelanjutan.  

Peran kelembagaan lingkungan sangat  krusial dalam menyelesaikan 
masalah lingkungan yang  kompleks. Mata kuliah ini dapat memberikan 
kontribusi dalam meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir dari praktik 
analisis  berbagai masalah sosial dan lingkungan dengan acuan kebijakan dan 
praktik baik dalam  pembangunan lingkungan yang relevan dengan  
kelembagaan lingkungan di Indonesia.  

Hasil yang diharapkan sebagai capaian pembelajaran  dari  mata kuliah 
Kelembagaan Lingkungan ini, Anda dapat menganalisis tentang pentingnya 
peranan kelembagaan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang 
berkelanjutan. Secara lebih khusus lagi, Anda dapat menjelaskan  dan 
menganalisis tentang hal-hal berikut: 
1. Stakeholders dan Kelembagaan Lingkungan. 
2. Interaksi Manusia dengan Lingkungan. 
3. Akses Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan. 
4. Peranan Berbagai Pihak dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia. 
5. Optimalisasi Kelembagaan Lingkungan dalam Mendukung Tercapainya 

Kualitas Penduduk. 
6. Peran Kelembagaan dalam Mengatasi Masalah Lingkungan. 
7. Penyelesaian Masalah Lingkungan dan Pembangunan. 
8. Peran Strategis Kelembagaan Lingkungan dalam Mendukung 

Tercapainya SDGs dan Bonus Demografi. 

Untuk mencapai kompetensi tersebut, mata kuliah ini dibagi menjadi 
Sembilan (9) modul. Satu modul terdiri atas beberapa kegiatan belajar (KB). 
Sistematika buku materi pokok (BMP) secara lengkap sebagai berikut:  
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Modul 1 Modul 1 berjudul Teori dan Konsep Kelembagaan Lingkungan. 
Pada modul ini akan dijelaskan tentang kelembagaan lingkungan 
dalam berbagai konsep dan kebijakan, macam-macam 
kelembagaan lingkungan, peran dan fungsi kelembagaan 
lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan. 
 

Modul 2 Modul 2 berjudul Stakeholders dan Kelembagaan Lingkungan. 
Pada modul ini akan dijelaskan tentang  stakeholders dalam 
kelembagaan lingkungan dan penerapan konsep dan nilai – nilai 
lingkungan. 
 

Modul 3 Modul 3 berjudul Interaksi Manusia dengan Lingkungan. Pada 
modul ini akan dijelaskan tentang interaksi manusia dan 
lingkungan, peran penting manusia dalam pelestarian 
lingkungan, pendidikan sebagai aspek penting dalam 
kelembagaan lingkungan, faktor yang mempengaruhi manusia 
dalam mendukung lingkungan, pendidikan lingkungan dan 
perubahan manusia seutuhnya. 
 

Modul 4 Modul 4 berjudul Akses Masyarakat terhadap Pengelolaan 
Lingkungan. Pada modul ini akan dijelaskan tentang hak–hak 
masyarakat terhadap lingkungan, kewajiban masyarakat dalam 
pelestarian lingkungan, konflik lingkungan:  
penyebab dan solusinya, peran kearifan lokal dalam  
pelestarian lingkungan. 
 

Modul 5 Modul 5 berjudul Peranan Berbagai Pihak dalam Mewujudkan 
SDGs di Indonesia.  Pada modul ini akan dijelaskan tentang 
konsep SDGs, penerapan SDGs di Indonesia. 
 

Modul 6 Modul 6 berjudul Optimalisasi Kelembagaan Lingkungan dalam 
Mendukung Tercapainya Kualitas Penduduk. Pada modul ini 
akan dijelaskan tentang dampak kependudukan terhadap 
lingkungan, kualitas pendidikan sebagai target dari 
kelembagaan lingkungan hidup, pendidikan formal dan non 
formal untuk meningkatkan kualitas penduduk, peran 
kelembagaan lingkungan untuk mendukung penduduk 
antargenerasi X, Y dan Z. 
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Modul 7 Modul 7 berjudul Peran Kelembagaan dalam Mengatasi 
Masalah Lingkungan. Pada modul ini akan dijelaskan tentang 
peran kelembagaan dalam mengatasi masalah lingkungan, 
penanggulangan pencemaran air, udara dan kerusakan hutan, 
penanganan masalah lingkungan dari berbagai perspektif, 
tanggung jawab berbagai pihak dalam mengatasi krisis 
lingkungan. 
 

Modul 8 Modul 8 berjudul Penyelesaian Masalah Lingkungan dan 
Pembangunan. Pada modul ini akan dijelaskan tentang masalah 
kelembagaan lingkungan di era revolusi industri 4.0, solusi 
terkait dengan masalah kelembagaan lingkungan, kasus dampak 
pembangunan terhadap kualitas lingkungan, tiga pilar yang 
berperan dalam penanganan masalah lingkungan dan 
pembangunan. 
 

Modul 9 Modul 9 berjudul Peran Strategis Kelembagaan Lingkungan 
dalam Mendukung Tercapainya SDGs dan Bonus Demografi. 
Pada modul ini akan dijelaskan tentang hubungan kelembagaan 
lingkungan dengan SDGs, peran strategis kelembagaan 
lingkungan, masalah dan tantangan bonus demografi, solusi 
mencapai target SDGs dan bonus demografi di Indonesia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

PETA KOMPETENSI  
KELEMBAGAAN LINGKUNGAN/MLSK5102/3 SKS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xv 
 

Untuk lebih memudahkan Anda mempelajari setiap modul dalam mata 
kuliah ini, Anda disarankan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini: 
1. Mempelajari setiap modul dengan baik dan penuh perhatian dengan 

membacanya secara berulang kali. 
2. Membuat catatan rangkuman terhadap konsep dan informasi penting 

dalam setiap modul. 
3. Mengerjakan dengan seksama setiap kegiatan latihan, tes formatif dan 

petunjuk lainnya dalam setiap modul serta mengevaluasi hasil belajar 
Anda sendiri dengan mencocokkannya pada kunci jawaban yang ada di 
bagian akhir setiap modul. 

4. Mencatat permasalahan yang belum Anda mengerti atau kuasai di dalam 
modul dan mendiskusikannya dengan rekan, kelompok belajar atau tutor 
pada kegiatan tutorial tatap muka ataupun lewat tutorial online. 

 


