
BAB V 

KESIMPULAN 

Skripsi ini banyak membahas tentang dampak penggunaan dan perdagangan 

bahan kimia dan pestisida berbahaya yang kemudian mempengaruhi 

keanekaragaman hayati dunia. Di dalam skripsi ini salah satu negara yang 

bermasalah dengan hal tesebut ialah Indonesia. 

Melalui penelitian ini penulis dapat menunjukan bahwa isu perekonomian 

dapat mempengaruhi perkembangan isu lingkungan. Hal tersebut digambarkan 

dengan adanya peristiwa kerjasama ekonomi yang berdampak pada kualitas 

lingkungan baik ekosistem maupun makhluk hidup di Bumi. Dampak kerjasama 

ekonomi pada lingkungan sering kali berupa buruk seperti eksploitasi sumberdaya 

alam polusi dan sebagainya. Problematika seperti ini sering kali dialami oleh 

negara-negara berkembang yang sistem pembangunannya masih belum merata 

kemudian lemahnya bergaining position untuk mengatur atau mengendalikan arus 

perdagangan bebas. Salah satu negara berkembang yang sering kali dijadikan 

sasaran pembuangan limbah ialah Indonesia. Seperti kasus yang dikaji dalam 

skripsi ini, kerjasama ekonomi yang menjadi gerbang masuknya pengiriman 

bahan kimia berbahaya, pestisida tertentu bahkan limbah ke Indonesia melalui 

jalur legal maupun ilegal. Kemudian adanya hal tersebut tidak dapat dikendalikan 

oleh Indonesia sehingga berdampak langsung terhadap lingkungan, seperti 



pencemaran lingkungan yang akhirnya menurunkan kualitas dan kuantitas 

keanekaragaman hayati Indonesia.  

Keanekaragaman hayati ialah salah satu isu lingkungan yang nampak kecil 

namun memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan. Sehingga kemudian 

isu ini telah menjadi perhatian Internasional sebagai isu lingkungan yang 

menyangkut ekonomi dan politik. Merosotnya jumlah keanekaragaman hayati 

pada setiap negara Mega Biodiversity Country berpotensi mengancam kebutuhan 

hidup dan pembangunan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. 

Sebagai negara yang memiliki status Mega biodiversity Country tentu saja 

Indonesia akan merasa terancam. Terlebih lagi limbah-limbah dan perdagangan 

Internasional dikendalikan oleh negara-negara besar yang memiliki posisi kuat 

didalam sistem Internasional. Negara besar yang berorientasi pada sektor industri 

sering kali mengalami kesulitan dalam perihal pembuangan limbah sehingga 

melalui kerjasama ekonomi seperi pasar bebas dimanfaatkan untuk mengekpor 

bahan-bahan tak terpakai bahkan limbah berbahaya. 

Skripsi ini berhasil membuktikan bahwa adanya rezim Internasional yang 

mengangkat isu-isu tertentu sangat membantu negara berkembang seperti 

Indonesia untuk menguatkan hukum dan posisinya diperputaran politik 

Internasional. Seperti banyaknya isu lingkungan yang dihadapi beberapa dekade 

ini. Melalui rezim Internasional yang dibentuk UNEP Indonesia mampu 

membendung kuatnya arus perdagangan bahan kimia berbahaya dan pestisida 

tertentu  yang beredar di Indonesia.  



Isu lingkungan seperti keanekaragaman hayati sangat dekat dengan dampak 

yang ditimbulkan oleh perdagangan Internasional seperti perdagangan bahan 

kimia berbahaya dan pestisida tertentu. Menyadari hal tersebut UNEP membuat 

sebuah konvensi yang mampu mengurangi intensitas perdagangan bahan-bahan 

yang mencemari lingkungan yang kemudian mempengaruhi keanekaragaman 

hayati, yaitu Konvensi Rotterdam. Sebuah konvensi yang memberikan wewenang 

bagi negara pengimpor untuk memastikan barang yang diimpor tidak berbahaya 

dengan menkonfirmasi keberadaan barang tersebut kepada negara pengekspor. 

Adanya hal tersebut akan mengurangi adanya penyelundupan bahan kimia 

berbahaya dan pestisida tertentu. Kemudian melalui konvensi tersebut setiap 

negara anggota dapat bersinergi mengurangi polusi dunia yang berdampak pada 

ketahanan ekologi dunia. 

Bermula dari kesadaran UNEP dan FAO tentang pengaruh bahan kimia 

berbahaya yang kemudian melahirkan sebuah perjanjian Internasional yang 

meyebarkan nilai-nilai kepeduli terhadap lingkungan. Nilai-nilai yang disebarkan 

melalui konvensi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap negara yang 

meratifikasi. Negara yang meratifikasi akan dikenal dengan negara yang peduli 

terhadap lingkungan dan ekologi dunia. Hal tersebut menjawab hipotesa kedua 

dalam skripsi ini yaitu dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia dikenal degan 

negara yang ramah terhadap keanekaragaman hayati sehingga hal tersebut mampu 

memperkuat status Mega Biodivertiy Country yang dimiliki Indonesia. 

Mewujudkan hal tersebut kemudian pada tahun 1998 Indonesia turut 

menjadi negara penandatangan Konvensi. Namun tindakan tersebut  tidak dapat 



menjadi jaminan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahan kimia yang 

terus menerus masuk ke Indonesia. tindakan yang seyogyanya dilakukan ialah 

meratifikasi namun ratifikasi dilakukan setelah 15 tahun berlalu. Pada masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah mulai 

menginisiasi terwujudnya tindakan raifikasi yang didorong oleh berbagai pihak 

mulai dari masyarakat, NGO lokal sampai NGO Internasional. Hingga pada akhir 

tahun 2013 Marty Natalegawa sebagai menteri luar negeri dikala itu menyerahkan 

instrumen ratifikasi sebagai awal mula berlakunya konvensi Rotterdam di 

Indonesia. 

Terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk 

meratifikasi Konvensi Rotterdam pada tahun 2013, penulis menyimpulkan bahwa 

alasan Indonesia mengambil inisiatif tersebut dikarenakan beberapa aspek. Aspek-

aspek tersebut diantaranya: pertama, pengaruh dari impor bahan kimia berbahaya 

dan pestisida tertentu berdampak buruk pada ekologi Indonesia yang ditandai 

dengan menurunya kualitas lingkungan, menurunnya jumlah keanekaragaman 

hayati Indonesia, terganggunya perekonomian Indonesia akibat dari menurunya 

kualitas sumberdaya alam. Kemudian turunnya jumlah keanekaragaman hayati 

secara signifikan mengancam status Indonesia yang dikenal sebagai Mega 

Biodiversity Country. Ditambah lagi munculnya keluhan  masyarakat yang 

lingkungannya terkontaminasi bahan kimia berbahaya, ataupun pestisida. Kedua, 

adanya dorongan dari masyarakat domestik dan Internasional untuk melindungi 

lingkungan dari bahaya bahan kimia dan pestisida. Kemudian munculnya 

kesadara dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang tercantum 



dalam pembukaan UUD ’45 yaitu melindungi segenap bagsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga, 

lemahnya hukum Indonesia untuk mengendalikan derasnya arus pengiriman 

limbah bahan kimia berbahaya dan pestisida tertentu sehingga Indonesia 

membutuhkan rezim Internasional dalam hal ini ialah UNEP dan FAO untuk 

memperkuat posisinya. Dari alasan-alasan yang telah dipaparkan pada bab III dan 

bab IV didapat rangkuman seperti tiga alasan diatas yang mewujudkan tindakan 

ratifikasi konvensi Rotterdam pada tahun 2013 oleh Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna yang 

tentunya memiliki masih banyak keterbatasan. Keterbatasan penulisan berupa 

sumber-sumber yang belum bisa diakses secara mendalam oleh penulis dari 

berbagai macam sumber pustaka. Selain penelitian ini, tentunya sudah banyak 

yang mengkaji isu yang tentang topik bahasan dalam skripsi ini. Bahasan isu  

yang sama namun menggunakan sudut pandang  yang berbeda, dan tentunya dapat 

memberikan informasi tambahan bagi para pembaca. Adanya kekurangan yang 

ada didalam skripsi ini, diharpkan para pembaca dapat memaklumi keterbatasan 

penulisan dan keterbatasan informasi. 


