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� Memperhitungkan kembali seberapa besar kekuatan 

bumi (biosfer) untuk menopang kehidupan di masa 

depan.

� Merancang strategi transformasi sosial untuk 

mewujudkan sistem peradaban masyarakat yang lebih 

adil dan berkelanjutan



4

2. Perbandingan Pendekatan Ekologi Manusia dan 

Sosiologi [tentang] Komunitas Manusia

Harmoni kehidupan sosial 
� hubungan-hubungan 
sosial membentuk 
kebudayaan dan 
peradaban yang 
menyejahterakan warga.

Stabilitas sistem ekologi �
dimana proses-proses 
pertukaran berlangsung 
seimbang dan 
berkelanjutan

Bentuk bangunan 
sistem kehidupan 
yang didambakan

Hubungan-hubungan sosial 
(kerjasama, ketegangan, 
konflik) yang berlangsung 
antara satu 
individu/kelompok dengan 
individu/kelompok yang 
lainnya

Pertukaran energi, materi 
dan informasi antar 
komponen yang hidup 
maupun antara yang hidup 
dan tak hidup, yang 
membangun tatanan 
kehidupan ekosistem

Proses yang menjadi 
perhatian

Sistem sosial � struktur 
sosial dan orientasi nilai 
budaya

Ekosistem � organisme 
dengan keseluruhan 
lingkungannya

Unit analisis atau 
satuan terkecil 
analisis

Sosiologi KomunitasEkologi ManusiaAspek Pembeda

3. Pengertian Ekologi, Ekosistem, 3. Pengertian Ekologi, Ekosistem, 

Ekologi Manusia & Lingkungan Ekologi Manusia & Lingkungan 

HidupHidup
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ApaApaApaApaApaApaApaApa ituituituituituituituitu

Lingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan Hidup ????????

Organisme

Makhluk

Hidup

Lingkungan Biotik

(fauna, flora)

• High Energy

• Organic

Lingkungan Abiotik

(C, H, O, N, P)

• Low energy

• Anorganic

Ekosistem

Materi

Sinar

MatahariFotosintesa

Asimilasi EnergiPelepasan Energi

Kegiatan

Limbah

ApaApaApaApaApaApaApaApa ituituituituituituituitu

EkologiEkologiEkologiEkologiEkologiEkologiEkologiEkologi ????????

Aspek-Aspek Penting Ekologi

1.  Organisme
Jalinan rantai pangan (food chain) � jaring pangan (food 

web)

2.  Lingkungan
Lingkungan Biofisik � Komponen Biotik dan Abiotik

Lingkungan sosio-ekonomi-politik

3. “Rumahtangga”

Struktur Organisasi � rantai makanan

• Tumbuhan

• Herbivora

• Karnivora

• Dekomposer
Manajemen � Tata hubungan fungsional 

pada rantai makanan

4.  Interaksi

Bersifat Ko-eksistensi � hidup saling berdampingan

Pertukaran

• Balance � saling menguntungkan

• Negative � akibat persaingan �

konflik � satu diuntungkan – yang 

lain dirugikan

5. Obyek Pertukaran

• Materi Fisik

• Energi

• Informasi
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1. Haeckel (1866) � oikos + logos: ilmu tentang rumahtangga 
mahluk hidup - mempelajari pertukaran energi dan materi

2. Campbell (1983) � ekologi sebagai suatu studi tentang 
hubungan atau interaksi antara satu organisme atau 
sekelompok organisme dengan keseluruhan lingkungannya. 

3. Diesendorf dan Hamilton (1997) � ekologi adalah studi 
tentang bagaimana organisme-organisme (makro dan mikro) 
berinteraksi sesamanya dan interaksi mereka dengan 
lingkungan tak hidup yaitu: materi dan energi

4. Marten (2001) � ekologi adalah ilmu tentang hubungan 
antara organisme hidup (living organism) dan lingkungannya 
(lingkungan fisik dan sosial).

Ekologi manusia dipahami sebagai ilmu yang 

mempelajari interaksi manusia (Homo sapiens) atau 

sekelompok manusia (komunitas atau masyarakat) 

dengan keseluruhan lingkungannya (lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial)
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Ekosistem

• Karakter:

• Otonom

• Antar ekosistem
saling terkait & 

tergantung

• Evolusioner

Tipe Ekosistem

� Ekosistem alam

� Ekosistem laut

� Ekosistem pesisir

� Ekosistem air tawar

� Ekosistem hutan

� Ekosistem bumi

� Ekosistem kutub

� Ekosistem pegunungan

� Ekosistem pulau 

� Ekosistem “buatan”

� Ekosistem pertanian

� Ekosistem kota
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Ekosistem Tropis

� Dinamika/fluktuasi ekosistem tropis lebih

tinggi dibanding ekosistem yang jauh dari

garis katulistiwa

� Keanekaragaman hayati spesies, komunitas

dan ekosistem yang tinggi

� Wilayah dengan umur geologi muda (Jawa, 

Bali): kesuburan tanah pertanian dipengaruhi

oleh lava dari gunung berapi yang dibawa

oleh sungai

� Wilayah dengan umur geologi lanjut

(Kalimantan, Sulawesi): kesuburan tanah

pertanian ditentukan oleh biomassa vegetasi

�� Saling terkait & saling pengaruhSaling terkait & saling pengaruh

•• Kependudukan, kehidupan sosial, ekonomi, Kependudukan, kehidupan sosial, ekonomi, 
budaya, dan politik, serta kelimpahan budaya, dan politik, serta kelimpahan 
sumberdaya alam saling terkait & saling pengaruhsumberdaya alam saling terkait & saling pengaruh

�� Lintas batas masalah LHLintas batas masalah LH

•• dari lokal ke globaldari lokal ke global

•• dari laut hingga puncak gunungdari laut hingga puncak gunung

•• dari desa hingga kotadari desa hingga kota

�� Dampak negatif perubahan LH seringkali baru Dampak negatif perubahan LH seringkali baru 
dirasakan oleh manusia setelah menelan waktu yang dirasakan oleh manusia setelah menelan waktu yang 
panjangpanjang
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Population

Environmental 

Field

Social 

Organization

Technology

Micklin dan Poston (1998): ekologi manusia adalah bidang studi yang 

memfokuskan diri pada hubungan interaksional dari empat komponen penting 

ekosistem manusia: Population, Organization, Environment, Technology � POET
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Aspek-Aspek Penting POET

Population

� Bentuk/Jenis Aktivitas sesuai jender, usia, dan lapisan sosial

� Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan dinamika mobilitas 
penduduk� misal migrasi harian, musiman

� Sistem-sistem nafkah bagi penghidupannya

Social 
Organization

� Bentuk-bentuk organisasi sosial/kelembagaan pertanian, 
pertanahan, air, dsb.

� Pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan: sistem 
administrasi, kebijakan dan tata-pengaturannya, birokrasi

� Sistem nilai kultural (apresiasi) terhadap lingkungan

� Kerjasama, ketegangan, dan konflik-konflik yang berlangsung

Technology

� Bentuk dan aplikasi teknologi pangan � seperti apa? 

� Penggunaan energi � berbasis fosil atau sumber energi 
terbarukan

� Teknologi pengolah limbah � seberapa efektif bekerja?

� Sistem transportasi � polusi? boros energi?

Environment 
(Natural 

Resources)

� Sumberdaya alam  � tanah, vegetasi, air, hutan, udara, lautan.

� Mekanisme pemanfaatan sumberdaya alam

� Management system

� Mekanisme konservasi SDA

Terima Kasih


