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Antropogenik

 Antropogenik  Anthropocene bahwa ternyata aktifitas dan perilaku manusia memiliki pengaruh terhadap

proses-proses yang ada di permukaan bumi (Simon, et al., 2015; William, et al., 2011; Gill, et al., 2017) 

 Ada sebuah proses selama manusia aktifitas dan berperilaku antropogenik

 Konsep antropogenik menekankan bahwa manusia merupakan agen penting yang mempengaruhi

lingkungannya (Steffen, et al., 2007; Price, et al., 2011)

Lingkungan menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan LH  Kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk Manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
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Mengapa harus pendekatan antropogenik?

Apa kaitan dengan bencana wabah?
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 Antropogenik  menekankan pada aktifitas manusia dan perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan

Lalu apa kaitan dengan BENCANA WABAH??
 Menurut Jha, 2017 dalam artikelnya berjudul Natural Disaster and Antrophogenic Disaster : An Overview 

Bencana dibedakan atas bencana alam dan bencana non alam (bencana antropogenik).

 Berdasarkan Kepres RI No. 20 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 

sebagai Bencana Non Alam

Ternyata, ketika kita mencoba mengingat wabah masa lalu, ada kaitan dengan aktifitas dan

perilaku manusia
 Wabah penyakit flu spanyol menewaskan 40 s/d 50 juta orang yang terjadi pada tahun 1918 dan 1920 

Pasukan AS membawa virus ketika perang Eropa

 Wabah PES di Malang tahun 1911 Gagal panen di Jawa Defisit beras impor dari Myanmar (memiliki

riwayat pandemi PES Pemerintah Hindia Belanda tetap impor Malang terkena wabah

Hewanmanusia tapi penyebarannya dari Manusia-Manusia



Bencana Wabah DULU lalu SEKARANG: Apa Kaitan Dengan Aktifitas Manusia dan Bencana
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 Bencana wabah DULU lalu SEKARANG (COVID-19) menyebarannya hampir sama (penyebarannya lewat

manusia)

 COVID-19  ditemukan di live market atau pasar seafood di Wuhan 3 hari 44 pasien

Interaksi MANUSIA dengan BENCANA (Gill dan Malamud, 2017)  antrophogenic procesess and interaction

Element at risk (kerentanan)Coping Capacity (kapasitas)Catalysis (Katalisis)Triggering Factor (Pemicu)
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Manusia dapat memicu

terjadinya bencana.

Ex: Longsor, Kebakaran dll



Masih banyak manusia yang tidak

me MITIGASI dirinya SENDIRI

Aktifitas Masyarakat Saat Ini

Potret COVID-19 Saat ini dan Aktifitas Manusia

(Anthrophocene)

Sumber: Covod19.go.id

LALU APA PENTINGNYA WABAH 

DULU DAN SEKARANG UNTUK

ESOK BERDASARKAN ASPEK 

MITIGASI BENCANA?

Sebagai REFLEKSI dan PROYEKSI

Untuk menyusun STRATEGI 

MITIGASI



Strategi Adaptasi dan Mitigasi Yang Bisa Dilakukan
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 Akankah kita mengulang pengalaman wabah dulu dan sekarang untuk esok? TIDAK

 Adaptasi penyesuaian terhadap lingkungan (Simonet, 2010)  the concept of adaptation

 Kalau sudah ADAPTASI berarti MITIGASI diri SENDIRI

 Pada kajian kebencanaan, konsep MITIGASI adalah upaya yang dilakukan untuk pengurangan RISIKO 

Bencana

 Mitigasi Bencana wabah DULU haruslah menjadi REFLEKSI untuk mitigasi wabah KINI dan mitigasi wabah

KINI menjadi PROYEKSI untuk mitigasi wabah ESOK

DULU karantina wilayah oleh Pemerintah Hindia Belanda dan isolasi mandiri (sama dengan saat ini)

Mengapa saat ini masih banyak yang positif COVID-19?

 Saat ini, Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya mitigasi (kesiapsigaan) untuk COVID-19  Fase

pencegahan, fase deteksi dan fase respon Masyarakat mendukung dan melaksanaan upaya mitigasi oleh

Pemerintah

 Strategi adaptasi dan mitigasi tambahan yang diperlukan yaitu kelengkapan dokumen mitigasi untuk bencana

wabah (Refleksi dari wabah saat ini untuk esok)

1. Dokumen Kesiapsiagaan (Peta Bencana dan Rencana Mitigasi Struktural dan Non Struktural). Non 

struktural lebih diutamakan jika manusia (antrophocene) aware maka risiko wabah akan rendah

2. Dokumen Kedaruratan (Rencana Kontijensi Per Wilayah)  Dokumen bisa mengacu UU Nomor 6 Tahun

2018 tentang (Kekarantinaan Kesehatan; UU No 4 tahun 1984 mengenai penyakit menular)

3. Mengintegrasikan pendidikan kebencanaan untuk peserta didik  lebih aware terhadap fenomena bencana



KITA TIDAK BISA MENGHINDARI 

BENCANA, TAPI KITA BISA 

MENGURANGI RISIKO BENCANA

(Living Harmony with Disaster)
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