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Deskripsi singkat : Mata Kuliah Energi dan Lingkungan menerangkan pengaruh penggunaan energy oleh manusia terhadap lingkungan. Lingkungan alam yang kita

tempati bisa menjadi rusak akibat adanya pengambilan sumber energy misalnya penambangan energy fosil seperti migas atau penebangan hutan
untuk diambil kayunya. Kerusakan lingkungan juga bisa disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh penggunaan energy fosil dalam bentuk limbah
padat, cair dan emisi gas buangan kendaraan bermotor.Untuk berbagai kerusakan alam tersebut perlu diadakan pemulihan keusakan lingkungan
supaya tidak menimbulkan bencana lanjutan yang sudah tentu akan semakin merugikan kehidupan manusia. Terdapat konversi energy dari energy
fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menjanjikan dapat mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan, namun masih terkendala
oleh harga energy EBT yang cukup mahal dibandingkan energy fosil sehingga dibutuhkan berbagai kemudahan atau dana insentif tambahan untuk
pengelolaan sumber EBT dari pemerintah.

Standar kompetensi (SK) : Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisi tentang akibat buruk (kerusakan) yang ditimbulkan oleh penggunaan energy fosil terhadap
lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut bisa ditimbulkan dari mulai penambangan energy fosil hingga limbah yang dihasilkan oleh penggunaan
energy fosil dalam bentuk limbah padat, cair dan emisi gas buangan kendaraan bermotor. Penggunaan energy alternative EBT merupakan solusi yang
tepat untuk mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan disamping persediaan sumber EBT yang berlimpah dibandingkan energy fosil.

1 2 3 4 5 6 7
No Kompetensi dasar (KD) Pokok bahasan Sub pokok bahasan Metode Pembelajaran Soft skill* Pustaka
1 Mahasiswa dapat:

 Menjelaskan tentang gambaran kerusakan
lingkungan untuk mendapatkan sumber energy
fosil melalui penambangan dan  penebangan
hutan (untuk diganti perkebunan seperti kelapa
sawit).

 Menjelaskan tentang gambaran Kerusakan
lingkungan akibat sisa limbah energy fosil baik
limbah padat, cair ataupun polusi udara.

Kerusakan
Lingkungan untuk
mendapatkan sumber
energy dan akibat
pembuangan limbah
energy.

 GBPP dan SAP
 Kerusakan lingkungan akibat

penambangan energy fosil dan
penebangan hutan

 Kerusakan lingkungan akibat
sisa limbah energy fosil.

Ceramah, diskusi
100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [1] – [7]

2 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan pemulihan kerusakan lingkungan

Pemulihan kerusakan
lingkungan akibat

 Energi pengganti dari energy
fosil untuk mengurangi

Ceramah, diskusi 4, 6, 11 [1] – [7]



supaya tidak semakin parah seperti polusi udara
yang sudah parah di China atau suatu daerah
yang rusak kondisi lingkungannya karena
menjadi tempat pertambangan minyak dan gas
bumi. Pemulihan kerusakan lingkungan memang
berat namun bisa dikurangi dengan
menggantikan sebagian sumber energy migas
menjadi Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

penambangan energy
fosil

kerusakan lingkungan.
100 menit

(pertemuan ke 2)

3 Mahasiswa dapat Menjelaskan tentang berbagai
limbah sisa energy fosil dalam bentuk limbah padat,
limbah cair dan polutan akibat emisi kendaraan
bermotor.

Berbagai limbah sisa
energy fosil

 Limbah padat.
 Limbah cair
 Polutan akibat emisi.

Ceramah, diskusi

100 menit
(pertemuan ke 3)

4, 6, 11 [1] – [7]

4 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan berbagai bentuk kerusakan

lingkungan akibat limbah padat yang sebagian
besar disumbangkan oleh industry untuk
menghasilkan produksi barang dan jasa serta
sebagian untuk memproduksi energy fosil
seperti batubara.

 Menjelaskan akibat kerusakan lingkungan dari
limbah padat bagi kehidupan alam, tumbuhan,
hewan dan manusia serta keberlangsungan
kehidupan dimasa yang akan datang atau
potensi bencana yang mungkin dapat
ditimbulkan dari kerusakan alam tersebut.

Bentuk Kerusakan
lingkungan akibat
limbah padat

 Berbagai bentuk kerusakan
lingkungan dari limbah padat.

 Akibat kerusakan lingkungan
dari limbah padat bagi alam,
tumbuhan, hewan dan manusia
baik dimasa sekarang ataupun
dimasa yang akan datang.

Ceramah, diskusi
100 menit

(pertemuan ke 4)

4, 6, 11 [1] – [7]

5 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan berbagai bentuk kerusakan

lingkungan akibat limbah cair yang sebagian
besar juga masih disumbangkan oleh industry
untuk menghasilkan produksi barang dan jasa
serta sebagian untuk memproduksi energy
migas.

 Menjelaskan akibat kerusakan lingkungan dari
limbah cair bagi kehidupan alam, tumbuhan,
hewan dan manusia serta keberlangsungan
kehidupan dimasa yang akan datang atau
potensi bencana yang mungkin dapat

Bentuk Kerusakan
lingkungan akibat
limbah cair

 Berbagai bentuk kerusakan
lingkungan dari limbah cair.

 Akibat kerusakan lingkungan
dari limbah cair bagi alam,
tumbuhan, hewan dan manusia
baik dimasa sekarang ataupun
dimasa yang akan datang..

Ceramah, diskusi
100 menit

(pertemuan ke 5)

4, 6, 11 [1] – [7]



ditimbulkan dari kerusakan alam tersebut.
6 Mahasiswa dapat:

 Menjelaskan berbagai bentuk kerusakan
lingkungan akibat polutan dari emisi kendaraan
bermotor dan asap pabrik, dimana dikota-kota
besar sudah menunjukkan polusi yang
mengkhawatirkan.

 Menjelaskan akibat kerusakan lingkungan dari
polutan dari emisi kendaraan bermotor dan
asap pabrik. yang berpotensi menjadi penyakit
yang akan diderita oleh manusia jika terus
menghirupnya setiap hari.

Bentuk Kerusakan
lingkungan akibat
polutan dari emisi
kendaraan bermotor
dan asap pabrik.

 Berbagai bentuk kerusakan
lingkungan dari limbah cair.

 Akibat kerusakan lingkungan
dari polutan dari emisi
kendaraan bermotor dan asap
pabrik yang berpotensi menjadi
penyakit yang akan diderita oleh
manusia.

Ceramah, diskusi
100 menit

(pertemuan ke 6)

4, 6, 11 [1] – [7]

7 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan pemulihan kerusakan akibat

limbah padat dari pabrik yang sangat sulit
dilakukan bila kapasitas limbah padatnya sangat
besar dan diperlukan biaya yang besar pula.

 Menjelaskan beberapa metode yang dapat
dilakukan untuk mengurangi limbah padat dari
pabrik yaitu memperbaiki system pembuangan
limbah dengan membersihkan bahan yang
dibuang supaya terjadi pengurangan zat zat
yang berbahaya bagi kesehatan.

 Menjelaskan berbagai metode biomassa supaya
limbah padat atau sampah pabrik bisa diubah
menjadi biomassa.

pemulihan Kerusakan
lingkungan akibat
limbah padat

 Pemulihan kerusakan alam
akibat limbah padat sulit untuk
dipulihkan lagi..

 Beberapa metode mengurangi
efek negative pembuangan
limbah padat dari pabrik atau
industry.

 Menjelaskan metode biomassa
untuk mengolah limbah padat
menjadi sumber energy yang
bermanfaat bagi manusia.

Ceramah, diskusi

100 menit
(pertemuan ke 7)

4, 6, 11 [1] – [7]

8 UTS
9 Mahasiswa dapat:

 Menjelaskan pemulihan kerusakan akibat
limbah cair dari pabrik yang bisa berupa limbah
kimia atau limbah cair bekas pertambangan
minyak dan gas yang bisa berbahaya dan
sering dibuang sembarang ke sungai sangatlah
sulit. Cara yang mungkin adalah membersihkan
limbahnya sebelum dibuang ke sungai.

 Menjelaskan pencegahan yang mungkin dari
limbah cair pertambangan migas adalah dengan

Pemulihan Kerusakan
lingkungan akibat
limbah cair

 Pemulihan limbah cair dapat
diperbaiki dengan
membersihkan limbah cair.

 Pengurangan konsumsi bahan
bakar fosil dengan
menambahkan biofuel sebagai
campurannya.

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 8)

4, 6, 11 [1] – [7]



mengurangi ketergantungan migas yang banyak
membawa efek negative bagi lingkungan
dengan menambahkan campuran biofuel yang
terdiri dari bioethanol sebagai campuran
premium, biodiesel sebagai campuran solar dan
biooil sebagai pengganti bahan bakar minyak.

10 Mahasiswa dapat menjelaskan pemulihan
kerusakan akibat emisi kendaraan bermotor dan
asap pabrik dapat dilakukan dengan menggunakan
campuran bensiin dan solar dengan bioethanol dan
biodiesel, sehingga akan mengurangi polusi udara
dan menggunakan bahan bakar biooil untuk
menggantikan bahan bakar minyak fosil.

Pemulihan Kerusakan
lingkungan akibat
polutan dari emisi
kendaraan bermotor
dan asap pabrik.

pemulihan kerusakan akibat emisi
kendaraan bermotor dan asap pabri
dengan biofuel seperti bioethanol,
biodiesel dan biooil.

Ceramah, diskusi

100 menit
(pertemuan ke 9)

4, 6, 11 [1] – [7]

11 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan keuntungan dari penggunaan

EBT terhadap lingkungan adalah jelas akan
mengurangi kerusakan lingkungan akibat
limbah padat, limbah cair dan polusi udara
karena hampir sebagian besar bahan-bahan
EBT adalah alami sehingga tidak menyisakan
limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan
manusia.

 Menjelaskan kerugian dari EBT terhadap
lingkungan hampir tidak ada kecuali kalau
penggantian hutan kayu produktif untuk diubah
manjadi perkebunan kelapa sawit sebagai
sumber EBT terbesar atau menggunakan kayu
sebagai bahan EBT.

 menjelaskan kekurangan dari metode EBT
adalah
1. harganya cukup mahal dibandingkan

dengan energy fosil.
2. Tidak praktis, butuh proses yang agak

panjang untuk menghasilkannya.
3. Kelapa sawit sebagai sumber EBT terbesar

masih banyak digunakan untuk industry
yang jauh lebih menguntungkan daripada
bila dibuat menjadi sumber EBT.

Keuntungan dan
kerugian penggunaan
EBT terhadap
lingkungan
disekitarnya untuk
kasus Energi Bio fuel.

 Keuntungan EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Bio fuel.

 Kerugian EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Bio fuel.

 Kekurangan EBT pada kasus
Energi Bio fuel.

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 10)

4, 6, 11 [1] – [7]



12 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan keuntungan dari penggunaan

EBT terhadap lingkungan pada kasus Energi
Panas Bumi adalah sumber energy panas
bumi masih banyak yang belum dimanfaatkan,
bebas polusi dan tempatnya bisa
dikembangkan menjadi proyek karya wisata.

 Menjelaskan kerugian dari EBT terhadap
lingkungan hampir tidak ada karena energy ini
tidak merusak lingkungan.

 Menjelaskan kekurangan EBT pada kasus
Energi Panas Bumi adalah energy ini butuh
biaya yang cukup besar untuk mendapatkan
disamping biaya awal lokasi yang sesuai juga
sudah membutuhkan dana yang besar pula.
Namun demikian jika sudah beroperasi, maka
keuntungan yang diperoleh juga besar sekali.

Keuntungan dan
kerugian penggunaan
EBT terhadap
lingkungan
disekitarnya untuk
kasus Energi Panas
Bumi.

 Keuntungan EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Panas Bumi..

 Kerugian EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Panas Bumi..

 Kekurangan EBT pada kasus
Energi Panas Bumi..

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 11)

4, 6, 11 [1] – [7]

13 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan keuntungan dari penggunaan

EBT terhadap lingkungan pada kasus Energi
Surya dan Energi Angin adalah sumber panas
yang melimpah di khatulistiwa serta sumber
angin yang melimpah di sepanjang pantai.

 Menjelaskan kerugian dari EBT terhadap
lingkungan adalah membutuhkan lokasi yang
luas untuk energy angin sehingga menganggu
lingkungan hidup disekitarnya, jika lahan yang
digunakan harus menyingkirkan lingkungan
hidup seperti tanaman.

 Menjelaskan kekurangan EBT pada kasus
Energi Surya dan Energi Angin adalah
lumayan mahal untuk infrastrukturnya,
disamping kalau musim penghujan sukar
diperoleh cahaya yang terik atau angin yang
bertiup cukup kecil sepoi-sepoi untuk energy
angin.

Keuntungan dan
kerugian penggunaan
EBT terhadap
lingkungan
disekitarnya untuk
kasus Energi Surya
dan Energi Angin.

 Keuntungan EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Surya dan Energi Angin.

 Kerugian EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Surya dan Energi Angin.

 Kekurangan EBT pada kasus
Energi Surya dan Energi Angin.

Ceramah, diskusi
100 menit

(pertemuan ke 12)

4, 6, 11 [1] – [7]

14 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan keuntungan dari penggunaan

Keuntungan dan
kerugian penggunaan

 Keuntungan EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi

Ceramah, diskusi 4, 6, 11 [1] – [7]



EBT terhadap lingkungan pada kasus Energi
air dan, Energi Ombak Laut adalah sumber air
dan ombak yang melimpah di darat dan dilaut
dengan arus yang deras.

 Menjelaskan kerugian dari EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi air dan, Energi
Ombak Laut hampir tidak ada karena tidak
menimbulkan polusi.

 Menjelaskan kekurangan EBT pada kasus
Energi air dan, Energi Ombak Laut adalah
lumayan mahal untuk infrastrukturnya, serta
pengendapan kotoran lumpur yang
mendangkalkan waduk, dam dan juga kotoran
pasir laut yang masuk ke dalam perangkat
ombak laut.

EBT terhadap
lingkungan
disekitarnya untuk
kasus Energi air dan,
Energi Ombak Laut.

air dan, Energi Ombak Laut
 Kerugian EBT terhadap

lingkungan pada kasus Energi
air dan, Energi Ombak Laut.

 Kekurangan EBT pada kasus
Energi air dan, Energi Ombak
Laut.

100 menit
(pertemuan ke 13)

15 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan keuntungan dari penggunaan

EBT terhadap lingkungan pada kasus Energi
Biomassa adalahbisa memanfaatkan sisa-sisa
tanaman, sampah menjadi sumber energy
murah-meriah.

 Menjelaskan kerugian dari EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi Biomassa
adalah masalah polusi lingkungan (asap) dari
pembakaran sampah atau sisa-sisa tanaman.

 Menjelaskan kekurangan EBT pada kasus
Energi Biomassa hampir tidak ada karena
harganya sangat murah sekali bahkan
terkadang tidak keluar biaya pembelian,
namun energy ini agak kurang praktis
diabndingkan energy fosil atau gas.

Keuntungan dan
kerugian penggunaan
EBT terhadap
lingkungan
disekitarnya untuk
kasus Energi
Biomassa.

 Keuntungan EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Biomassa

 Kerugian EBT terhadap
lingkungan pada kasus Energi
Biomassa

 Kekurangan EBT pada kasus
Energi Biomassa.

Ceramah, diskusi

100 menit
(pertemuan ke 14)

4, 6, 11 [1] – [7]

16 UAS 
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