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Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan

Teknik Lingkungan atau merupakanEnviromental Engineering
suatu bidang ilmu yang bertujuan untuk melakukan
perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui
pendekatan rekayasa.
Sebagai sebuah disiplin ilmu teknik Body of Knowledge (BoK)
Program Studi Teknik Lingkungan lebih banyak bergerak dalam
bidang:

1. Penyediaan air yang baik dan layak bagi kebutuhan aktivitas

manusia ditinjau dari sudut kualitas, kuantitas maupun

kontinuitas.

2. Kontrol terhadap kemungkinan penyebaran penyakit dan

pengelolaan kesehatan lingkungan, termasuk keselamatan

dan kesehatan kerja (environmental health and safety).

3. Upaya pengendalian pencemaran akibat limbah hasil aktivitas

manusia, mulai dari sumber terjadinya pencemaran sampai

limbah itu terbentuk, misalnya melalui pendekatan teknologi

bersih , atau daur ulang limbah.(pollution prevention)

4. Teknologi pengendalian dan pengelolaan limbah(management)

cair, gas, dan padat dalam upaya pengendalian akibat

pencemarannya terhadap media: tanah, air (termasuk laut)

dan udara, termasuk pemanfaatan dan dan pengembangan

bioteknologi yang relevan.

5. Penyaluran limbah dan buangan yang terjadi, termasuk air

hujan, agar tidak mengganggu lingkungan, serta agar dapat

tertangani secara baik.

6. Konservasi sumber-sumber daya air yang dapat diperluas

dengan sumber daya alam.

7. Pengelolaan lingkungan melalui upaya sistem manajemen

lingkungan ( ).environment system management

8. Penilaian terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi

akibat pencemaran lingkungan, termasuk disini pendekatan

risk assessment health risk assessmentbaik sebagai maupun

ecological risk assessment.

Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan Prodi Teknik Lingkungan (TL) adalah
menghasilkan lulusan yang:
1. Memiliki bekal dasar ilmu pengetahuan dan ketrampilan

yang cukup agar mampu mengamati, mengenali dan
melakukan pendekatan pemecahan masalah dalam bidang
Teknik Lingkungan secara ilmiah dan penuh prakarsa;

2. Mampu menerapkan keilmuan Teknik Lingkungan serta
mampu menghadapi perubahan dan mengikuti
perkembangan mutakhir dalam bidangnya;

3. Memiliki kepekaan sosial dan kebangsaan serta kepekaan
terhadap lingkungan pada umumnya.

Capaian ( ) LulusanOutcome

Capaian ( lulusan Program Studi Teknik Lingkunganoutcomes)
dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kategori fundamental: terkait dengan mata-ajaroutcome
matematika, ilmu-ilmu alam, kemanusiaan, dan ilmu-ilmu
sosial.

2. Kategori teknis: terkait dengan mata-ajar ilmuoutcome
bahan, mekanika, ekperimen, pengenalan masalah dan
pemecahannya, desain, perspektif isu kontemporer, risiko
dan ketidak-pastian, proyek manajemen, area terkait
dengan bidang environmental engineering.

3. Kategori profesional: terkait dengan mata-ajaroutcome
komunikasi, kebijakan publik, business public
administration, globalisasi, kepemimpinan, kerjasama,
perilaku, , profesional dan tanggung jawablife long learning
etika.

Akreditasi dan Kurikulum

Prodi Teknik Lingkungan saat ini memperoleh akreditasi A dari
lembaga independen Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN PT). Sedangkan secara internasional, lembaga
akreditasi yang dijadikan referensi dan acuan adalah
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).
Organisasi profesi yang akan diikuti secara nasional adalah
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia (IATPI)
dan secara internasional adalah American Association of
Environmental Engineer (AAEE). Adapun referensi yang menjadi
bahan kajian untuk pengembangan kurikulum adalah:

Struktur Kurikulum

� Laboratorium Kualitas Air

� Tehnik Pengolahan Air

� Kualitas Udara

� Buangan Padat dan B3

� Hygiene Industri dan Toksikologi


