
BAB IV 

IMPLIKASI RATIFIKASI KONVENSI ROTTERDAM TERHADAP 

IDENTITAS INDONESIA SEBAGAI “MEGA BIODIVERSITY COUNTRY”  

Pada bab sebelumnya disinggung tentang beberapa alasan Indonesia 

meratifikasi konvensi Rotterdam, bahwa Indonesia membutuhkan rezim 

Internasional untuk memperkuat bergaining position-nya dalam berkontribusi 

membuat peraturan Internasional tentang perdagangan bahan kimia dan pestisida. 

Adapun alasan-alasan lain yang diulas dalam bab ini. Ulasan tersebut 

membahas tentang dampak ratifikasi konvensi Rotterdam oleh Indonesia terhadap 

perkembangan ekologi dan ekonomi Indonesia. Di mana ekologi yang dimaksud 

dalam bab ini ialah pengaruh keputusan ratifikasi Indonesia terhadap  identitas 

Indonesia sebaga mega biodiversity country. Mega biodiversity ialah sebuah 

istilah yang berkaitan dengan ekologi Indonesia. Serta Perubahan apa saja yang 

terjadi di Indonesia akibat diratifikasinya konvensi ini. Secara umum dalam bab 

ini berisi tentang analisis-analisis penulis tentang hipotesa kedua yaitu alasan 

Indonesia meratifikasi konvensi Rotterdam. 

A. Keuntungan Indonesia Meratifikasi Konvensi Rotterdam 

Seperti yang diuangkapkan oleh teori konstruktivisme bahwa identitas 

dapat mempengaruhi posisi suatu negara dalam politik Internasional. Salah satu 

tokoh konstruktivis yaitu Alexander Wendt  berpendapat bahwa identitas dan 



kepentingan adalah suatu pemberian, melalui identitas negara dapat mengetahui 

siapa mereka dan apa yang mereka inginkan sebelum mereka ingin berinteraksi 

dengan negara lain. Bagi kaum konstruktivis, keseringan berinteraksi dengan yang 

lain inilah yang menciptakan dan memberi contoh satu struktur identitas dan 

kepentingan daripada yang lainnya (Wendt, 1992) .  

Berkaitan dengan identitas, secara Internasional Indonesia dikenal dengan 

„Mega biodiversity country’. Mega biodiversity inilah yang menjadi identitas 

Indonesia dalam kancah Internasional. Sebuah negara yang memiliki sumber daya 

hayati yang melimpah yang menjadi salah satu sumber kekuatan nasional bagi 

Indonesia, selain itu identitas tersebut membentuk sebuah opini bahwa Indonesia 

adalah salah satu penyumbang sumber kehidupan seperti udara yang baik, sumber 

obat-obatan, bahan pangan,  dan berbagai keragaman genetik sebagai tabungan 

masa depan bagi generasi penerus. Identitas-identitas seperti inilah yang patut 

dipertahankan guna menopang kehidupan politik Indonesia dalam lingkup global. 

Kemudian adanya identitas ini menjadi salah satu alasan Indonesia meratifikasi 

banyak perjanjian Internasional terkait dengan lingkungan, berikut perjanjian-

perjanjian Internasional terkait dengan isu lingkungan yang telah diratifikasi dan 

diundang-undangkan oleh Indonesia :  



Tabel 4. 1. Undang-Undang Terkiat Pengelolaan Lingkungan 

 
Sumber:  Dipetik dari berkas kementerian lingkungan Republik Indonesia tentang UNEP-POPS-

NIP2014-Indonesia-1-Ind.pdf   (Kementerian Lingkungan Repubik Indoneia, 2014). 

 

Upaya-upaya Indonesia untuk mengelola lingkungan dan ekosistem secara 

lebih komprehensif ialah dengan membentuk perundang-undangan tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu perundang-undangan 

yang melindungi lingkungan hidup ialah perundang-undangan tentang pengesahan 

Konvensi Rotterdam. Ratifikasi konvensi ini tentunya memberikan dampak pada 

kelangsungan ekologi Indonesia. Dampak-dampak konvensi yang akan diulas 

dalam bab ini tentu saja mengarah pada dampak konvensi yang memberikan 

perubahan terhadap ekologi, ekonomi Indonesia sehingga pada akhirnya dengan 

meratifikasi konvensi ini akan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia 

seperti ungakapan para petinggi pemerintahan yang sering digaungkan. 



Sebagaimana pengertian ratifikasi modern, Ratifikasi diangap sebagai 

penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuan untuk 

terikat pada suatu perjanjian Internasional (Tsani, 1990). Maka tindakan ratifikasi 

oleh Indonesia berati mengesahkan sebuah perjanjian Internasional dengan 

mengadopsi norma, aturan maupun prosedur yang terdapat dalam konvensi untuk 

diterapkan kedalam hukum yang berlaku di lingkup nasional. Di Indonesia hukum 

konstitusi tertinggi diatur dalam undang-undang dasar. Ketika meratifikasi 

konvensi ini, pemerintah Indonesia merancang undang-undang terkait konvensi 

tersebut untuk disesuaikan dengan hukum di Indonesia kemudian diserahkan ke 

PBB sebagai instrumen ratifikasi. Pada tanggal 8 Mei 2013 UUD tentang 

pengesahan konvensi Rotterdam disahkan oleh Presiden yang sedang menjabat 

pada saat itu yaitu Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono.  

Berdasarkan UUD No. 10 tahun 2013 Konvensi Rotterdam diratifikasi 

dengan menimbang manfaat dari konvensi Rotterdam yaitu memberikan landasan 

hukum yang kuat kepada Indonesia sebagai pengguna dan penghasil bahan kimia 

dan pestisida dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan 

Internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu serta meningkatkan 

kerjasama antar negara dalam perdagangan Internasional dengan memfasilitasi 

pertukaran dan penyediaan informasi berbagai proses pengamblilan keputusan 

ekspor dan impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu (Lembaga Negara 

Republik Indonesia, 2013). 

Di dalam lembaran tambahan UUD No. 10 tahun 2013 terdapat tambahan 

tentang manfaat Indonesia meratifikasi Konvensi Rotterdam sebagai berikut:  



1. Mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan 

negara pihak untuk menentukan bahan kimia dan pestisida 

berbahaya tertentu yang wajib mengikuti prosedur atas dasar 

informasi awal. 

2. Melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan 

Internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui 

pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal sehingga 

terhindar dari pemakaian yang berlebihan terhadap bahan kimia dan 

pestisida berbahaya tersebut yang dapat merugikan kesehatan, 

kecerdasan, dan kualitas masyarakat Indonesia. 

3. Memperkuat regulasi kebijakan nasional terkait pengawasan dan 

prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. 

4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan 

terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan lingkungan akibat 

penggunaan bahan kimia dan pestisida tertentu yang dilarang dan 

dibatasi.  

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya 

manusia dalam melakukan pengawasan serta kemampuan untuk 

pengambilan keputusan impor dan ekspor bahan kimia  dan pestisida 

berbahaya tertentu. 

6. Memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi secara 

mudah mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu  yang 

dilarang dan dibatas dari sesama negara pihak. 



7. Memperoleh peluang kerja sama dalam hal bantuan pendanaan dan 

alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas 

pelaksanaan konvensi. 

8. Menggalang kerjasama Internasional untuk mencegah dan 

mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya 

tertentu. 

9. Mempertegas posisi Indonesia terhadap kesepakatan dalam 

Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan, dan Bab 

XIX Agenda 21 tentang pengelolaan Bahan kimia beracun yang 

berwawasan lingkungan termasuk pencegahan lalu lintas 

Internasional yang ilegal dan produk bahan kimia berbahaya dan 

beracun (peraturan.go.id, 2013).  

Kesembilan manfaat konvensi Rotterdam yang tertuang dalam lembaran 

tambahan UUD No.10 tahun 2013 merupakan ringkasan keuntungan Indonesia 

meratifikasi Konvensi Rotterdam. kesembilan manfaat tersebut keuntungan bagi 

Indonesia yang telah menjadi negara pihak peratifikasi Konvensi yang 

memberikan dampak-dampak dalam bidang politik, ekonomi dan ekologi 

Indonesia. seperti yang tercantum dalam poin 1, 3, 5, 6, 8, dan 9, menggambarkan 

tentang keuntungan politik Indonesia meratifikasi konvensi Rotterdam. 

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia tentu belum bisa 

menandingi kekuatan negara maju yang kerap kali memanfaatkan Indonesia 

sebagai negara sasaran pembuangan sampah. Seperti yang disinggung dalam bab 

sebelumnya pengiriman limbah berbahaya maupun bahan kimia dan pestisida 



berbahaya dapat masuk secara mudah ke Indonesia dengan berbagai cara mulai 

dari cara yang legal hingga ilegal. Cara-cara ilegal tersebut dapat berupa 

kerjasama dalam bidang ekonomi pasar bebas atau kerjasama perdagangan. 

Negara pengirim limbah mengemas kerjasama sedemikian “bagus” sesuai dengan 

kebutuhan Indonesia, sebuah kerjasama yang hanya menguntungkan segelintir 

kalangan dengan pertimbangan untuk menopang perekonomian Indonesia maka 

kerjasama tersebut dapat terjalin dengan cepat. Kelemahan regulasi Indonesia, 

prilaku masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif dijadikan senjata untuk 

membangun relasi melalui kerjasama-kerjasama ekonomi. Tanpa 

mempertimbangkan dampak bagi lingkungan maka muncullah banyak kerjasama 

ekonomi sebagai gerbang masuknya bahan kimia berbahaya dan pestisida yang 

berupa kemasan maupun limbah padat dan cair terus berdatangan dan tak 

terkendali. Penandatanganan konvensi sebagai langkah awal dalam upaya 

melindungi lingkungan Indonesia dari dampak bahan kima dan Pestisida. Setelah 

terwujudnya proses ratifikasi pada tahun 2013 menjadikan poisisi Indonesia setara 

dengan negara lain yang juga berupaya menyelamatkan lingkungan dari limbah-

limbah kimia. 

Diberbagai kesempatan Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA berulang 

kali megingatkan betapa pentingnya meratifikasi konvensi ini, mengingat 

Indonesia dianggap sebagai surga pembuangan bagi negara yang membuang 

limbah berbahaya. Menurut Balthasar pentingnya meratifikasi konvensi ini ialah 

memaksimalkan pengawasan untuk ekspor impor yang terjadi di Indonesia guna 



mengurangi masuknya kiriman limbah berbahaya dari negara asing 

(Hukumonline.com, 2013). 

Adapun keuntungan meratifikasi konvensi ini disektor lain seperti sektor 

ekonomi dan ekologi. Di dalam sektor ekonomi konvensi ini memang tidak 

langsung memberikan efek yang signifikan namun dengan meratifikasi konvensi 

ini akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan ekspor bahan mentah 

terlebih sumber daya alam seperti bahan obat-obatan, bahan pangan dan bahan 

lainnya yang terkontaminasi oleh bahan kimia dan pestisida berbahaya. Ratifikasi 

konvensi ini akan mempersempit kemungkinan menurunnya kualitas 

keanekaragaman hayati yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Selain 

itu adanya konvensi ini akan mencegah munculnya masalah terhadap lapangan 

pekerjaan bagi pihak-pihak yang terkontaminasi limbah maupun bahan kimia dan 

pestisida yang berbahaya seperti para petani, nelayan dan masyarakat pada 

umumnya. Jika ditelaah secara mendalam jumlah ekpor pada sektor pertanian 

setiap tahun terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunya 

kualitas ekosistem persawahan akibat pemakaian pestisida yang berlebihan.  



Grafik 4. 1. Porsi Ekspor Non-Migas Indonesia Tahun 2005-2013 

 
Sumber : Dipetik dari Laporan Perekonomian Indonesia 2013  (Bank Indonesia, 2014) 

 

 Menurunya ekspor pada sektor pertanian tersebut merupakan barometer 

turunnya kualitas lingkungan di Indonesia. Indonesia yang dulunya dijuluki 

macan Asia, sebuah negara yang mampu mencukupi bahan pangannya kemudian 

menjadi ekportir pangan terbesar namun sekarang terus mengalami kemerosotan 

akibat dari penggunaan pestisida yang presisten. Di dalam Konvensi Rotterdam 

pada bagian definisi disebutkan tentang pembatasan penggunaan beberapa 

formulasi pestisida yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan pestisida. 

"Severely hazardous pesticide formulation" means a chemical formulated for 

pesticidal use that produces severe health or environmental effects observable 

within a short period of time after single or multiple exposure, under conditions of 

use; (FAO dan UNEP, 2005). Adanya regulasi seperti ini akan memberikan 

dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan Indonesia yang 

nantinya. Menteri lingkungan hidup Indonesia juga yakin akan pengaruh dari 

konvensi ini terhadap perekonomian Indonesia. Di dalam sebuah media diliput 



tentang pedapat Balthasar Kamuaya mengenai pengaruh dari Konvensi ini 

terhadap perekonomian Indonesia, sebagai berikut: 

 Menurut Balthasar, peraturan tersebut dapat melindungi keanekaragaman hayati. 

“Ini adalah tantangan, bagaimana agar undang-undang diimplementasikan 

dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2013. Dia berharap terjalin kerja 

sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat di daerah untuk 

melestarikan kekayaan alam. Peluncuran kedua undang-undang tersebut 

bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sedunia yang 

diperingati setiap 22 Mei. Balthasar mencontohkan Protokol Nagoya yang 

mengatur peredaran bahan kimia berbahaya. “Lewat peraturan itu, ada pedoman 

yang jelas dalam mengatur industri, sehingga bahan kimia boleh dimanfaatkan 

tetapi tidak secara berlebihan,” ujarnya (Tempo.co, 2013).  

Selain itu pendapat tentang pengaruh Konvensi Rotterdam terhadap 

perekonomian di sampaikan oleh Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono, 

“Ada dua hal, yaitu pengaruh moneter dan non-moneter,” kata dia. Menurut dia, 

pengaruh di sisi moneter berupa aturan yang digunakan untuk menguntungkan 

masyarakat dalam bentuk uang, sedangkan non-moneter adalah pelatihan yang 

dilakukan pemerintah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Melalui 

peraturan itu, Arief melanjutkan, pemerintah berhak menolak transaksi yang 

merusak keanekaragaman hayati. “Ada penguatan kelembagaan yang terdiri dari 

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian 

Kelautan dan Perikanan,” ujarnya (Tempo.co, 2013).  

Pendapat-pendapat para pemegang kepentingan ini terhadap 

perkembangan perekonomian Indonesia kedepan merupakan alasan lailn yang 

menguatkan perwujudan ratifikasi konvensi Rotterdam. Kemudian di sektor 

ekologi, hal-hal yang terkait dengan ekologi juga disingung dalam manfaat 

ratifikasi konvensi diatas yang tertuang dalam poin 2 dan 4 dimana konvensi ini 

sangat mendukung upaya penyelamatan lingkungan Indonesia dari dampak 

limbah berbahaya. 

Jika melihat sejarah terbentuknya konvensi ini, dimana kesadaran untuk 

memperbaiki lingkungan akibat bahan kimia dan pestisida menjadi gagasan utama 

terbentuknya konvensi Rotterdam, maka tentu saja dampak yang akan muncul 



ketika meratifikasi konvensi akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. 

Mengingat konvensi ini tentang bahan kimia berbahaya (B3) yang secara 

langsung memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Sehingga upaya ratifikasi 

merupakan kata lain dari upaya penyelamatan lingkungan Indonesia. Meratifikasi 

konvensi Rotterdam ialah upaya untuk mengurangi dampak-dampak dari bahan 

kima dan pestisida berbahaya yang ada di Indonesia seperti pencemaran air, 

merosotnya keanekaragaman hayati dll. Dalam sebuah Workshop yang 

dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup tentang “Ratifikasi Konvensi 

Rotterdan dan Protokol Nagoya”  di hotel Le Meridien, Jakarta. Prof. Dr. Ir. Gusti 

Muhammad Hatta, MS sebagai meneteri lingkungan yang menjabat pada saat itu 

membuka workshop dengan sebuah pidato: “Pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia bukan hanya menjadi isu nasional, 

tetapi juga isu internasional. Dalam hal ini, suatu perjanjian internasional di 

bidang lingkungan hidup sangat berperan dalam penanganan masalah 

lingkungan hidup di Indonesia. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan 

isu lingkungan hidup merupakan perjanjian yang mengikat para pihak untuk 

melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya dalam rangka pencapaian 

tujuan perjanjian dimaksud”. Sebagai salah satu aktor utama dalam percaturan 

politik lingkungan sudah seharusnya Indonesia mengambil langkah ratifikasi 

untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan, jika tidak maka Indonesia akan 

dituduh sebagai salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar 

(Aspirasi Publik, 2012).  



B. Identitas “Mega Biodiversity Country” Sebagai Determinan Indonesia 

Meratifikasi Konvensi Rotterdam  

Berdasarkan status lingkungan hidup Indonesia tahun 2010, Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.408 pula. Negara yang 

memiliki julukan zambrud khatulistiwa ini terletak di posisi silang antara  dua 

benua dan dua samudera. Indonesia memiliki iklim tropis, cuaca dan musim yang 

menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya, termasuk kekayaan 

keanekaragaman hayati serta sumber daya alam terkandung dalam perut bumi dan 

lautnya. Pembagian wilayah secara administratif provinsi, kabupaten dan kota 

meliputi 33 provinsi dan 498 kabupaten/kota (Kementerian Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia, 2011).  

Letak Indonesia yang strategis sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, 

dimana tempat flora dan fauna sebagai sumber kehidupan tumbuh berkembang. 

Dari 17 ribu lebih pulau yang ada tentunya masing-masing menyimpan berjuta 

kehidupan yang menyimpan aset-aset sumberdaya baik yang biotik maupun 

abiotik. Sumberdaya yang melimpah merupakan aset yang sangat berharga bagi 

Indonesia. telebih lagi sumberdaya alam Indonesia sangat banyak sehingga tidak 

heran Indonesia dijuluki sebagai Mega Biodiversity Country. Adanya hal terserbut 

tentunya memberikan tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk turut 

menjaga ketahanan keanekaragaman hayati dunia.  

Mengingat hal tersebut pemerintah Indonesia sepakat untuk melindungi 

kelestarian lingkungan dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional 

terkait dengan lingkungan salah satunya konvensi Rotterdam. Berdasarkan 



wawancara dengan media para pemangku kepentingan memiliki satu pemikiran 

untuk menjadikan masalah lingkungan dan kesehatan sebagai alasan untuk 

meratifikasi Konvensi Rotterdam salah satunya Marty Natalegawa dalam 

wawancara dengan Gatranews, 

...“konvensi ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari 

dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya 

tertentu melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal”... 

Selain itu alasan yang sering diutarakan oleh para stakeholder ialah julukan mega 

biodiversity country Indonesia, beberapa media yang memuat wawancara dengan 

pemangku kepentingan diantaranya: “Kalau kerusakan lingkungan terus terjadi, 

bisa mengancam biodiversitas kita. Perlu penegakan hukum lingkungan yang 

membawa efek jera,” kata Sudariyono, Deputi Penaatan Hukum Lingkungan 

KLH (Kompas.com, 2013).  

Sambutan Wakil Presiden Boediono dalam  acara hari cinta Puspa dan satwa 

nasional tahun 2012: 

 "..Dengan meratifikasi Konvensi Rotterdam itu, Indonesia dapat berperan 

lebih aktif dalam pengambilan keputusan dengan negara pihak lain untuk 

menentukan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. Dengan demikian, 

Indonesia makin terlindungi dari dampak negatif perdagangan internasional 

bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dapat merugikan  kesehatan, 

kecerdasan, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," jelasnya. Setelah 

melakukan ratifikasi, Wapres Boediono mengatakan yang terpenting saat ini 

adalah menyiapkan perangkat-perangkat operasionalnya dengan baik agar 

benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan. Indonesia sendiri memiliki 90 tipe 

ekosistem, 40.000 spesies tumbuhan dan 300.000 spesies hewan. "Indonesia 

disebut sebagai negara 'Mega Biodiversity' artinya memiliki keanekaragaman 

sumber daya alam hayati yang luar biasa," ucapnya (detiknews, 2012).   

Beberapa asumsi dari para stakeholder tersebut menandakan bahwa 

keanekaragaman hayati Indonesia sangatlah penting untuk menunjang kehidupan 

masyarakat Indonesia. Dengan meratifiaksi Konvensi ini Indonesia telah 

melakukan upaya penyelamatan kehidupan masa depan masyarakatnya. Selain itu 

upaya ratifikasi juga menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah 



terhadap sumber daya hayati, negara yang bertanggung jawab atas banyaknya 

keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Keberadaan Indonesia di posisi 8 

sebagai negara pemegang keanekaragaman hayati tertinggi dunia tentunya 

memiliki tanggungan untuk menjaga dan melestarikanya. Sesuai dengan cita-cita 

Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu 

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial” (Lembaga Negara Republik Indonesia, 2013).  

Perlu kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati ialah sebuah sumber 

pemenuhan kebutuhan hidup manusia berupa pangan kesehatan, industri, 

pembangunan ekonomi dan sosial manusia serta bermanfaat bagi pelestarian 

lingkungan hidup yang berkesinambungan. Manfaat-manfaat dari 

keanekaragaman hayati ini kemudian memunculkan pengakuan yang berkembang 

bahwa adanya keanekaragaman hayati merupakan aset global dari nilai yang 

sangat besar bagi keangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. 

Upaya perlindungan keanekaragaman hayati melalui konvensi Rotterdam 

merupakan upaya Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati global 

yang merupakan suatu tindakan yang mulia dimata pihak-pihak yang sangat 

bergantung terhadap keanekaragaman hayati dunia. Selain mewujudkan cita-cita 

Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, Indonesia juga secara 

langsung telah melakukan ketertiban dunia yaitu melindungi aset gobal 

(keanekaragaman hayati). Dengan adanya tindakan ini status mega biodiversity 



country yang diemban Indonesia bukan hanya berdampak pada domestik namun 

tindakan ini akan menkonstruksi pendapat-pendapat internasional tentang prilaku 

Indonesia yang mencerminkan negara ramah terhadap sumberdaya. Seperti halnya 

yang dikemukaan oleh Alexander Wendt tentang teori Konstruktivis pada pagian 

awal dari bab ini, melalui identitas sebuah negara dapat diprediksi kepentingan 

dari negara tersebut. Kemudian ketika Indonesia berhasil mengkonstruksi 

pendapat Internasional tentang identitas Indonesia yang sangat peduli terhadap 

ketahanan keanekaragaman hayati maka manfaat seperti poin ketujuh pada sub-

bab sebelumnya dapat diakses oleh Indonesia yaitu Memperoleh peluang kerja 

sama dalam hal bantuan pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan 

infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi yang nantinya akan menopang 

upaya-upaya lain terkait pelestarian keanekaragaman hayati. 


