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Abstract 

Strengthening environmental management can be done through environmental education in 

universities. Good environmental education is able to raise the environmental potential in 

accordance with the characteristics of the region into knowledge for students. This research was 

conducted to identify local potential in Riau Province which can be integrated into the learning of 

Environmental Education at FKIP University of Riau. The research was conducted using a 

qualitative descriptive approach, where data collection was carried out by observation, interview, 

and literature study. The parameters analyzed include (1) identification of local potential in the 

form of ecosystems and local wisdom typical of Riau; and (2) analysis of the environmental 

education curriculum at FKIP University of Riau; (3) Analysis of integration in learning. The 

research found that Riau Province has (1) various typical ecosystems of Riau, including the 

Tropical Rain Forest Ecosystem, Peat Swamp Forest, Oil Palm Plantation Ecosystem, River 

Ecosystem, and Lake Ecosystem; (2) Various local community wisdom that play a role in 

environmental management, including: Local Wisdom Lubuk Larangan and Local Wisdom of 

Indigenous Forests. Environmental Education Courses have Sub Learning Outcomes (1) Describe 

the basic concepts and characteristics of various ecosystem typologies; and (2) Explain various 

efforts in sustainable environmental management, as a topic of lectures. This Local Potential can 

be integrated with environmental education lectures at FKIP UNRI. Integration can be done at the 

preliminary stage (apperception and motivation), core activities, and/or individual assignments or 

scientific groups in learning. This local potential can be developed as a learning resource in the 

form of modules to support the strengthening of environmental education in universities. 
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PENDAHULUAN 

Kompleksitas permasalahan lingkungan di Provinsi Riau masih terjadi hingga saat 

ini. Diantaranya: (a) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mencapai 6.301,10 ha pada 

tahun 2014 (Sipongi-Karhutla Monitoring Sistem, 2017); (b) abrasi sebanyak 21 kejadian 

pada tahun 2014-2015; (c) banjir dan tanah longsor sebanyak 21 kejadian pada tahun 2014-

2015 (BPS, 2016), (d) deforestasi hutan dan lahan mencapai 73.653,7 ha pada tahun 2013-

2014 (KLHK, 2015); dan (e) emisi GRK mencapai 334.528.980 ton CO2 pada tahun 2014 

(SIGN-MART KLHK, 2017). Selain itu, menurut data KLHK (2016), Prov. Riau telah 

mengalami pencemaran air (17,33%), pencemaran tanah (0,93%), pencemaran udara 

(83,76%). Bahkan berdasarkan data Atlas Status Mutu Air Indonesia mengungkapkan 

bahwa seluruh sungai besar di Prov. Riau telah tercemar berat (KLHK, 2015).  

Kecenderungan tentang minimnya pengetahuan dan kepedulian pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan dinilai masih tinggi. Laporan KLH (2013) menunjukkan bahwa 

indeks perilaku peduli lingkungan di Sumatera masih tergolong rendah yaitu 0.58 (skala 0-

1). Indikator rendahnya perilaku peduli lingkungan adalah tingkat pendidikan, pengetahuan 

dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Veronica (2008) mengungkapkan 

bahwa hanya 50%-58% Mahasiswa di Kota Jakarta yang memiliki pengetahuan 
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lingkungan yang baik. Marlina et al. (2015) mengungkapkan bahwa masih terdapat 

mahasiswa Pendidikan Biologi dengan kepedulian lingkungan yang rendah. 

Penanaman nilai-nilai pengetahuan telah diimplementasikan melalui integrasi 

proses pendidikan. Upaya pengintegrasian pengetahuan lingkungan dalam pendidikan 

tercermin melalui adanya surat keputusan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 07/MENLH/06/2005 No. 05/VI/KB/ 2005 untuk 

Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. Selain itu, UU No. 32 

Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menegaskan bahwa 

setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat 2). Hal ini 

diperkuat dengan adanya program adiwiyata melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 05 Tahun 2013. Salah satu bentuk implementasi adiwiyata terlihat dengan adanya 

pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).  

Penerapan pendidikan lingkungan telah banyak diterapkan di perguruan tinggi baik 

bersifat monolitik maupun terintegrasi. Program ini tertuang sebagai salah satu indikator 

program green campus. Terdapat 49 perguruan tinggi di Indonesia yang telah terdaftar 

dalam pemeringkatan kampus hijau di Indonesia. 

Salah satu perguruan tinggi yang telah menerapkan pendidikan lingkungan adalah 

Universitas Riau (UNRI). Penerapan ini dilakukan dengan menjadikan Pendidikan 

Lingkungan sebagai Mata Kuliah Keterampilan Umum (MKKU) yang wajib diikuti oleh 

seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sejak tahun 2016. 

Hasil penelitian Suwondo, et al., (2017) terdapat beberapa kendala dalam penerapan 

pendidikan lingkungan di Universitas Riau diantaranya sebagai berikut: (a) kesulitan 

mahasiswa dalam penguasaan teori yang telah diajarkan karena bersifat multidisiplin ilmu; 

(b) keterkaitan dan keseimbangan praktek lapangan dan teori belum optimal sehingga 

mahasiswa tidak mampu memahami permasalahan lingkungan secara nyata; (c) 

keterbatasan/kesediaan sumber informasi dan bahan ajar yang akurat sebagai acuan 

pembelajaran; dan (d) masih kurangnya kesadaran sikap peduli lingkungan dalam diri 

mahasiswa. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan upaya penguatan edukasi 

lingkungan hidup yang mengangkat potensi lokal Provinsi Riau terintegrasi dalam 

pembelajaran Pendidikan lingkungan di Universitas Riau. Sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan serta pemahaman mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan lingkungan di 

sekitarnya secara nyata. Untuk itu, dilakukan analisis potensi lokal Provinsi Riau yang 

dapat diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan lingkungan di FKIP Universitas Riau. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi lokal di Provinsi Riau yang 

dapat diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Lingkungan di FKIP Universitas 

Riau. Penelitian dilakukan pada November-Desember 2017. Penelitian menggunakan 

pendekaatan deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan studi kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari 

berbagai sumber seperti: jurnal, laporan penelitian, buku, dan sumber lainnya yang relevan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Parameter yang dianalisis meliputi (1) identifikasi potensi lokal berupa ekosistem 

dan kearifan lokal khas Riau; dan (2) analisis kurikulum pendidikan lingkungan di FKIP 

Universitas Riau; (3) Analisis pengintegrasian dalam pembelajaran. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan potensi lokal dengan 

pembelajaran pendidikan lingkungan.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi Lokal Provinsi Riau sebagai Sumber Belajar 

Provinsi Riau memiliki berbagai potensi lokal berupa keragaman ekosistem dan 

kearifan lokal yang tersebar dibeberapa Kabupaten Kota. Beberapa ekosistem khas Riau, 

diantaranya yaitu Ekosistem Hutan Hujan Tropis, Hutan Rawa Gambut, Ekosistem 

Perkebunan Kelapa Sawit, Ekosistem Sungai, dan Ekosistem Danau. Setiap ekosistem 

tersebut secara spesifik memiliki karakteristik tipologi yang berbeda-beda.  

Tabel 1. Keragaman Ekosistem di Provinsi Riau 

No. 
Tipologi 

Ekosistem 

Contoh Ekosistem 

di Provinsi Riau 
Karakteristik Khas 

1 Hutan Hujan 

Tropis 

Suaka Margasatwa 

Bukit Rimbang Bukit 

Baling 

Ekosistem hutan hujan tropis, sebagai 

salah satu sumber air DAS Kampar dan 

masih memiliki kearifan lokal lubuk 

larangan 

2 Hutan Rawa 

Gambut 

Semenanjung Kampar Sebagian wilayahnya berupa ekosistem 

rawa gambut,  

3 Perkebunan Perkebunan Kelapa 

Sawit 

Sebagai komoditas perkebunan terbesar di 

Prov. Riau 

4 Sungai Sungai Siak Aliran sungainya (hulu-hilir) berada 

seluruhnya di Prov. Riau 

5 Danau Zamrud Danau Mutiara Hitam dengan tipologi 

sekitar berupa Ekosistem Gambut 

 

Keberadaan berbagai jenis ekosistem yang dimiliki Provinsi Riau sesungguhnya 

telah memnggambarkan contoh konsep dasar tipologi ekosistem baik ekosistem hutan 

hujan tropis, hutan rawa gambut, ekosistem perkebunan kelapa sawit, ekosistem sungai, 

dan ekosistem danau. Selain itu, masih banyak contoh ekosistem lainnya yang ada di 

Provinsi Riau, namun selama ini data dan fakta yang ada dalam pembelajaran belum 

tereksplorasi dan terdokumentasi secara baik. 

Masyarakat Provinsi Riau juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal dalam 

pengelolaan lingkungan hidup baik ekosistem teresterial maupun akuatik. Salah satu 

contoh kearifan lokal masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, 

diantaranya: Kearifan Lokal Lubuk Larangan dan Kearifan Lokal Hutan Larangan Adat.  

Tabel 2. Contoh Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Riau 

No. 
Kearifan Lokal di Provinsi 

Riau 
Bentuk Pengelolaan 

1 Hutan Larangan Adat Pengelolaan ekosistem hutan adat/ulayat melalui 

peraturan adat setempat 

2 Lubuk Larangan Pengelolaan sumberdaya perairan Sungai dengan 

menetapkan pengaturan waktu dan kawasan 

larangan bagi masyarakat untuk mengambil ikan 

 

Provinsi Riau juga memiliki berbagai kearifan lokal lainnya yang secara langsung 

maupun tidak langsung memiliki peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun 

kearifan lokal tersebut belum banyak terekplorasi dan terdokumentasikan dalam 

pembelajaran. Prabowo et al., (2016) menjelaskan keragaman potensi lokal pada suatu 

daerah dapat dikemas secara baik menjadi sebuah sumber balajar. Pembelajaran yang 

mengangkat potensi lokal memiliki keunggulan, yaitu dapat menyajikan berbagai data dan 

contoh kontekstual yang terdapat di daerah sekitar peserta didik. Sehingga menambah 

pengetahuan dan wawasan peserta didik terhadap arti penting lingkungan bagi kehidupan 
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manusia yang pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab 

terhadap keberlanjutan potensi lokal di daerahnya. 

Menurut Triyanto (2009) pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

masalah disekitar sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru. Elaine et al., (2016) mengungkapkan telah dilakukan berbagai 

penelitian yang secara konsisten menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis pada 

masalah disekitar mampu meningkatkan retensi pengetahuan jangka panjang dan 

penerapan pengetahuan secara nyata. Derevenskaia (2014) menjelaskan pembelajaran 

menggunakan potensi lokal yang ada di sekitar memungkinkan siswa untuk mempelajari 

disiplin ekologi dan biologi secara lebih efektif dan mendalam. Pembelajaran tersebut 

dapat membentuk suatu pendekatan sistematis dalam pengamatan dan penelitian, 

mengembangkan keterampilan praktis, serta mengangkat psikologi rasa tanggung jawab 

peserta didik di lingkungan sekitarnya. 

Kurikulum pendidikan lingkungan di FKIP Universitas Riau  

Mata kuliah Pendidikan Lingkungan di FKIP UNRI membahas tentang konsep dan 

aplikasi pendidikan lingkungan dalam kehidupan dan pembelajaran. Mengidentifikasi 

berbagai permasalahan lingkungan baik di tingkat lokal hingga global seperti perubahan 

iklim, kebakaran, pencemaran, degradasi hutan dan lahan gambut, serta bencana alam 

seperti banjir, abrasi, longsor dan kekeringan. Menganalisis berbagai upaya dalam 

pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.  

Manfaat mata kuliah ini bagi mahasiswa adalah untuk memahami berbagai konsep 

lingkungan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan dan pembelajaran sesuai dengan 

bidang ilmu yang dimiliki. Secara umum konsep materi dalam matakuliah pendidikan 

lingkungan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

Tabel 3.  Gambaran Kurikulum Pendidikan Lingkungan FKIP UNRI 

No. Sub CPMK Materi Perkuliahan 

1 Menjelaskan konsep dasar dan aplikasi 

ilmu lingkungan 

Konsep Dasar, Ruang lingkup, kedudukan 

dan prinsip dan aplikasi ilmu lingkungan  

2 Mendeskripsikan karakteristik 

ekosistem dan berbagai permasalahan 

lingkungan baik ditingkat lokal 

maupun global 

Ekosistem dan berbagai permasalahan 

lingkungan di tingkat global, nasional 

hingga lokal. 

3 Menjelaskan berbagai upaya dalam 

pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan 

Berbagai upaya pengelolaan lingkungan 

hidup dalam perspektif: kebijakan, etika 

lingkungan, dan kearifan lokal.  

4 Melakukan pengamatan, menganalisis 

dan menemukan solusi  dari berbagai 

permasalahan lingkungan di sekitar 

Studi kasus pengamatan permasalahan 

lingkungan dan merumuskan upaya 

pengelolaan lingkungan 

 

 Implementasi pendidikan lingkungan dalam pembelajaran harus didukung dengan 

sumber belajar yang relevan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung 

terjadinya proses belajar termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan. 

Menurut Mulyasa dalam Suratsih (2010) sumber belajar dapat artikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar 

mengajar. Penggunaan sumber belajar yang relevan mampu mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan baik. 

 UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan, kurikulum pada semua jenjang pendidikan 

dapat dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 
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daerah, dan karakteristik peserta didik. Lebih lanjut, dalam pasal 36 ditegaskan, elemen 

yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum, diantaranya: (a) peningkatan 

potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (b) keragaman potensi daerah dan 

lingkungan; (c) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (d) perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni; dan (e) dinamika perkembangan global. Selanjutnya, 

Pasal 37 menegaskan bahwa komponen muatan lokal wajib di muat di dalam kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah. 

Pengintegrasian potensi lokal dalam pembelajaran Pendidikan Lingkungan 

Hasil analisis data potensi lokal keragaman ekosistem dan kearifan lokal di Provinsi 

Riau diintegrasikan dalam pembelajaran pendidikan lingkungan di FKIP UNRI. Sub 

CPMK yang dapat diintegrasikan adalah (1) Mendeskripsikan konsep dasar dan 

karakteristik berbagai tipologi ekosistem; dan (2) Menjelaskan berbagai upaya dalam 

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Sub-CPMK Mendeskripsikan karakteristik ekosistem dan berbagai permasalahan 

lingkungan baik ditingkat lokal maupun global membahas tentang karakteristik pada 

berbagai macam ekosistem dan berbagai permasalahan lingkungan beserta dampaknya 

baik yang terjadi ditingkat global dan lokal. Karakteristik dan tipe ekosistem yang dibahas 

terdiri dari ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat yang dimaksud, 

diantaranya adalah hutan hujan tropis, hutan mangrove, perkebunan, hutan tanaman, 

pertanian (persawahan, perladangan), dan perkotaaan. Ekosistem perairan yang dimaksud, 

diantaranya adalah sungai, danau, waduk, laut, padang lamun dan terumbu karang. 

Materi pembelajaran pada sub-CPMK menjelaskan berbagai upaya dalam 

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan membahas tentang: kebijakan dan upaya 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik, didalam Sub-CPMK juga memiliki 

satu materi khusus yang membahas berbagai upaya pengelolaan lingkungan berbasis 

kearifan lokal.  

 
Gambar 1. Analisis Integrasi Potensi Lokal Provinsi Riau Sebagai Sumber Belajar 

Pendidikan Lingkungan 

 

Integrasi potensi lokal dalam pembelajaran dapat dikemas secara baik menjadi 

sebuah sumber balajar dalam bentuk bahan ajar, seperti modul dan buku ajar. Triyanto 

(2009) menjelaskan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan masalah disekitar 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. 
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Elaine et al., (2016) mengungkapkan telah dilakukan berbagai penelitian yang secara 

konsisten menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis pada masalah disekitar mampu 

meningkatkan retensi pengetahuan jangka panjang dan penerapan pengetahuan secara 

nyata. Derevenskaia (2014) menjelaskan pembelajaran menggunakan kearifan lokal yang 

ada di sekitar memungkinkan siswa untuk mempelajari disiplin ekologi dan biologi secara 

lebih efektif dan mendalam. Pembelajaran tersebut dapat membentuk suatu pendekatan 

sistematis dalam pengamatan dan penelitian, mengembangkan keterampilan praktis, serta 

mengangkat psikologi rasa tanggung jawab peserta didik di lingkungan sekitarnya. 

Selain sebagai bahan ajar berupa modul dan buku ajar, pengintegrasian potensi 

lokal dalam pembelajaran juga dapat dilakukan dalam kegiatan pemeblajaran langsung. 

Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan pada tahap pendahuluan (apersepsi dan motivasi), 

kegiatan inti, dan/atau penugasan individu maupun kelompok ilmiah dalam pembelajaran.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau memiliki (1) berbagai 

ekosistem khas Riau, diantaranya yaitu Ekosistem Hutan Hujan Tropis, Hutan Rawa 

Gambut, Ekosistem Perkebunan Kelapa Sawit, Ekosistem Sungai, dan Ekosistem Danau; 

(2) Berbagai kearifan lokal masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup, diantaranya: Kearifan Lokal Lubuk Larangan dan Kearifan Lokal Hutan Larangan 

Adat. Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan memiliki Sub Capaian Pembelajaran (1) 

Mendeskripsikan konsep dasar dan karakteristik berbagai tipologi ekosistem; dan (2) 

Menjelaskan berbagai upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, 

sebagai topik perkuliahan.  

Potensi Lokal ini dapat diintegrasikan dalam perkuliahan pendidikan lingkungan di 

FKIP UNRI dalam bentuk pengembangan bahan ajar, seperti modul dan buku ajar. 

Pengintegrasian juga dapat dilakukan dalam pembelajaran langsung pada kegiatan 

pembelajaran: pendahuluan (apersepsi dan motivasi), kegiatan inti, dan/atau penugasan 

individu maupun kelompok ilmiah dalam pembelajaran. Potensi lokal ini dapat 

dikembangkan sebagai sumber belajar dalam bentuk modul untuk mendukung penguatan 

edukasi lingkungan di Perguruan Tinggi. Sehingga perlu dikembangkan bahan ajar yang 

mengangkat potensi lokal khususnya keragaman ekosistem dan kearifan lokal. 
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