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MENURUNNYA KUALITAS 

LINGKUNGAN 

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat 

merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. 

Efek Rumah Kaca (green house effect) misalnya. Hutan 

merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi 

menyerap gas Co2.  Keadaan ini menimbulkan kenaikan 

suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (global 

warming). 

 

Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin 

ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh 

berbagai industry secara massif akan merusak lapisan 

Ozon (O3) yang selanjutnya akan mengakibatkan kanker 

dan penyakit baru serta punahnya plasma nuftah.  
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Dari kasus illegal loging saja 

disinyalir kerugian negara yang 

terjadi sampai 30-42 triliun 

rupiah per tahun 
 

Belum lagi kerusakan lingkungan ini 

akan menciptakan bencana yang 

sebenarnya dibuat oleh manusia, 

seperti banjir, banjir bandang, 

kerusakan tanah, kekeringan, 

kelangkaan air dan menurunnya 

kualitas air dan udara, tingginya 

pencemaran di perairan sungai dan 

laut sehingga sangat beracun, dan 

sebagainya.  
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MENURUNNYA KUALITAS HIDUP 

Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan 

mengurangi persediaan oksigen bukan hanya 

untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk 

bumi secara keseluruhan. 

Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan 

berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan 

manusia yang menghirupnya. Kerusakan yan 

terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan 

laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas 

hidup manusia.  
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Kerusakan yang terjadi tentunya harus segera 

diperbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan 

lingkungan serta kualitas hidup kita sendiri, 

namun pernahkah terpikirkan dibenak kita, 

berapa besar dana yang kita butuhkan untuk 

mengembalikan semua kerusakan itu? 

Apakah sepadan dengan korupsi yang 

dilakukan? 

Diskusikan! 


