
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan berbagai macam 

kebutuhan dan kemajuan teknologi. Pada dasarnya ilmu pengetahuan 

dikembangkan untuk menciptakan alat-alat yang dapat membantu pekerjaan 

manusia. Ada berbagai macam alat-alat yang terus diperbaharui sampai sekarang, 

yang digunakan oleh manusia dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Namun, 

selain dapat memberikan keuntungan, ada kerugian yang berakibat fatal bagi 

kehidupan manusia sendiri. 

Secara sadar atau tidak, pola kehidupan manusia telah menyebabkan 

kemerosotan lingkungan hidup.
1
 Aktivitas manusia yang meliputi penggunaan 

terhadap alat-alat yang mengeluarkan gas sisa, seperti kendaraan, barang-barang 

elektronik, dan sebagainya yang tidak lepas dari kegiatan manusia sehari-hari, 

telah memengaruhi keadaan sekitar. Gas sisa yang dihasilkan dari kegiatan 

manusia dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Gas-gas tersebut 

terlepas ke udara dan terperangkap di dalam atmosfer bumi. Terperangkapnya gas 

                                                           
1
 Lester R. Brown, Masa Depan Bumi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hal. 1 

 



di dalam atmosfer bumi sehingga meningkatkan suhu di bumi disebut sebagai 

pemanasan global.
2
 

Pemanasan global dapat berakibat fatal bagi kehidupan manusia karena 

adanya efek domino terhadap rantai makanan. Perubahan cuaca yang tidak 

menentu juga merupakan akibat dari pemanasan global. Tingginya curah hujan 

dan mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan volume air laut meningkat. 

Selain dapat menutupi daratan-daratan yang rendah, kelangkaan terhadap air 

bersih serta terganggunya lahan pertanian, pemanasan global juga dapat 

menyebabkan wabah penyakit.
3
 Aspek pendidikan dan pariwisata juga dapat 

terganggu.
4
 

Karbon dioksida (CO2) merupakan gas yang paling sering ditemukan di 

udara karena merupakan hasil pembakaran dari minyak bumi atau batu bara yang 

seringkali digunakan oleh manusia untuk transportasi, kegiatan industri, rumah 

tangga, dan kegiatan lainnya.
5
 Aktivitas manusia tidak lepas dari pembakaran 

fosil-fosil tersebut. Oleh karena itu diperlukan pohon dalam jumlah yang sangat 
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banyak agar dapat menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Namun, 

pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian sudah marak dilakukan. Setiap 

tahun sekitar 1,7 juta ton karbon dioksida terlepas ke udara karena deforestasi 

tersebut.
6
 Penggundulan dan kebakaran hutan juga dapat menyebabkan gas karbon 

dioksida yang tadinya telah diserap oleh pohon terlepas ke udara, sehingga jumlah 

karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer bumi semakin besar jumlahnya. 

Di dalam dunia internasional, isu lingkungan menjadi perhatian sejak dua 

peristiwa pada tahun 1972. Peristiwa pertama adalah ketika Club of Rome
7
 yang 

sangat berpengaruh dan kontroversial pada tahun itu mengeluarkan laporan yang 

berjudul Limits to Growth.
8
 Di mana isi buku tersebut memaparkan betapa 

aktivitas kehidupan manusia modern yang sangat bergantung pada kemajuan 

teknologi dan perindustrian serta pertumbuhan populasi manusia yang tidak 

terkontrol dapat mengakibatkan kelangkaan terhadap sumber makanan dan 

dipenuhinya bumi dengan polusi, serta habisnya sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui.
9
 Peristiwa kedua adalah Konferensi PBB (Perserikatan Bangsa 
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Bangsa) yang membahas mengenai masalah lingkungan yang diadakan di 

Stockholm pada Juni 1972. Konferensi ini menghasilkan UNEP (United Nations 

Environment Programme) yang mana mengajak baik negara dan dunia 

internasional untuk menjaga kekayaan alam.
10

 Dengan demikian, pemanasan 

global yang memiliki dampak jangka panjang tidak dapat ditangani oleh hanya 

perseorangan, organisasi atau bahkan negara sekalipun. Oleh karena itu 

diperlukan kerjasama global untuk mengatasi isu lingkungan yang berjangka 

panjang ini.
11

 Kerjasama internasional dapat dilakukan oleh negara dengan negara 

atau melibatkan non state actor. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan ada 

bilateral dan multilateral, di mana bilateral melibatkan dua aktor sedangkan 

multilateral melibatkan lebih dari dua aktor. 

Namun, berkurangnya jumlah pohon untuk menyerap karbon yang ada di 

udara tidak dapat dihindari, karena masih sering ditemukan penggundulan dan 

deforestasi. Di Indonesia, hutan alami mulai terusik dengan adanya perluasan 

lahan perkebunan kelapa sawit dan sering terjadinya musibah kebakaran. Musim 

kemarau yang panjang membuat suhu temperatur di udara semakin meningkat dan 

menyebabkan kelangkaan sumber air, sehingga sulit untuk mencapai sumber air 
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yang akan digunakan untuk memadamkan kebakaran. Akibatnya, kebakaran hutan 

sulit untuk diatasi.
12

 

Sejumlah ilmuwan akhirnya menyebutkan bahwa laut dapat menjadi 

carbon sink dunia, karena daya serap terhadap karbon dioksida mencapai 90 

miliar ton setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih besar dari daya serap hutan 

Amazon terhadap karbon dioksida.
13

 Menyadari hal ini, menjadi masalah bagi 

umat manusia ketika es-es di kutub utara mencair. Tidak hanya akan menambah 

volume air di permukaan bumi, tetapi juga terlepasnya karbon dioksida yang 

sebelumnya terserap dan menjadi beku dalam es. Hal ini akan semakin 

meningkatkan suhu di bumi sehingga jelas akan memperburuk keadaan bumi. 

Melihat hal ini, Indonesia sebagai negara maritim memiliki peranan yang 

sangat besar terhadap pelestarian keanekaragaman hayati yang berada di laut, 

karena daya serap terhadap karbon dioksida dipengaruhi oleh biota yang berada di 

dalam laut. Selain itu, wilayah laut Indonesia merupakan kawasan Amazon of the 

Seas yang memiliki 500 spesies terumbu karang dan dihuni lebih dari 3.000 

spesies ikan. Kawasan ini merupakan sumber pangan bagi 120 juta penduduk dan 

sumber ekonomi regional.
14

 Namun, eksploitasi terhadap ikan secara berlebihan, 
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ditambah dengan polusi dan pembangunan di daerah pesisir mengakibatkan 

terumbu karang menjadi putih atau mati. Hal ini memberikan ancaman hingga 

90%  dari seluruh area segitiga terumbu karang ini
15

. 

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang berada di kawasan tersebut. 

Ada lima negara lain yang juga berada di kawasan yang strategis ini. Kelima 

negara tersebut adalah Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, 

dan Timor Leste. Ke-enam negara ini kemudian membentuk kerjasama 

multilateral yang bernama CTI-CFF (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, 

Fisheries, and Food Security) pada tahun 2007. Kerjasama ini bertujuan untuk 

mengatasi ancaman yang mendesak yang dikarenakan oleh pemanasan global dan 

menjaga keanekaragaman hayati laut di mana kawasan ini memiliki biota paling 

kaya dan beragam yang ada di muka bumi, yang saat ini dikelola oleh sekretariat 

yang berbasis di Jakarta, Indonesia.
16

 

Melihat pentingnya isu lingkungan tersebut yang telah menjadi masalah 

global dan ketertarikan untuk meneliti bagaimana peran Indonesia yang 

merupakan negara maritim dan memiliki kawasan geografis yang strategis dalam 

kerjasama multilateral ini, maka penulis memutuskan untuk meneliti “Kerjasama 

multilateral Indonesia dalam CTI-CFF untuk Upaya Menjaga Keanekaragaman 

Hayati Laut” dan telah mengajukan sebagai topik skripsi penulis. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Setelah mengetahui bahwa keanekaragaman hayati laut terancam, juga 

dinyatakan bahwa laut dapat menjadi gudang karbon, maka penulis segera 

memperhatikan peranan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar 

yang dikelilingi oleh lautan. Kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia untuk 

berkiprah di dunia internasional dengan menjadi aktor yang memiliki peranan 

yang sangat penting. Ditambah lagi dengan adanya keuntungan sebagai negara 

yang berada di kawasan Amazon of the Seas, yang memiliki pusat 

keanekaragaman hayati laut terindah dan merupakan sumber mata pencaharian 

bagi hajat hidup orang banyak.
17

 Indonesia seharusnya juga memiliki pengaruh 

yang besar sehingga dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya. 

Berdasarkan batasan yang menjadi penentuan fokus terhadap penelitian 

ini, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dan berfokus utama pada 

bagaimana peran Indonesia di dalam kerjasama multilateral CTI-CFF untuk 

upaya menjaga keanekaragaman hayati laut di mana permasalahan utama 

tersebut akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan khusus agar memudahkan 

penelitian yang akan dilakukan. Pertanyaan khusus yang terkait untuk menunjang 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) apa saja yang dilakukan Indonesia dalam CTI-CFF; 
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2) faktor-faktor apa saja yang terkait dalam  peranan Indonesia dalam CTI-

CFF; 

3) bagaimana hubungan internasional Indonesia dengan lima negara CT 

lainnya melalui CTI-CFF; 

4) seberapa jauh keberhasilan dari proses yang telah dilaksanakan; dan 

5). adakah hambatan dalam pencapaian tujuan CTI-CFF 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan hipotesis dan jawaban yang 

signifikan mengenai masalah-masalah yang diteliti dengan bantuan teori dan 

konsep-konsep yang telah dipelajari dalam studi hubungan internasional yang 

akan dipaparkan pada bab dua dalam penelitian ini. Beberapa tujuan diantaranya, 

yaitu: 

1). Untuk mengetahui alur proses bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan 

oleh pemerintahan Indonesia sebagai anggota CTI-CFF yang bertujuan untuk 

menjaga keanekaragaman hayati laut. 

2). Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang terkait dalam kerjasama 

multilateral Indonesia di dalam CTI-CFF. 

3). Untuk melihat bagaimana hubungan Indonesia dengan kelima negara CT 

lainnya, juga melihat efektivitas peran Indonesia dalam CTI-CFF. 

 



4). Untuk melihat apakah sudah ada tujuan yang tercapai sejak kerjasama ini 

dibentuk sampai sekarang. 

5). Untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan dan bagaimana hambatan 

tersebut ditangani oleh negara-negara CT dalam pencapaian tujuan CTI-CFF. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk menambah 

wawasan terhadap isu lingkungan yang menjadi kepentingan global. Berdasarkan 

uraian sebelumnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk: 

1). Sebagai sumber bacaan bagi pembaca yang tertarik dengan masalah 

lingkungan hidup. Khususnya terkait dengan keanekaragaman hayati yang 

terdapat di laut, dengan masalah dalam cakupan internasional karena berkaitan 

dengan kerjasama dengan negara-negara lain demi menjaga kepentingan global. 

Juga sebagai referensi untuk membuat penelitian yang sama. 

2). Mengaplikasikan teori dan konsep yang telah dipelajari didalam studi 

hubungan internasional guna menjelaskan masalah-masalah yang diteliti. Selain 

itu, pembaca dapat mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia menyangkut isu lingkungan yang terjadi. Kegunaan lainnya adalah 

untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati 

laut. Penulis berharap agar pembaca ikut berperan serta dalam tindakan nyata. 

 

 



1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan mengikuti ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Universitas Pelita Harapan. Berikut merupakan 

sistematika yang akan penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini:  

1.5.1 Bab I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan akhir dari penelitian, kegunaan dari 

penelitian, dan sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian 

tersebut. Dalam latar belakang masalah, penulis akan memaparkan hal-hal apa 

saja yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian 

tersebut dan juga kondisi-kondisi umum yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Sedangkan perumusan masalah merupakan batasan penelitian bagi 

penulis agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. 

1.5.2 Bab II Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang terletak pada bab dua berisi tentang teori-teori yang 

digunakan dalam membahas penelitian, kemudian konsep-konsep yang relevan 

dengan topik penelitian, dan juga tinjauan pustaka sebagai acuan bagi penulis. 

Tujuan dari adanya penjabaran teori, konsep-konsep, dan juga tinjauan pustaka 

ialah untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian. 

1.5.3 Bab III Metode Penelitian 

Pada bab metode penelitian akan dipaparkan mengenai pendekatan 

metodik apakah penelitan berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Selain itu juga 

 



terdapat teknik pencarian data yang akan digunakan, yang dapat berasal dari 

bahan-bahan literatur, wawancara, atau pengamatan. Disamping itu juga terdapat 

teknik analisis data, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, seperti pembatasan periode atau waktu yang di bahas di dalam 

penelitian. 

1.5.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab empat merupakan bagian dimana penulis akan membahas dan 

mengkaji masalah-masalah yang telah dituliskan pada bagian perumusan masalah 

dengan menggunakan teori-teori yang juga telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya. Bab ini merupakan inti dan bagian yang paling penting dari 

penelitian karena penelitian akan dijabarkan di dalam bab tersebut dan untuk 

mendapat jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.  

1.5.5 Bab V Penutup 

Bab lima merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, di mana di 

dalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang diberikan oleh 

penulis terhadap objek penelitian setelah dilakukannya penelitian ini. Saran yang 

diberikan penulis dimaksudkan untuk membantu pembaca yang mungkin akan 

melakukan penelitian yang kurang lebih sama, sehingga dapat memaksimalkan 

proses penelitian dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi demi 

tercapainya tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

1.5.6 Daftar Pustaka 

 Merupakan daftar referensi yang diambil dari berbagai macam sumber. 

Sumber-sumber yang digunakan penulis adalah berupa buku, artikel di dalam 

 



jurnal, dokumen, artikel di dalam website. Di mana semua sumber yang 

digunakan memiliki keterkaitan dengan kerjasama multilateral Indonesia dalam 

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, dan Food Security. Tdak 

hanya itu tetapi juga memiliki kredibilitas yang dapat diandalkan karena 

dokumen, jurnal, dan situs yang digunakan merupakan sumber resmi, baik dari 

sebuah organisasi terkait atau pemerintahan yang bersangkutan. 

1.5.7 Lampiran 

Pada bagian ini dilampirkan berkas-berkas yang memiliki keterkaitan langsung 

terhadap kerjasama multilateral Indonesia dalam Coral Triangle Initiative on 

Coral Reefs, Fisheries, dan Food Security. Baik berupa dokumen, perjanjian, 

tabel, newsletter dan sebagainya. 

 




