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LINGKUNGAN HIDUP

 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain.
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secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah 

kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen 

disekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial 

budaya, komponen lainnya.



UNSUR LINGKUNGAN HIDUP

❑ Unsur lingkungan biotik/hayati

❑ Unsur lingkungan abiotik

❑ Unsur sosial budaya

Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti 

manusia, hewan atau satwa atau fauna, tumbuhan atau 

flora.

Merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda-

benda tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. 

Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya 

terhadap kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi

Unsur ini adalah lingkungan sosial, budaya yang ada di sekitar 

manusia. Merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam 

menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial.



MANFAAT LINGKUNGAN HIDUP

Manfaat lingkungan hidup:

❑ Sebagai penghasil bahan pangan.

❑ Sebagai penghasil bahan baku

❑ Area pemukiman

❑ Sebagai tempat pendidikan dan bekerja

❑ Tempat untuk bersosialisasi

❑ Tempat untuk rekreasi

Lingkungan dengan kualitas yang 

baik
Kehidupan makhluk hidup yang 

sehat, aman dan sejahtera



PERILAKU LINGKUNGAN HIDUP

 Menurut Scannell dalam Gea et al., (2016), tindakan yang digunakan untuk 

meminimalkan kerusakan lingkungan atau untuk memperbaiki keadaan 

lingkungan.

 Dapat diartikan sebagai perilaku yang memberikan perhatian khusus 

terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini bisa 

berulang-ulang atau sesekali menyangkut pemeliharaan sumber daya alam 

maupun lingkungan sekitar, seperti pemeliharaan sumber daya yang 

spesifik, (air, udara, tanah), pengurangan konsumsi sumber energi (listrik, 

minyak, gas), mendaur ulang (mendaur ulang kertas, plastik, dan lain-lain) 

serta memelihara kehidupan (tanaman dan hewan) (Saegert, 2004). 



PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

 Peristiwa alam

 Pencemaran

 Pemanfaatan alam yang tidak

terkendali

 Populasi fauna dan flora yang 

makin sedikit

Kegiatan Industri

Kegiatan

Pertambangan

Transportasi



PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

 Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup.

 Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan 

lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup yang lain.



CARA MENJAGA PELESTARIAN HIDUP

❑ Tidak membuang sampah di sungai

 Tidak membakar sampah sembarangan

 Menghemat energi

 Menggunakan daur ulang

 Menanam pohon

Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi 

tersendat, aliran air tak lancar dan inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir,

Membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon.,

Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang ini bisa menghemat begitu banyak energi yang 

dikonsumsi pada proses produksi. Hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali dari bahan-

bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi.

Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, 

pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan juga pembuatan produk/material yang bekas pakai, serta komponen utama 

di dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga pada proses hirarki sampah 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan 

Replace).

Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah 

masyarakat menjadi longosr dan hanyut ke sungai.

Friends of the earth, produksi aluminium dari

aluminium daur ulang menghemat 95% energi



PERAN MAHASISWA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

❑ Mahasiswa merupakan generasi muda yang paling berperan 

besar terhadap perubahan suatu lingkungan. 

❑ Mahasiswa → agent of change, dimana meraka menjadi 

seseorang yang membawa perubahan dan di contoh oleh 

masyarakat.

❑ Kesadaran mahasiswa sangat penting, jika mereka meremehkan 

lingkungan kampus maka akan berdampak pada lingkungan 

kampus yang kotor. 

❑ Kampus yang kotor bisa menyebabkan proses belajar mengajar 

terhambat dan tidak kondusif.

❑ Rasa kurang nyaman pun timbul sehingga mahasiswa tidak fokus 

belajar di lingkungan yang kotor. 

❑ Mahasiswa akan merasa stress dan akan menurunnya motivasi 

belajar.





KESIAPSIAGAAN  BENCANA DI 

PERGURUAN TINGGI



APA ITU BENCANA ????

 Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana 
adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam 
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda dan dampak psikologis. 



JENIS BENCANA

 Mengutip dari BNPB (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana)

BENCANA NON 

ALAM

BENCANA ALAM

BENCANA 

SOSIAL

Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, erupsi gunung

meletus,angin putting beliung

Kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan

transportasi, Kejadian luar biasa

Konflik sosial, sabotase, aksi teror



LETAK INDONESIA

Fakta tentang ring of Fire
1. Cincin api terbentang sepanjang 40.000 km yang 

mengelilingi beberapa lempengan, yaitu Pasifik, Laut 

Filipina, Cocos, dan Nazca, yang secara keseluruhan 

berada di Samudra Pasifik.

2. Indonesia turut berada di kawasan cincin api, bersama 

dengan sejumlah negara lain seperti Selandia Baru, 

Filipina, Jepang, Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan 

Chile.

3. Sekitar 80% dari fenomena gempa bumi di seluruh 

dunia terjadi dalam kawasan cincin api.

4. Cincin api memiliki 452 gunung berapi, baik aktif 

maupun tidak, atau sekitar 75% dari akumulasi global.

5. Kurang lebih 90% dari erupsi gunung berapi terkuat di 

seluruh dunia terjadi dalam kawasan cincin api.

6. Sekitar 81% dari gempa bumi yang berdampak paling 

buruk terjadi dalam kawasan cincin api.

7. Kilauea, disebut-sebut sebagai gunung berapi paling 

aktif di dunia, berada di Hawaii, yang termasuk di dalam 

kawasan cincin api



 Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya dan memiliki nuansa alam yang 

selalu memikat para wisatawan dari manca negara, 

 Menurut penelitian indonesia merupakan wisata bencana juga, termasuk bencana 

alamnya, dalam beberapa penelitian indonesia berada pada cincin api (Ring of Fire) 

yang berarti bertemunya 3 lempeng tektonik besar, yaitu Australia, Eurasia, dan 

Pasifik, → apabila terjadinya pergerakan dari salah satu lempeng tersebut dapat 

menimbulkan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami (Herman 

dan Sosilo, 2018). 

 Angin puting beliung juga sering terjadi di indonesia, karena di beberapa wilayah 

indonesia memiliki iklim tropis. 

 Angin puting beliung merupakan angin yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan 

berbentuk seperti corong, serta memiliki tingkat kerusakan yang sangat tinggi, dan 

biasanya terjadi di wilayah yang beriklim tropis (Aris dkk, 2020)



APA ITU GEMPA BUMI

 Gempa bumi merupakan suatu tanda bahwa bumi kita aktif dan terus
bergerak.

 Dahulu daratan benua kita saling berdekatan tetapi, karena ada proses 
pergerakan bumi yang terjadi berjuta juta tahun, lalu menyebabkan
terpisahnya daratan dan naiknya dasar laut ke permukaan hingga seperti
sekarang ini.

 Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang ulang



BENCANA DI INDONESIA
ACEH
Tahun 1864, 1907, dan 2004 yang 
menyebabkan tsunami dengan
total kematian 167 000 jiwa (Bank 

Dunia)

Di SELAT SUNDA:

Tahun 1883 (Gunung Krakatau)

YOGYAKARTA 
Tahun 1867, 1937 , 1943, 1981, 

dan 2006  dengan kematian
6.234 jiwa (Suarajogja.id)



APA YANG HARUS DILAKUKAN SAAT GEMPA BUMI

SEBELUM TERJADI GEMPA BUMI
o Melekatkan lemari pada dinding

o Menempatkan barang yang besar dan berat pada

bagian bawah

o Barang pecah belah, dan mudah terbakar letakkan

pada bagian bawah

o Menggantungkan benda yang berat seperti figura

foto atau cermin jauh dari tempat tidur

o Mengenali tempat yang aman baik di dalam rumah

maupun di luar rumah

o Menyiapkan barang barang penting dalam 1 tas

misalnya senter, dokumen penting, uang, makanan

cepat saji, minuman,obat obatan, buku tabungan

o Melakukan simulasi evakuasi bencana

o Mempunyai kontak seperti BPBD Provinsi, kabupaten

atau kota, Polisi, RS, dinas pemadam kebakaran



SAAT GEMPA → jangan panik

• Berlindung di bawah meja/jika tidak ada
meja merunduk dan lindungi kepala
dengan bantal

• Jauhi kaca atau jendela

• Tetap di dalam ruangan sampai guncangan
berhenti dan keluar ruangan saat sudah
aman

• Pastikan air, gas dan listrik mati

• Pakai alas kaki

• Jangan gunakan lift

• Jika diluar, jauhi bangunan tinggi, pohon, 
tiang listrik , papan rerklame

• Jika berkendaraan, menepilah dan jangan
berhenti di dekat bangunan atau pohon, 
jembatan

• Jika terjebak dalam reruntuhan, tutup
mulut dan pukul pukul untuk menciptakan
suara

• Tetap tenang dan jangan panik



SETELAH GEMPA

❑ Waspada gempa susulan

❑ Dengarkan radio atau TV

❑ Jauhi area yang hancur dan kembali

ke rumah jika sudah aman

❑ Jika tercium bau gas, buka jendela

dan keluar bangunan

❑ Bantu korban yang luka atau

tertimbun



APA YANG HARUS DILAKUKAN SAAT TSUNAMI

 Ketika kita di tengah laut bergerak ke tengah laut. → gelombang di tengah laut lebih

rendah dari pantai

 Ketika kita di pantai, jauhi pantai→ panjat pohon kelapa atau tower air

 Ketika gelombang pertama surut, tetap di tempat aman karena tsunami datang dengan

banyak gelombang dan gelombang pertama bukan yang paling tinggi

 Hindari sungai dan jembatan→ aliran tsunami lebih deras di sungai dan jembatan

 Jangan pakai mobil→ susuh buat evakuasi, buka jendela bisa membuat air masuk

 Tetap berada di permukaan air, misal di atas kasur, bantal, kayu, dirigen, ban bekas

 Tinggalkan barang→ mempercepat penyelamatan diri





APA YANG HARUS DILAKUKAN SAAT BERADA DI BANGUNAN SEPERTI 

GEDUNG/BANGUNAN BELAJAR?

 Kenali lingkungan sekitar tempat perkuliahan apakah

dekat dengan pesisir pantai, dataran tinggi seperti bukit

 Catat nomor penting→ BPBD/ Ambulans, Damkar

 Pelajari teknik dasar P3K

 Ketahui cara menggunakan APAR

 Kenali tempat yang aman saat berada di dalam ruangan

 Perhatikan rambu- rambu, seperti jalur evakuasi, titik

kumpul, evakuasi tangga darurat

 Pastikan jalur evakuasi tidak ada penghalang

 Pastikan titik kumpul di tempat terbuka dan jauh dari

bangunan tinggi

 Lakukan simulasi dan evakuasi







PERAN MAHASISWA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

 Mendirikan Posko Bencana

 Menjadi relawan bencana→ membantu penyembuhan luka, 

menjadi Guru sementara bagi anak anak untuk belajar

 Menggalang dana

 Berdoa



PERAN MAHASISWA DI TENGAH PANDEMI

 Menjadi warga yang memiliki kesadaran tinggi

dan berjiwa pemimpin

 Mahasiswa dapat mencegah penyebaran rumah, 

keluarga atau lingkungan sekitar dengan

mengikuti kebijakan pemerintah

 Sebagai kaum intelektual harus memberikan

contoh yang baik

 Memanfaatkan sosial media seperti buat

postingan pencegahan COVID dan kata2 

sederhana

 Mengajak gerakan sosial minimal sesama PT 

(mengglang bantuan)

 Mahasiswa adalah agen perubahan kehidupan

sosial dan jangan tutup mata atas pandemi ini



SEKIAN DAN SELALU 

CINTAI LINGKUNGAN 

KITA DAN TANGGAP 

BENCANA


