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Kata Pengantar 
Study Guide ini disusun untuk memandu mahasiswa dalam mempersiapkan diri 

mengikuti perkuliahan mata kuliah Kesehatan Lingkungan dan mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Dalam matakulih ini akan dibahas aspek-aspek 

kesehatan lingkungan dan hubungannya dengan kesehatan masyarakat baik 

dalam skala local, nasional maupun internasional. Dalam study guide ini 

mahasiswa akan dipandu dalam hal material bacaan yang harus dipersiapkan, 

aktivitas mahasiswa selama di dalam sesi perkuliahan beserta panduan-panduan 

pertanyaan untuk mengevaluasi diri. Semoga Study Guide ini dapat bermanfaat. 

 

Pengampu Matakuliah 
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Deskripsi singkat mata kuliah 
Lingkungan memilki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia yang ada di 

dalamnya, oleh karena itu kondisi kesehatan lingkungan akan berpengaruh 

sangat kuat terhadap kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. 

Permasalahan lingkungan tidak hanya bersifat lokal, namun dapat pula berskala 

nasional maupun internasional yang akhirnya menuntut kebijakan yang lebih luas 

berlakunya untuk dapat mengupayakan perbaikan kondisi kesehatan lingkungan 

dan kesehatan masyarakat lintas daerah dan bahkan lintas negara. Dalam 

kenyataannya kondisi kesehatan lingkungan tidak hanya menjadi urusan dari 

sektor pembangunan fisik, namun juga berbagai stakeholder yang saling terkait 

member dampak pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, pandangan yang cukup 

luas terhadap semua sektor yang terlibat sangat diperlukan untuk mencapai 

keberhasilan suatu program dalam meningkatkan kulaitas lingkungan. Dalam 

mata kuliah ini akan didiskusikan bagaimana aspek-aspek lingkungan 

dipengaruhi dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia, serta upaya-upaya 

penanganan yang telah, akan dan sebaiknya dilakukan guna meminimasi 

dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat.  

Beban Kredit 
2 sks 

Prasyarat 
- 

Kompetensi 
Dengan pemahaman terhadap permasalahan lingkungan dan kaitannya dengan 

kesehatan masyarakat serta bagaimana peran stakeholder dalam permasalahan 

tersebut, mahasiswa akan mampu untuk menentukan upaya pemecahan 

permasalahan lingkungan yang tepat sasaran, berdampak luas dan 

berkelanjutan.  

Tujuan Instruksional 
1. Memahami hubungan kesehatan lingkungan dengan kesehatan 

masyarakat.   

2. Memahami prinsip ilmu toksikologi lingkungan dan prinsip epidemiologi 

lingkungan 

3. Menganalisis permasalahan lingkungan baik yang berdampak local, 

nasional maupun internasional  



 
STUDY GUIDE 

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 2 

4. Menganalisis permasalahan sanitasi dan keamanan pangan 

5. Menganalsis permasalahan upaya pengendalian vektor 

6. Menganalisis permasalahan pengelolaan sampah  

7. Menganalisis manajemen pengelolaan B3 dan permasalahannya 

8. Menganalisis permasalahan sanitasi dan penyediaan air bersih 

pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan 

Staf Pengajar  
1. Dr. Yenni Ciawi 

2. Dr. Yan Ramona 

3. I Nengah Sujaya, PhD. 

4. Ni Made Utami Dwipayanti, MBEnv. 

5. I Gede Herry Purnama, MIDEA 

6. N. Nuidja, MSc. 

Situasi Pembelajaran 
1. Kuliah 

2. Presentasi video 

3. Small Group Discussion 

4. Belajar Mandiri 

Penilaian 
1. Tugas 1 major essay (50%) 

2. Tugas 2 (25%) 

3. Tugas 3 (25%) 

Tugas Essay 
1. Major assignment: Individual essay untuk salah satu topic yang dapat 

dipilih dari daftar topic berikut: 

a. Sanitasi di Indonesia belum bisa dibanggakan. Untuk cakupan 

layanan air limbah domestik sebesar 51,9 persen penduduk pada 

2010, di kawasan Asia Indonesia cuma lebih baik dari Laos dan 

Timor Leste. Kondisi pengelolaan persampahan juga masih 

buram. Dari lebih 400 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah 

yang ada, kurang dari 10 yang sudah ramah lingkungan - 

umumnya menggunakan sanitary landfill. Sisanya masih 

menggunakan pembuangan terbuka (open dumping). Selama 

1970-1999, total investasi pemerintah pusat dan daerah untuk 

sanitasi hanya mencapai Rp200 per kapita per tahun. Angka ini 

memang meningkat selama 2000-2004 menjadi Rp2.000. Kita 

bersyukur lima tahun terakhir investasi per kapita sanitasi ini terus 
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ditingkatkan menjadi Rp5000 per tahun. Namun ini masih cukup 

jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai Rp47.000 

per kapita per tahun (studi Bappenas, 2008).  Angka investasi di 

atas memang baru yang berasal dari pemerintah, terutama 

pemerintah pusat. Padahal sanitasi seharusnya bukan hanya 

urusan pemerintah saja. Melihat data tersebut maka semua pihak 

perlu diajak untuk meningkatkan investasi sanitasinya. Seberapa 

jauh anda setuju (atau tidak setuju) terhadap pernyataan pada 

kalimat terakhir paragraph 2? 

b. Bagaimana ketidakpastian (uncertainty) mempengaruhi suatu 

proses analisis lingkungan? Sejauh mana hal itu dapat diatasi? 

c. Apakah metode pengelolaan sampah terpusat seperti sarbagita 

akan lebih baik diterapkan di kota-kota Indonesia dari pada 

pengelolaan wilayah berjenis IPST(MRF) seperti yang 

dikembangkan oleh masyarakat di lingkungannya (contoh: di 

kelurahan Sanur Kaja dan Ubung). Apa yang menjadi kendala 

mengapa kedua upaya tesebut berjalan sangat tersendat-sendat? 

d. Dunia international sudah mendiskusikan isu pemanasan global 

dalam pertemuan UNFCCC untuk sekian kali. Dan setiap Negara 

yang mengikutinya berupaya untuk menerapkan upaya-upaya 

mitigasi dan adaptasi. Sejauh mana menurut anda Indonesia dan 

Bali saat ini mengadopsi upaya tersebut. Menurut Anda apakah 

program yang diterapkan di Bali akan benar-benar dapat 

membuahkan hasil yang berdampak luas dan sutainable dan tidak 

hanya bersifat ceremonial dan slogan belaka? Bagaimana 

pemerintah propinsi Bali dan kabupaten menyikapinya dalam hal 

kebijakan yang ditetapkan? 

 

Tanggal pengumpulan : pada jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) 

Format Laporan 

1. Diketik di kertas A4. Font 11, 1.5 spasi 

2. Jumlah kata : 3500 kata 

3. Pustaka acuan dan sitasi menggunakan Harvard Style  

4. Jenis essay: critical review 

 

2. Tugas 2: Minor assignment 

Individual essay (1000 kata) untuk salah satu topic berikut:  

a. Sanitasi Makanan dan Minuman 

b. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kehidupan masnusia adalah adanya vector penyakit di lingkungan. 

Penyakit malaria, DBD, diare masih merupakan isu nasional 

akibat lingkungan termasuk akibat pembangunan (dam, 

bendungan, real estate dll). Berikan rekomendasi saudara untuk 
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pemecahan permasalahan vector tersebut (nyamuk, lalat, kecoak, 

tikus dll) di masa datang.  

 

3. Tugas 3: Minor Assignment  

Individual essay (1000 kata) untuk salah satu topic berikut:  

a. Apakah yang menjadi kendala pengawasan dan pelaksanaan 

peraturan yang terkait dengan penyehatan lingkungan di rumah 

sakit dan instansi pelayanan kesehatan lainnya. 

b. Sejauh mana penerapan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan 

dalam studi AMDAL di Bali? Sejauh mana tenaga ahli kesehatan 

masyarakat dalam penyusunan Amdal. 

c. Sejauh mana menurut anda program penyehatan lingkungan 

Dinas Kesehatan di Propinsi Bali telah meningkatkan cakupan 

sanitasi dasar dan air bersih di Bali dalam 5 tahun terakhir. 

Apakah anda setuju bahwa semua program itu tepat dan telah 

dilaksanakan dengan baik?  

 

Daftar Buku Acuan 
1. Metcalf & Eddy Inc (1991). Wastewater Engineering: Treatment, 

Disposal and Reuse. Third Edition. Mc Graw – Hill, Inc. New York.  

2. Peavy et al (1985), Environmental Engineering, McGraw-Hill 

3. Slamet J. (1995) Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University 

Press 

4. Tchobanoglous (19…) Solid Waste Management Handbook, McGraw-

Hill Inc., New York 

5. Jefry Peirce, Aarnee Vesilind, Ruth Weiner (1997) Environmental 

Pollution and Control, Science Dirrect 

6. Slamet J. (2005) Epidemiologi Lingkungan, Gajah Mada University 

Press Toksikologi Lingkungan 

7. Slamet J. (2005) Toksikologi Lingkungan, Gajah Mada University 

Press 

8. McMichael A, Haines A, Slooff R and Kovats S eds 1996 Climate 

Change and Human Health (Geneva: World Health Organization) 
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Jadwal Perkuliahan 
Sesi Topik PBM Pengajar 

Sesi 1 Pengantar Kesehatan 
Lingkungan dan Sustainable 
Development 

Lecture 
Small Group 
Discussion 

Dwipayanti 

Sesi 2 Toksikologi  dan Epidemiologi 
Lingkungan   

Lecture  
Small Group 
Discussion 

Dr. Made 
Gelgel 
Wirasuta,  

Sesi 3 Pencemaran Lingkungan (Isu 
Lokal, Nasional dan Global) 

Lecture  
Small Group 
Discussion 

Yenni C. 

Sesi 4 Pengendalian Pencemaran Lecture  
Small Group 
Discussion 

Herry C. 

Sesi 5 Climate Change and Human 
Health Impact 

Lecture  
Small Group 
Discussion 

Yenni C. 

Sesi 6  Sanitasi dan Keamanan 
Pangan 1 
 

Lecture 
Small Group 
Discussion 

N. Sujaya 

Sesi 7 Sanitasi dan Keamanan 
Pangan 2 

Lecture 
Small Group 
Discussion 

N. Sujaya 

Sesi 8 Pengendalian Vektor (issue dan 
perkiraan kedepan) 

Lecture  
Small Group 
Discussion 

N. Nuidja 

Sesi 9 Pengelolaan Sampah (issue 
and future trend) 

Lecture  
Small Group 
Discussion 

Yan Ramona 

Sesi 10 Pengelolaan Limbah B3 Lecture  
Small Group 
Discussion 

Yenni  C. 

Sesi 11 Manajemen dan Penilaian 
Resiko Lingkungan 

Lecture  
Small Group 
Discussion 

Herry 

Sesi 12 Sanitasi dan Air Bersih I Lecture  
Small Group 
Discussion 

Yanti 

Sesi 13 Sanitasi dan Air Bersih II Lecture  
Small Group 
Discussion 

Yanti  

Sesi 14 Presentasi Mahasiswa   
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Rencana Pembelajaran 

Sesi 1: Pengantar Kesehatan Lingkungan dan 

Sustainable Development 

Pengampu Matakuliah 

Utami Dwipayanti 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mendiskusikan Hubungan Lingkungan dan Kesehatan 

2. Menjelaskan Konsep Pembangunan Berkelanjutan  

3. Menjelaskan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

Ringkasan 

Aktivitas manusia terkadang sangat berdampak terhadap lingkungan dan 

sebaliknya pencemaran lingkungan akan berdampak pula pada aktivitas 

manusia. Dalam pertemuan ini akan didiskusikan bagaimana limbah dari 

kegiatan manusia berdampak pada lingkungan dan berdampak balik pada 

kesehatan.  

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca (sebelum sesi) 

1. Slamet J. (1995) Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University 

Press, Bab 1 

2. Dryzek (2000) Debating the Earth, chapter ? 

3. The Bruntland Report (1978)  

2. Browsing internet (pre sesi) 

1. Prinsip Sustainable Development 

2. Contoh bentuk penerapan atau upaya kearah Sustainable 

Development yang saat ini telah dikembangkan baik di Indonesia 

maupun dunia Internasional 

3. Kuliah pengantar 

4. Small Group Discussion 

1. Bagaimana Lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan manusia? 

Konsep apa saja yang ada dan sudah berkembang untuk 

menggambarkan hubungan tersebut? Dimana posisi kesehatan 

lingkungan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat 

2. Jadi apa saja yang tergolong ke dalam cakupan bahasan Kesehatan 

Lingkungan 
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3. Diskusi beberapa contoh kasus permasalahan lingkungan yang 

berdampak terhadap kesehatan khususnya sumber permasalahan, 

skala sumber, skala dampak, upaya penanganan, masalah 

terselesaikan atau tidak, berulang di tempat yang lain atau tidak? 

4. Jika lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan, apa yang 

saja yang menurut Saudara perlu dibenahi terkait dengan cara kita 

menangani kesehatan lingkungan di Indonesia? 

5. Sejauh mana Indonesia telah menerapkan prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan baik dalam kebijakan yang disusun maupun 

penerapannya. 

 

Evaluasi Diri 

1. Apa saja yang termasuk dalam bahasan kesehatan lingkungan 

2. Bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dapat membantu 

meningkatkan kesehatan lingkungan? 

 

 

Sesi 2: Toksikologi  dan Epidemiologi Lingkungan 

Pengampu Matakuliah 

Dr.rer.nat I Made Gelgel Wirasuta, S.Si, Apt, M.Si   

Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan penerapan toksikologi dalam bidang kesehatan lingkungan 

2. Mejelaskan penerapan epidemiologi dalam kesehatan lingkungan  

3. Memahami aspek-aspek penting dalam pengukuran paparan 

4. Memahami aspek-aspek penting dalam pengukuran efek  

Ringkasan 

Toksikologi dan epidemiologi adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan 

kesehatan lingkungan. Kedua ilmu ini sangat sering diterapkan dalam upaya 

penanganan permasalahan kesehatan lingkungan. Toksikologi lingkungan 

akan membantu ahli lingkungan untuk dapat mempelajari berbagai jenis 

polutan terkait dampaknya terhadap lingkungan dan makhluk hidup 

sedangkan epidemiologi akan membantu ahli lingkungan untuk menelusuri 

kejadian wabah yang diakibatkan oleh faktor lingkungan dan dengan 

demikian akan sangat membantu dalam upaya pencegahan, perencanaan 

penanggulangan wabah ataupun suatu dampak kesehatan lainnya di 

masyarakat.  
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Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca (sebelum sesi) 

 

2. Kuliah pengantar 

3. Small Group Discussion 

1. Diskusikan bagaimana tosikologi lingkungan membantu dalam 

menyelesaikan kasus-kasus kesehatan lingkungan 

2. Diskusikan bagaiman epidemiologi dapat membantu menyelesaikan 

kasus pencemaran, wabah, dll 

Evaluasi Diri 

1. Jelaskan fungsi ilmu toksikologi bagi ahli kesehatan lingkungan 

2. Jelaskan fungsi ilmu epidemiologi dalam upaya-upaya kesehatan 

lingkungan 

 

Sesi 3: Pencemaran Lingkungan (Isu Lokal, 

Nasional dan Global) 

Pengampu Matakuliah 

Dr. Yenni Ciawi 

TujuanPembelajaran  

1. ……………………. 

Ringkasan 

 

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1.  

2. Pre-class survey 

1.  

3. Kuliah pengantar 

4. Small Group exercise 
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5. Small group discussion (in class) 

1.  

Evaluasi Diri 

1.  
 

 

Sesi 4: Pengendalian Pencemaran 

Pengampu Matakuliah 

Herry Purnama 

Tujuan Pembelajaran  

1. Memahami  sumber pencemaran dan kerusakan baik terhadap tanah, air 

dan udara 

2. Menganalisis terjadinya pencemaran, menentukan faktor dominan 

penyebab terjadinya pencemaran dan implementasi teknologi 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

Ringkasan 

Aktifitas dan populasi manusia yang semakin meningkat menyebabkan 

peningkatan beban lingkungan akibat akumulasi buangan limbah yang 

terakumulasi menjadi polutan ke lingkungan biosfer. Oleh karena itu 

diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan utamamnya 

melalui implementasi teknologi pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

 

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1. Tewari, R (2005). Environmental engineering Solutions. In Agardy, F. 

& Nemerow, N. (Ed). Environmental Solutions [Electronic Version]. 

ScienceDirect 

2. Peirce, et al (1997). Environmental Polution and Control [Electronic 

Version], 4th edition. ScienceDirect. (Chapter 2) 

3. Other references will be distributed in class 

 

2. Pre-class activities 

1. Sesuaikan dengan rencana kunjungan lapangan  
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3. Kuliah Pengantar 

4. Small group discussion (in class) 

1. Diskusikan dalam kelompok, bagaimana peran stakeholder 

(pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, dll) dalam upaya 

pengendalian pencemaran di Bali? 

2. Diskusikan dalam kelompok, menurut pengamatan saudara, strategi 

apa yang paling tepat dilakukan untuk meningkatakan usaha 

pengendalian pencemaran di Bali ? 

Evaluasi Diri 

1.  

 

Sesi 5: Climate Change and Human Health Impact 

Pengampu Matakuliah 

Dr. Yenni Ciawi 

Tujuan Pembelajaran  

1. Memahami potensi dampak kesehatan akibat perubahan iklim baik 

dampak yang merupakan dampak traditional yang lebih intens maupun 

dampak baru yang muncul. 

2. Memahami bagaimana sebaiknya kebijakan ataupun program kesehatan 

untuk mengatisipasi hal ini di masa datang. 

Ringkasan 

Perubahan iklim merupakan issue yang sudah hagat didiskusikan lebih dari 

sepuluh tahun terakhir. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya perubahan 

iklim ini akan memiliki dampak terhadap kesehatan manusia. Dalam sesi ini 

akan di bahas apa saja kemungkinan dampak dan upaya apa saja yang telah 

dirumuskan berdasarkan pertemuan dunia dan yang dirumuskan oleh 

kementrian LH dan Kesehatan.  

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1. McMichael A, Haines A, Slooff R and Kovats S eds 1996 Climate 

Change and Human Health (Geneva: World Health Organization) 

2. Pre-class survey 

1. Internet Browsing: health impact of climate change di dunia 
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3. Kuliah Pengantar 

4. Small group discussion (in class) 

1. Dimanakah peran sektor kesehatan dalam upaya mengurangi 

dampak kesehatan akibat perubahan iklim? 

2. Untuk daerah kepulauan seperti Indonesia di wilayah tropis, dampak 

kesehatan apa yang mungkin timbul signifikan.  

Evaluasi Diri 

1.  

 

Sesi 6: Sanitasi dan Keamanan Pangan 1 

Pengampu Matakuliah 

N Sujaya, PhD. 

Tujuan Pembelajaran  

Mahasiswa MIKM dapat: 

1. Menjelaskan penyakit yang berhubungan denagn bahan pangan 

2. Menjelaskan cemaran pada bahan pangan 

Ringkasan 

Bahan pangan merupakan karier yang baik bagi cemaran yang dapat 

menimbulkan penyakit pada masyarakat. Cemaran pada bahan pangan 

meliputi cemaran kimia, fisik dan biologis, yang dapat menjadi salah satu 

penyebab kejadian keracunan akibat konsumsi bahan pangan. Beberapa 

cemaran dapat dihilangkan pada proses persiapan, pengolahan dan 

penyajian bahan pangan, tetapi banyak pula cemaran yang justru tidak 

dapat dihilangkan dalam rangkaian produksi pangan. Pada kontek ini 

penting langkah-langkah pengendalian cemaran (bahaya) sehingga 

berada pada level yang tidak membahayakan.  

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1. Artikel dan isu terkini keracunan bahan pangan (food borne diseases), 

search article: http://www.cdc.gov/foodnet/; www.asm.org 

2. Pre-class activity 

Pemahan konsep bahan pangan sebagai media penularan patogen, jenis 

n dalam bahan pangan. 

Internet browsing: http://www.cdc.gov/foodnet/  

http://www.cdc.gov/foodnet/
http://www.asm.org/
http://www.cdc.gov/foodnet/
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3. Small group discussion (in class) 

1. Diskusi case study kejadian FBS 

Evaluasi  

1. Kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan dalam berdiskusi dan 

presentasi 

 

Sesi 7: Sanitasi dan Keamanan Pangan 2  

Pengampu Matakuliah 

N Sujaya PhD. 

Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa MIKM dapat melakukan analisis dan pengendalian cemaran 

pada bahan pangan untuk menciptakan bahan pangan yang aman dan 

sehat 

Ringkasan 

Guna mencipatkan bahan makanan yang aman dan sehat, maka diperlukan 

teknik berproduksi yang baik (GHP), teknik berproduksi yang higien (GHP) 

serta langkah manajemen guna penegndalian cemaran yang ada dalam 

bahan pangan (HACCP).  

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1. Konsep GHP, GMP, HACCP, ISO 22000, SNI tentang HACCP 

2. Kuliah Pengantar  

Pemahanan GMP, GHP, HACCP 

3. Small group discussion (in class) 

1. Diskusi dalam menganalisis cemaran dan menentukan batas kritis 

serta titik kritis dalam penyehatan bahan pangan 

 

Evaluasi  

1. Kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan dalam berdiskusi dan 

presentasi 
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Sesi 8: Pengendalian Vektor (issue dan perkiraan 

kedepan) 

Pengampu Matakuliah 

N Nuidja, MSc.  

Tujuan Pembelajaran  

1. Memahami hubungan vektor penyakit dengan kejadian penyakit di 

masyarakat 

2. Memahami prisip umum pengendalian vector 

3. Mampu menentukan program pengendalian vector yang tepat sesuai 

dengan kondisi sumber daya, lngkungan dan permasalahan vector yang 

terjadi di masyarakat 

Ringkasan 

Vektor penyakit adalah salah satu agen penyebar penyakit di msyarakat, 

dimana perkembang biakan dan penyebarannya sangat di pengaruhi banyak 

faktor. Dalam perkuliahan ini akan di bahas bagaimana hubungan antara 

vector penyakit dan katrakteristiknya dengan penyebaran penyakit di 

masyarakat. Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat dengan lebih 

baik menentukan strategi pengendalian vector untuk mengurangi penyebaran 

penyakit termasuk pula upaya pemberantasan dalam menghadapi kejadian 

wabah yang terjadi.  

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1.  

2. Pre-class survey  

 

3. Kuliah Pengantar 

4. Small group discussion (in class) 

1.  

Evaluasi Diri 

 



 
STUDY GUIDE 

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 14 

Sesi 9: Pengelolaan Sampah (issue and future 

trend) 

Pengampu Matakuliah 

Yan Ramona, Ph.D 

Tujuan Pembelajaran  

1. Mengidentifikasi komposisi, karaketeristik dan sumber sampah padat 

yang dihasilkan oleh kumunitas masyarakat Bali, khususnya kota 

Denpasar.  

2. Menjabarkan factor-faktor yang mempengaruhi komposisi dan kuantitas 

sampah suatu daerah 

3. Dengan mengambil asusmsi-asumsi seperlunya, peserta kuliah dapat 

memprediksi laju produksi sampah total dan komposisinya, yang 

dihasilkan di Bali 

4. Dengan mengetahui komposisi dan kuantitas sampah yang dihasilkan di 

Bali, peseta dapat mengusulkan metoda atau strategi pengelolaan 

sampah yang paling tepat untuk komunitas ini.  

5. Peserta dapat membandingkan (comparing) metoda pengelolaan sampah 

yang ada (land filling, composting, incenerating, dll.). Dalam tujuan ini, 

peserta harus mampu mencari kelebihan dan kelemahan masing-masing 

metoda, sebelum dipilih salah satu metoda yang paling sesuai untuk 

daerah Bali. 

6. Menjelaskan  sistem manajemen pengelolaan sampah kawasan 

(MRF/IPST) dan beberapa jenisnya 

Ringkasan 

Semua aktivitas manusia akan menghasilkan limbah (wastes), baik dalam 

keadaan padat atau cair. Volume limbah yang dihasilkan umumnya 

berbanding lurus dengan tingkat perkembangan suatu bangsa. Semakin maju 

suatu Negara makin besar volume sampah yang dihasilkan. Disamping itu, 

jenisnyapun lebih bervariasi daripada sampah yang dihasilkan di negara yang 

relative kurang maju. Sampah atau limbah ini akan menjadi masalah yang 

sangat serius, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan manusia, apabila 

sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik dan benar. Setiap Negara, 

kota, atau komunitas yang lebih kecil mempunyai karakteristik yang khas 

dalam aktivitas dan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, dan ini akan 

menentukan jenis dan komposisi sampah atau karakteristik sampah yang 

khas untuk daerah tersebut.  Berdasarkan pada hal tersebut, maka system 

pengelolaan sampah akan sangat khas untuk daerah tertentu. Dengan kata 

lain, suatu strategi pengelolaan sampah yang dikatakan berhasil disuatu 

daerah, belum tentu menunjukkan hasil yang sama kalau diterapkan pada 

daerah lain yang karakteristik sampahnya berbeda dengan daerah tersebut. 

Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini, perserta harus mampu 
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mengidentifikasi karakteristik sampah yang dihasilkan di Bali, dan selanjutnya 

dapat memberi solusi terbaik (setelah dilakukan diskusi) untuk pengelolaan 

sampah tersebut, sehingga memberikan manfaat bagi kebersihan kota 

Denpasar, dan provinsi Bali pada umumnya. Dalam pengelolaan limbah 

terdapat hirarki mulai dari zero limbah sebagai pendekatan terbaik hingga 

pendekatan terburuk yaitu pembuangan (disposal) yang juga akan 

didiskusikan. 

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1. Section 11-1 s/d 11-9,  Chapter 11 “Solid Waste: Definitions, 

characteristics and Perspective”: Peavy et al (1985), Environmental 

Engineering, McGraw-Hill  

2. Mangkoedihardjo dkk (2007). Priority Improvement of Solid Waste 

Management Practice in Java, Jurnal of Applied Science in 

Environmental Sanitation 

3. Chapter ….., Tchobanoglous (19..)”Solid Waste Management 

Handbook”, McGraw Hill  

2. Pre-class activities 

1. Melakukan survey untuk memperoleh karakteristik sampah yang 

dihasilkan oleh masyarakat kota Denpasar dan provinsi Bali.Bila 

perlu, lakukan survey pada beberapa TPA yang ada! 

2. Dengan mengambil asumsi seperlunya, identifikasi jumlah sampah 

yang dihasilkan per hari oleh masyarakat kota  Denpasar saat ini! 

3. Melakukan survey untuk mengetahui komposisi sampah yang 

dihasilkan masyarakat kota Denpasar dan provinsi Bali saat ini. 

Tabulasi komposisi sampah tersebut! 

4. Berdasarkan observasi Anda, identifikasi permasalahan pengelolaan 

sampah yang dihadapi kota Denpasar!  

5. Survey berbagai jenis sampah yang bernilai ekonomi dan berpotensi 

didaur ulang di lapak-lapak sekitar Denpasar. 

6. Internet browsing: konsep 3R, 

7. Internet browsing: klasifikasi plastik berdasarkan kemampuannya di 

daur ulang, proses pembuatan kompos dari sampah organic, 

keuntungan dan kerugian pengolahan dengan incinerator dan landfill, 

permasalahan yang timbul pada Tempat Pembuangan Akhir di 

Indonesia. 

3. Kuliah Pengantar 

4. Small group discussion (in class) 

1. Diskusikan bagaimana pola komunitas kota Denpasar mempengaruhi 

karakteristik sampah di kota Denpasar. Upaya pemecahan masalah 

persampahan apa yang mungkin dilakukan untuk Kota Denpasar? 
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2. Menurut saudara, apakah pengelolaan sampah di kota Denpasar 

sudah memberikan hasil optimal dalam mengatasi masalah sampah 

di kota ini? 

3. Bila belum, apa kendalanya sehingga tidak memberikan hasil yang 

memuaskan. 

4. Sejauh mana fungsi/peran siklus materi dalam pengelolaan sampah 

kota Denpasar?   

5. Sejauh mana saudara setuju dengan penerapan konsep 3 R dalam 

pengelolaan sampah di Denpasar?  

1. Mendiskusikan permasalahan yang ditunjukkan dalam tayangan video 

(pengelolaan sampah pada Instalasi pengelolaan sampah terpadu). 

Evaluasi Diri 

1. Apa yang mempengaruhi karakteristik dan komposisi umum sampah 

kota? Mengapa? 

2. Apa saja yang mempengaruhi timbunan dan komposisi sampah kota? 

3. Jelaskan hirarki pengelolaan sampah! 

4. Apa kendala pengelolaan sampah di Denpasar, sehingga hasilnya 

tidak optimal? 

5. Kira-kira metoda pengelolaan yang mana yang akan menjadi trend 

pengelolaan sampah kota Denpasar? 

6. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah suatu 

kota?katkan motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola 

sampah?  

 

 

Sesi 10: Pengelolaan Limbah B3  

Pengampu Matakuliah 

Dr. Yenni Ciawi 

Tujuan Pembelajaran  

1. Medeskripsikan defenisi, sumber, jenis dan karakteristik limbah B3 

2. Menjelaskan metode-metode pengamaan limbah B3 

3. Memahami isi peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 

4. Mampu menganalisis sistem pengelolaan limbah B3 dalam suatu 

organisasi 

5. Menjelaskan pengertian dan konsep teknologi bersih 

 

Ringkasan 

Limbah B3 merupakan limbah khusus yang memerlukan penanganan yang 

khusus pula karena memiliki sifat yang berbahaya dan beracun baik bagi 
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lingkungan maupun manusia. Suatu konsep teknologi bersih dikembangkan 

untuk meminimalisasi dihasilkan limbah B3 ke lingkungan.  

Aktivitas Pembelajaran 

5. Tugas Baca 

1. Artikel kasus pencemaran B3, highlight peyebab, pelaku, lokasi, 

penanganan kasus  

6. Pre-class survey 

1. catat bahan-bahan aktif yang terkandung pada bahan kimia 

pembersih/pestisida yang digunakan dirumah Anda 

2. list berbagai sumber dan jenis bahan kimia berbahaya yang 

dipergunakan oleh rumah sakit dan bagaimana penanganannya 

selama ini 

3. Perhatikan tindakan yang disarankan jika terpapar dan keterangan 

lain mengenai tingkat bahaya, simbol dan cara penanganannya 

4. Internet browsing: tempat pengelolaan limbah B3 di Indonesia, dan 

artikel-artikel mengenai pengelolaan limbah B3 di Indonesia 

7. Kuliah Pengantar 

8. Small group discussion (in class) 

Diskusikan dengan kelompok saudara bagaimana penanganan limbah B3 

di tingkat domestik saat ini, tingkat kota dan nasional?  

Diskusikan bagaimana selama ini instansi pelayanan kesehatan 

menangani bahan B3dan mengelola limbah B3-nya? 

Evaluasi Diri 

1. Sebutkan klasifikasi dan karakteristik limbah B3 

2. Jelaskan metode pengamanan limbah B3 

3. Jelaskan konsep Teknologi Bersih 

 

Sesi 11: Manajemen dan Penilaian Resiko 

Lingkungan  

Pengampu Matakuliah 

Gede Herry Purnama 

Tujuan Pembelajaran  

1. Menjelaskan dan memahami berbagai metode yang digunakan untuk 
menilai resiko lingkungan 
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2. Memahami kompleksitas dalam menganalisis dan menyajikan data untuk 
membentuk dasar keputusan tentang lingkungan  

3. Memiliki pemahaman dalam pembuatan dan kegunaan analisis resiko 

lingkungan 

Ringkasan 

Penilaian resiko lingkungan merupakan alat untuk menentukan kebijakan 

dan manajemen pengambilan keputusan bidang lingkungan. Proses 

penilaian resiko bertujuan untukmengidentifikasi, memprediksi, dan 

mengevaluasi dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan yang 

diusulkan. Hasil penilaian ini sangat penting sebagai peringatan dan atau 

antisipasi dini terhadap berbagai resiko yang mungkin ditimbulkan oleh 

kegiatan yang direncanakan. Tujuan utama dari penilaian resiko ini adalah 

untuk memastikan bahwa setiap potensi masalah dapat diperkirakan dan 

ditanggulangi secara maksimal.  

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1. Peirce, et al (1997). Environmental Polution and Control, 4th edition. 

ScienceDirect E-book. (Chapter 2) 

2. Harding, R. (1998). Environmental decision –making: the role of 

scientists, engineers, and public. The Federation Press, Sydney. 

3. Other references will be distributed in class 

2. Kuliah Pengantar 

3. Small group discussion (in class) 

1. Diskusikan  perbedaan, kekurangan dan kelebihan berbagai macam 

metode dalam penilaian resiko lingkungan 

Evaluasi Diri 

 

 

 

 

Sesi 12: Sanitasi dan Air Bersih I  

Pengampu Matakuliah 

Utami Dwipayanti 

Tujuan Pembelajaran  

1. Memahami semua aspek aspek sanitasi pemukiman dan keterkaitan 

antara aspek tersebut  
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2. Memahami permasalahn sanitasi dan air bersih di Indonesia dan sektor-

sektor terkait yang menanganinya di Indonesia 

3. Memahami sistem/program  penyediaan air bersih di Indonesia dan 

peraturan terkait berlaku. 

4. Menjabarkan dengan jelas sumber permasalah penyediaan air bersih di 

Indonesia 

5. Mengargumentasikan permasalahan dalam program peningkatan 

coverage penyediaan air bersih di Indonesia baik daerah perkotaan dan 

pedesaan 

6. Menganalisis permasalahan yang terkait dengan hygiene di pemukiman  

Ringkasan 

Akses air bersih di Indonesia khususnya mencakup kualitas dan kuantitas 

yang memadai masih belum dimiliki oleh 100% masyarakat Indoenesia. Hal 

ini menjadi satu permasalahan. Dengan keterbatasan ini disandingpula 

dengan prilaku hygiene masyarakat yang masih kurang, sehingga 

permasalahan penyakit yang berbasis lingkungan masih menjadi 

permasalahan tetap di masyarakat.   

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1.  

2. Browsing Internet (Pre Sesi) 

a. Permasalah penyediaan air bersih di Indonesia, data cakupan air 

bersih Indonesia, Bali, per kabupaten di Bali 

b. Kasus-kasus permasalahan sanitasi perkotaan 

c. Kasus-kasus permasalahan sanitasi pedesaan 

3. Kuliah Pengantar 

4. Small group discussion (in class) 

1. Diskusikan aspek permasalah sanitasi yang ada di kota Anda 

2. Setiap kelompok diskusikan permasalahan sanitasi yang dipilih, kaji 

pelaksanaannya, kelembagaan, kebijakan, pendanaan, cakupan, 

target terkait aspek sanitasi tersebut 

 

Evaluasi Diri 
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Sesi 13: Sanitasi dan Air Bersih 2  

Pengampu Matakuliah 

Utami Dwipayanti 

Tujuan Pembelajaran  

1. Memahami program-program dan metode pendekatan yang digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan kesehatan lingkungan 

(PPSP, Sanimas, STOPS, STBM, Pamsimas, ADKL) 

2. Memahami kelembagaan, kelompok koordinasi yang terkait dengan 

sanitasi kota (TTPS, Pokja AMPL, Pokja Sanitasi) 

 

 

Ringkasan 

 

Aktivitas Pembelajaran 

1. Tugas Baca 

1. Browsing internet mengenai percepatan pembangungan sanitasi 

permukiman: http://www.sanitasi.or.id/ppsp/. 

2. Kuliah Pengantar 

3. Small group discussion (in class) 

1. Diskusikan dengan kelompok saudara bagaimana keterkaitan antara 

semua program sanitasi yang ada di Indonesia dan bagaimana 

pelaksanaannya selama ini.  

 

 

Evaluasi Diri 

 

 

 
 

Sesi 14: Presentasi Mahasiswa 

Pengampu Matakuliah 

Tim 
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Tujuan Pembelajaran  

1. Memaparkan hasil telaah terhadap permasalahan/isu kesehatan 

lingkungan saat ini.  

2. Mengargumentasikan pendapat mengenai upaya pemecahan masalah 

yang tepat untuk mengatasi masalah/isu kesehatan lingkungan saat ini.  

 

Ringkasan 

Mahasiswa akan mempresentasikan hasil studi selama mengikuti matakuliah 

ini.  

Aktivitas Pembelajaran 

Evaluasi Diri 

1. - 

 

 

 


