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Tinjauan Mata Kuliah 
  

ebagai calon lulusan Magister Studi Lingkungan, Anda harus memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang materi yang ada pada modul ini 

mulai dari pengertian pembangunan, isu-isu lingkungan dari tingkat nasional 

dan regional sebagai dampak dari pembangunan dan fenomena alam, faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan 

upaya pengelolaan lingkungan pada pemerintahan dan masa era otonomi 

daerah. Anda juga harus memahami bagaimana dampak dari ketidakerataan 

pembangunan nasional, timbulnya kemiskinan tidak hanya berdampak 

terhadap kesejahteraan, namun juga terhadap lingkungan. Daya beli yang 

rendah telah menyebabkan tekanan atas sumber daya yang tidak terawasi. 

Oleh karenanya, Anda juga perlu memahami bagaimana menekan 

kemiskinan yang ada secara arif dan bijaksana. Salah satunya melalui 

pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya dan lingkungannya. Melalui pendekatan yang komprehensif, 

serta pendekatan konsep tentang pembangunan berkelanjutan yang dijelaskan 

pada modul ini, diharapkan Anda dapat menarik benang merah yang jelas 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ilmu dasar yang 

tengah ditekuni. 

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan 

materi yang ada pada modul ini, Anda diharapkan banyak mencari dari 

berbagai sumber lain yang relevan. Adapun susunan materi dari modul-

modul dari mata kuliah ini sebagai berikut. 

Modul 1, berjudul Pembangunan untuk Mempercepat Pertumbuhan 

Ekonomi. Pada modul ini, Anda diperkenalkan dengan 

pengertian dan teori pembangunan berdasarkan ahli-ahli 

ekonomi, unsur-unsur pokok dalam pembangunan, 

pembangunan pada tingkat regional dan nasional, indikator 

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan 

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Kegiatan 

Belajar 2, Anda diperkenalkan dengan pengertian pertumbuhan 

ekonomi berdasarkan ahli-ahli ekonomi, aspek-aspek yang dikaji 

dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada 

tingkat regional dan nasional, dan produk domestik bruto pada 

tingkat regional dan nasional. 
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Modul 2, berjudul Isu Lingkungan Hidup Nasional, Regional dan Global. 

Pada modul ini, Anda akan dijelaskan tentang pemilahan isu 

lingkungan secara lokal/daerah, nasional, regional, dan global 

lebih dikarenakan tingkat dampak permasalahan yang terjadi dan 

tingkat perhatian yang dibutuhkan, bukan karena isu lingkungan 

persoalan lokasi semata. Anda diperkenalkan dengan pendekatan 

analisis, prinsip, dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. 

Modul 3, berjudul Kebijakan Otonomi Daerah: Pembangunan dan 

Kerusakan Lingkungan.  Pada modul ini, Anda akan dijelaskan 

enam ihal iterkait dengan kebijakan otonomi daerah  

diantaranya:,pembangunan idan kerusakan lingkungan; 

pembangunan berwawasan lingkungan, kebijakan otonomi 

daerah dalam pembangunan; desentralisasi pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup; desentralisasi dan kerusakan 

lingkungan, dan model kebijakan lingkungan berbasis ekosistem. 

Modul 4, berjudul Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan. Pada modul 

ini, Anda akan dijelaskan tentang isu kemiskinan dan 

hubungannya dengan degradasi lingkungan. Isu ini cukup sentral 

dalam telaah pembangunan dan ekonomi lingkungan. Pada 

Kegiatan Belajar 1, Anda akan mempelajari karakteristik dan 

ukuran kemiskinan. Dijelaskan tentang konsep, pengertian, dan 

indikator kemiskinan. Pada Kegiatan Belajar 2, Anda akan 

mempelajari tentang strategi pengentasan kemiskinan ramah 

lingkungan. Aspek yang akan dibahas mengenai strategi 

pengentasan kemiskinan dengan teori pembangunan klasik serta 

pendekatan baru yang berorientasi pada pembangunan 

berkelanjutan dengan berpihak pada orang miskin (pro-poor 

growth), ekonomi inklusif, dan green economy.  

Modul 5, berjudul Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal Dalam 

Menjaga Kelestarian Alam. Modul ini dibagi dalam tiga 

Kegiatan Belajar. Pada Kegiatan Belajar 1, Anda diperkenalkan 

dengan konsep dan pengertian pemberdayaan, strategi 

pemberdayaan, pengertian masyarakat, dan partisipasi 

masyarakat. Pada Kegiatan Belajar 2, Anda diperkenalkan 

dengan konsep pengelolaan berbasis masyarakat, pengertian 

kearifan lokal, perilaku manusia terhadap lingkungan, contoh-

contoh kearifan lokal dalam kelompok masyarakat, dan 

tantangan kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan.  

Modul 6, berjudul Pembangunan Berkelanjutan dan Perkembangannya. 

Modul 6 terbagi dalam tiga kegiatan belajar yang membahas 

tentang konsep dasar yang perlu dipahami karena isu 

pembangunan berkelanjutan merupakan isu dan kesepakatan 
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global yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan baik di pusat maupun di daerah penjelasan 

mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan 

perkembangannya. Pembangunan berkelanjutan yang dibahas 

dalam modul ini dibagi ke dalam: pembangunan berkelanjutan;  

perkembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia; 

indikator pembangunan berkelanjutan; instrumen pengelolaan 

lingkungan; kajian lingkungan hidup strategis.  
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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 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. 


