
BAB II 

KONDISI KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA 

Bab ini membahas tentang kondisi keanekaragaman hayati Indonesia 

ditinjau dari menguatnya isu keanekaragaman hayati di Indonesia, pengaaruh 

globalisasai terhadap globalisasi dan pandangan dunia Internasional tentang isu 

keanekaragaman hayati. 

A. Menguatnya Isu Keanekaragaman Hayati di Indonesia 

Istilah keanekaragaman hayati merupakan istilah yang belum lama muncul 

dalam isu hubungan Internasional. Merupakan sebuah isu lingkungan yang sangat 

mempengaruhi segala aspek kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Istilah 

keanekaragaman hayati ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli entomologi 

yaitu Edward O. Wilson di Washington pada tahun 1986 (Madre, 2015). 

Keanekaragaman hayati ialah istilah yang sulit dan menjadi kata yang tidak 

menarik perhatian banyak orang. Padahal istilah ini merupakan sebuah konsep 

yang sederhana  yang merupakan tanda keberadaan alam, kehidupan dan 

keragaman aspek hidup dalam sejumlah level (Madre, 2015).  Di dalam 

perkembangannya keanekaragaman hayati memiliki pengertian yang 

dikemukakan oleh beberapa sumber salah satunya sebagai berikut : 

Keanekaragaman hayati ialah bagian dari keseluruhan organisme, 

spesies dan populasi, variasi genetik antara beberapa hal tersebut, 

sekumpulan dari kompleksitas dari komunitas seluruh aspek-aspek tersbut 

serta ekosistem. Kenekaragaman hayati juga mengarah pada hubungan 

antara gen, spesies dan ekosistem yang saling berinteraksi dengan 

lingkungan. Biasanya terdapat tiga tingkatan keanekaragaman hayati ialah 

sebagai berikut (The Ecological society of America, 1997) : 



a) Keanekaragaman Genetik. Hal ini mencakup semua 

perberdaan gen yang ada dibumi, terkait dalam semua yang 

hidup dalam spesies termasuk individu diantaranya tumbuh-

tumbuhan, semua jenis hewan, semua jenis jamur dan jasad 

renik (mikroorganisme). 

b) Keanekaragaman Spesies. Ialah keseluruhan perbedaan dalam 

satu spesies baik diantara populasi-populasi yang terpisah 

secara geografis, maupun diantara individu-individu dalam 

satu populasi 

c) Keanekaragaman Ekosistem. Ialah keseluruhan perbedaan 

tempat tinggal, komunitas biologis,dan proses ekologis, sebaik 

variasi dengan ekosistem individual. 

1. Gambaran Umum  Keanekargaman Hayati Indonesia 

Keanekaragaman hayati ialah aspek kehidupan yang paling penting di Bumi 

karena dengan terjaganya aspek tersebut maka kelangsungan hidup manusia dan 

makhluk lainnya terlindungi. Keanekaragaman hayati tersebar diseluruh bagian 

bumi, namun tidak semua negara yang memiliki spesies endemik dan kaya akan 

keanekaragaman hayati. Biasanya keanekaragaman hayati banyak ditemukan di 

daerah-daerah tropis. Berikut gambaran umum kondisi global keanekaragaman 

hayati dunia:  



Gambar 2. 1. Lokasi Keanekaragaman Hayati Global 

 

Sumber : Diambil dari buku Conservation International  (CI, 1997) 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa semakin hijau suatu negara pada 

gambar tersebut, maka keanekaragaman hayati semakin banyak. Adapun negara-

negara yang banyak memiliki keanekaragaman hayati masuk kedalam sebuah 

istilah yang bernama Mega biodiversity atau negara yang memiliki jumlah 

keanekargaman hayati terbanyak di dunia.  

Di bumi terdapat beberapa negara yang merupakan negara pemilik 

keanekaragaman hayati terbesar yang biasa disebut sebagai Mega Biodiversity 

Country. Sebelum mengetahui negara mana saja yang termasuk sebagai Mega 

Biodiversity Country, penulis akan memaparkan pengertian dari Mega 

Biodiversity Country terlebih dahulu. Mega Biodiversity Country ialah negara 

yang memiliki keanekaragaman hayati  lebih banyak dari negara-negara lain, 

hayati yang dimiliki oleh negara tersebut beberapa diantaranya bersifat endemis 

atau merupakan hayati asli dari negara tersebut. Sebuah situs lingkungan 

menjelaskan tentang pengertian Mega Biodiversity Country,  sebagai berikut : 



Mega Boidiversity Country mengarah pada negara yang memiliki total 

jumlah spesies yang tinggi termasuk presentasi spesies endemik yang 

signifikan. Kriteria dari sebuah negara yang terklasifikasi sebagai negara 

megadiverse terbagi menjadi dua yaitu :  

1) Mempunyai sekurang-kurangnya 5000 tumbuh-tumbuhan 

endemis. 

2) Mempunyai ekosistem laut berikut dengan perbatasannya.  

Berdasar pada konservasi Internasional, sebuah lembaga lingkungan yang 

non-profit, merupakan bagian dari 70% flora dan fauna dunia (WorldAtlas.com, 

2016). Selain itu, terdapat 4 konsep yang mendasari terbentuknya sebuah negara 

Mega Biodiversity Country yaitu :  

1. Setiap warga negara memiliki dan mebutuhkan keanekaragaman 

hayati untuk ketahanan hidup suatu negara, dan seharusnya hal 

tersebut merupakan hal yang mendasar bagi setiap warga nasional 

ataupun regional untuk strategi pembangunannya.  

2. Keanekaragaman hayati tidak berarti merata tersebar di planet kita dan 

beberapa negara, keanekaragaman hayati berada terutama di negara 

tropis bahakan jauh lebih banyak di daerah pelabuhan (laut lepas) 

daripada di tempat lain. 



3. Beberapa dari banyak negara yang memiliki kekayaan spesies dan 

keanekaragaman hayati juga mempunyai ekosistem yang berada 

dibawah ancaman paling parah.   

4. Untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumberdaya yang 

terbatas, maka diupayakan untuk melakukan konservasi yang serius 

(namun tidak secara eksklusif) dari negara-negara terkaya dalam 

menangani keanekaragaman dan endemik yang paling terancam. 

Sumberdaya yang diinvestasikan didalamnya untuk melakukan 

konservasi harus sebanding dengan kontribusi mereka secara 

keseluruhan untuk keanekaragaman hayati secara global (UNEP, 

WCMC, 2014). 

Dari konsep-konsep diatas maka lahirlah istilah yang bernama Mega 

Biodiversity Country yang menjadi induk dari keragaman hayati di dunia. Adapun 

negara-negara yang saat ini memiliki gelar sebagai negara mega biodiversitas 

yaitu : Australia, Brazil, China, Columbia, Democratic Republic of Congo, 

Ecuador, India, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Papua New Guinea, 

Peru, South Africa, Amerika Serikat, Venezuela (WorldAtlas.com, 2016). Berikut 

peta negara-negara yang termasuk dalam kategori negara Mega biodiversity :  



Gambar 2. 2. Peta Negara-Negara Megabiodiversitas 

 

Sumber: Diambil dari situs biodiversity a-z, (Mittermeier, 1997). 

Berdasarkan artikel dalam sebuah situs online dan peta di atas, Indonesia 

menduduki peringkat ke 8 dalam kekayaan keanekaragaman hayati, dalam situs 

tersebut dilaporkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 

sekitar 17 ribu pulau, merupakan negara yang miliki spesies burung terbanyak 

setelah Brazil sekitar 1.592 spesies. Selain itu terdapat 780 spesies reptil, 270 

spesies ampibi, 515 spesies mamalia dan sekitar 25.000 spesies tanaman bunga, 

55% dari itu merupakan tanaman endemic (WorldAtlas.com, 2016).  

 Data tersebut menjelaskan bahwa Republik Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan terdiri dari ribuan gugus pulau sebagai tempat hidup berbagai 

flora fauna dan segala aspek kehidupan tersimpan berjuta kekayaan yang 

kemudian hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari Mega 

Biodiversity Country. Selain itu Indonesia juga merupakan negara Maritim yang 

memiliki keunikan dengan letaknya yang  strategis yaitu sejajar dengan garis 

khatulistiwa, dimana sepanjang garis tersebut berjajar ribuan pulau-pulau yang 



menyimpan berjuta kekayaan hayati. Keunikan lain yang dimiliki Indonesia ialah 

negara ini diapit oleh dua samudra dan dua benua. Posisi Indonesia yang strategis 

ini menciptakan kekayaan dan kekhasan keanekaragaman hayati sebagai tulang 

punggung kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri dari belasan ribu 

gugus pulau  telah hidup lama Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis 

dan tersebar didalam pulau-pulau tersebut. Rangkaian kekayaan tersebut 

merupakan aset berharga, tidak hanya flora fauna yang bisa diolah menjadi bahan 

pangan, bahan medis, kosmetis dan lain sebagainya tetapi juga keragaman etnis 

budaya lokal juga dapat menjadi kekayaan dari terwujudnya Indonesia sebagai 

Mega Biodiversity Country. 

2. Munculnya Isu Keanekaragaman Hayati di Indonesia 

Menempati posisi 8 sebagai negara megabiodiverse merupakan posisi yang 

bisa disebut sebagai posisi yang sangat berpengaruh bagi keanekaragaman hayati 

dunia. Sebagai negara yang dikenal sebagai salah satu Mega Biodiversity Country 

tentunya Indonesia harus mampu mempertahankan ranking yang telah diraih 

dengan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada. Saat ini kondisi 

keanekaragaman hayati Indonesia berada pada situasi yang tidak stabil, banyak 

spesies yang terancam punah bahkan telah mengalami kepunahan  yang 

diakibatkan oleh banyak faktor. Artinya Indonesia harus melakukan banyak 

tindakan untuk mencegah ancaman-ancaman terhadap punahnya keanekaragaman 

hayati. Hal yang sangat mungkin terjadi terhadap adanya keanekaragaman hayati 

ialah kepunahan. Kepunahan ialah bagian alami dari kehidupan di bumi yang 



tentunya dipengaruhi oleh prilaku dan lingkungan spesies tersebut dan terjadi 

secara bertahap. 

Di Indonesia terdapat sebuah kasus akibat penyalah gunaan pestisida atau 

bahan kima di daerah Jawa Tengah yang dimuat dalam berita online pada tahun 

2014. 

 “...Dalam survey yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara Jawa Tengah, ditemukan data, dari 217 petani yang dijadikan 

contoh penelitian, hanya 15 orang atau sekitar 7 persen saja yang bebas 

keracunan pestisida.Sebanyak 5 orang petani mengalami keracunan berat (2,3 

persen), 120 orang keracunan sedang (55,3 persen), dan 77 orang keracunan 

ringan (35,5 persen) (VOA, Indonesia, 2016).  

Selain penggalan berita diatas kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia 

kian hari kian memprihatinkan. Hal tersebut terlihat dari beberapa wilayah yang 

memiliki hutan terluas seperti Sumatra dan Kalimantan kerap terjadi peristiwa 

illegal logging dan pembabatan hutan untuk kepentingan penanaman kelapa sawit 

yang mengancam habitat flora dan fauna Indonesia (WWF , 2008). Salah satu 

habitat yang dirusak oleh aktifitas illegal logging  ialah habitat dari Orang Utan. 

Di bawah ini adalah peta dimana lokasi orang utan berada yang saat ini peta yang 

lebih up to date belum bisa ditemukan dikarenakan kondisi primata tersebut saat 

ini terancam punah.   



Gambar 2. 3. Penyebaran Orang Utan Sepanjang Sumatra dan Kalimantan 

 
Sumber: Dipetik dari situs primatologie.revues.org (primatologie.revues.org, 1999). 

 

Isu fauna seperti  Orang Utan yang terancam punah ini merupakan salah 

satu hal yang membuat isu keanekaragman hayati menguat di Indonesia, dari 

kondisi tersebut kemudian melahirkan gerakan-gerakan  yang fokus terhadap 

penyelamatan keanekaragaman hayati salah satunya COP (center of Orang Utan 

Protection) (orangutanprotection.com, 2007). 

a. Kondisi Keanekaragaman Hayati Indonesia  

Sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati  terbesar 

dunia, Indonesia saat ini memiliki flora endemis diperkirakan sebanyak 68 spesies 

tanaman yang berbeda dan tersebar diberbagai wilayah Indonesia (Alamendah, 

2011). Kemudian fauna endemis diperkirakan lebih dari 165 jenis mamalia, 367 

burung, lebih dari 150 reptilia, dan lebih dari 100 jenis amphibia yang tercatat 

sebagai fauna endemik Indonesia (Alamendah, 2011).  Adanya spesies-spesies 

endemis sebanyak tersebut menjadikan Indonesia berhasil dikenal oleh dunia lain 



sebagai negara mega biodiversity.  Berdasarkan status lingkungan hidup tahun 

2010 yang diterbitkan oleh kementerian lingkungan hidup, kondisi lingkungan 

Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan kualitas namun 

penanganan terhadap keanekaragaman hayati tidak terlalu diabaikan artinya 

pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap keadaan spesies endemis yang 

cenderung menurun dengan melakukan konservasi dan melakukan beberapa 

perjanjian untuk melindungi dan memperluas hubungan guna terjaganya 

keanekaragaman hayati Indonesia. Hal  tersebut terbukti pada tahun 2003, World 

Conservation Union mencatatat terdapat 147 speseis mamlia, 114 spesies burung, 

91 spesies ikan dan 2 spesies invertebrata merupakan hewan-hewan yang 

terancam punah (Alamendah, 2011). Selain itu beberapa tahun belakangan 

Indonesia menjadi negara yang aktif dalam pembunuhan ikan hiu didunia berikut 

data kongkrit yang  berbentuk gambar: 

Gambar 2. 4. Pembunuhan Ikan Hiu paling banyak didunia terjadi di Indonesia 

 
Sumber: dipetik dari artikel save our seas foundation  dengan judul artikel How many sharks are 

caught each year?  (Save Our Seas Foundation, 2011). 



 

Kondisi yang demikian menunjukan bahwa regulasi yang ada di Indonesia 

belum mampu melindungi keanekaragaman hayati dengan sepenuhnya, ditambah 

lagi status sebagai salah satu negara pemegang keanekaragaman hayati terbanyak 

dunia membuat isu tentang keanekaragaman hayati semakin menguat dan mulai 

menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Hal tersebut terlihat pada 

tahun 2010 pemerintah mulai banyak meratifikasi perjanjian Internasional terkait 

dengan keanekaragaman hayati (Purwati, 2010). Terkait dengan hilangnya 

keanekaragaman hayati oleh kondisi lingkungan dan perusakan lingkungan oleh 

manusia khususnya menggunakan bahan pencemar, Indonesia telah banyak 

mengikuti perjanjian-perjanjian Internasional yang terkait dengan hal tersebut, 

beberapa diantaranya Konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang 

presisten dan Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan atas dasar 

informasi awal untuk bahan kimia berbahaya tertentu dalam perdagangan 

Internasional (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2011).  

B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Isu Keanekaragaman Hayati 

Globalisasi merupakan fenomena sosial yang sangat berpengaruh dalam 

segala aspek kehidupan terutama sektor perdagangan Internasional. Munculnya 

globalisasi semakin mengeratkan hubungan antara negara satu dengan yang 

lainnya melalui kerjasama antar negara, kemudian melalui kerjasama tersebut 

lahirlah inovasi-inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Dampak globalisasi 

sangat terlihat pada mobilitas manusia yang semakin meningkat dengan 

kecanggihan teknologi yang mempermudah hidup manusia. Namun dengan 



banyaknya kecanggihan tersebut juga menimbulkan dampak buruk terhadap 

beberapa sektor salah satunya yaitu sektor lingkungan. Fenomena globalisasi 

menjadi perdebatan panjang bagi kelompok yang tidak siap menghadapi 

globalisasi dan kelompok yang sangat diuntungkan oleh globalisasi.  

Globalisasi telah menciptakan prilaku manusia yang cenderung konsumtif, 

menginginkan segala sesuatu yang mudah dan praktis. Teknologi-teknologi yang 

demikian banyak ditemukan di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dsb. 

Teknologi tersebut berupa alat telekomunikasi, transportasi, bahan pangan dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk dapat mengakses teknologi-teknologi baru 

tersebut diperlukan adanya kegiatan ekpor dan impor yang melibatkan pengiriman 

barang melalui jalur laut dan udara, yang tentunya membutuhkan bahan bakar 

yang banyak. Akibatnya manusia terus mengeksplorasi bumi untuk memenuhi 

kebutuhan mereka salah satu tragedi mengeksplor bumi yang mengakibatkan  

pencemaran laut dan perusakan lingkungan. Salah satu kasus mengenai masalah 

tersebut adalah tragedi ledakan anjungan minyak oleh British Petroleum yang 

menumpahkan jutaan liter minyak ke laut lepas (VOA Indonesia, 2010). Dampak 

dari tragedi tersebut bukan hanya menelan korban awak kapal (karyawan) namun 

lingkungan yang ditumpahi minyak, ekosistem dan hayati yang ada di laut 

tercemar. Memasuki minggu kedua sejak ledakan itu, terlihat jelas dampak buruk 

yang ditinggalkan. Departemen Marga satwa dan perikanan Louisiana 

mengatakan, lebih dari 600 spesies hewan terancam mati. Di lepas pantai 

Lousiana adalah habitat bagi 445 reptil dan amfibi, habitat pelikan coklat dalam 

kondisi kritis. Ahli biologi Lousiana, Robert Lover mengatakan, pelikan yang 



dijuluki “si burung anggun” bertelur di pesisir pulau-pulau kecil di perairan 

Meksiko terancam mati karena memakan ikan yang tercemar minyak. Begitu juga 

spesies lainnya yang hidup di sekitaran tempat kejadian terancam mati. Selain itu 

ribuan warga terutama para nelayan mengalami dampak negatif dari tragedi 

teresebut. Nelayan Lousiana menuturkan, “lahan garapan” mereka tercemar berat 

(Kompas.com, 2010).   

Adapun dampak lain globalisasi bagi lingkungan khusunya keanekaragaman 

hayati yaitu terciptanya teknologi-teknologi baru yang “mempermudah” hidup 

manusia seperti bioteknologi. Jika dilihat dari kacamata konsumen bioteknologi 

merupakan teknologi yang sangat canggih dan efisien, melalui teknologi tersebut 

lahirlah varietas gen baru. Munculnya varietas baru ini merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi menyusutnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut 

dikarenakan adanya perubahan kondisi lingkungan di alam semesta yang dikuasai 

oleh varietas baru. 

Selain itu dampak dari munculnya fenomena globalisasi ialah perubahan 

kondisi lingkungan yang mengakibatkan perubahan struktur lingkungan yang 

kemudian memaksa populasi makhluk hidup untuk beradaptasi. Kondisi tersebut 

dapat mengakibatkan kepunahan pada keanekaragaman hayati yang biasanya 

terjadi dalam kurun waktu yang lama, seperti pada zaman es. Perubahan kondisi 

lingkungan seperti pada zaman es mengakibatkan spesies yang tidak dapat 

beradaptasi perlahan hilang dan akhirnya mengalami kepunahan. Namun kondisi 

berbeda yang dialami oleh spesies yang hidup pada zaman ini, pasalnya 

percepatan munculnya peristiwa kepunahan bukan karena perubahan kondisi 



lingkungan secara alami namun perubahan kondisi lingkungan yang diakibatkan 

oleh aktivitas manusia yang tidak alami seperti pencemaran lingkungan melalui 

alat transportasi, membasmi hama menggunakan pupuk kimia secara massive 

dengan asumsi menghasilkan panen yang melimpah. Salah satu aktivitas tersebut 

misalnya eksploitasi seperti melakukan penambangan ikan secara besar-besaran 

tanpa adanya proses pilah-memilah jenis ikan mana yang idealnya dapat 

dikonsumsi secara massive. Hal lain yang memberikan efek secara tidak langsung 

namun dapat membahayakan terhadap kelangsungan hidup keanekaragaman 

hayati  salah satunya ialah polusi. Ancaman-ancaman tersebut telah menempatkan 

keragaman spesies di bumi dalam kondisi yang tertekan, artinya kondisi tersebut 

dapat mengakibatkan penurunan tehadap jumlah spesies yang ada. Menurut 

International Union for Consevation of  Nature (IUCN), secara global terdapat 

sekitar sepertiga dari semua spesies yang dikenal terancam punah. Spesies-spesies 

tersebut termasuk 29 %. Dari seluruh Amfibi, 21 % dari seluruh mamalia dan 12 5 

dari seluruh burung (National Wildlife Federation, 2010).  

Kondisi lingkungan yang telah terkontaminasi oleh polusi sangatlah tidak 

baik bagi perkembangan keanekaragaman hayati. Polusi yang saat ini beredar di 

seluruh dunia berwujud banyak jenis seperti polusi udara (CO2 dan CO), polusi 

bahan kimia terhadap hewan dan tanaman yang presisten dan juga dapat berupa 

sampah plastik.  Banyak spesies yang perlahan punah bahkan kehilangan tempat 

tingggal salah satu akibat dari penyebab munculnya perubahan iklim yang 

disebabkan oleh berbagai faktor misalnya polusi, hal tersebut merupakan ancaman 

bagi kelangsungan hidup spesies (Nationalgeographic.co.id, 2015). 



 Ancaman seperti polusi merupakan salah satu hal yang menekan angka 

keragaman hayati dan merupakan hal yang sangat serius untuk diperhatikan guna 

menjamin kelangsungan hidup keanekaragamn hayati di bumi. Acaman-ancaman 

tersebut muncul secara beruntun ketika munculnya efek globalisasi. 

C. Pandangan Dunia Internasional Terhadap Keanekaragaman Hayati 

Pada dasarnya manusia sangat bergantung pada lingkungan yang 

menyediakan banyak kebutuhan baik barang maupun jasa seperti :  

 Penyediaan makan, bahan bakar dan serat  

 Penyediaan tempat tinggal dan bahan bangunan 

 Pemurnian udara dan air 

 Detoksifikasi dan penguraian limbah 

 Stabilisasi dan moderasi iklim Bumi 

 Moderasi banjir, kekeringan suhu ekstrim, dan kekuatan angin  

 Generasi dan pembaharuan kesuburan tanah, termasuk siklus hara 

 Penyerbukan tanaman, termasuk banyak tanaman 

 Pemeliharaan sumber daya genetik sebagai masukan kunci untuk 

tanaman varietas dan bibit ternak, obat-obatan, dan produk lainnya 

 Manfaat budaya dan estetika 

 Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan (UNEP, 2000). 

Manfaat lingkungan yang dimaksud ialah manfaat keanekaragaman hayati. 

Namun, seiring berjalannya waktu  jumlah penduduk dunia semakin meningkat 

dan tentunya dengan kondisi yang demikian kebutuhan manusia semakin 

meningkat. Meningkatnya kebutuhan manusia sangat berdampak pada kesetabilan 

lingkungan, manusia mulai membuka hutan untuk kebutuhan tempat tinggal dan 



penanaman bahan pangan ditambah lagi dengan munculnya fenomena globalisasi 

yang memperbaharui akses manusia untuk mengeksplor lingkungan secara lebih 

mudah dan lebih banyak seperti pemanenan ikan secara besar-besaran 

(organisasi.org, 2001). Perilaku manusia yang terus menerus mengeksploitasi 

lingkungan perlahan menyusutkan jumlah spesies dari keanekaragaman hayati 

yang ada. Menyusutnya spesies tersebut bukan hanya memberikan dampak buruk 

pada flora dan fauna melainkan ekosistem, adanya kejadian tersebut menciptakan 

ekosistem yang tidak produktif.  

Meningkatnya kebutuhan manusia yang perlahan menyusutkan 

keanekaragaman hayati akhirnya membentuk kesadaran bagi segelintir orang. 

Pada tahun 1972 UNEP (United Nation Environment Programme) memutuskan 

untuk membentuk United Nation Conference on the Human Environment / 

Stockholm). Pemerintah menandatangani isu-isu spesifik, seperti perjanjian 

Regional dan Internasional untuk mengatur perdagangan Internasional spesies 

yang terancam punah. Perjanjian ini juga mengatur tentang kontrol pada bahan 

kimia beracun dan polusi yang membantu untuk memperlambat gelombang 

kerusakan ekosistem namun belum mencakup semuanya (UNEP, 2000).   

Berawal dari gerakan yang dibentuk UNEP, saat ini masyarakat Dunia 

mulai melihat isu keanekaragaman hayati sebagai isu yang penting untuk 

diperhatikan. Hal tersebut demikian dikarenakan keanekaragaman hayati baru 

menarik dikaji ketika hal tersebut mulai mengalami kerusakan diakibatkan oleh 

pengaruh teknologi dan kelalaian manusia. Di dalam beberapa tulisan seperti 

jurnal dan buku-buku mengungkap tentang hal-hal yang mempengaruhi kerusakan 



dan turunya angka keanekaragaman hayati. Salah satu tulisan yang memuat 

tentang hal-hal yang mempegaruhi keanekaragaman hayati dimuat dalam 

Biodiversity Factsheet merupakan sebuah powerpoint yang dibuat oleh UNEP. 

Didalam tulisan tersebut terdapat beberapa hal pokok yang mempengaruhi 

hilangnya keanekaragaman hayati diantarannya (United Nation Environment 

Programe, 2010) :  

 Habitat loss and destruction 

 Alteration in ecosystem composition 

 Invassive alien speciess 

 Over-exploitation 

 Pollution and contamination 

 Global climate change 

Beberapa hal seperti diatas tidak dapat kita hindarkan dari penyebab 

hilangnya spesies-spesies langka. Hal tersebut muncul tetunya diakibatkan oleh 

kecerobohan manusia yang tidak berfikir panjang tentang warisan masa depan. 

Teknologi seperti bahan kimia atau pupuk kimia yang banyak digunakan oleh 

kebanyakan penduduk saat ini ialah bahan kimia yang presisten yaitu bahan kimia 

yang bertahan lama pada lingkungan tempat pengaplikasian bahan tersebut, 

terlebih lagi tidak banyak pengguna dari bahan tersebut tidak mengetahui bahwa 

jenis dari bahan kimia yang digunakan termasuk bahan kima yang presisten.  

Beberapa contoh dari bahan-bahan tersebut seperti PCB, DDT dan dioxin 

yang mudah dibawa oleh angin atau air dan dapat bertahan dalam lingkungan 

dalam kurun waktu yang lama. Semakin banyak penggunaannya semakin luas 



penyebarannya karena bahan-bahan tersebut terakumulasi dalam jaringan tanaman, 

hewan dan manusia yang berputar melalui rantai makanan. Sebagai salah satu 

contoh kasus menurunnya populasi elang botak secara dramatis pada tahun 50an 

dan 60an diakibatkan oleh DDT yang menipiskan cangkang telur mereka sehingga 

mereka tidak mampu menghasilkan anak. Salah satu negara yang melarang 

penggunaan DDT ialah Amerika Serikat, kejadian dari turunnya populasi elang 

botak merupakan  salah satu kasus dari beberapa kasus yang mengancam populasi 

satwa liar. Menurut Environmental Protection Agency dan USGS ancaman dari 

bahan pencemar bukan hanya berdampak terhadap satwa liar manusia juga akan 

terkena dampak buruknya (National Wildlife federation, 2010).  

DDT (Dichloro Diphenyl Trichloretane) merupakan racun yang melindungi 

tanaman dari serangan hama, disatu sisi DDT sangat menguntungkkan petani oleh 

panen yang melimpah namun disisi lain merugikan konsumen yang tidak 

mengetahui keberadaan racun tersebut dalam tanaman yang dikonsumsinya. 

Pestisida seperti DDTpun mempunyai pengaruh merusak lingkungan bahkan 

berpotensi mengancam keberadaan keanekaragaman hayati seperti menurunkan 

populasi burung, mengganggu pertumbuhan Elang botak, Osprey, Elang Peregrin, 

dan Pelikan coklat. Maraknya penggunaaan DDT diberbagai penjuru dunia 

mempengaruhi negara yang tidak menggunakan pestisida seperti di Negara 

Antartika. Meski DDT tidak pernah diaplikasikan di negara tersebut namun 

dengan banyaknya negara lain yang menggunakan DDT hewan-hewan di negara 

tersebut ditemukan mengandung DDT atau turunanya (Gayatri, 1994). 



Menurut IUCN atau lembaga konservasi alam Internasional memaparkan 

bahwa terdapat sekitar sepertiga dari seluruh spesies yang umumnya dikenal 

terancam punah. Speseis-spesies tersebut termasuk 29% dari semua amfibi, 21% 

dari semua mamalia dan 12% dari semua burung. Jika ancaman-ancaman seperti 

polusi yang mengganggu keanekaragaman hayati tidak kita kondisikan maka kita 

akan menghadapi masa lain yang belum dapat kita prediksi. Kepunahan  sebagai 

salah satu akibat dari membiarkan ancaman tersebut berlanjut dengan konsekuensi 

yang mengerikan bagi lingkungan, kesehatan manusia dan mata pencaharian 

(National Wildlife Federation, 2010).  

Salah satu ancaman bagi keanekaragaman hayati ialah polusi, polusi 

tersebut dapat berupa benda padat maupun gas, misalnya karbondioksida dan 

residu pupuk tanaman. Salah satu bahan pencemar yang akan banyak dibahas 

dalam penelitian ini adalah residu pupuk tanaman seperti pestisida dan bahan 

organik lainya. Berikut ringkasan indikator keanekaragaman hayati yang tersedia 

pada tahun 2010:  



Gambar 2. 5. Ringkasan Indikator Keanekaragaman Hayati 2010 

 
Sumber: Dipetik dari buku Global Biodiversity Outlook 3   (Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2010). 

 

Gambar di atas menjelaskan bahwa kondisi keanekaragaman hayati saat ini 

sangat memperihatinkan yang kemudian menciptakan gerakan-gerakan untuk 

menyelamatkan masa depan dengan melakukan konservasi melalui konvensi-

konvensi Internasional.  

Kondisi keanekaragaman hayati yang demikian membentuk kesadaran dari 

masyarakat Internasional untuk menyelamatkan masa depan melalui gerakan 



peduli lingkungan dan program-program yang dicanangakan oleh PBB (UNEP). 

Salah satu program yang dibuat oleh UNEP ialah the 2050 vision for biodiversity. 

Di dalam sebuah buku yang diterbitkan UNEP  membahas tentang rancangan 

strategi untuk mewujudkan ketahanan keanekaragaman hayati hingga tahun 2050 

sampai seterusnya.“2050, biodiversity is valued, conserved, restored, and wisely 

used, maintaining ecosystem services, sustaining healthy planet and delivering 

benefits essential for all people” (keanekaragaman hayati dihargai, dilestarikan, 

dipulihkan, dan digunakan dengan biijak, menjaga pelayanan ekosisitem, 

mempertahankan planet dengan cara yang sehat, dan memberikan manfaat penting 

bagi semua orang) itulah visi dari program UNEP yang kemudian dirancang 

menjadi strategi-strategi untuk mewujudkan ketahanan keanekaragman hayati 

Dunia (UNEP, 2014). Adapun target-target yang disasar dalam program UNEP 

ialah sebagai berikut: 

Bagan 2. 1. Bagan tentang struktur rencana strategis untuk keanekaragaman hayati tahun 2011-

2020 dengan tujuan konservasi keanekaragaman hayati. 

sumber: Dipetik dari buku Global Biodiversity Outlook 4  (UNEP, 2014). 



 

Bagan strategi diatas merupakan upaya masyarakat global untuk memperpanjang 

usia keanekaragaman hayati melalui konservasi yang dirangkum dalam strategi 

strategi yang disebut “The 20 Aichi biodiversity target”. Seluruh negara yang  

bergabung melalui kerjasama dalam program yang dicanangkan UNEP, maka 

negara tersebut dituntut untuk mengadopsi program UNEP untuk diterapkan 

dinegaranya. Tidak hanya UNEP banyak organisasi-organisasi non-profit yang 

bergerak dibidang lingkungan mulai memperhatikan isu ini dengan banyak 

melakukan penelitian dan kampanye-kampanye salah satunya WWF (WWF, 

2008). Melalui upaya-upaya tersebut secara perlahan ketahanan keanekaragaman 

hayati mulai menjadi perhatian masyarakat luas yang tentunya akan merubah pola 

fikir masyarakat global untuk senantiasa peduli terhadap ketahanan 

keanekaragaman hayati dunia demi keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan 

datang. 


