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Ilmu Ekologi Manusia mempelajari hubungan timbal balik antara manusia _dan 
budayanya derigan lingkungannya untuk peningkatan kualitas ~ehidupan manusia. 
keluarga dan masyarakat secara berkesinambungan: Kapan lahir IImu Ekologi 
Manusia? Apakah !Imu Ekologi Manusia lahir sebagai pengembangan IImu Ekologi? 
Atau sebagai pengembangan Ilmu Biologi? Atau IImu Sosiologi? Pertanyaan yang 
sulit dijawab dengan hanya satu jawaban singkat. tergantung definis: dan kriteria 
yang digunakan serta sudut pandang mencermatinya. 

Ifmu (science) adalah suatu rangkaian pengetahuan (a body of knowledge) yang 
disusun secara sistimatik. atau suatu telaahan sistimatik tentang karakteristik dan 
perilaku materi dan fisik di alam berdasarkan observasi. eksperimen dan pengukLiran 
(Angus and Robertson 1992). Menurut Eldridge. N (1985) ilmu merupakan suatu 
sistem pemikiran (a system of ideaS). suatu metode menelaah fenomena alam secara 
sistimatik. 

Keakuratan pemikiran tersebut dapat d!nilai dengan mencermati konsistensl logika 
dan fakta alam semesta disekitar manusia. IImu berupaya menjelaskan secara 
sederhana dan seakurat mungkin fenomena alam yang kompleks. dengan mengikuti 
hukum alam atau aturan main. yaitu bagaimana alam dan komponennya berperilaku 
(the -rules of the game that nature seems to plalJ. ilmu tidak dima-ksudkan -untuk 
menetapkan kebenaran absolut dari alam. yang merupakan ranah agama. Sebagian 
dari aturan main tersebut ada yang sudah sangat mantap. dan sebagian lagi belum. 
namun tidak berarti bahwa satu ilmu lebih baik dari ilmu lainnya. Berbeda arah dan 
konflik keilmuan bisa saja terjadi. antara ~ain karena perbedaan atau kesalahan 
dalam menerapkan metode ilmiah (scientific method). atau karena berada pada 
tapal batas keilmuan. Meskipun demikian pada umumnya ilmu yang baru bukanlah 
menggantikan ilmu yang lama. tetapi merevisi atau menyempurnakan Hmu yang 
lama. 
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Kegiatan keilmuan meliputi o.bservasi. identifikasi. deskripsi. penerapan metode 
ilmiah · dan penjelasan fenomena secara teorltik. Ciri keberadaan ilmu. antara lain 
adalahadanya kegiatan akademlk. keberadaan publikasi hasil telaahan ilmuwan 
yang menekuni keilmuan tersebut. keberadaan tokoh keilmuan yang melakukan 
kajian dan mengembangkan pengetahuan dan ilmu tersebut. Klimaks dari proses 
tersebut adalah terbentuknya organisasi profesi para ahli yang menekuni dan yang 
memperjuangkan pengembangan ilrnu tersebut. 

Seperti halnya inovasi. suatu ilmu tidak lahir begitu saja ta:-1pa proses. i!m:.J lahir dari 
proses manusia berpikir dan menggunakan segenap panca indera sErta 
kecerdasannya mempelajari dirinya dan alam berdasarkan ilmu-ilmu yang telah 
berkembang sebelumnya. Menurut ahli filsafat' ilmu. Plata dan Aristoteles. dasar 
pemahaman dan pengembangan ilmu. adalah pemahaman tentang aritmatika dan 
geametri (matematika): makhluk hidup (bialagi): karakteristik dan perilaku benda 
(fisika): kampasisi dan reaksi benda (kimia): benda angkasa sebagai bagian dari alam 
(astranomi): dan kemampuan melakukan dialektik. Dialektik adalah kemampuan 
berp1kir kritis dan berargumentasi logik. atau kemampuan mer.i!3.i .k~benaran suatu 
teori melalui diskusi dan argumentasi secara logik (O·Connar. JJ , q~ri Rab~rtson. EF 
1999); Oleh karena itu. penguasaan ilmu dasar . dan kamunikasi-' menjadi bagian 
pentingdalam pengeinbangan dan penerapan ilmu. 

KELAHIRAN DAN PENGEMBANGAN ILMU EKOLOGI MANUSIA 

Istilah ekalogi yang berasal dari kata oekolog/: bahasa Yunani (oekos = rumah dan 
logi a,tau logos = pengetahuan atau ilmu) mengemuka pada tahun 1865 oleh Reiter. 
Tahun 1866. Ernest Haeckel. ahli Biologi berkebangsaan Jerman. mendefinisikan 
ekologi sebagaHlmu yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungannya 
baik yang bersifat organik maupun, anorganik (McNaughton. SJ dan Wolf. LL 1993). 
Pada tahun 1873. Ernest Haeckel mempromosikan -ekologi sebagai suatu ilrriu yang · 
ba-ru: Kemudian di Amerika padatahun 1892. Ellen Swallow Richards. wanfta . 
AlTlerika. - ahli Kimia dari Massachusetts Institute of Technology (MIT). me-mpelopori 
lahirnya ilmu baru yang disebut oekology. yang lebih khusus meneiaah hubungan 
manusia dan lingkungan dekatnya (s~benarnya yang dimaksud adalah Ekologi 
Manusl.l). E.L Richards m·enjadi Ketua pertama American Home . .Economics 
Association. yang didirikan pada tahun 1909. Pada tahun 1910. E.L. Richards 
menggunakan istilah Human Ecology dalam judul tulisannya di Sanitation in 'Daily 
L~ . . 

Se~elum istilah ekologi dan ekologi manusia lahir. kajian hubungan timbal balik 
manusia 'dengan komponen-komponen lingkungan telah lama menjadi perhatian 
dan kajian: orang-orang bijak zaman dahulu · kala. Sekitar empat abad sebelum 
masehi. Hipocrates:<seorang dokter dan penulisyang kemudian terkenal sebagabahli 
filsafat dan bapak kedokteran dunia telah menelaah dan mempraktekkan pada 
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pasiennya tentang pentingnya pengaturan keseimbangan manusia dan lingkungan 
untuk hidup sehat. i 

I 

Menurut Hipocrates kualitas tanah. air. udara. sinar matahari dan gaya hid'JP 
manusia akan menentukail kualitas makanan dan minuman serta udara yang' 
digunakan manusia bagi kehidupannya. Ketidakseimbangan manusia dengan 
lingkungan tersebut dapat menyebcbkan manusia sakit. Berbagai Jenis makanan 
telah diidentifikasi . mempunyai perarl unik dalam penyembuhan penyakit. seperti 
hati. madu. seledri. apel dan lain sebagainya. Menenangkan pikiran dengan ' 
memanfaatkan lingkungan alam yang indah juga telah dijadikan bagian dari upaya 
penyembuhan (1\lIard ice , P 1994). Oi'ang yang makan berlebihan dan jarang 
olahraga atau kegiatan fisik akan menjadi gemu!< dan meningkatkan risiko kematian. 
Hipocrates juga menelaah perbedaan ketersediaan jenis pangan ' karena perbedaan 
musim dan lingkungan (Mincu. I 2001). 

Discorides. dokter pasukan tentara kerajaan Romania yang hidup pada abad 
pertama. berjasa besar uiliam mempe:ajari manfaat berbagai komponen lingkungan 
blotik dan abiotik bag; kesehatan manusia. Buku karya besar o'joscorides adalah De 
Materia Medica. berisi penggunaan dan manfaat dari 600 jenis tanaman •. 35 "jenis 
produk hewan. dan 90 Jenis mineral dan tanah bagi kesehatan man usia. Buku in! 
telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pada abad revolusi Industri . dan 
menjadi dasar pengembangan ramuan obat berbasis hayati (biofarmaka). 

Plato. yang dianggap sebagai orang pertama yang menjadi ahli ilmu sosial. (the first , 
sodal scientis~. telah mengkaji fenomena interaksi manusia dan lingkungannya ' 
dalam konteks sosial dan ekonomi. Plato menyatakan bahwa pertumbuhan dan " 
perkembangan manusia dan penduduk dipengaruhi oleh kualitas dan ' stabilitas . 
lingkungannya (Duncan. 1965). Demikian pula sebaliknya. menurut Plato .\cualitas 
manusia dan penduduk akail mempengaruhi lingkungannya. Manusia yang ' 
berkualitas akan menghasilkan barang dan jasa lebih banyak. lebih mudah dan lebih ' 
berkualitas bagi orang lain dan lingkungannya (Hebert. RF and Ekelund. RB 1983). : .. 

Sampai abad revolusi industri juga banyak karYa-karya abli yang ' menelaah· 
hubungan ~imbal balik manusia beserta. budayanya . dengan lingkungan. namun, 
belum menggunakan istilahekologi. Dalam buku Public Health and Human .Ecotgy .. 
Last. MJ (1987) mengungkap bahwasebelum abadke-16. pada umumnyarumah:-, 
rumah penduduk d~ daratan 'Eropa terbuat dari kayu yang serlng menjadi tempat 
bersarang tikus. yang kemudian diketahui sebagili penular penyakit oleh 8acillusdan 
Streptococcus. Perubahan rumah kayu menjadi rumah tembok. yang sengaja .diubah 
penduduk karena kayu mulai langka .dan rumah . tembok yang lebih bersih· dan . 
bergengsi. menyebabkan sarang tikus berpindah jauh dari rumah dan meminimq.lkan 
penyakit karena bakt~ri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwalingkungan hutan yang 
berubah salah satunya karena ulah manusia. menyebabkan suplai kayu ' 5emakin 
langka untuk perumahan. dan mempengaruhi budaya manusia dalam memban.,gtin° 
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rumah. Rumah tembok yang bersih tidak memungkinkan tikus bersarang. sehingga 
tikus m,encari sarang di kebun yang jauh dari rumah. 

Pelaut Perancis Jacques Cartier. pad a tahun 1535. dalam pel:).yaran terpanjangnya 
menem~kan Newfoundlana'mengalami kepanikan karena 100 dari 110 pelaut yang 
menyertainya mengalami kelesuan dan sulit makan karena sudut bibir dan lidahnya 
pecah dan luka berdarah. yang menjelang pertengahan abad ke-20 penyakit ini 
dlkEmal sebagai skorbut karena defisiensi vitamin C. Bangsa India:1 dl pantai 
pendaratan rombongan Jacques Cartier berpengalaman dan memahami penyakit 
yang diderita pel aut Perancis. Tokoh masyarakat Indian memberlkan jus tanaman 
(spruce ,needleS) - kemudlan diketahui kaya vitamin C - kepada pelaut Perancis yang 
sa kit dan ternyata sembuh selang beberapa hari. Secara tradisi bangsa Indidn sudah 
memalif<::.atkan :lllgkungannya· untuk terbebas dari penyakit tersebut Kearifan lokal 
bangsa Indian pad a diri dan lingkungannnya te!ah menyelamatkan banyak korban 
yang awam tCf'ltang diri dan lingkungannya. 

Dua" abad kemudian. pad a tahun 1747. James Lind. dokter angkatan laut inggris 
membuktikan dari uji klinisnya bahwa jeruk dan sayuran hijiu pEntin'g bagi 
ke,;ehatan. Lima puluh tahunkemudian. meskipun saat itu vitamiri C belum dikenal. 
Kepala Angkatan Laut !nggris menetapkan peraturan bahwa setiappelaut Inggris 
harus minum jus jeruk segar setiap hari. Sejak saat itu setiap kapal angkatanlaut dan 
kapal laut I.nggris harus membawa bekal · jeruk atau lemon selama berlayar 
(Haggerty. jj dan Sebrell. WHo jr 1968). 

Contoh lain yang mengkaji hlJbungan timbal balik manus.ia dan lingkungarlnya untuk 
kesejahteraan manusia adalah kajian penularaan penyakitdari anjing ke manusia 
yang, dila.kukan olehJer:mer (1798); mekanisme penularan cacar tahun1846 yang 
dilakukan oleh Panum; dan kajian Snow dalam mengungkap penularan penyakit 
koler:~ melalui air dan kotoran manusia di London tahun 1854. ·yang menyelamatkari 
rlbuan umat manusia (Croll. NA dan Cross. JH 1983). Interaksi dan kajian inanusia 
tentang lirigkunganrlya telah banyak , menyelamatkan manusia dari· aneaman 
kema~iao dan untuk perbaikan kesehatan generasi selanjutnya. 

penggunaanistilah. ekologi berkembang pesat setelah diperkenalkan Re,iter. Ernest · 
Haeckel. dan Ellen . Swallow, Richards menjelang akhir abad ke-19. '[)alam Jlmu ' 
SioJ<?gi ·sendiri berkembang Jlmu Biologi Lingkungan (Biologica/'EcolC!.m dengan dua 
bidan,g pendalaman. yaitu .autecology dan synecology. Autecology bidang IImu 
Biolo.gi Lingkungan yang mempelajari ,individual .spesies dengan dengan faktor fisik · . 

.. dar:t bio.logi di lingkungannya. Sedangkan Synecology adalah bidang Ilniu Biologi 
lin.gkungan . yang mempelajari hubungan ; timbal balik 'masyarakat' 'hewandan 
tanam~n d~lam suatu lingkungan kehidupan atau habitat. 

. ; . F 

, Sembilan -betas tahun setelah IImuEkologi diperkenalkan Ernest Haeckel. pada: tlthun 
1892 Ellen Swallow Richards. ahli kimia dari Massachusetts Institute of Technfj70gy 
(MIT). mempelopori lahirnya ilmu baru di Amerika yang disebut cekoiogy (ekologi). 
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yang dari definisinya dipahami sebagai ekologi man usia. Berikut tulisannya yang 
dikutip Clarke. R (1973) dalam buku Ellen Swallow: The Women Who Founded 
Ecology. 

.. For sometime there has been formulating a science of living ... For this 
knowledge of right living. we have though a new name ... As Theology is the 
science of religious life. and biology is the science of (physical) life ... so le( 
oekology be henceforth the science of (our) normal lives ... the worthiest of all 
the applied sciences which teaches the principles on which to found. .. 
healthy ... and happy life." (Clarke. 1973). 

Berbeda dengan definisi ekologi dari Ernest Haeckel. mei1urut E.l. Richards. secara 
singkat oekologi adalah ilmu tentang kehidupan normal manusia. keluarga dan 
lingkungannya agar hid up sehat dan bahagia. ,Untuk penerapan iimu ini perlu ada 
proses pembelajaran sedini mungkin dalam rumahtangga. dimana kebutuhan dasar 
manusia dan keluarga dapat dipenuhi. dan karakter manusia dan keluarga dapat 
dibentuk. Pada tahun 1899. E.l. Richards. yang juga peduli dengan reiofmasi sosial . 
di Amerika. mulai menggagas pembentukan organisasi profesi oek-olQgi bagi mereka 
yang peduli perbaikan kehidupan man usia. -keluarga dan lingku,ngannya. 

Penggunaan kata ekologi sebagai nama organlsasi yang / digagas E.L Richards 
mengundang debat saat itu karena E.L. Richards adalah ahli kimia yangdianggap 
bukan ahli ekologi. Gagasan E.L -Rkhards mendapat tantangan karena: (1) oekologi 
bukanlah ilmu tetapiaplikasi lintas disiplin: (2) oekologi adaiah milik mereka' yang 
mendalami ilmu-ilmu tumbuhan dan hewan (biologi). dimana manusia tidak 
termasuk: dan (3) E.L. Richards dan pengikutnya pada umumnya wanita. dan hanya 
sebagian kedl sebagai ilmuwan atau akademisi. · 

. . . . : 

E.l. Richards adalah wanita pertama menJadi sarjana di MIT. dan \'@Rita penama 
menjadiakademisi di Amerika. Saat itu amat $ulit bagi wanita untuk maju bel"iiiovasi 
dalam kancah pimpinan organisasi. termasuk di dunia akademik. Padahal. tesisnya 
bila kita cermati saat ini merupakan bagian dari ekologi , man usia. yaitu "Sirkulasi 
Udara. Kualitas Air. Sanitasi. Gizi dan Makanan. pad a tingkat pendidikansarjan~" E.l: . 
Richards sebenarnya adalah ahli kimia yang mendalami kimia sanitasi. " '. ' 

Gencarnya tantangan yang dihadapi. meny~babkan E.L. Richards dan kawan-kawan" 
urung menggunakan. istilah Oecology. dan menggunakan istilah Home Ecology untuk 
nama organi.sasi yang akan dibentuk. Penggunaan kata EcologydalamHome Ecoiogj · 
juga mendapat tantangan. Meski mendapat tantangan. idealisnie ,tentang kei lmuan 
dan organisasi profesi tersebut tetap . berkobar. Sebagai tam eng. nama keHmuan 
tersebut diubah menjadi Domestic Science atau Home Economia·sebagai·pengganti 
Home Ecology. Penggunaan kata .· Economics pada istilah Home Economics diangga'p, 
lebih sesuai karena tujuan penerapan ilmu ini adalah untukmeningiQtkan 
kesejahteraan manusia dalam konteks rumahtangga. terkait · dengan rr .akna 
sederhana istilah economics. yang telah populer sebelumnya sebagaiilmU' ten?ang . 
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upaya manusia mengalokasikan dan mengelola sumberdaya I untuk meningkatkan 
~;,. 

kesejahteraan man usia. 

MenjE:lang akhir abad ke-19. kegiatan pendidikan dan pelatihan sErta mata kuliah 
domestic science atau home economics (kadangkala home science) mulai dirintis dan 
dikembangkan di beberapa pendidikan tinggi seperti di Ohio University dan Cornell 
University. sekaligus untuk percepatan reformasi sosial di Amerika. Meskipun 
demikian perspektif ekologi manusia tetcp menjadi fokus kegiatan akademik home 
economics. 

Pada tahun 1902 daiam pertemuan lake Placid Conference on Home Economics di 
New York. E.L. Richards mendetlnisikan Home Economics {yang pada tahun '1910 
dinyatakannya sebagai Human EcolocYI sebagai ilmu yang mempelajari aturan. 
persyaratan. prinsip dan hcirapan atau standar tentang lingkungan dekat manusia 
cian manusia sebagai makhluk sosial: serta lebih khusus lagi mempelajari hubungan 
timbc:.1 balik manusia dengan lingkungannya ("the study of laws. conditions. 
principles and ideals which concemed on the one hand with man's immediate 
physical environment and on the other hand with his nature as a soCial being and the 
study especially of the relation between these two factors") (Mels0n. GF 1980). , 

I 

Oefiilisi1ni digunakan sebagai basis pengembangan ilmu dan pendidikan tinggi 
Home Economics. yang fokus pada manusia dan keluarga dengan lingkungan sosial 
dan. lingkungan fisik dekatnya. meliputi makanan. perkembangan keluarga. 
pengelo!aan sumberdaya keluarga. disain pakaian. disain perumahan. komunikasi 
dan perubahan sosial. dan disain lingkungan. Padatahun 1909 lahirlah Home 
Economics Association of America. Home Economics ·adalah suatu studi mengenai 
aturan. persyaratan~ , prinsip dan harapan tentang manusia dengan lingkungan 
dekatnya dan )ingkungan alamnya untuk kesejahteraan manusia. 

Bila ditelaah dari proses penggagas keilmuan. ilmu ekologi manLisia telah lahir pad a 
awal abad ke-20. terutama ketikaEllen Swallow Richards. ahli kimia sanitasi dari 
Massachusetts Institute of Technology mengusutkan istilah untuk pengembangan 
ilmu baru ekologi manusia "berselubung" home ecology atau home economics. 
Istilah human ecology pertama kat; dipublikasikan pada tahun 1910 oleh E. L. 
Richards: kemudian digunakan dalam berbagai publikasi keilmuan. Kelahiran ekologi 
manusia pada konteks ini berkaitan erat dengan pengembangan profesi ahli kimia 
(American Chemical Societ)l) di Amerika (Gambar 1 }.Kelahiran ilmu Ekologi Manusia 
bisa juga dianggap pada tahun 1955 ~etika terbentuknya organisasi pertama para 
ahli ekologi m?,nusia. yaitu Society for Human Ecology (SHE) di Amerika. SHE 
didirikan oleh Harold Wolff dan , lawrence Hinkle. duaorang ahli syaraf' 
(neurologists) dari Medical College. Comell Univerisitydi New York: Menurut ahlIini , 
human ,ecology .is an interdisciplinary studies (psychology. medicine and social 
sciences) on humans ,andics r.elation to social environment. Kelemahan defin'isi ini 
bahwa pengertian lingkungan manusia dalam definisi ini fokus pad a liri~ngan 
sosial. tidak termasuk lingkungan fisiko Kelahiran Ekologi Manusia pad a konteks ini 

~ 
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berkaitan erat dengan pengembangan profesi kedokteran di Amerika (Gambar 2). 
yang ·mempunyai dasar keiimuan biologi. Profesi kedokteran Amerika (American 
Medical Association) lahir tahun 1846 (Olson. RE 1978). jauh sebelum lahir Society 
of Human Ecologydi Amerika. 

1. American Association of Advance I 
Science (1 848) .~ 

t 
~ ~ . 

2. American Biology Society 3. American Chemical Society 
;(1865) 

. 
(1876) 

~ .• ' , r t .. 

4. American Society of Bio- I 
i 

chemists (1906) 
I 5. Home Economics 

I Association .( 1909) 

6. Ecological Society of America .~ 
(1915) 

7: American Dietetics 
Association (1917) 

8. American Institute Nutrition 
" 

(1933) 

~Institute of Rlod Science .& . 
.. 

. Tech. (1939) . 

10. American Society of . . .. . ', ;' 

Clinical Nutrition (1960) 
: 

: ...... 

Gambar.l. Pengembangan IImu Kimia. Home Economic. Gizi dan DietetilcDlkaltkan.dengan 
MiI~ston~s ()rganisasi Profes; di Amerika 

--. Tanda panah menufljukkan pertu:nbu,han/perkernbanean organisas.! ·profesi,· bulsan, 
penggantian nama organisasi ' .. . . 

Dari berbagai urdian tersebut tahlpak bahwa. · ekologi m11nusia bermula 
dikembangkan oleh ahli kimia dan ahli · biologi (termasuk 'keaokte·ran). Sebagai 
pengembangan ilmu-ilmu sosial. ekologi manusia masih tergolong niuda:' Ekol.og;' 
manusia sebagai cabang ilmu sosial dianggap lahir sekitar tahun 1950. yang ·ditandai 
dengan terbitnya bLi'ku teks Human Ecology - A Theory of Comml,mitj Structure oleh 
Amos H. Hawley pada tahun tersebut.· Hawley dalam buku teks-nya merigg~rig'gap 
bahwa pionir dalam pengembangari human ecology adafah RD · McKenzie ' p~9a· 
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tahun 1926. karena itu penutisan buku teks tersebut juga didedikasikan kepada:.-RD 
McKenzie. Selanjutnya pada tahun 1961. Hawley menerbitkan buku teks berjudul 
Studies in H'Jman Ecology. 

I 1. Royal College of Physicians (England - 1518) I 

! 
I 2. American Medical Association (1846) 

I 
I 

3. Association of American Physicians (1886) I ... 
4. American Society for Clinical 

Investigation. (1908) 

1 

l 
, 

I 5. American College of Physicians (1915) 
. I 

I 

6. Americail Federation for Clinical Research (1941) J 

l 7. Sub-specialty Societies. including neurologist. physiatrist &. pediatricians. etc 
1 , 

Gambar 2. . Pengembangan -Ilmu Kedokteran yang Dikaitkan dengan Milestone Organ isas i 
Prafesi Bidang Kedokteran di Amerika. 

--.. Tanda -pa'nah meunjukkan menunjukkan pertumbuhan/perkembangan organisasi 
. profes,i. bl,lkan penggantian nama organisasi . 

. . -
Sebelum buku teks Human Ecology - A Theory of Community Structure oleh Amos 
H. Hawley terb'it. sekelompok kedl ahli Sosiologi Perkotaan pada dekade 1920an 
mulai- ~enggunakanJstiiah Human Ecolggy. Istilah Human Eco!ogy digunakan ketika 
menerapkan konsep Ekologi untuk · -menjelaskan pengamatan ' sosial - dengan 
p.endekatan sistem (konsep awal ekologi) di berbagai kota yang mengalami 
perubahan -pesat di Amerika(Marten. GG 2001). Dalam- konteks publikasi"jurnal 
Sosiologi. istilahHuman Ecology mUilcul pertama kali dalam-tulisan McKenzie. pada 
tahun 1926 berjudul The Scope of Human Ecology yang dipublikasikan dalam the 
American Sociological Society. kemudian tulisan Park . . RE tahun 1936 berjudul 
Human Ecology dalam the American Journal 'of Sociology. 

Minatgeographer 9.1n: a~thropcilog dalam mengembangkan ekologi manusia jtJga · 
tampak sejak tahun ' 1920an de'ngan terbitnya tulisan Barrows. HH berju~1 
Geography-as I:{uman Ecology pada tahun 1923 dalam Annals of the Associatioqfjflf 
American Geographers. Kemudian tulisan Taylor. pad a tahun 1934 dengan juduf The 
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Ecological Basis of Anthropology. dalam jurnal Ecology (Bub?lz. MM and Sontag. MZ 
1993). 

Ketertarikan sosiolog pada human ecology bermula dari ml.!nculnya paradigma baru 
sosiologi yang berprinsip bahwa menjelaskan fakta sosial tidak bisa hanya dengar. 
fakta sosial. tetapi juga memerlukan fakta atau peubah biologi dan lingkungan fisik 
yang mempengaruhi struktur sosial dan fenomena sosial. 

SebelU!nnya para sosiolog menggunakan paradigma bahwa fakta sosial dijelaskall 
oleh fakta sosial. yang disebut dengan pa~adigma Durkheimian. Paradigma 
Durkheimian disebut sebagCl.i pandangan sosiologi klasik (a classical sociological 
vie~. Daiam pandangan SQsiologi klasik. manusia dilihat sebagai makhluk khu5i.lS 
yang mer.ggunakan budaya dan struktur sosial untuk beradaptasi pada lingkungan 
dan perubahan lingkungan; dan mengabaikan pengaruh timbal batik peubah biologi 
dan peubah lingkungan pada manusia. Dalam pandangan ini ilmu ekologi manusia 
dianggap sebagai bagian dari ilmu sosiolcgi. 

Sedangkan paradlgmabaru sosiologi menganggap bahwa man~sia sebagai makhluk 
berintenksi atau berpengaruh timbal balik dengan siste?'l lingkungan secara 
keseluruhan. Lebih lanjut bahkan ilmu sosiologi dianggap sebagai bagian dari ilmu 
ekologi mani.ls:a. karena manusia . dan masyarakat adalah bagian dari ekosistem 
bumi. Anggapan yang terakhir ini ditantang oleh sebagian 50siolag. Paradigma baru 
sosiologi ini melahirkan paradigma baru ekalogi (new ecological paradigm) yang 
dimotori o!eh Wi!liam R. Catton dan Riley R. Dunlap pada tahun 1970an. 

Pengembangan ilmu Ekologi Manusia dari perspektif sosial tersebut tidak terlepas 
dar! perkembangan organisasi prafesi pad a bidang ilmu sosial. yang di Amerika pad a 
umUmnya lahir menjelang dan pada awal abad ke-19. American Socia/ Science 
Association (ASSA) berdir!pada tahun ' 1865,. Dad : AS.5A kemudian -dilahirkan 
American Sosioiogy Association (ASA) pada tahun 1905 . yang berdekatan tahun 
kelahirannya dengan American Home Economics Association -(AHEA) yaitu pada 
tahun 1909. ASA lahir sebagai manifestasi pengembangan sosiolvgi dariilmu-ilmu 
sosial di Amerlka saat itu. Ke'!ludian dari IImu Sosiologi berkembang assosiasiprof~si 
Sosiologi Perkotaan (Urban Soci%m pada tahun 1920 dan assosiasi Sosiologi . 
Pedesaan (Rural Soci%gj) padatahun 1937 -seperti.disajikan pada Gambar 3. Sejak 
dekade 1960an semakin banyak ahli-ahli ilmu sosial tertarik bekerjasama dengan 
ahli bialogi dan kimia lingkungan · daiam meiakukanpengkajian. pertemuan · ilmiah 
dan pengembangan program untuk perbaikar. .kualitas lingkungan d~n manusia. 

Berdasarkan tinjauan tersebut. pengembangan ilJnu ekologi manusia berasal dari dua 
basis. yaitu basis hard sciences dan · basis soft sciences. Basis hard : sciences 
pengembangan ekologi manusia adalah ilmu .kimia. bio!ogi dan kedokteran. 
Sedangkan basis spft sciences pengembangan ekologi manusia adalah sOsiologi. 
antropologi dan ge6grafi. Ko~binasi kedua ' basis keilmuan tersebut (hard sciences 
dan soft scienceS) '!lelahirkan pengembangan i1mu dan p.endidikan tinggi Ekologi 
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Manusia di Amerika sejak awal abad ke-20 dengan selubung nama frI~me 
Economics. Kemudian pada 'tahun 1 91 0 menjadi Human Ecology denga~ fokus 
kajian pada menganalisis hubungan timbal balik antara manusia d3.n blldayanya 
dengan lingkungan sosial dan tlsiknya untuk kesehatan dan kesejahteraan man usia. 
Disamping Eko!ogi Manusia dikembangkan sebagai ilmu Ekologi Manusia (semula 
berselubung Home EconomicS). ekologi manusia juga dikembangkan pada bidang 
sosiologi. antropologi. geografi. ekologi dan kedokteran. 

1 

1. American Social Science Association 
(186S) 

1 
2. American Academy of Arts 

and Letters (1898) 
3. Other Social Science Societies 

(Anthropology & Pschology. History 
etc) 

4 . American Socio ogy Association 
(190S) 

! 

, S. America!) Urban Sociology 
(1920) 

" . 6 . American Rural Sociology I ' 
(1937) . 

Gambar 3. Perkerribangan Ilmu Sosiologi Dikaitkan dengan Mi!estones Organisasi Profe,si 
IImu IImu Social oi Amerika . 

--.. Tanda panah meunjukkan menunjukkan pertumbuhan/perkembangan organisasi 
profesi •. bukilnpenggantian [lama organisasi 

. ~.' ~ '. 

PENDIDIKAN TINGGI EKOLOGI MANUSIA 
. -

MeskiptJr1ekologi sebagai i1mu pertama kali digagas oleh ahli biologi berkebangsaan 
Jerman - Ernest Haeckel. akantetapi pendidikan tinggi ekologi manusia (Hi/man 

, ' ",it" 

Ecology) lahir dan berkembarig pesat di Amerika (USA). sejalan dengan kela!i[ran 
dan perkemba'ngan ekologi manusia sebagai ilmu. Kelilhiran pendidikan t-rnggi 
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ekologi manusia di Amerika terka:t dengan perlunya 'pengembangan ilmu di 
pendidikan tinggi untuk percepatan reformasi sosial. antara lain: peningkatan 
efisiensi pengelolaan rumahtangga. peningkatan pendidikan bagi anak dan wariita. 
dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk percepatan peningkatan 
kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Sejalan dengan sejarah pengembangan ilmu Ekologi Manusia. seperti dipaparkan 
sebelumnya. berke!nbang pula di Amerika pendidikan tinggi ekologi manusra yang 
be.mula dari pengembangan Domestic Sciences atau Home Economics. ker.1Udian 
dalam ilmu Sosiologi. Geografi. dan Ekologi. Pengembangan ilmu ini pada mulanya 
berbasis di Fakl:Jltas Pertanian. misainya di Ohio State Univeristy. Cornell University, 
dan Michigan State University. Pengembangan pendidikan tinggi Human Ecology 
tidak terlepas dar: peran pe:1gembangan pendidikan tinggi Home Economies dan 
Sosiologi serta para ahli dan organisasi profesinya. Home Economics Association di 
Amerika lahir sebagai s~.!ah satu wujud pengembangan dari American Chemical 
Society yang didirikan tahun ,1876. American Chemical Society beranggotakan ahli
ahli biologi dan kimia. terutama kimia pertanian yang sebagiar;t kemudian meriekuni 
ilmu gizi dan pangan. danperkembangan· serta manqjemen keluarga bagi 
kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kelompok yang menekuni ilmu' gizi dan 
pangan. perkembangan keluarga OM manajemen rumahtangga pada tahun 1909 
mendirikan Home Economic Association (Ga~bar 1). 

Kegiatan-kegiatan ilmiah Home Economic Association kemudian berkembang pada 
dua aspek utama. yaitu (1) pengembangan ilmlJ ' perkembangan keluarga dan 
manajemen sumberdayanya ' untuk peningkatan, pemenuhan kebutuhan dasar 
keluarga: dan (2) pengembangan ilmu gizi dan 'pangan serta penerapannya bagi 
setiap anggota keluarga dan bagi . unit pelayanan kesehatan (Dietetiq. Kelqmpok 
yang pertama tetap mengembangkan Home [conomies Associatiqn. Sedangkan 
kelompok yang kedua mengembangkan organisasi profesi baru .dengan menQirikan 
American Dietetic Association {ADA) pada tahun 191 7 (Gambar 1). Hal ini juga 
menjadi salah satu alasan kenapa secara historis pengembangan pendidikan tinggi 
ilmu gizl dan dietetik di dunia pada umumnya -berlangsung di Fakultas Pertanian. di 
Fakultas Ekologi Manusia. Fakultas Kedokteran atau Kesehatan. Belakangan ada yang 
berdiri sendiri berupa fakultas Pangan dan Gizi. .' 

Pendidikan tinggi Ekologi Manusia dengan istilah . Home Economies' di ·Amerika· 
berkembang pesat pada awal abad ke-20 sampai sekitar lima puluh tahun kernuOian. 
sejalan dengan berlimgsungnya .· reformasi sosial. Pada tahun 1950an berbagai 
pendidikan tinggi Home Economies di Amerika mengkaji ulang · dan melakukan 
reformasi pendidikan tinggi Home Economies yang bias pada wanita; dan '.perlu · 
dikembalikan pada konsep awal Human Ecology yang dimotori E.L Richard's 
puluhan tahun yan~. lalu , (Cornell University. 1966). College .of Home Economies, 
Ohio State Univ.erS!ty. yang merupakan College of Home Economies pertama . di 
Amerika bahkan di .dunia. pada tahun 1959 mengembangkan pendidikan' tinggi ini 
menjadi College of Human Ecology. Kemudian menyu5ul pendirian College . ol . 
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Human Ecology di berbagai perguruan tinggi lainnya. termasuk di Kansas State 
University. Cornell University. 'Michigan State University. University of Wiscons;nJdan 
lainnya. - , 

Pada College of Human Ecology - Ohio State University. ilmu , Ekologi Manusia 
didefinisikan sebagai a science for improving the lives of individuals. famHies and 
communities from the family's and consumer's point of view. Tiga bidang studi yang 
dikembangkan dan meniadi fokus utama pad a Fakultas Ekqlogi Manusia dl 
universitas ini adalah IImu Konsumen (Consumer Science). IImu Keluarga dan 
Perkembangan Manusia (Human Development and Family ScienceS). dan IImu Gizi 
(Hurflim Nutrition). 1 

Di Kansas State University. College of Human Ecology bermula dari pendidikan 
domeStic science kemudian menjadi College of Home Economics. dan pada tahun 
1969 menjadi College of Human Ecology. Saat ini College of Human Ec%gy -
Kansas State University mengembangkan pendidikan tinggi Ekologi Manusia pad a 
tiga bidang studi yaitu Tekstil dan Disain Interior (Apparel Textiles and Interior 
Oesign). IImu Keluarga dan Pelayanan Sosial (Family Studies and Human ServiceS). 
IImu Glzi (Human Nutrition). Manajetnen Dietetik. Hotel. P.estoran dan institusi 
(!?ietetic, Hotel Restaurant and Institution Mahagemen~.2 

D~ Cornell University - New York. pcndidikan tinggi Human Ecology bermula dad 
program pelatihan bagi wan ita. terutama isteri petani di Negara Bagian New York 
padatahun 1900 oleh Fakultas Pertmian (College of AgricUlture). Materi pelatihan 
yang diberikan meliputi gizi dan pangan. pencegahan penyakit. manajemen 
rur:Dahtangga dan pengendalian kesehatan rumah dan lingkungan. Pada tahun 1903 
mulai diberikan kuliah-kuliah berkredit di bidang keluarga dan peilgelolaan 
sumberdaya keluarga. Kemudian pada tahun , 1907 didirikan ' eJepartemen home 
economics sebagai salah satu departemen di College of Agriculture - Cornell 
UnIVersity. 'Oepartem"en-ini selanjutnya berkembang pesatmenjadi School of Home 
Economicspada tahun 1919. yang kemudian pada tahun 1925 berkembang mehjadi 
New York State College of Home Economics, Cornell University. Sesuai turitutan 
p~rkembangan ilmu d~n aplikasinya' serta definisi dan sejar;ih iimu Ekologi l\:'Ia,nusia. 
College of Home Economics ini diuba/} namanya menjadi Col/ege of Human Ecology 
pada ~hun 1969. 

; 

Di. Coinell University foku5 pengembangan iptek Ekoiogi Manusia adalah pada 
kes'ehatan manusia dan hul;lungan ,timbal baliknya dengan lingkungan.Saat ini di 
College cf Human Ecology - Cornell University terdapat lima divisi akademik atau 
bidahg 'studi. yaitu disain dan analisis lingkungan. ilmu gizL perkenibangan man usia. 
ana lis is kebijakan dan manajemen. sertatekstil dan fashion .3 

Col/ege of Human ' Ecology - Michigan State University Inempunyai misi 
memp,erkokoh dan memberdayakan individu dan keluarga untuk berinteraksise'c')ra 
efektif dengan lingkungannya. Pendidikan tinggi ini tidak mengembangkan p-rcj~?am 
"~, , 
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, 

akademik tentang Fashion dan 'Ilmu Konsumen. tetapi mengembangkan kegiatan 
akademik pada bidang Ekologi Anak dan Keluarga. Ilmu Gizi dan Pangan. Disain dan 
Lingkungan Manusia dan satu lembaga kajian yaitu Institut Anak. Pemuda dan 
Keluarga (Institute fer Children. Youth and FamilieS) . Tabel 1. ..' , 

Tabel 1. Pendidikan Tinggi Ekologi Manusia di Amerika 

College/Faculty/School OEJiartmer,t/Stu':ly Program/Mayor 

1. College of Humun Ecology 1. Consumer Science 
Ohio S~te University 2. Human Development and Family St:ienc~s 

3 . Human Nutrition 
, 2. ..:allege, of Human Ecology 1. Apparel Textiles and Interior Design 

Kansas State University 2. Family Studies and Human Services 
3. Human Nutrition .. 
4. Dietetic. Hotel. Restaurant and Institution 

Management . 
3. College of Human Ecology 1. Design and Environmental Analysis 

Comell University 2. Nutritional Sciences 
3. Human Development 
4. Policy Analysis and Management 
5. Textile and Apparel 

4. College of Human EcologY, 1. Family and Child Ecology 
Michigan State University' 2. Food Science and Human Nutrition 

3. Human Environment and Design 
4. Institute for Children. Youth and families 

5. College of Human Eco!ogy 1. Design. Housing and Textiles -
Mlnne~ota University , 2. family Social Science 

3. Social Work 
4. School of .social Work .. 

6. College of Human Ecology 1. Child Development and Family Relations. -
East carolina University 2. Criminal Justice .. 

3. ' Interior Design and Merchandising' 
4. Nutrition and Hospitality 

7. School of Human Ecology 1. _ Consumer Science 
University of Wisconsin 2. Retailling 

3. Interior Design 
4. Textile and Apparel Design 
5. Family and Consumer Journalism 

.. 6 . Human'Oevelopmenrand Family Studies 
i 7. Human Ecology 

8. Family and Consumer Education 
8. School of Human Ecology 1. Family. C'1i1d and Consumer Scip.nCe 

Louisiana State University 2. Human Nutrition and Food 0' 

3. Textiles. Apparel Design and Merchandism --

Bidang keilmuan tentang perumahan (housintJ sebagai salah satu kOi11ponen 
lingkungan dekat manusia juga termasuk dalam Ekologi Manusia. Hal inl menja& 
bidang studi di College of Human Ecology - University of Minnesota. TIga bidang 
studi yang dikembangkan di College of Human Ecology - University of Minnesota , 
adalah disain. peru mahan dan tekstil. ilmu sosial keluarga dan kerja sosial. Bidang 
studi yang terakhir ini dJkeiola berupa School of Social Work. 

VI - Pendidikan Tinggi Ekologi Manusia 397 



Pengembangan IImu dan Pendidikan Til'lggi Ekologi M~nusia 

Salah satu rendidikan tinggi Human Ecology di Amerika yang dikembangkan dari 
environmental sciences adalah College of Human Ecology - East Carolina University. 
College ini relatif baru. dibentuk tahun 2003 melalui merger dari School of Human 
Environmental Science dan School of Social Work and Criminal justice. Lima bidang 
studi. yang dik~mbangkan disini adalah Perkembangan Anak dan Hubungan 
Keluarga. Keadilan Kriminal. Oisain Interior dan Perdagangan. Manajemen Gizi dan 
Hospitaliti. 

Oi University of Wisconsin. kegiatan akademik bidang Ekologi Manusia dikelola 
berupa sekolah. yang disebut School of Human Ecology. Program akademik disini 
be"basls ilmu-ilmu sosial. dan tidak termasuk ilmu gizi dan pangan. Pangan dan gizi 
dlkembangkan dalam college yang terpisah. Pada College of Human Ecology -
University of Wisconsin dikembangkan kegiatan akademik pada delapan bidang studi 
atau mayor. yaitu IImu Konsump.n. Riteling. Oisain Interior. Tekstil dan Oisain 
Pakaian. Jurnalisme Konsumen dan Keluarga. IImu Keluarga dan Pengembangan 
Manusia. Ekologi Manusia. Pendidikan Keluarga dan Konsum~n. 

Seperti pengembangan ilmu Ekologi Manusia di University of Wiscbnsin. pendidrkan 
Ek616gi Manusia di luisiana State University. juga berupa School of Human Ecology. 
Misi 'pendidikan tinggi ekologi manusia di sekolah ini adalah menyiapkan tenaga 
professional masa datang yang mampu meiakukan riset dan mengelola program 
serta membantu mengatasi masalah dan memperbaiki kual!~ hidup bagi keluarga 
dan Individu dalam masyarakat yang kompleks dan berubah. TIga, bidangstudi pada 
sekolah ini adalah IImu Konsumen. Anak dan Keluarga. IIlJ1u Gizi dan Pangan., Tekstil , 
serta F~shion dan Perdagangan. ' 

Oi ' Kanada. pendidikan tinggi Ekologi Manusia jugaberkembang. terutama setelah 
perkemba'ngan pesat di Amerika (USA). Dua fakultas Ekologi N'lc1nusia yang besar di 
!Canada adalah College of Human Eco(ogy - Univeristy of Manitoba. dan College. of 
Human Ecology - University of Alberta (Tabel 2). TIga bida!lg stuqi ekologi manusia 
yang dikembangkan di University Manitoba 2dalah ilmu sosial keluarga. ilmu gizi 
dan ilmu tekstil. Sementara bidang studi Ekologi Manusia yang .dikembangkan di 
University of Alberta adalah IImu Keluarga dan Perkembangan fv'\anusia. Keuangan 
Keluarga. serta Tekstil dan Pakaian. 

Saat in! ada sekitar seratus pendidikan tinggi (colleges dan departmentS) ' Ekologi 
Manusia di Amerika dan Kanada yang meliputi strata sarjana dan pascasarjana 
(magister dan doktor). Sedangkan di Eropa. Australia dan pada umumnya di negara
negara Asia ,pendidikan tinggi Ekologi Manusia berupa divisi. program studi/mayor 
atau" departemen. 

Oi UniverSity Col/fge of london. I nggris. keberadaan Ekologi , Manusia adalahsepcigai 
, -pusat studi dan pendidikan magister. Para ahli disini pada umumnya adalah ahli -i~ 

lingkungan. antropologi dan demografi dengan fokus kajian pada interaksi man'usla 
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dengan lingkungan di kawasan s,ub-sahara Afrika. 4 Oi Lund University- Swedia. sejak 
tahun 1994 dikembangkan kegiatan akademik berupa bagian Ekologi Manusia. yang 
dist;!nut Division of Human Ecology. Oi Jerman. Itali dan umumnya di pendidikan 
tinggi di Eropa. pengembdngan pendidikan tinggi Ekologi Manusia tidak dikelola 
dalam suatu fakulta:s/col/ege atau departemen tetapi pada umumnya sebagai mata 
kuliah. bagian. bidang keahlian pelengkap (minor) atau keahlian utama pada level 

pascasarja na. 

Tabel2 . Pendidikan Tinggi Ekologi Manusia di Kanada. Eropa. Australia dan Asia 

Pendiddikan linggi Eko(ogi Manusia di Kanada 
College/Faculty/School DepartmenvStudy Program/Mayor 

1. Col!eg~ of Human Ecology. 1. Family Social Sciences 
Univeristy of Manitoba 2. Human Nutritional Sciences 

3. Textile Sciences 
2. College of Human Ecology. 1. Human Development and Family Science 

University of Alberta 2. Family Finance 
3. Textjles and Apparel 

Pendiddikan linggi fkologi Manusia di £ropa dan Australia 

Pada umumnya berupa divisi ataO departemen atau program sarjana atal1 pascasarjana yang ' diasuh 
!intas departemen. TIdak ada yang berupa .cullege atau fakultas 

i 

Pendidikan linggi Ekologi Manusia di Asia 
Co/lege/Faculty/SChool Department!5tudy Program/Mayor 

1. College of Human Ecology 1. Human and Family Development. 
University of the Phillipines 2. Human Nutrition and Food 

3. Community and Environmental Resource 
Planning 

2. College of Human Ecology 1. Human Development and Family Studies 
University of Putra Malaysia 2. Social and Development Science , 

3. Resource Management and ConSLo!mer . 
Studies . 4. National and Civilization Studies 

5. Music . 
3. faculty of Ht.;:nan Ecology 1. Community Nutrition .. 

Bogor Agricultural University 2. Family and Consumer Scienc-es 
(lnstitutPertanian Bogor) 3. Communication and Community 

Development .. _ . 
Di negara-negara la;nnya di Asia. seperti di jepang. Thailand. Vietnam. Korea. pendididikaii tinggi 
Human Ecology pada umumnya berupadivisl atau departemen atau program studi (mayor;'. Tidak ada 
yang berupa college atau fakultas. 

I 

. 

Oi Australian National University - Canbera. ' kegiatan akademik human ecology 
berupa bidang studi pelengkap (minor) program ' sarjana yang diasuh lintas ' 
departemen atau !embaga. dengar. mata kuliah ekologi manusia. · sistem 
berkelanjutan. agroekclogi dan manajemen lahan. ekologi perkotaan. ·ekologi. dan 
perubahan sosial.S Beberapa perguruan tinggi mengembangkan tnata kuliah ekologi ' 
:nanusia sebagai bagian dari kurikulum program sosiologi. lingkungan ' atau 
pertanian. 

VI- Pendidikan Tinggi Eko~ogi Manusia 399 



----

'Pengembangan 11m!.! dan Pendidikan Tinggi ElC:ologi Manusia 

Di Asia Tenggara tumbuh dan berkembang tiga Fakultas Ekologi' Manusia (ColIl!ke of 
Human EcologlJ. yakni Col/ege of Human Ecology- the University af the Phill~ines 
at Los Banos (UP-LB) yang berdirl tahun 1984. COl/Ego: of Human Ecology -
University of Putra Malaysia (UPM) yang berdiri tahun 1992. serta Fakultas Ekologi 
Mam:sia - In:;titut Pertanian Bogor (IPB) yang berdiri tahun 2005_ Pendidikan tinggi 
Ekologi Manusia di UP-LS dikembangkan pada tiga bidang akademik yaitu 
Perkembangan Manusia dan Keluarga: IImu Gizi dan Pangan: serta Perencanaan 
Sumberdaya Masyarakat dan Lingkungan. Unik dibanding pendidikan tinggi ckoiogi 
Manusia lainnya. di University of Putra Malaysia dikembangkan bidang akademik 
musik sebagai bagian dari Fakultas Ekologi Manusia. Ada lima bidang studio yang 
dik~mbangkan di UPM yaitu IImu Pengembangan Manusia dan Keluarga: IImu Sosial 
dan Pembangunan: IImu Konsumen dan Manejemen Sumberdaya: IImu Kebangsaan 
dan Peradaban: serta MLlSik. 

Di negara-negara lainnya di Asia. seperti oi India. Jepang. Korea. Thailand juga 
tumbuh dan berkembang beberapa pendldikan tinggi.setara departemen atau 
program studi Home Ecologyyang secara 'klasik' menggunakan istila.h diperuntukkan 
bagi wanita dengan fokus pendidikan pada gizi dan pangah. pakaian dan 
perumahan. Di New Delhi India. juga terdapat Lady Irwin College of Home 

• I 
EconomIcs. 

MERINTIS PENDIDIKAN ToINGGI EKOlOGI MANUSIA DIIPB 

Be:1ih. pendidikan tinggi ekologi manusia di IPB diawali pada tahun 1976 dengan 
diseJenggarakannya mata. kuliah ekologi manusia untuk mahasiswa pascasarjana 5-2. 
Program Studi Sosiologi Pedesaan (PS SPD). Mengingat karakter ekologi manusia 
yang bersifat interdisiplin. maka pad a masa tersebut mata ku!iah ekologi manusia 
hanya diperuntukan bagi Program S-2. Penyelenggaraan mata kuliah ekologl 
manllsla ini .bukan tanpa alasan. Hadirnya karya GeerlZ "Agricultural in..volution: The 
Process of Ecological Change in Indonesia - (1968) yang diangkat dari hasH 
penelitiannya di Jawa Timur: disertasi Kampto Utomo (Sajogyo) tentang -Masyarakat 
Transmigran Spontan di Daerah Way Sekampung. Lampung" (1957); serta karya K.J. 
Pelzer -Peranan Alam Mengubah Wajah Alam. Asia Tenggara" (1972)6. merupakan 
karya-karya penting yang mendorong ~ilakukannya upaya integrasi ilmu-ilmu sosial 
dan ilmu pengetahuan alam (natural scienceS). 

Pengalaman Sajogyo sebagai asisten peneliti Prof. Karl J. Pezer. geografer dari Yale 
University. dalam penelitian di Sumatera Utara dan Selatan pada tahun 1956-1957. 
agaknya telati ikut mewarnai 'upaya integrcrsi. ilmu-ilmu sosial dan ekologi dalam 
penelitian disertasi maupun buku karya Sajogyo. Salah satu bagian disertasi Sajogyo 
mengungkapkan tentang perbedaan pola adaptasiekologi transmigran dari Jawa dan 
penduduk asli Lampung. Buku "Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai" (1980) 
yang diterbitkan o1eh Yayasan Obor untuk Institut Pertanian Bogor. menunjukan juga 

• adanya up~ya serupa. 
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Satu hal penting yang juga ikut m~warnai tumbuhnya bidang ekologi manusla dLIPB 
adalah ketika tahun 1981 ketika penulis (Tjondronegoro) berkesempatan melakukan 
studi banding ke 5 universitas di Amerika dalam rangka untuk mempelajari 
bagaimana perkembangan dan arah studi ekologi manusia diintegrasikan ke dalam 
struktur kurikulum pendidik"n tinggi. Perguruan tinggi dimaksud adalah Cook 
College. Rutgers University: California Institute of Technology. Pasadena: University ' 
of Wisconsin: Univesity of California. Los Angeles: and East West Center and 
University of Hawa:i. 

Walau studi banding tersebut telah dilakukcn lebih dari dua dekade lalu namun 
beberapa kesimpulan pentlng dari kunjungan terse but rasa~ya, masih re!evan 
diutarakan disini sebagai bahan pertimbangan untuk melihat kembali sejauh mana ' 
bidang ek<>logi manusia dibangun di IPS. Hasil-hasil tersebut adalah sebagai ,berikut ' 
(Tjondronegoro 1982): pertama. mulai dirasakan perlunya kehadiran departe.IIleli 
ekologi manusia yang terpisah dengan departemen lain. Merujuk pada (ook College. 
RutgerS University. tahun 1980-1982. di perguruan 'tinggi ini dikembangkan tujuh ' 
pilihan bidang ekologi manusia untuk S-l. yakni: (1) ekologi umum: (2): sistem ' 
pangan: (3) kesehatan: (4) gizi masyalQ,kat; (5) kependudukan;' (6) kebij,,-r..an pUblik; 
dan (7) analisis, dampak sosial.. Di dalam setiap bidang terkantfung mata kuliah wajib 
dan mata kuliah pilihar.. H3Sii kunjungan juga menunjul<kan bahwa sistem kredit 
penuh merupakan iklim yang kondusif bagi pendidikan ekologi manusia dibanding 
sistem paket. 

Kedua. perguruan tinggi yang mempunyai basis' kuat di bidang ' pertanian 
mempunyai potensi yang lebih besar untuk mengembangkan kurikulum dan' studi 
eko:ogi man usia. , Sagi perguruan tinggi besar yang ingin mengembangkan 'bidang 
ekologi manusia namun tidak mempunyai basis yang kokoh di ilniu-ilmu peitanian. ~ 

ilarus melakukan reorientasi program dan menjalin kolaborasierat dengan fakultas ', , 
pertanian atau universitas/institut yang ber.gerak di bidang pertanian. Pada masi 
tersebut. , hal semacam ini dilakukan oleh University -of Hawaii dengan East West, 
Center. serta University of California los Angeles {UCLAy~ngan University of 
California Davis. Kesimpulan yang ditarik pada tahun 1982 tersebut mengandung 
implikasi bahwa pendidikan tinggi ekoJogi manusla di IP8 mempunyai potensibesar 
untuk dikembangka.n. 

Berkenaan dengan k~simpulan yang kedua di atas. maka dapat dipahami bila mata 
kuliah ekologi manusia yang diasuh oleh 'Program Studi ,Sosiologi .Pedesaan juga' 
menjadi mata, kuliah wajib bagi para mahasiswa pascasarjana Program Studi ' llmu 
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (F'S PSL). Kehadiran mata kuliah ini 
menjadi penting di tengah-tengah para mahasiswa pascasarjana PSL yang datang 
dari bidang keahlian yang berbeda-beda.Sayangnya. lima tahun terakhir ini mata 
kuliah ekologi manu.sia tidak menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa pascasarjana 
PS PSL. r " 
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Masih berkenaandengan kesi~pulan yang kedua. perkembangan penting yang P!lut 
dicatat adalah dibukanya mata kuliah ekologi manusia untuk mahasiswa S-l ProgrAm 
Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Jurusari Sosial Ekonomi Pertanian. 
Fakultas Pertanlan. Hadirnya tenaga Doktor dl bldang ekologl. manusia (Dr. All 
Rahman) dan beberapa tenaga pengajar muda turut memberi andil bagi 
diselenggarakannya mata kullah ekologi manusia untuk strata sarjana. Mata kuliah 
ini ternyata juga menarik perhatian program studi lain. Sejak dibuka tahun 1988. 
mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib bagi manasiswa 5-1 Program,Studi 
Arsitektur Lansekap. Departemen Sudidaya Pertanian. Fakultas Pertanian. 
Kekhawatiran bahwa para mahasiswa 5-1 akan mengalami kesulitanmeneiima mata 
kuliah' ekologi manusia yang bercorak interdisiplin menjadi sima ketika materi-materi 
kuliah ' yang diberikan 'Iebih dititik-beratkan untuk meningkatkan kepedulian 
mahasiswa akan krisis ekologi yang aktual yang dihadapi di masyarakat. 

Penyelenggaraan mata kuliah ekologi manusia untuk mahasiswa 5-1 dan 5-2 
merupakan , wahana yang ideal ,bagi para , tenaga pengajar ,untuk perlahan-Iahan 
mencari identitas keilmuan ekologi manusia yang sesuai untuk IPS. Hingga 
menjelang akhir tahun 2000. sebagian besar t~ori dar. kons,ep-konsep, yang 
dihadirkan daiam kuliah ekologi manusia untuk 5-2 lebih banyak dAtang daridisipiin 
antropologi ketimbang sosiologi. Persentuhan para tenaga pengaja'r dengan kalangan 
antropolog. bidang keilmuan lanjutanyang diikuti. dan banyaknya literatur dan teks 
ekologi manusia dari bidang antropologi ketimbang 505 iOlogi. telah memberi eorak 
terhadap kandungan mata kuliah ekologi manusia. 5ementara pada mata , kuliah 
ekologi manusia untuk 5-1 pengar.uh antropologi tidak sekuat seperti untuk 5-2. Pola 
adaptasi ekologi (komunitas padi .sav .. ah. ladang pindah. berburu m~r.amu. dan 
agroforestry) serta aneka krisis ekologi kontemporer merupakan topik-tapik yang 
diberikan kepada mahasiswa; So/.eh , dikatakan hingga akhir tanun ' 2000; tradisi 
ekologi manuiia yang dibangun dl IPS masih ' meneari bentuk. Jembatan dengan 
Juiusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga (GMSK) yang telah lama 
mengaSuh mata kuliah dalam lingkup ekologi, keluarga baik untuk mahasiswa 5-1 
dan 5-2 masih belum dibangun. 

50sok ' ekologi manusia yang khas untuk IPB boleh dikatakan, perlahan mula! 
menertlukan sosokhya setelah tahun~ 2000. 5ituasi , ini didorong oleh. pertama,. 
hadirnya tenaga-tenaga pengajar yang telah menye!esaikan program doktoi. Para 
tenaga pengajar ini telah bersentuil3,r dan memperoleh teori-teoridan konsep
konseR terkini yang mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam. 
Isu-isu pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. pentingnya peranan 
pengetah!Jan lokal (indigenous knowk/edge). politik konservasi. serta isu-isu 
kemiskinan yang berkaitan dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam: 
merupakan wi/ayah garapan yang ' mulai disentuh. 5ebagai refleksi atas , situasi 
tersebut pada tahun 20Q3 Program 5-3 50siologi Pedesaan mulai mengasuhmata 
kuliah politik ekofOgi pedesaan. ' 
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Faktor kedua yang turut rnemberi corak bidang ekologi manusia di IPB adalah 
semakin meningkatnya intensitas krisis ekologi di Indonesia dan di tingkat global. 
Kerusakan hutan Indonesia yang semakin meningkat sejak tahun 1990an (kin! 
mencapai 2 juta hektar per tahun). kebakaran hutan yang berulang-ulang. kegagala'n 
proyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah. banjir dan longsor di 
musim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang berkali-kali melanda -Pulau 
jawa dan daerah-daerah kritis di luar jawa. serta ancaman perubahan iklim global. 
telah mendorong pengajar di Fakultas Pertanian. , Fakultas Kehutanan. Fakultas 
Teknologi Pertanian dan ' Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan saling 
bekerjasama dalam kajian-kaiian interdisipfin. 

Dalam kO'1teks studi interdisiplin penting pula disebutkan disini peranan Pusat Studi 
Lingkungan (PSL) yang didi;ikan di perguruan tinggi negeri atas dorongan Mehteri 
Negara LingkLingan Hidup (Emil Salim). Dalam periode 1980 - 1990 di, lnd(mesia 
telah berdiri sekitar 29 PSL dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Walau aktivitas 
PSL boleh dikatakan banyak yang bersifat project driven. namun ada satu hal penting 
yang mulai muncul di berbagai perguruan tinggi: kajian-kajian intel'~disip!in yang 
berorientasi mempertautkan ilmu-Hmu sosial dan ilmu alam mulai mendapat tempat. 
Namun kajian-kajian inter-disiplin yang mulai dikembangkan di PSL inimasih perlu' 
ditingkatkan. Ketika penulis (Tjondronegoro) pada tahun 1995 mendapat tugas.dari 
Departemen PendiJikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan peng.etahuan tentang , 
ekologi man usia. metode ilmu-ilmu sosial dan pendekatan in~er-disip"n bagf para, 
peneliti di Pusat Studi Lingkungan Institut TeknologiSepul:.lh November (ITS) dan 
Institut Teknologi Bandung (ITB). tampak terlihat adanya kekurar.gan staf akadernik 
di bidang ilmu-ilmu sosial di dua perguruah tinggi eksakta tersebut. Dalam 'konteks . 
ini IPB lebih beruntung karena ilmu-ilmu sosial ekonomi pertanian telah ,hadir di ' 
tengah-tengah ilmu pengetahuan alam dan teknologi pertanian semenjiik awal IPB >. 

didirikan. ; '. . 

Dengan semakir, terbentuknya relung ekologi marlUsia yangkhas uhtlik pc!mdidikan 
S1 hingga S3di IPB. dan sema.kin meningkatnya riset-riset ekologl manusia' (dalam 
pengertian ini riseHiset yang mengintegrasikan ilmt.; sosial dan ilmu alam) yang , 
dilakukan oleh para dosen IPB. maka pengorganisasian body of know/edge dalam ' 
suatu academic division (kini Fakultas Ekologi Manusia) menjadi .. konsekuensi logis, 
dari suatu perjalanan panjang yang telah ditempuh. 

Bila kita tinjau perkembangan ilmu dan pendidikan tinggi Ekologi Manusia yang 
dipaparkan pada T2.bel 2. tampak bahwa terdapat keragaman basis dan sudut 
pandang kelahiran dan perkembangan ilmu Ekologi Manusia baik dari hard scieflces , 
maupun dari soft sciences. juga terdapat keragaman bidang studi dalam p'endidikan' 
tinggi Ekologi Manusia di berbagai pendidikan tinggi di mancanegara. Namun 
demikian ada satu kesamaan dan perbedaan antara perguruan tinggi di negara , 
berkembang dan negara maju dalam mengembangkan bidang ekologi man usia. 
Persamaannya. departemen/program studi/mayor yang mengasuh bidang ilmu 
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pangan. ilmu kehidupan keluarga. ilmu gizidan dietetik. dan ilmu konstfmen. 
senantiasa dijumpai baik di negara maju maupun berkembang. .'-'t . 

Seme~tara perbedaannya. di negara berkembang umumnya diasuh juga · 
cepart~nten/program studVmayor di bidang ilmu komunikasi. ilmu-ilmu sosial dan 
p.embangunan. pErencanaan dan pellgelolaan sumberdaya alam dan Hngkungan. 
komunikasi. se~ pengembangan masyarakat. Bidang .ini tidak dijumpai di 
pendidikan tinggi ekologi manusia di negara-negara maju. . 

IImu dan pendidikan tinggi ekologi manusia akan terus berkembang menghasilkil.n 
inovasi yang aplikasinya diharapkan bagi kehidupan manusia dan iingkungan yang 
berkualitas. lebih baik dan berkesinambungan. 
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