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I. PENDAHULUAN 

Tahun  1970an  merupakan  awal  permasalahan lingkungan dibicarakan mendunia 

melalui konfrensi  stockholm  tahun  1972  yang  secara  terbuka  membicarakan  masalah  

lingkungan  (United  Nation  Confrence  of Human  Enviroment,  UNCHE). Konfrensi  

tersebut  diselengarakan  oleh  PBB  pada tanggal 5 - 12 juni 1972 yang selanjutnya 

menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup  sedunia.  Tidak  lama  berselang  

pada  tahun  1987  terbentuklah  suatu  komisi dunia  tentang  lingkungan  Hidup  dan  

Pembangunan  (World  Commision  on Enviroment  and  Development)  yang melahirlah  

konsep  suistainable, kemudian majelis umum PPB  memutuskan untuk menyelenggarakan  

konferensi  di Rio de Janeiro, Brasil 1992. 

 Sejak saat itu, peringatan hari lingkungan hidup menjadi agenda rutin lembaga PBB 

yang membidangi permasalahan lingkungan hidup (UNEP). Peringatan hari lingkungan 

hidup tersebut untuk mengingatkan kembali akan pentingnya penanggulangan 

permasalahan lingkungan dalam rangka mejamin keberlangsungan  kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya di muka bumi. 

 Permasalah lingkungan yang dihadapi ternyata sangat beragam dan berkembang 

sesuai dengan perkembangan dinamika manusia. Kondisi tersebut menghasilkan prioritas 

dalam penanganan permasalahan lingkungan. Perubahan tema hari lingkungan hidup antar 

tahun merupakan repleksi dari prioritas permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia pada 

saat tersebut. Dari permasalahan yang bersifat general (seperti: early one earth: care and 

share, 1992), moderate (Forest: Nature at your Service, 2011) hingga spesifik (Go wild for 

life, 2016) telah dikemukakan sebagai tema hari lingkungan hidup dunia. 
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Hari Lingkungan Hidup atau World Environment Day (WED) merupakan salah satu 

kampanye global terbesar terkait pelestarian lingkungan hidup. WED bertujuan untuk 

menginspirasi setiap orang di bumi untuk mengambil tindakan dalam melestarikan 

lingkungan hidup.  

Tema Hari Lingkungan Hidup (World Environment Day) 2016 dikemukakan dalam 

rangka memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Tema ini diwujudkan dalam sebuah 

slogan, Go Wild for Life. Perdagangan ilegal satwa liar disinyalir telah menjadi mengikis 

keanekaragaman hayati di bumi dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies yang 

mengagumkan seperti badak, harimau, dan gajah. Satwa-satwa liar tersebut saat ini menjadi 

hewan langka yang terancam punah. 

Go Wild for Life, mengajak semua penduduk bumi untuk memerangi perdagangan 

ilegal dan tidak memberikan toleransi terhadap perdagangan ilegal satwa liar. 
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II.  HABITAT DAN MAKHLUK HIDUP 
 

2.1 Terminologi  dan Penjelasan 

 Habitat diartikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup, yaitu tempat bagi makhluk 

hidup untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti; mencari makan, berinteraksi dengan 

sesama jenis (intraspesies) maupun dengan jenis yang lain (interspesies) dan berkembang 

biak untuk menjamin eksistensi atau keberadaan makhluk hidup itu sendiri dalam 

lingkungannya. Dalam memainkan peran fungsionalnya di dalam habitatnya, makhluk 

hidup memiliki habit (kebiasaan) tertentu. Kebiasaan tersebut dapat berupa kebiasaan 

memilih jenis makanan (food habit) maupun kebiasaan dalam cara mencari makanan 

(feeding habit). Karena adanya kebiasaan yang berbeda dalam memilih jenis makanan, 

maka berbagai makhluk hidup dapat berdampingan hidup di dalam satu habitat. Seberapa 

banyak jenis yang dapat ditampung oleh suatu habitat bergantung pada kemampuan habitat 

tersebut dalam menyediakan berbagai jenis makanan untuk keperluan berbagai jenis 

makhluk hidup tersebut.  

 Kebiasaan memilih jenis makanan dan cara mendapatkan makanan membentuk rantai 

makanan (food chain) dan jejaring makanan (food web) di dalam suatu habitat.  Keadaan ini 

menciptakan ketergantungan antar makhluk hidup. Suatu habitat dapat membentuk 

berbagai rantai makanan yang antar satu rantai dengan rantai yang lainnya akan bertautan 

membentuk jejaring makanan. Semakin komplek pertautan rantai makanan tersebut akan 

semakin beranekaragam pula makhluk hidup yang menghuni habitat tersebut. Seballiknya, 

semakin sederhana jejaring makanan akan semakin rendah pula keanekaragaman hayatinya.   
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Lingkungan budidaya biasanya menciptakan keanekaragaman hayati yang rendah 

dibandingkan dengan lingkungan alami.  Gambar 1 memperlihatkan Ilustrasi food chain 

dan food web. 

 

 

Gambar 1.  Food chain dan food web 
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2.2. Ketergantungan Makhluk Hidup Pada Habitat 
 
 Habitat merupakan hasil interaksi antar komponen abiotik dan biotik yang 

menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan organisme tumbuh dan berkembang.  

Habitat bersama-sama dengan komponen penyusunnya memainkan peran penting dalam 

mengatur/menentukan pola iklim lokal dan global, pembentukan tanah, pemurnian/ 

pembersihan air dan siklus unsur hara dan pengaturan fungsi lainnya yang membantu 

pemeliharaan planet bumi untuk keberlanjutannya secara mandiri.  Dengan kondisi 

tersebut, habitat telah menyediakan berbagai keperluan organisme untuk keberlangsungan 

di alam. 

 Perubahan sebagian atau seluruh komponen penyusun habitat akan mempengaruhi 

pola dan kebiasaaan organisme yang menempatinya. Jika perubahan berlangsung secara 

berangsur-angsur (evolusi) biasanya organisme akan dapat menanggapinya dengan baik. 

Namun jika terjadi perubahan habitat secara drastis besar kemungkinan organisme tidak 

mampu menanggapinya/beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Bagi organisme 

yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut maka terjadi kematian massal atau 

migrasi/berpindah tempat mencari habitat baru.  

 Tanggapan organisme terhadap perubahan sebagian atau seluruh komponen habitat 

berbeda-beda menurut jenis, umur, tingkatan tropik. Organisme yang sensitif terhadap 

perubahan habitat dan organisme yang menduduki tropik level yang tinggi seperti predator 

atau pemakan daging (carnivor) akan lebih cepat punah. 
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III.   DEGRADASI HABITAT 

3.1.  Kerusakan Hutan  

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis yang sangat 

luas disamping Brazil di Amerika Selatan dan Kongo di Afrika.  Selain hutan yang luas, 

makhluk hidup yang ada di dalamnya, baik hewan maupun tumbuhan juga sangat beragam.  

Keanekaragaman hayati Indonesia juga termasuk salah satu yang terkaya di dunia.  

Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia, 12% mamalia, 16% reftil dan ampibi dan 25% 

spesies ikan dunia.  Bahkan, banyak sekali tumbuhan dan hewan endemik dapat ditemui di 

Indonesia. 

 Kekayaan berupa hutan yang sangat luas saat ini telah mengalami kerusakan. 

Kerusakan hutan tersebut tidak hanya berupa pengurangan luas hutan yang mencapai 1,1 

juta ha per tahun, tetapi juga banyak spesies hewan yang terancam punah.  Beberapa 

diantaranya adalah orang utan dan harimau sumatera, sedangkan harimau Jawa dan Bali 

sudah dinyatakan punah.   

Di Indonesia sendiri, lebih dari 270 spesies hewan telah terancam punah dengan 

status Critically Endangered dan Endangered. Dari jumlah tersebut, hewan dari kelas 

mammalia menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah spesies yang terancam mencapai 

91 spesies. Disusul oleh beraneka jenis burung (Aves) dengan jumlah spesies terancam 

mencapai 56 spesies, Malacostraca (26 spesies), Actinopterygii atau ikan bersirip kipas (19 

spesies), Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan (16 spesies), Insekta, Anthozoa, dan 

Reptilia (masing-masing 14 spesies), serta Amphibia (12 spesies). 

Beberapa dari ratusan hewan langka di Indonesia itu antara lain: 

1. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) 
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2. Kanguru Pohon Wondiwoi (Dendrolagus mayri) 

3. Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) 

4. Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) 

5. Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) 

6. Kura-kura Hutan Sulawesi (Leucocephalon yuwonoi) 

7. Elang Flores (Nisaetus floris) 

8. Rusa Bawean (Axis kuhlii) 

9. Burung Tokhtor Sumatera (Carpococcyx viridis) 

10. Katak Merah (Leptophryne cruentata) 

11. Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) 

12. Celepuk Siau (Otus siaoensis) 

13. Burung Kacamata Sangihe (Zosterops nehrkorni) 

14. Gagak Banggai (Corvus unicolor) 

15. Tarsius Siau (Tarsius tumpara) 

16. Beruk Mentawai (Macaca pagensis) 

17. Gajah Sumatera (Elephas maximus) 

18. Orangutan Sumatera (Pongo abelii) 

19. Simakobu (Simias concolor) 

20. Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) 

 

Terancam punahnya berbagai spesies satwa liar tersebut salah satunya adalah akibat 

perburuan untuk diperdagangkan. Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia masih terus 

masif terjadi. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengakibatkan kepunahan berbagai spesies 

satwa liar yang dimiliki Indonesia. Padahal Indonesia menjadi salah satu megabiodiversity, 

negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. 

 Mengapa kita harus menyelamatkan hutan dari kerusakan? Kerusakan hutan akan 

menimbulkan dampak yang merugikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Kerugian-kerugian tersebut diantaranya adalah: 
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1. Menyebabkan bencana banjir dan kekeringan 

2. Hilangnya sejumlah tumbuhan dan hewan yang berpotensi menjadi sumber 

makanan dan obat-obatan bagi manusia pada saat ini maupun masa yang akan 

datang 

3. Dapat mengakibatkan terjadinya krisis air bersih bagi penduduk desa maupun kota 

4. Meningkatkan suhu bumi, sehingga terjadi pemanasan global 

5. Mengakibatkan sejumlah hewan pindah mencari sumber makanan baru di tempat 

baru, termasuk mencari makanan di wilayah pertanian dan permukiman penduduk. 

6. Dapat memicu terjadinya ledakan populassi hewan teretentu yang dapat menggangu 

tanaman pertanian, peternakan dan manusia 

 
3.2 Kerusakan pesisir dan laut 

 Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pesisir yang sangat panjang yaitu 

lebih dari 81.000 km.  Wilayah laut Indonesia juga sangat luas yaitu mencapai 5,8 Juta km2.  

Selain pesisirnya yang panjang dan laut yang luas, wilayah pesisir laut Indonesia juga kaya 

akan keanekaragaman hayati (biodiversity).  Pada wilayah pesisirnya terdapat berbagai 

jenis ekosistem seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun (Dahuri et al., 1996).  

Indonesia juga memiliki 30% hutan mangrove dunia dan 18% terumbu karang dunia ada di 

Indonesia.  World Resource Institute (WRI) (2002) meperkirakan bahwa luas terumbu 

karang di Indonesia adalah sekitar 51.000 km².  Angka tersebut belum termasuk terumbu 

karang di wilayah terpencil yang belum dipetakan atau berada di perairan dekat daratan.  

Selain luas, jenis terumbu karang di Indonesia juga sangat beragam.  Di Indonesia bagian 

timur saja ditemukan sekitar 1.650 jenis ikan karang. Sehingga tidak mengherankan jika 

terumbu karang dikenal memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. 
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 Kekayaan pesisir dan laut tersebut ternyata sebagian telah mengalami kerusakan.  

Kerusakan tersebut umumnya karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.  Dari 

sekitar 51.000 km² luas terumbu karang di Indonesia, lebih dari 40% dalam kondisi rusak 

dan hanya sekitar 6,5% dalam kondisi sangat baik, selebihnya dalam kondisi sedang (WRI, 

2002). 

 Selain terumbu karang, hutan mangrove juga mengalami kerusakan yang cukup 

parah.  Berdasarkan tingkat kerusakannya, kawasana berpotensi mangrove di Jawa Barat 

dan Banten umumnya tergolong rusak berat dan rusak sedang dengan luas masing-masing 

secara berurutan adalah 66.873,44 ha (52,12%) dan 61.346,79 ha (47,82%). 

 Tingginya  tingkat kerusakan mangrove sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi 

kawasan mangrove menjadi lahan tambak, pertanian, permukiman, pelabuhan dan 

reklamasi pantai untuk kawasan wisata.  Selain itu, kerusakan juga terjadi karena 

penebangan liar. 

 Kerusakan mangrove dan terumbu karang menyebabkan pantai tidak terlindung.  Di 

beberapa wilayah, abrasi pantai mengancam keberadaan permukiman penduduk, jalan dan 

kegiatan perikanan dan pertambakan.  Kerusakan ini juga dapat memperparah bencana 

tsunami di beberapa wilayah yang terlindungi oleh mangrove dan terumbu karang.  

 
3.3 Penyebab Kerusakan Habitat 
 
 Penyebab yang menjadi akar masalahan kerusakan habitat/lingkungan adalah: 

 Pertumbuhan Populasi (Penduduk) 

 Penggunaan sumberdaya yang boros dan tidak ramah lingkungan  

 Poverty 

 Failure to include environmental costs of goods and services in market prices 
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 Too little knowledge of how nature works 

 
Five Basic Causes of Environmental Problems: 

 
 

 
 
  
 
 
 
 Pengaruh utama permasalahan lingkungan pada kesehatan dan produktivitas adalah:  
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1. Pencemaran air dan keterbatasan sumber air;  sesuai perkiraan PBB, lebih dari 2 

juta kematian dan milyaran yang sakit setiap tahun disebabkan oleh pencemaran 

air.  Kelangkaan sumber air bersih juga menjadi penyebab permasalahan 

kesehatan.  

2. Polusi udara:  Sesuai perkiraan PBB, polusi udara perkotaan bertanggung jawab untuk 

300,000-700,000 kematian setiap tahunnya dan menciptakan masalah kesehatan kronis 

yang lebih banyak. Pembatasan kendaraan dan aktivitas industri selama periode kritis 

mempengaruhi produktivitas, seperti halnya efek hujan asam pada hutan dan badan air. 

3. Limbah Padat dan berbahaya: Penyakit yang disebarkan oleh sampah yang tidak 

tertangani dan saluran mampet;  risiko kesehatan dari limbah berbahaya biasanya lebih 

lokal, tetapi sering akut. Limbah mempengaruhi produktivitas melalui pencemaran 

sumber air tanah 

4. Degradasi tanah: penurunan kesuburan tanah meningkatkan risiko kekurangan 

gizi bagi petani. kerugian produktivitas tanah tropis diperkirakan berada di 

kisaran 0,5-1,5 persen dari GNP, sedangkan kerugian produktivitas sekunder 

mengakibatkan pendangkalan waduk, saluran transportasi dan investasi hidrologi 

lainnya 

5. Deforestasi: Kematian dan penyakit akibat banjir lokal yang disebabkan oleh deforestasi. 

Kehilangan potensi lestari penebangan dan pencegahan erosi, stabilitas DAS dan 

penyerapan karbon yang disediakan oleh hutan adalah salah satu dampak produktivitas 

deforestasi 

6. Kehilangan keanekaragaman hayati: Kepunahan spesies tanaman dan hewan berpotensi 

akan mempengaruhi pengembangan obat baru; itu akan mengurangi adaptasi ekosistem 

dan menyebabkan hilangnya sumber daya genetik 



13 
 

7. Perubahan Atmosfer: Penipisan ozon bertanggung jawab untuk 300.000 kasus 

tambahan dari kanker kulit setahun dan 1,7 juta kasus katarak. Pemanasan global 

dapat menyebabkan peningkatan risiko bencana alam akibat iklim. dampak 

produktivitas dapat mencakup naiknya permukaan air laut yang menyebabkan 

kerugian investasi pada bangunan yang berada di pesisir, perubahan regional 

dalam produktivitas pertanian dan gangguan rantai makanan laut 

 
IV. KESIMPULAN 
 
 Kepunahan suatu jenis satwa dapat terjadi karena terganggunya sistem 

kesetimbangan di alam.  Kepunahan tersebut dapat terjadi secara berangsur-angsur melalui 

perubahan pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan (food web). Kepunahan dapat 

berlangsung dalam waktu yang singkat karena perubahan yang hebat pada habitat satwa 

tersebut. 

 Satwa yang cepat mengalami kepunahan biasanya berada dalam llingkaran jaring-

jaring makanan yang sederhana. Sebaliknya satwa yang berada dalam lingkaran jaring-

jaring makanan yang kompleks cenderung lebih adaptif.  


