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(Encyclopedia of Earth “Human Population Explotion” Article, 2010)
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Ledakan Penduduk

- Sejak th 1960 telah muncul isu ledakan
jmh penduduk. Dikatakan bahwa angka
pertumbuhan penduduk yang tinggi dan
banyaknya jumlah penduduk telah menjadi
bencana yg mengancam peradaban dunia.

- UNFPA (2010): jumlah penduduk dunia
sdh mencapai 6,8 miliar dan akan naik 4x
lipat pd th 2050 apabila tingkat
pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan.
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THOMAS MALTHUS

1798

“PENDUDUK MENINGKAT SEPERTI DERET UKUR, SEDANGKAN
PRODUKSI PANGAN MENINGKAT SEPERTI DERET HITUNG”

(THOMAS ROBERT MALTHUS)

“PENDUDUK MENINGKAT SEPERTI DERET UKUR, SEDANGKAN
PRODUKSI PANGAN MENINGKAT SEPERTI DERET HITUNG”

(THOMAS ROBERT MALTHUS)



5

DR. PAUL
EHRLICH
DR. PAUL
EHRLICH

“SEMENTARA ANDA MEMBACA TULISAN INI, EMPAT
ORANG MATI KELAPARAN. KEBANYAKAN ANAK-ANAK”

(DR. PAUL EHRLICH)

“SEMENTARA ANDA MEMBACA TULISAN INI, EMPAT
ORANG MATI KELAPARAN. KEBANYAKAN ANAK-ANAK”

(DR. PAUL EHRLICH)



6

Empat tantangan berat
dekade mendatang:

(1) Pemanasan global dan
kerusakan lingkungan;

(2) Laju pertumbuhan penduduk;
(3) Pengentasan kemiskinan;
(4) Kebuntuan politik yang

menghalangi kerjasama
global untuk mengatasi
masalah tersebut;
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Dr. Jeffrey Sachs
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“Jumlah manusia di planet bumi
sebenarnya sudah melebihi daya
dukung dan daya tampung
lingkungan”.

“Kita harus dengan sungguh-
sungguh berupaya agar
pertumbuhan penduduk dapat
terkendali karena planet ini sudah
tidak mampu lagi menampung
penduduk lebih banyak lagi”.

“Perubahan iklim akibat
pertumbuhan penduduk yang
sangat pesat berakibat buruk
bagi produksi pangan sehingga
miliaran penduduk terancam
kelaparan”.

““JumlahJumlah manusiamanusia didi planetplanet bumibumi
sebenarnyasebenarnya sudahsudah melebihimelebihi dayadaya
dukungdukung dandan dayadaya tampungtampung
lingkunganlingkungan””..

““KitaKita harusharus dengandengan sungguhsungguh--
sungguhsungguh berupayaberupaya agaragar
pertumbuhanpertumbuhan pendudukpenduduk dapatdapat
terkendaliterkendali karenakarena planetplanet iniini sudahsudah
tidaktidak mampumampu lagilagi menampungmenampung
pendudukpenduduk lebihlebih banyakbanyak lagilagi””..

““PerubahanPerubahan iklimiklim akibatakibat
pertumbuhanpertumbuhan pendudukpenduduk yangyang
sangatsangat pesatpesat berakibatberakibat burukburuk
bagibagi produksiproduksi panganpangan sehinggasehingga
miliaranmiliaran pendudukpenduduk terancamterancam
kelaparankelaparan””..
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- Roy O Greep (1998) : over populasi
merupakan akar masalah sosial dan
lingkungan seperti kemiskinan, kepadatan
penduduk, kejahatan, polusi air, udara,
hilangnya ozon dsb pertumbuhan
penduduk hrs dikendalikan baik secara
alami atau dg campur tangan manusia
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PENDUDUK DUNIA

1. China : 1.333.207.572
2. India : 1.154.845.005
3. USA :    304.838.948
4. Indonesia :    238.567.492 (237.556.363 – BPS 2010)
5. Brazil :    197.254.181

Total Dunia : 6.736.383.012
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OVER POPULATION : Potensi atau Ancaman ?
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- (Cina, Brazil, India)populasi yg besar
jika dikombinasikan dg kemampuan
teknologi dan pengaturan logistik yg tepat
akan membangun ekonomi yg besar dg
pasar lokal yg mendukung bisnis untuk
tumbuh dan meningkatkan skala produksi
ekonomi serta menaikkan potensi dan
status negara.
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10 Negeri Muslim Terbesar (Juta)

•Data hasil survei secara umum shg tdk terlalu tepat
Sumber : Pew Researc Center’s Forum on religion & Public Life. Mapping the
Global Muslim Population, October 2009

299.032.01Maroko *

2.298.034.20Aljazair
4.798.073.62Turki *
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- Populasi muslim 60% di Asia, 20% di Timur
Tengah dan Afrika Utara
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Populasi Muslim Menurut Wilayah (Juta)

Sumber : Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life
Mapping the Global Muslim Population, Oktober 2009

10022.91,571.20Total

0.30.54.60Amerika

2.45.238.12Eropa

15.330.1240.63Sub Sahara Afrika

20.191.2315.32Timur Tengah-Afrika
Utara

61.924.10972.58Asia Pasifik

% dari Muslim
Dunia

% Populasi MuslimEstimasi Populasi
Muslim Th. 2009

Wilayah
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- Wilayah Asia Pasifik : 62% penduduk
muslim duniaIndonesia Bangladesh,
Pakistan,India (43,5% dari muslim dunia
sktr 690 jt)
Pakistan, Indonesia : mempunyai kekuatan
potensial & SDA utk memunculkan
kekuatan Islam
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- Dunia Arab : Timur Tengah, Afrika Utara : 20%
pddk muslim dunia (315 jt) Afrika Utara
mayoritas muslim ( >95%) : Aljazair, Mesir, Irak,
Yordania, Kuwait, Libya, Maroko, Palestina,
Arab Saudi, Tunisia, Sahara Barat dan Yaman.
Negeri lainnya persentase muslimnya lebih kecil
: Suriah, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab,
Sudan.
Potensi SDA, posisi strategis, besarnya populasi
muslim mjdkan Dunia Arab bisa memunculkan
kekuatan Islam dan mendominasi Dunia, shg
negara besar spt AS berkeinginan utk
mengontrol kekuatan Dunia Arab sebagaimana
Laporan The Project for the New American
Century (2000) yg berkesimpulan “Amerika tdk
boleh kehilangan kontrol thdp wilayah Timur
Tengah dan Teluk Persia”
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- Asia Tengah dan Barat : Afganistan, Armenia,
Azerbaijan, Siprus, Iran, Kazakstan, Kirgistan,
Tajikistan,Turki, Turkmenistan, Uzbekistan,
mayoritas berpdduk muslim kecuali
Siprus380 jt pddk muslim dunia (24%
populasi muslim dunia)

- Sub Sahara Afrika : 241 jt muslim (15% muslim
dunia)Nigeria
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- Potensi demografi negeri2 muslim sangat
luar biasa meskipun sekarang telah
terpecah menjadi lebih dari 157 negara.

- SDM yg luar biasa, memiliki keyakinan yg
sama/homogen dunia Islam scr realita
akan berpotensi untuk mjd negara besar
yg bisa memimpin dunia.
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OVER POPULASI
- Pandangan pertambahan penduduk saat ini

seringkali dilekatkan dgn adanya ledakan
penduduk.

- Pertumbuhan penduduk dianggap sbg
permasalahan krn dikaitkan scr langsung dg
ketersedian pangan teori Malthusmns pd
masa depan bs mengalami ancaman
kekurangan pangan/krisis pangan yg rawan
menciptakan krisis sosial (kriminalitas,
kemiskinan dsb).
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- Krisis pangan (kemiskinan & kelaparan) dialami
1,02 milliar pddk dunia pd saat ini bukan
disebabkan krn kekurarangan ketersediaan
pangan.

- Krisis pangan yg terjadi saat ini bukan
disebabkan oleh ketidkcukupan bhn pangan,
sebagaimana hasil studi FAO (Food and
Agricultural Organization) th 1990 yg
mengumumkan bahwa produksi pangan dunia
ternyata mengalami surplus 10% utk
mencukupi seluruh penduduk dunia.
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- Faktanya saat ini tetap sj ada kasus
kelaparan/kekurangan pangan spt di Ethiophia,
Indonesia dll. IndonesiaMeskipun jmlh
produksi beras nasional sdh cukup utk
memenuhi kebutuhan tapi ternyata tdk berarti
di Indonesia tdk ada lagi krisis pangan, krn
masih banyak dijumpai kasus kelaparan dan
gizi buruk di daerah.

- Pangan dan SDA (Sumber Daya Alam) di
dunia msh lebih dari cukup utk seluruh
penduduk dunia, akan tetapi sebagian besar
dari SDA tsb habis dikonsumsi oleh negara2
Barat.
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- Dunia Barat dgn gaya hidup konsumeristik
kapitalistik telah mengkonsumsi 50% dari SDA
terpenting abad ke 21, tp hnya memproduksi <
25% sj.

- Jmh penduduk Barat sktr 20% dari populasi
dunia, namun menghabiskan 80% dari
produksi pangan. Konsumeristik ini merupakan
salah satu karakteristik sistem ekonomi
kapitalis yg tersirat dalam buku “The Wealth of
Nation” nya Adam Smith Sistem ekonomi
kapitalis banyak diadopsi oleh negeri2 muslim
saat ini.
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- Jadi krisis pangan saat ini scr fundamental
disebabkan oleh distribusi yg buruk akibat
penerapan sistem ekonomi kapitalis ala Adam
Smith. Kelangkaan pangan yg terjadi tdk hanya
di negara yg langka bhn pangannya, ttpi jg tjd
di negara yg ketersedian bahan pangannya
mencukupi.

- Ketersediaan bhn pangan/SDA yg cukup di
negeri2 Islam banyak “diangkut” ke negara2
Barat dg berbagai bentuk “eksploitatif
kerjasama” yg tdk menguntungkan negeri2
Islam.
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- Dampak lain yg seringkali dikatakan sebagai
akibat adanya ledakan penduduk adalah
masalah sampah, jalan macet, polusi
lingkungan dsb.

- Persoalan jalan yang semakin macet dsb tidak
semata2 krn partumbuhan penduduk,
mengingat di Indonesia, dg jumlah jalan yg
relatif tetap tapi pertambahan jmh kendaraan
“tdk dikendalikan” bahkan Indonesia menjadi
daerah pasar potensial sepeda motor dan
mobil dunia.
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PENGATURAN ISLAM
- Islam memberikan pengaturan yang khas

berbeda dg aturan yg lain, dalam mewujudkan
kesejahteraan masy. baik secara individu
ataupun sbg anggota masy. dgn memenuhi
segala kebutuhan pokok, memiliki cara
penanganan kemiskinan, kelaparan dsb.

- Islam memberikan solusi persoalan kehidupan
manusia bertitik tolak dari pandangan dasar
tentang manusia dan kehidupan (aqidah
Islam), tidak berpijak hanya pada saat
permasalahan muncul di tengah masy.
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- Aturan Islam bukan hanya mengatasi semua
permasalahan manusia tetapi juga mencegah
agar permasalahan tsb tidak muncul di tengah-
tengah kehidupan manusia
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- Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok
(sandang, pangan, papan) dengan mengatur dan
mengelola sistem ekonomi dan SDA sesuai dg
syariat Islam dlm bentuk sistem khilafah.

- Islam memenuhi kebutuhan asasi manusia yaitu
kesehatan dan pendidikan dengan memberikan
tanggungjwb kpd negara.
Negara yg menjamin agar terpenuhi dan dinikmati
seluruh rakyat, baik muslim atau non muslim,
kaya atau miskin dengan seluruh biaya yang
diperlukan dan ditanggung oleh Baitul Maal
Negara.
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- Islam mengatur tatanan sosial di dalam sistem
Khilafah :

1. Islam mengingatkan konsep rizqi, bahwa Allah
telah memberikan setiap makhluk di dunia
rizqinya tanpa terkecuali termasuk binatang
melata apalagi anak manusia. Selain itu Allah
melarang hambanya bersikap boros dan rakus
krn itu adalah gambaran syetan “makhluk yg
terkutuk”.

2. Islam memerintahkan untuk bekerja bagi laki2
krn mempunyai kewajiban memberi nafkah
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3. Islam disamping menganjurkan untuk memiliki
keturunan yg banyak jg berkualitas (dgn
adanya jaminan negara khilafah utk dpt
memenuhi kebutuhan pokok yg bersifat
individu:makanan,pakaian, tempat tinggal dan
bersifat komunitas:pendidikan, kesehatan,
keamanan).

4. Islam membolehkan mengatur jarak kelahiran
tetapi bukan membatasi kelahiran dlm bentuk
permanen. Pengaturan kelahiran ini dilakukan
dlm skala individu (pasutri yg bersangkutan),
negara tdk melakukan pembatasan kelahiran
scr sistemik dlm bentuk kebijakan negara.
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5. Islam mewajibkan orangtua utk mendidik anak-
anaknya agar mampu bertanggungjawab sejak
usia baligh

6. Dsb.
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- Dunia Islam hendaknya menyadari adanya
maksud lain dari upaya mengatasi ledakan
penduduk melalui pembatasan jumlah
anak/kelahiran yaitu menutupi fakta konsumsi
Barat dlm jmh besar atas berbagai sumber
daya.

- Jumlah penduduk dunia Islam yang banyak
dan SDA yang luar biasa memunculkan
ketakutan Barat akan munculnya kekuatan
baru umat Islam yang bisa mempengaruhi
kondisi dunia.
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Note :
- Sistem khilafah : sistem pemerintahan Islam dengan

menerapkan syariat Islam secara total/menyeluruh
pada semua aspek kehidupan manusia seperti politik,
pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial
kemasyarakatan, kesehatan dsb.

- Bentuk negara khilafah (Khilafah Islamiyah) dipimpin
oleh seorang kholifah bukan raja, kaisar, presiden,
perdana menteri dsb.
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TERIMA KASIH


