
 UNIVERSITAS SARI MULIA 

FAKULTAS HUMANIORA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah (MK) Kode Bobot (SKS) Semester Tanggal Penyusunan 

HUKUM LINGKUNGAN HKL 01 3 3 (Ganjil) 14 September 2019 

OTORISASI / PENGESAHAN 

Dosen Pengembang RPS Ketua Jurusan 

 
 
 
 
 

Dewi Aina SHI., MH 
NIK. 1166092019157 

 
 

 
 
 

Fakhruddin Razy, SH., MH 

NIK. 1166012011041 

Capaian Pembelajaran 

 

 

 

 

Keterangan: 

S: Sikap 

P: Pengetahuan 

KU: Keterampilan Umum 

KK: Keterampilan Khusus 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK 

S1 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ; 

S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

S3 
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 
berdasarkan Pancasila; 

S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ; 

KU1 
mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU3 
mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

KU4 
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

KU5 
mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 



KK2 mampu membuat Surat Kuasa dalam suatu perkara persidangan; 

KK5 mampu menggunakan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti; 

P1 
Menguasai konsep teoritis praktik beracara,prinsip dan konsep umum surat gugatan, pendampingan dlm 
persidangan,  sosial budaya , konsep dasar hukum, ilmu komunikasi dan etika profesi; 

P4 
Menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan profesi hukum serta 
mengamalkan nilai-nilai agama disetiap layanan pendampingan yang berazaskan pancasila; 

P6 
Menguasai konsep serta permasalahan terjadi di masyarakat sehingga dapat melakukan upaya promotif dan 
preventif dalam beracara di persidangan; 

P7 
Menguasai konsep budaya masyarakat serta memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan sehingga dapat memberikan layanan  bantuan hukum yang berkualitas; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

M1 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejerah perkembangan pengaturan hukum lingkungan 

M2 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian dan ruang lingkup hokum lingkungan  

M3 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengaturan pengendalian lingkungan hidup  

M4 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup  

 
M5 

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami asas dan tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan  hidup 

M6 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami undang-undang lingkungan dan implikasinya 

M7 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aspek-aspek hukum lingkungan 

M8 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum lingkungan 

M9 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pencemaran lingkungan dan penyelesaiannya 

M10 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penegakan hukum lingkungan 

M11 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah Mata kuliah hukum lingkungan bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, 

mengevaluasi dan menganalisis dengan benar hukum lingkungan bagi pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Bahan Kajian  1. Sejarah perkembangan pengaturan hukum lingkungan. 

2. Asas dan tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup 

3. Undang-undang lingkungan. 

Bobot Penilaian Penugasan:30%                                         Ujian Tulis:70%                                              Ujian Praktik:  

Media Pembelajaran Perangkat Lunak: 

1. Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: https://lms.unism.ac.id/. 

2. Platform pembelajaran online: zoom meeting, google meets, whatsapp. 

3. Video pembelajaran. 

https://lms.unism.ac.id/


 

Perangkat Keras: 

1. LCD dan white screen. 

2. White board dan perangkat penunjang. 

3. Phantom dan alat penunjang pembelajaran lainnya.  

Pustaka Utama: 

Siti Sri Sundari, Pertanggungjawaban Pencemaran dan Beban Pembuktian lIngkungan HidupFazraningtyas, W.A. 

(2020). Pembelajaran Lintas Profesi. Banjarmasin: Terserah. 

 

Pendukung: 

1. Saputro,Munadjat D,Hukum Lingkungan Buku 1 umum Alona, J.W. (2015)..  

2. Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan. 

Dosen Pengampu 1. Muhammad Mahendra Abdi., SH., MH 
2. Dewi Aina.,SH.I.,MH 

Mata Kuliah Syarat - 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Minggu 

Ke- 
CPMK 

Penilaian 

Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran (Alokasi Waktu); 

Penugasan 

Bahan 

Kajian/Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

Dosen 

Indikator 
Kriteria & 

Bentuk 
Luring Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1-2 Mahasiswa dapat 

mengetahui dan 
memahami sejarah 
perkembangan 
pengaturan hukum 
lingkungan 

Kejelasan dan 
Pemahaman 
sejerah 
perkembangan 
pengaturan 
hukum 
lingkungan 

Kriteria:Ketep

atan dan 
Penguasaan 
materi 

Pedoman 

penilaian 

- 1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM:1x( 3 x 50”) 

3. Tugas 1: 

Ringkasan Materi 

Mengenai Sejarah 

dan Perkembangan 

Sejarah 
perkembangan 
pengaturan hukum 
lingkungan:  
a. Sejarah 

perkembangan 
pengaturan 

10% MA 



 Bentuk non 

test: 

• Ringkasan 

hasil 

rujukan. 

• Diskusi 

Hukum 

Lingkungan 

4. E-learning: 

https://lms.unism.a

c.id/.  

hukum 
lingkungan dalam 
konteks global, 
dan  

b. Sejarah 
perkembangan 
pengaturan hukum 
lingkungan dalam 
konteks nasional 

3 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
memahami pengertian 
dan ruang lingkup hukum 
lingkungan 

Kejelasan dan 
Pemahaman 
pengertian dan 
ruang lingkup 
hukum lingkungan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
materi 

Bentuk non-

test: 

• Ringkasan 

hasil 

rujukan. 

• Diskusi 

 

 1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM: 1x(3x50’). 

3. Tugas 2: 

Ringkasan hasil  

teori-teori Hukum 

Lingkungan 

4. E-learning: 

https://lms.unism.a

c.id/. 

Membahas 
mengenai definisi 
dari pakar hukum 
lingkungan tentang 
pengertian hukum 
lingkungan dan 
ruang lingkup 
hukum lingkungan. 

10% MA 

4 Mahasiswa dapat 
memahami pengaturan 
pengendalian dampak 
lingkungan hidup 

Kejelasan dan 
pemahaman 
mengenai 
pengaturan 
pengendalian 
dampak 
lingkungan 

hidup. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non 

test: 

• Ringkasan 

Hasil 

rujukan. 

• Diskusi 

 1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM: 1x(3x50’). 

3. Tugas 3:  

Ringkasan hasil 

rujukan literatur 

/kepustakaan 

secara individual 

4. E-learning: 

https://lms.unism.a

c.id/ 

Membahas 
mengenai 
pengaturan yang 
mengatur mengenai 
pengendalian dan 
dampak lingkungan 
hidup terkait dengan 
manfaat dan risiko 
serta badan 
pengendaliannya 

10%    MA 

5 Mahasiswa dapat 
memahami program 
pembangunan dan 
kebijakan lingkungan 
hidup 

Kejelasan dan 
pemahaman 
mengenai program 
pembangunan dan 
kebijakan 
lingkungan hidup 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Penguasaan 

materi 

Bentuk non-

1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM: 1x(3x50’). 

3. Tugas 4:  

Kerja kelompok 

dan diskusi 

                - Membahas 
mengenai program 
pembangunan dan 
kebijakan 
lingkungan hidup 
terkait masalah 

     10%   MA 

https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/


…………………. test: 

• Presentasi 

• Diskusi  

kelompokMakal

ah 

4. E-learning: 

https://lms.unis

m.ac.id/. 

pembangunan 
berwawasan 
lingkungan dan 
program-program 
pembangunan 
lingkungan hidup 

6-7 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
memahami asas dan 
tujuan hukum 
perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

Kejelasan dan 
Pemahaman asas 
dan tujuan hukum 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

 1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM1x(2x50’). 

3. Tugas5: Kerja 

kelompok dan 

diskusiMakalah 

4. E-learning: 

https://lms.unis

m.ac.id/. 

                 - Asas dan tujuan 
hukum perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan  hidup: 
a. Pengertian asas 

hukum dan asas-
asas 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
dan  

b. Tujuan hukum 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan  hidup 

      15%   MA 

8 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
memahami undang-
undang lingkungan dan 
implikasinya 

Kejelasan dan 
Pemahaman 
undang-undang 
lingkungan dan 
implikasinya 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non 

test: 

• Ringkasan 

Hasil 

rujukan. 

• Diskusi 

             - 1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM: 1x(3x50)”. 

3. Tugas 6: 

Ringkasan hasil 

rujukan literatur/ 

pustaka secara 

individual 

4. E-learning: 

https://lms.unism.a

c.id/. 

Undang-undang 
lingkungan dan 
implikasinya:  
a. Dimensi historis 

undang-undang 
lingkungan di 
indonesiadan  

b. Implikasi yuridis 
undang-undang 
lingkungan di 
indonesia 

      10%   DA 

         
9 Mahasiswa dapat 

mengetahui dan 
memahami aspek-aspek 
hukum lingkungan 

Kejelasan dan 
Pemahaman 
aspek-aspek 
hukum lingkungan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Penguasaanmat

eri 

 

- 5. Bentuk: Kuliah. 

6. TM: 1x(3x50’). 

7. Tugas 7: 

Menyusun 

ringkasan tentang 

Aspek-aspek hukum 
lingkungan: 
a. Aspek hukum 

administrasi, 
b. Aspek hukum 

perdata, dan  

10% DA 

https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/


Bentuk non 

test: 

• Ringkasan 

hasil 

rujukan. 

• Diskusi 

 

studi hukum 

Lingkungan 

8. E-learning: 

https://lms.unism.a

c.id/.  

c. Aspek hukum 
pidana 

10 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
memahami prinsip-prinsip 
hukum lingkungan 

Kejelasan dan 
Pemahaman 
prinsip-prinsip 
hukum lingkungan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Penguasaan 

materi 

Bentuk non-

test: 

• Tulisan 

makalah 

• Presentasi 

• Diskusi 

1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM: 2x(2x50)”. 

3. Tugas 8:  

Ringkasan dari  

beberapa Jurnal 

secara 

kelompok 

4. E-learning: 

https://lms.unis

m.ac.id/. 

- Prinsip-prinsip 
hukum lingkungan: 
a. Prinsip –prinsip 

penyelesaian 
masalah 
lingkungan 
secara litigasi 
dan  

b. Prinsip –prinsip 
penyelesaian 
masalah 
lingkungan non 
litigasi 

15% DA 

11 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
memahami pencemaran 
lingkungan dan 
penyelesaiannya 

Kejelasan dan 
Pemahaman 
pencemaran 
lingkungan dan 
penyelesaiannya 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Penguasaan 

materi 

Bentuk non-

test: 

• Presentasi 

• Diskusi 

1. Bentuk: Kuliah. 

2. TM: 1x(3x50’) 

3. Tugas 9:    

Mini Research 

secara 

kelompok. 

4. E-learning: 

https://lms.unis

m.ac.id/. 

           - Pencemaran 
lingkungan dan 
penyelesaiannya 
a. Pengertian 

pencemaran 
lingkungan,  

b. Ruang lingkup 
pencemaran 
lingkungan dan  

c. Penyelesaian 
pencemaran 
lingkungan 

10% DA 

12 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
memahami penegakan 
hukum lingkungan 

Kejelasan dan 
Pemahaman 
penegakan hukum 
lingkungan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non 

test: 

- 5. Bentuk: Kuliah. 

6. TM: 1x(3x50’). 

7. Tugas 10:  

Ringkasan hasil 

rujukan literatur 

Penegakan hukum 
lingkungan:  
a. Pengertian 

penegakan 
hukum 
lingkungan,  

10% DA 

https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/


• Ringkasan 

Hasil 

rujukan. 

• Diskusi 

/kepustakaan 

secara individual 

8. E-learning: 

https://lms.unism.a

c.id/ 

b. Penegakan 
hukum 
lingkungan dalam 
kaitannya 
dengan hukum 
administrasi,  

c. Penegakan 
hukum 
lingkungan dalam 
kaitannya 
dengan hukum 
perdata dan  

d. Penegakan 
hukum 
lingkungan dalam 
kaitannya 
dengan hukum 
pidana 

13-14 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
memahami peran serta 
masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan 

Kejelasan dan 
Pemahaman peran 
serta masyarakat 
dalam pengelolaan 
lingkungan 

 - 5. Bentuk: Kuliah. 

6. TM: 1x(3x50)”. 

7. Tugas 11: 

Ringkasan hasil 

rujukan literatur/ 

pustaka secara 

individual 

8. E-learning: 

https://lms.unism.a

c.id/. 

Peran serta 
masyarakat dalam 
pengelolaan 
lingkungan:  
a. Peran serta 

masyarakat 
dalam konteks uu 
no 4 tahun 1992,  

b. Peran serta 
masyarakat 
dalam konteks uu 
no. 23 tahun 
1997, dan  

c. Peran serta 
masyarakat 
dalam konteks uu 
no. 32 tahun 
2009 

10% DA 

Ujian Tulis/Ujian Praktik 

 

https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/
https://lms.unism.ac.id/


 

 

 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

FAKULTAS HUMANORA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

KONTRAK PEMBELAJARAN 

MATA KULIAH 

Nama MK HUKUM LINGKUNGAN 

Kode  HKL 01 

Bobot (SKS) 3 SKS 

Semester  3 (Ganjil) 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah hukum lingkungan bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa 

untuk dapat memahami, mengevaluasi dan menganalisis dengan benar hukum lingkungan 

bagi pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

S1 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 
; 

S2 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika; 

S3 
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S6 
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ; 

KU1 

mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU3 

mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

KU4 
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi; 

KU5 
mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 
di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

KK2 mampu membuat Surat Kuasa dalam suatu perkara persidangan; 

KK5 mampu menggunakan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti; 

P1 
 

Menguasai konsep teoritis praktik beracara,prinsip dan konsep umum surat 
gugatan, pendampingan dlm persidangan,  sosial budaya , konsep dasar hukum, 
ilmu komunikasi dan etika profesi; 

P4 
Menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan 
kewenangan profesi hukum serta mengamalkan nilai-nilai agama disetiap layanan 
pendampingan yang berazaskan pancasila; 

P6 
Menguasai konsep serta permasalahan terjadi di masyarakat sehingga dapat 
melakukan upaya promotif dan preventif dalam beracara di persidangan; 

P7 
Menguasai konsep budaya masyarakat serta memiliki kepekaan sosial, 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memberikan 
layanan  bantuan hukum yang berkualitas; 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

M1 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejerah perkembangan pengaturan 
hukum lingkungan 

M2 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian dan ruang lingkup 
hokum lingkungan  

M3 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengaturan pengendalian 



lingkungan hidup  

M4 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami program pembangunan dan 
kebijakan lingkungan hidup  

M5 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami asas dan tujuan hukum 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup 

M6 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami undang-undang lingkungan dan 
implikasinya 

M7 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aspek-aspek hukum lingkungan 

M8 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum lingkungan 

M9 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pencemaran lingkungan dan 
penyelesaiannya 

M10 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penegakan hukum lingkungan 

M11 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
Sejerah perkembangan pengaturan hukum lingkungan: a. Sejarah perkembangan 
pengaturan hukum lingkungan dalam konteks global, dan b. Sejarah perkembangan 
pengaturan hukum lingkungan dalam konteks nasional 

2 
Membahas mengenai definisi dari pakar hukum lingkungan tentang pengertian 
hukum lingkungan dan ruang lingkup hukum lingkungan 

3. Praktik komunitas lintas profesi. 

4 Membahas mengenai program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup  

5 
Asas dan tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup: a. 
Pengertian asas hukum dan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dan b. Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup 

6 
Undang-undang lingkungan dan implikasinya: a. Dimensi historis undang-undang 
lingkungan di indonesiadan b. Implikasi yuridis undang-undang lingkungan di 
indonesia 

7 
Aspek-aspek hukum lingkungan: a. Aspek hukum administrasi, b. Aspek hukum 
perdata 
Dan c. Aspek hukum pidana 

8 
Prinsip-prinsip hukum lingkungan: a. Prinsip –prinsip penyelesaian masalah 
lingkungan secara litigasi dan b. Prinsip –prinsip penyelesaian masalah lingkungan 
non litigasi 

9 
Pencemaran lingkungan dan penyelesaiannya: a. Pengertian pencemaran 
lingkungan, b. Ruang lingkup pencemaran lingkungan dan c. Penyelesaian 
pencemaran lingkungan 

10 

Penegakan hukum lingkungan: a. Pengertian penegakan hukum lingkungan, b. 
Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi, c. 
Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata dan c. 
Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana 

11 
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan: a. Peran serta masyarakat 
dalam konteks uu no 4 tahun 1992, b. Peran serta masyarakat dalam konteks uu no. 
23 tahun 1997, dan c. Peran serta masyarakat dalam konteks uu no. 32 tahun 2009 

PUSTAKA UTAMA 

 Siti Sri Sundari, Pertanggungjawaban Pencemaran dan Beban Pembuktian 

lIngkungan HidupFazraningtyas 

  

PUSTAKA PENDUKUNG 

 1. Saputro,Munadjat D,Hukum Lingkungan Buku 1 umum. 

2. Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan 

  

MATA KULIAH SYARAT - 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Perangkat Lunak 1. Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: 

https://lms.unism.ac.id/. 

2. Platform pembelajaran online: zoom meeting, google meets, 

https://lms.unism.ac.id/


whatsapp. 

3. Video pembelajaran. 

Perangkat Keras 1. LCD dan white screen. 

2. White board dan perangkat penunjang. 

3. Phantom dan alat penunjang pembelajaran lainnya. 

BOBOT PENILAIAN Penugasan: 30% 

Ujian Tulis:70% 

DOSEN PENGAMPU - Muhammad Mahendra Abdi., SH., MH 
- Dewi Aina.,SH.I.,MH 

KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

2. Mahasiswa harus memperhatikan etika dalam pembelajaran dengan tidak melakukan 

pembelajaran daring di tempat tidur. 

3. Mahasiswa harus menggunakan nama asli dan membuka video ketika kegiatan 

perkuliahan berlangsung.  

4. Mahasiswa mendowloud materi di LMS terlebih dahulu sebelum pembalajaran di 

mulai 

5 Mahasiswa segera absen setelah dosen memberitahukan token perkuliahan, 

mahasiswa dilarang mengabsenkan teman tanpa sepengetahuan dosen matakuliah 

JADWAL PEMBELAJARAN 

Hari/Tanggal Waktu (WITA) Dosen Pengampu 

Senin, 05Okto 2020 09.00 – 10.40 - Muhammad Mahendra Abdi., SH., MH 

 

  - Dewi Aina.,SH.I.,MH 

 

 

 

Dosen Pengembang RPS, 

 

 

 

 

Dewi Aina.SH.I.MH 
 NIK.1166092019157 

Banjarmasin, 14 September 2019 

Mahasiswa PJMK  

MK ……………………… 

 

 

 

(…………………………………………...) 

NIM. 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Hukum 

 

 

 

 

Fakhruddin Razy, SH., MH 

NIK. 1166012011041 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSITAS SARI MULIA 

FAKULTAS HUMANIORA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA KULIAH HUKUM LINGKUNGAN 

KODE HKL 01 Bobot (SKS) 3 Semester  3 (Ganjil) 

DOSEN PENGAMPU 1. Muhammad Mahendra Abdi., SH., MH 
2. Dewi Aina.,SH.I.,MH 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Ringkasan dan Makalah Ringkasan 1 Minggu 

Makalah 2 Minggu 

JUDUL TUGAS 

Tugas Individu : 

1. Menyusun ringkasan Materi Mengenai Sejarah dan Perkembangan Hukum Lingkungan 

2. Menyusun ringkasan hasil  teori-teori Hukum Lingkungan 

3. Ringkasan hasil rujukan literatur /kepustakaan secara individual 

 

Tugas Kelompok : 

1. Mini Research secara kelompok. 

2. Ringkasan dari  beberapa Jurnalsecara kelompok 

3. Kerja kelompok dan diskusi kelompokMakalah 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

1. Dapat menyusun Ringkasan dan Ringkasan Jurnal yang jelas, baik, mudah dipahami 

dan keterbaharuan untuk jurnal mengenaiSejarah dan Perkembangan Hukum 

Lingkungan,Hasil teori-teori Hukum Lingkungan dan undang-undang Lingkungan dan 

Implikasinya 

2. Dapat Mengetahui dan Memahami Pengaturan Pengendalian Lingkungan Hidup,asas 

dan tujuan hukum Lingkungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup,aspek-aspek 

Hukum Lingkungan,Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan,Penegakan Hukum 

Lingkungan,peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan 

 

DESKRIPSI TUGAS 

Tugas ini sebagai bentuk pemahaman mahasiswa tentang Hukum Lingkungan 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Tugas dikerjakan secara individu untuk tugas mandiri dengan mencari di semua 

literatur mengenai Hukum Lingkungan dengan studi kepustakaan maupun dengan 

mencari di jurnal-jurnal dan dibuat kesimpulannya 

2. Tugas dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 

tatatulis yang telah ditentukan. 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

1. Ringkasan dapat diketik dengan format time new roman 12 disertai kesimpulan dari 

materi ringkasan 

2. Untuk ringkasan Jurnal  

3. Kumpulkan ringkasan analisis jurnal bentuk pdf. Sistematika penulisan format 

pengumpulan tugas: Analisis Jurnal (PP)_Kelompok 2_Nama Depan Ketua_NIM_Tgl 

Pengumpulan.pdf. 

 

Makalah dituliskan dengan MS Word font TNR (12), margin normal, kertas A4 yang 



dituliskan sesuai dengan template penulisan portofolio. Tugas dikumpulkan dalam 

format pdf dengan penulisan format pengumpulan tugas: Makalah (PP)_Kelompok 

2_Nama Depan Ketua_NIM_Tgl Pengumpulan.pdf. 

 

Slide presentasi powerpoint yang terdiri dari: latar belakang, tujuan, manfaat, solusi 

yang ditawarkan, dan produk luaran, maksimal 15 slide. Dikumpulkan sofile dengan 

penulisan format pengumpulan tugas: Makalah (PP)_Kelompok 2_Nama Depan 

Ketua_NIM_Tgl Pengumpulan.pdf 

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN 

1. Ringkasan analisis jurnal (bobot 20%) 

Ringkasan jurnal dengan sistemika dan format yang telah ditetapkan dengan pendekatan 

PICO. Pemilihan jurnal yang dianalisis harus memperhatikan kebaruan, kemutakhiran, 

kesesuaian dengan trend dan isu pembelajaran lintas profesi. Selain itu, analisis jurnal yang 

dilakukan harus memperlihatkan ketajaman dan kedalaman analisis, konsistensi, dan 

kerapian sajian tulisan. 

2. Portofolio (bobot 30%) 

1. Ketepatan sistematika penyusunan proposal sesuai dengan standar panduanpenulisan 

portofolio; 

2. Ketapatan tata tulis portofolio sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar 

dansesuai dengan standar APA dalam penyajian tabel, gambar, penulisan rujukan 

danpenisan sitasi;  

3. Konsistensi dalam penggunaan istilah, warna (jika ada) simbol dan lambang;  

4. Kerapian sajian buku proposal yang dikumpulkan; 

5. Kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam MS Word dalam penulisandan 

sajian proposal penelitian. 

3. Presentasi portofolio (bobot 10%) 

Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar,tulisanmenggunakan 

font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar danvideo clip yang 

relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, 

penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 

menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaanmedia presentasi. 

4. Produk luaran (bobot 40%) 

Produk luaran yang bermanfaat bagi masyarakat yang mampu didemonstrasikan 

penggunaannya dan sesuai dengan trend dan isu dalam pembelajaran lintas profesi.  

JADWAL PELAKSANAAN 

4. Tahap Persiapan 

5. Tahap Pelaksanaan 

6. Tahap Evaluasi 

06 s.d 10Oktober 2019 

13 s.d 27 Oktober 2019 

30Oktober  2019 

KETENTUAN LAINNYA 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

 

 

 


