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DAMPAK AKTIVITAS MANUSIA

Mekamisme yang terjadi pada sistem alam sangat
luar biasa rumitnya. Ekosistem mempunyai

keseimbangan yang cukup mantap dan stabil
serta kurang bergejolak. Apabila keseimbangan
pada ekosistem terganggu, maka sistem akan
mencari batas-batas keseimbangan baru dan

tidak pernah kembali pada kondisi keseimbangan
seperti semula. Pemanasan global dikaitkan

dengan efek rumah kaca (greenhouse effect) 
yang terjadi akibat banyaknya gas karbondioksida
yang menyerap sinar matahari dan memanaskan

semua yang ada di permukaaan bumi. 



DAMPAK AKTIVITAS MANUSIA

 Kegiatan manusia mulai meningkat pesat sejak
terjadinya revolusi industri pada tahun 1700 di
Inggris yang ditandai dengan ditebanginya
banyak pohon oleh para penebang pohon
untuk bahan bakar dan perumahan. 

 Aktivitas manusia mempunyai konsekuensi dari
meningkatnya penggunaan energi seperti
pemanfaatan energi non pangan seperti kayu
bakar dan minyak untuk menghangatkan rumah, 
tenaga listrik untuk penerangan, dan bensin
untuk menggerakkan kendaraan. 



DAMPAK AKTIVITAS MANUSIA

Hukum Malthus membahas kajian populasi
manusia dengan mengatakan bahwa produksi
makanan hanya dapat tumbuh secara linear 

(deret hitung), sedangkan pertumbuhan
populasi adalah secara eksponensial (deret

ukur). Namun demikian, Malthus juga
menambahkan bahwa jumlah manusia tetap

akan seimbang dengan pasokan pangan
karena adanya 3 (tiga) faktor penghambat

yaitu wabah, kelaparan dan perang.   
Kegiatan manusia ini juga berdampak pada
produksi dan proses pembuangan limbah.



DAMPAK AKTIVITAS MANUSIA

 Kegiatan manusia juga sangat produktif sejak

diketemukannya teknologi revolusi hijau pada tahun

1960 dan 1970 yang ditandai dengan penciptaan

teknologi di bidang pertanian oleh aktivitas ilmuwan

pertanian untuk mencoba mengatasi masalah

kelaparan dunia

 Dampak positif dari revolusi hijau ini banyak dinikmati

oleh petani yang sukses karena dapat membeli tanah

lagi dan memperluas modal, sedangkan petani yang 

tidak memiliki tanah berurbanisasi ke kota sebagai

dampak negatif dari revolusi hijau



Perubahan yang Terjadi Sejak Tahun

1950 

1

• Total luas lahan pertanian naik sebanyak 22 
persen (dari 6 juta km2 menjadi 7,3 juta km2)

2

• Konsumsi pupuk buatan naik sebanyak 10 kali 
(lebih dari 20 kg per orang per tahun).

3
• Lahan irigasi naik tiga kali lipat.



Perubahan yang Terjadi Sejak Tahun

1950 

4

• Konsumsi minyak untuk pertanian naik menjadi
1/12 produksi minyak dunia

5
• Produksi makanan dunia naik tiga kali lipat.

6

• Namun demikian, saat ini lebih banyak
ketersediaan makanan dibandingkan dengan
50 tahun yang lalu.



Permasalahan Lingkungan Alam

Akibat Aktivitas Manusia

Pencemaran lingkungan (polusi, 
gas beracun, tumpahan minyak ke
laut, pembuangan limbah beracun

ke sungai).

Efek rumah kaca (pemanasan
global, mencairnya gunung es, 

menipisnya lapisan ozon).

Banjir, longsor dan degradasi lahan
produktif.



Permasalahan Lingkungan Alam

Akibat Aktivitas Manusia

Siklus musim yang tidak beraturan
(angin putting beliung, musim

kemarau yang panjang, winter
yang membeku, summer yang 

membakar).

Punahnya spesies hewan tertentu, 
dan varietas flora tertentu.



Dampak Negatif Permasalahan Lingkungan

Terhadap Kehidupan Keluarga

1

•Pemanasan global mengancam kehidupan masyarakat
pantai dan pulau-pulau kecil (ekonomi dan kesehatan/kanker
kulit).

2

•Kekeringan dan degradasi lahan produktif menyebabkan
produksi pangan berkurang sehingga mengancam
ketahanan pangan.

3

•Punahnya spesies dan varietas tertentu menyebabkan
keseimbangan alam terganggu.

4

•Salah musim menyebabkan cuaca berubah dengan drastis
dan mengancam keselamatan manusia.



Kasus-kasus Gempa Bumi di

Indonesia.

Waktu Provinsi/Kota Kekuatan SR

28 Maret 2005 Nias, Sumatera barat 8,7

27 Mei 2006 Yogyakarta dan Klaten 5.9

17 Juli 2006 Ciamis dan Cilacap 7,7

11 Agustus 2006 Pulau Simeulue 6.0

6 Maret 2007 Solok, Kota Solok, Tanah Datar, dan 

Kota Bukittinggi (Sumatera Barat)

6.4 dan 6.3

12 September 2007 Mentawai 7,7

26 November 2007 Sumbawa 6,7

17 November 2008 Sulawesi Tengah 6.7

4 Januari 2009 Manokwari 7,2

2 September 2009 Tasikmalaya, Cianjur 7,3

30 September 2009 Padang, Pariaman 7,6

1 Oktober 2009 Kerinci 6,6

9 November 2009 Pulau Sumbawa 6,7

25 Oktober 2010 Mentawai (Sumatera Barat) 7,7

Sumber: Wikipedia 



Daftar bencana besar di Indonesia beserta nilai

kerugiannya pada tahun 2004-2007.

No Jenis Bencana dan Lokasi

KerugianEkonomi (US$ milyar)

Langsung
Tidak

Langsung
Total

1 Tsunami di Aceh dan Nias, 26 

Desember 2004

2,93 1,53 4,45

2 Flu Burung (2004-2005) 0,6 - 0,6

3 Letusan Merapi, April 2009 - - 20.000 orang

mengungsi

4 Gempa Yogyakarta, 27 Mei 2006 2,5 0,7 3,1

5 Lumpur Panas Sidoarjo, JawaTimur, 

29 Mei 2006

1,2 1,8 3

6 Tsunami Selatan Jawa, 17-7-2006 0,031 0,063 0,094

7 Banjir Jabodetabek hingga Februari

2007

0,7 - 0,7

8 Total (US$ milyar) 12

3.1 persen dari PDB Indonesia (2007)

15,8 persen dari total APBN 2007

(110,4 triliun rupiah)

Sumber: Data dan informasi bencana alam Indonesia 2012



Daftar Bencana Alam di Dunia.

Waktu Lokasi Negara

12 Januari 2010 Gampa bumi di Haiti

2 Mei 2008 Topan Nargis di Myanmar

8 Oktober 2005 Gempa bumi di Pakistan 

(7.6SR)

Agustus 2005 Badai Katrina di AS

26 Desember 2004 Tsunami di Aceh



ALTERNATIF SOLUSI DARI 

PEMANASAN GLOBAL



Pengelolaan Limbah yang 

Ramah terhadap Lingkungan

Mengurangi limbah berarti meningkatkan
efisiensi sistem

Pengurangan sumber berarti menghindari
limbah dengan menggunakan produk-produk
alternatif

Daur ulang mengembalikan energi limbah ke
sistemnya sebagai masukan

Banyak cara untuk meningkatkan efisiensi 
energi misalnya membuat produk yang lebih 
efisien



Pembuangan dan Penanganan

Sampah yang Ramah Lingkungan

1

• TPA (tempat pembuangan akhir) sampah dan
tempat pembakaran sampah diatur sesuai
dengan analisis dampak lingkungan.

2

• Benda-benda dapat didaur ulang adalah
sampah pekarangan, kertas, aluminium, 
berbagai plastik, air, kulit pisang.

3

• Pengurangan sumber sampah dengan cara
mengurangi pemakaian barang-barang sekali
pakai (disposable products).



Penggunaan Air yang Semakin Efisien dengan

Menggunakan Pancuran Air yang Alirannya Kecil.

Gunakan jamban duduk yang 
berkapasitas air bilas lebih kecil.

Jangan terlalu banyak mengguyur
air.

Sirami pekarangan dengan menetesi, 
bukannya menyemprot air.

Matikan keran saat menggosok gigi.




