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Abstrak 

Bioinsektisida merupakan insektisida generasi baru yang kini banyak dimanfaatkan para 

petani untuk mengendalikan populasi hama. Pengendalian dengan cara ini dipandang lebih 

ramah lingkungan dan tepat sasaran serta tidak menimbulkan residu. Prinsip bioinsektisida 

ini dengan memanfaatkan metabolit sekunder musuh alami seperti: jamur, bakteri, virus, 

maupun tumbuhan. Oleh karena kerjanya berorientasi pada target, sehingga cukup aman 

terhadap organisme non-target, manusia, dan lingkungan. Bioinsektisida direkomendasikan 

karena memiliki banyak keuntungan, diantaranya: sebagai bentuk pengendalian hayati yang 

ramah lingkungan, aman terhadap pengguna, mencegah terjadinya ledakan populasi, serta 

diharapkan dapat mengembalikan keharmonisan ekosistem. Adapun indikator ekosistem 

yang harmonis adalah: 1) terjaganya keseimbangan lingkungan, 2) minimnya pencemaran 

yang terjadi, 3) lingkungan yang mendukung kesehatan, 4) biodiversitas yang lestari, dan 5) 

hidup yang beretika lingkungan. 

Kata kunci: bioinsektisida, re-harmonism, ekosistem, pengendali hayati 

Pendahuluan 

Tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang masih banyak para petani yang 

menggunakan zat kimia untuk memberantas hama. Cara pemberantasan ini di satu sisi 

berhasil, namun di sisi lain penggunaan pestisida dengan frekuensi tetap dapat 

mengakibatkan efek samping yang besar. Menurut Bahagiawati (2007), dampak yang 

muncul misalnya terjadi resistensi (kekebalan) pada hama sasaran, ledakan hama-hama 

sekunder yang bukan sasaran, residu pestisida yang membawa keracunan pada 

konsumen, kematian dan cacat tubuh akibat keracunan bagi penggunanya, serta 

pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. 

Mengingat banyaknya dampak negatif penggunaan pestisida kimia, kini telah 

diproduksi komersial pengendalian dengan memanfaatkan jasad hayati, mulai dari 

jamur, bakteri, virus, maupun tanaman (pestisida nabati). Keseluruhan pengendali 

hayati tersebut sering dikenal dengan bioinsektisida atau insektisida biologi. Istilah 

bioinsektisida juga sering dikenal dengan PHT (Pengendali Hayati Tanaman). 
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Bioinsektisida merupakan insektisida generasi baru yang memanfaatkan jasa 

makhluk hidup untuk mengendalikan hama. Cara pengendalian bionsektisida ini 

dipandang lebih ramah lingkungan dan tepat sasaran serta tidak menumbulkan residu 

layaknya pestisida kimia. Pada dasarnya bioinsektisida ini menggunakan bahan alami 

atau metabolit sekunder yang dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti jamur, bakteri, 

virus, maupun tumbuhan. Bahan alami ini bersifat racun bagi organisme tertentu. Oleh 

karena sistem kerjanya tepat sasaran, maka bioinsektisida ini bersifat aman terhadap 

organisme non-target, manusia, dan lingkungan. 

Bioinsektisida ini memiliki banyak keuntungan, antara lain: (1) aman, artinya 

tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan manusia dan ternak, (2) 

tidak menyebabkan resistensi hama, (3) musuh alami bekerja secara selektif terhadap 

inangnya atau mangsanya, dan (4) bersifat permanen untuk jangka waktu panjang lebih 

murah, apabila keadaan lingkungan telah stabil atau telah terjadi keseimbangan antara 

hama dan musuh alaminya (Sunarno, 2012). 

Di samping keunggulannya, bioinsektisida juga memiliki kelemahan antara lain: 

(1) hasilnya sulit diramalkan dalam waktu singkat, (2) diperlukan biaya yang cukup 

besar pada tahap awal baik untuk penelitian maupun untuk pengadaan sarana dan 

prasarana, (3) dalam hal pembiakan di laboratorium kadang-kadang menghadapi 

kendala karena musuh alami menghendaki kondisi lingkungan yang khusus dan (4) 

teknik aplikasi di lapangan belum banyak yang dikuasai (Sunarno, 2012). 

Melalui pemanfaatan jasat hayati tersebut diharapkan dapat memperbaiki 

kerusakan ekosistem, sehingga pada akhirnya akan tercipta kembali keharmonisan 

ekosistem. Sifat ekosistem yang alami, di dalamnya terdapat hubungan timbal balik 

antara komponen biotik dan abiotik. Tidak hanya itu, sebagai mekanisme keseimbangan 

ekosistem yaitu adanya predasi, yang merupakan peristiwa memangsa dan dimangsa. 

Keberadaan predator ini mampu menekan pertumbuhan populasi prey (mangsa). 

Demikian seterusnya berlangsung secara alamiah sepanjang masa. Namun, adanya 

populasi sebagian trofik meledak dengan tanpa diimbangi tingkatan trofik (predator) 

yang di atasnya, maka akan terjadi ledakan populasi. Hal ini oleh para petani sering 

dikenal dengan istilah hama. 

Pembasmian hama dengan bioinsektisida ini prinsipnya dengan memanfaatkan 

musuh alami. Adapun sesungguhnya bioinsektisida ini berusaha mengembalikan 
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sealami mungkin ekosistem untuk mengatasi persoalan manusia. Berikut akan dikaji 

mengenai prinsip kerja bioinsektisida sebagai upaya menciptakan kembali 

keharmonisan ekosistem. Adapun syarat ekosistem yang harmonis adalah: 1) terjaganya 

keseimbangan lingkungan, 2) minimnya pencemaran yang terjadi, 3) lingkungan yang 

mendukung kesehatan, 4) biodiversitas yang lestari, dan 5) hidup yang beretika 

lingkungan. 

Pembahasan 

Macam-Macam Sumber Bioinsektisida 

Jenis bioinsektisida bermacam-macam baik yang berasal dari jamur, bakteri, 

virus, maupun pestisida nabati dari tanaman. Kini bioinsektisida tersebut sudah banyak 

dikomersialkan oleh perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh bioinsektisida berserta zat 

aktif yang dikandungnya dapat disajikan pada Tabel 1. berikut. 

Tabel 1. Perbandingan jenis bioinsektisida, kandungan zat aktif serta sasarannya 

Jenis Nama Zat aktif Sasaran 

Jamur Metarhizium anisopliae Destruxin  Coleoptera, Hemiptera 

Lepidoptera, Isoptera 

Beauveria bassiana Khitinase, lipase, 

protease 

Lepidoptera 

   

Bakteri Bacillus thuringiensis δ-endotoksin Lepidoptera 

Bacillus cereus β-eksotoksin Lepidoptera 

   

Virus Nuclearpolyhidrovirus Polihedra  Lepidoptera 

CARNA-5 Satelit RNA CMV-G, TMV, dan 

PVY 

   

Tanaman Swietenia mahogoni Flafanoid dan saponin Lepidoptera 

Melia azedarach Glikosida flovoroid, 

azedirachtin, alkaloid, 

dan aglikom queresetin 

Lepidoptera 

Jamur 

Jamur entomopatogen merupakan salah satu agen pengendali hayati hama 

tanaman. Sistem kerja jamur ini tidak hanya melalui pencernaan ketika spora tertelan 

saja, lebih dari itu jamur mampu menembus integumen serangga dan menginfeksinya. 

Salah satu jenis jamur yang sering dipakai adalah Metarhizium anisopliae. Menurut 

Widiyanti, et all., (Mulyono, 2008), jamur M. anisopliae memiliki aktivitas larvisidal 

karena menghasilkan toksin, yaitu cyclopeptida, destruxin dan desmethyldestruxin. M. 

anisopliae menghasilkan spora berupa konidia. Apabila kontak dengan serangga hama, 
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spora akan berkecambah dan kemudian menembus integumen serangga dengan 

mengelurakan enzim dan toksin. Efek toksin tersebut berpengaruh pada organela sel 

serangga (mitokondria, retikulum endoplasma dan membran nukleus), menyebabkan 

kelumpuhan sel dan kelainan fungsi lambung tengah, tubulus maplhigi, hemocyt dan 

jaringan otot. 

Cara infeksi dan membunuh serangga target, pada Beauveria bassiana sama 

halnya dengan M. anisopliae yaitu melalui kulit, mulut, sistem pencernaan, dan sistem 

pernafasan. Serangga yang terinfeksi akan menunjukkan tanda-tanda gerakan menjadi 

lambat, diam, dan mati. Kemudian, tubuh serangga mengeras atau mengalami 

mumifikasi dengan terlihat tumbuhnya jamur pada permukaan integumen serangga 

(Tandiabang, dkk, 2005). Sementara pada M. anisopliae hifa dan konidia yang tumbuh 

awalnya putih lama kelamaan menjadi hijau (Yuningsih, 2014). 

Adapun keunggulan dari kedua jamur tersebut antara lain: dapat menyerang 

berbagai jenis serangga hama dengan kisaran inang yang luas, mempunyai kapasistas 

reproduksi tinggi, siklus hidup pendek, dapat membentuk spora yang bertahan lama di 

alam, selektif, dan kompatibel dengan insektisida kimia (Hasyim dkk, 2015). 

Bakteri 

Bakteri penghasil spora banyak digunakan dalam pengendalian hayati. Sistem 

kerjanya secara seluler. jenis bakteri yang banyak digunakan misalnya, Bacillus 

thuringiensis (BT). BT merupakan spesies bakteri dari genus Bacillus yang tergolong 

dalam kelompok bakteri gram positif, bentuknya batang, aerobik, membentuk spora, 

dan banyak tersebar di tanah. Ketika nutrien mencukupi, bakteri ini akan tumbuh pada 

fase vegetatif. Namun, apabila suplai makanannya menurun, maka akan membentuk 

spora dorman yang mengandung satu atau lebih Kristal protein (δ-endotoksin). Kristal 

ini sebenarnya hanya merupakan pro-toksin yang jika larut dalam usus serangga akan 

berubah menjadi polipeptida yang lebih pendek (27-149 kd) serta mempunyai sifat 

insektidal. Di dalam sel larva serangga, Kristal protein akan berikatan dengan reseptor 

spesifik, sehingga akan terjadi lisis atau pecah. Namun, sifat Kristal ini tidak beracun 

bagi manusia dan mamalia serta aman bagi spesies-spesies non-target serta 

biodegradable. Kristal protein diproduksi di dalam sel bersama-sama dengan spora pada 

waktu sel mengalami sporulasi (Bahagiawati, 2007) (Rachmawati dan Rahayuningsih, 

2011). 
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Sementara pada Bacillus cereus kebanyakan juga menyerang serangga ordo 

Lepidoptera. Bakteri ini memiliki β-eksotoksin, yang merupakan bahan yang larut 

dalam air yang tahan panas, dan beracun pada golongan Lepidoptera. Misalnya aplikasi 

pada Spodoptera litura, menunjukkan gejala gerakan ulat lambat, feces cair, setelah 

mati tubuhnya menjadi kehitam-hitaman dan lembek. Apabila disentuh kulit ulat akan 

pecah dan mengeluarkan cairan hitam berbau bau busuk. Timbulnya warna hitam ini 

disebabkan oleh bakteri yang telah sampai ke bagian homocoel sehingga sel-sel darah 

menjadi keracunan (Senewe, dkk., 2012). 

Virus 

Kebanyakan virus yang menginfeksi serangga termasuk dalam genus 

Nucleopolyhidrovirus, Granulavirus, Iridovirus, Entomopoxvirus, Cypovirus dan 

Nodavirus. Jenis Nucleopolyhidrovirus (NPV) paling banyak menyerang serangga 

terutama pada stadia ulat. Ketika serangga makan bagian tanaman yang mengandung 

polihedra, maka saluran pencernaannya akan melemah. Selain itu, virus dapat pula 

masuk ke tubuh serangga melalui bagian tubuh yang terluka, atau dibawa oleh induk 

yang terinfeksi melalui telur yang diturunkan. Ciri-ciri serangga yang terinfeksi NPV 

umumnya serangga akan mati menggantung di daun/dahan tanaman dengan kepala 

menghadap ke bawah, sedangkan tubuh menggelembung/membesar mengeluarkan 

cairan (Sunarno, 2012) (Anonim, 2016). 

Prinsip penggunaan virus sebagai pengendai hayati menggunakan teknik 

proteksi silang. Teknik ini dengan cara menginokulasikan virus yang telah dilemahkan 

sebelumnya ke dalam tanaman untuk mengendalikan virus patogenik (Hanudin dan 

Marwoto, 2012). Salah satu contohnya pada aplikasi vaksin CARNA-5 untuk 

pengendalian virus CMV (Cucumber mosaic virus) yang menyerang tomat. CMV 

mengandung satelit RNA yang merupakan molekul RNA yang berukuran antara 300 – 

1500 nukleotida merupakan parasit molekuler dari virus tumbuhan yang dapat 

menghambat proses replikasi virus dalam sel tanaman inang. Vaksin CARNA-5 efektif 

memproteksi tanaman tomat dari infeksi strain ganas CMV. Keefektivan lainnya yaitu 

terhadap virus TMV (Tobacco mosaic virus) dan PVY (Potato virus Y). Mekanisme 

fisiologi infeksi virus pada tanaman adalah terjadinya kompetisi penggunaan metabolit 

tanaman seperti asam nukleat dan asam amino yang berdampak pada berkurangnya 

ketersediaan metabolit yang diperlukan untuk keperluan pertumbuhnan vegetatif dan 
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generatif tanaman inang. Selain itu CARNA-5 juga mampu memproteksi tanaman tomat 

dari superinfeksi strain ganas CMV-G. Superinfeksi adalah infeksi virus pada tanaman 

yang sudah terinfeksi oleh virus lain. Umumnya ketahanan yang ditimbulkan tersebut 

melalui mekanisme interferon yang terjadi akibat penghambatan translokasi virus dalam 

sel tanaman akibat reaksi tanaman terhadap virus. Namun, senyawa spesifik yang 

dihasilkan tanaman dalam menghambat infeksi virus sampai saat ini belum diketahui 

(Akin, dkk., 2012). 

Pestisida Nabati 

Pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan dasarnya berasal dari metabolit 

sekunder tumbuhan. Sistem kerjanya akan membunuh hama waktu itu juga ketika 

diaplikasikan dan setelah itu residunya segera terurai (biodegradable) di alam (Syakir, 

2012). Banyak jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai pestisida nabati misalnya, 

Melia azedarach (mindi). Bahan aktif yang terkandung dalam mindi antara lain: 

glikosida flovoroid, azedirachtin, alkaloid, dan aglikom queresetin. Bahan aktif tersebut 

bertindak sebagai stomach poisoning atau racun perut yang apabila masuk ke dalam 

tubuh larva sistem pencernaannya akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan daya 

makan larva terhambat (antifedant). Fungsi lainnya yaitu mempengaruhi sistem saraf 

dengan menghambat enzim kolinesterase yang berakibat terjadi gangguan transmisi 

rangsangan yang menyebabkan menurunnya koordinasi otot, konvuli, dan kematian 

bagi larva yang baru berkembang menjadi serangga dewasa (Sinaga, 2009). 

Adapun pada tanaman mahoni (Swietenia mahagoni Jacq.) mengandung 

senyawa flavonoid dan saponin yang berfungsi sebagai larvasida. Senyawa tersebut 

mampu menghambat pertumbuhan larva, terutama tiga hormon dalam serangga, yaitu 

hormon otak (brain hormone), hormon edikson, dan hormon pertumbuhan (juvenile 

hormone). Selain itu, buah mahoni juga mengandung senyawa yang mirip BHC (Butane 

Hexane Chlor) atau nama barunya HCH (Hexa Chlorosiclo Hexana), yang merupakan 

insektisida organoklorid yang bersifat racun perut dan racun pernafasan (Sinaga, 2009).  
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Indikator Keharmonisan Ekosistem 

Ekosistem dikatakan harmonis, setidaknya memiliki indikator sebagai berikut: 

Terjaganya keseimbangan ekosistem 

Ekosistem merupakan suatu kesatuan tatanan yang terbentuk oleh adanya 

hubungan timbal balik antara unsur biotik dengan unsur abiotik pada suatu wilayah. 

Unsur biotik ekosistem antara lain: manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. 

Sedangkan unsur abiotik meliputi: tanah, suhu, kelembaban, iklim, dan lainnya. 

Hubungan keduanya berlangsung secara seimbang dan dinamis, sehingga tercipta 

kondisi yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Apabila salah satu dari unsur ada 

yang hilang, maka akan terjadi kerusakan ekosistem (Fitrah, 2015). 

Kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya 

penggunaan pestisida sintetik yang berlebihan. Oleh karena pestisida sintetik sifatnya 

tidak dapat terurai di alam, maka keberadaanya akan terakumulasi di dalam tubuh 

makhluk hidup melalui proses rantai makanan. Makhluk hidup yang tingkatan trofiknya 

lebih tinggi secara otomatis akan mengandung akumulasi zat kimia tersebut dalam 

proporsi yang lebih besar. Apabila hewan atau tumbuhan tersebut dikonsumsi oleh 

manusia, maka akan terakumulasi dan masuk ke dalam tubuh. Hal ini tentu akan 

membahayakan kesehatan.  

Oleh karena itu, sebagai upaya mengatasi kerusakan lingkungan perlu strategi 

dan metode yang tepat. Misalnya, meminimalisir penggunaan pestisida kimia dengan 

beralih kepada cara-cara hayati seperti meningkatkan ketersediaan musuh alami yang 

ada di alam. Cara ini merupakan bagian dari bentuk mengembalikan pada alam (back to 

nature) dan tanggap terhadap semua bentuk kehidupan (tanaman, hewan, dan manusia). 

Tentu hal ini akan bermanfaat bagi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang 

mendukung makhluk hidup untuk tinggal.  

Minimnya pencemaran yang terjadi 

Pencemaran dapat terjadi di tanah, udara, suara, maupun air. Pencemaran tanah 

maupun air, misalnya dalam penggunaan insektisida kimia pupuk nitrogen dan fosfat 

dalam pertanian. Secara nyata, pupuk ini dapat menghasilkan produksi tanaman yang 

menguntungkan petani. Namun di lain sisi, nitrat dan fosfat dapat mencemari sungai, 

danau, dan lautan. Meskipun sebetulnya sumber nitrat bukanlah dari pupuk pertanian 

saja, melainkan ketika kerjadi hujan, kilat, dan petir, di udara akan terbentuk amoniak 



Yuningsih – Bioinsektisida sebagai upaya Re-Harmonism Ekosistem 

 
528 

dan nitrogen akan terbawa air hujan menuju permukaan tanah. Selain itu, pupuk 

anorganik lain yang berasal dari fosfat mengandung logam berat yang dapat mematikan 

biota air (Fitrah, 2015). 

Lingkungan yang mendukung kesehatan 

Lingkungan yang lestari mendukung kesehatan makhluk hidup, terutama 

manusia. Sesuai dengan WHO (2005), bahwa ekosistem merupakan sistem pendukung 

planet bumi ini yang sangat penting bagi kesehatan manusia dan sangat diperlukan 

untuk kesejahteraan umat manusia dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan dan 

Lingkungan yang Sehat. Oleh karena itu, untuk mendukung lingkungan yang sehat tentu 

harus mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang mendukung kesehatan. Misalnya, 

mengkonsumsi sayuran yang menggunakan pupuk organik, mengkosumsi ayam yang 

menyehatkan dan bebas dari zat kimia, berperilaku yang ramah lingkungan seperti tidak 

membuang sampah di sembarang tempat, mengubur barang bekas, membudayakan 

hidup bersih dan rapi, menggunakan pestisida organik atau bioinsektisida, 

memanfaatkan bahan alami untuk mengusir nyamuk dan serangga, meminimalisir 

penggunaan pestisida kimia dalam pertanian, dan perilaku lain yang mendukung 

kesehatan lingkungan. 

Faktanya, di Indonesia pestisida kimia yang beredar meningkat 31,92% setiap 

tahunnya. Sementara jenis pestisida biologis dan pestisida nabati yang didaftarkan dan 

diizinkan kurang dari 5% dari jumlah formulasi pestisida yang diizinkan (Hasyim dkk, 

2015). Oleh karena itu, wajar jika terdapat klaim dari negara lain terhadap produk 

ekspor pertanian Indonesia. Hal ini karena dalam penggunaan pestisida menimbulkan 

residu melebihi batas maksimum (BMR). Seperti yang dituliskan Hasyim dkk (2015), 

bahwa sayuran produksi petani Sumatera Utara ditolak pasar Singapura, karena 

mengandung residu pestisida yang melebihi BMR yang berlaku di negara tersebut. 

Paprika pernah ditolak memasuki Taiwan, karena dikhawatirkan mengandung hama 

lalat buah. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian besar bagi negara, eksportir 

maupun petani. 

Sementara di negara maju, mereka sudah banyak yang menerapkan konsep CPV 

(Costumer value perception). CPV merupakan konsep dimana konsumen sangat teliti 

dan lebih memprioritaskan kesehatannya ketimbang sekedar harga produk yang akan 

dikonsumsi (Hasyim dkk, 2015). Kemananan suatu produk dari zat-zat yang 
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membahayakan tubuh, bebas residu, sedikit atau bebas zat aditif, serta indikator lainnya 

sangat diprioritaskan oleh mereka. 

Biodiversitas yang lestari 

Sebenarnya, istilah hama hanya dipandang dari sudut pandang manusia yang 

merasa dirugikan atas hasil kerja kerasnya yang dimakan dan dirusak anggota 

ekosistem. Padahal, hama juga turut berkontribusi dalam kelimpahan biodiversitas. 

Keberadaanya merupakan reservoir alami sebagai habitat tempat tinggalnya. Sama 

halnya dengan manusia, hama juga merupakan makhluk hidup yang membutuhkan 

makan untuk bertahan hidup, membutuhkan kemampuan beradaptasi untuk bertahan 

terhadap serangan dan bencana, serta bereproduksi untuk dapat mempertahankan 

keturunannya. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengendaliannya perlu menggunakan 

etika lingkungan dan cara-cara yang tepat dengan tetap menjaga kelestariannya. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepada konsep alami di alam. 

Berbagai makhluk hidup yang disebut hama misalnya, beranekaragaam jenis 

invertebrata seperti insekta, arthropoda, bahkan vertebrata. Populasi makhluk hidup 

tersebut sebetulnya merupakan bagian dari tatanan suatu ekosistem yang membentuk 

keanekaragaman hayati. Sementara kemelimpahan keanekaragaman hayati ini sebagai 

bagian dari kekayaan alam yang dimiliki suatu bangsa yang mana kadang kala orang 

akan mencari untuk dinikmati keindahannya. Maka tidak jarang jika kebanyakan orang 

menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke kebun binatang, ke taman Nasional, 

serta tempat-tempat penangkaran flora dan fauna yang lain. Hal ini mereka lakukan 

dalam rangka menikmati keindahan alam, serta sebagai bukti adanya minat masyarakat 

untuk mengamati spesies dan komunitas yang khas dan menarik. Seperti yang dikatakan 

Wilson dalam (Indrawan, dkk, 2007), bahwa manusia mempunyai kecenderungan 

genetik yang disebut biofilia, untuk menyukai keanekaragaman hayati. Selain itu, 

banyak pula yang telah mengakui nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati. 

Keanekaragaman hayati yang melimpah tersebut bisa saja punah oleh berbagai 

sebab, baik secara alami maupun karena aktivitas manusia. Seperti yang dikatakan 

Indrawan, dkk, (2007), bahwa di satu sisi, kepunahan spesies dan populasi merupakan 

hasil proses alamiah sehingga merupakan peristiwa yang wajar. Hilangnya populasi 

suatu spesies dari suatu lokasi biasanya diimbangi dengan pembentukan suatu populasi 

baru melalui penyebaran. Namun, aktivitas manusia mengakibatkan tingkat kepunahan 
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bertambah seratus kali lipat. Kepunahan akibat kegiatan manusia ini tidak diiringi 

dengan peningkatan populasi ataupun spesies baru. Dengan demikian, kompleksitas 

ekologi yang terjadi di dalam komunitas alaminya akan hilang tanpa adanya pelestarian 

terhadap habitat alaminya. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan melalui 

pendekatan adaptasi evolusi. Adaptasi evolusi merupakan proses mengarah pada 

pembentukan spesies baru dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Oleh karen aitu 

populasi harus dibiarkan, bahkan didukung agar melanjutkan perkembangannya di 

alam. Demikian halnya, proses-proses buatan manusia yang membatasi atau bahkan 

menghambat populasi-populasi untuk berkembang sebaiknya dihindari. 

Hidup yang beretika lingkungan 

Untuk tercipta ekosistem yang seimbang dan harmonis, maka setiap orang perlu 

menerapkan etika lingkungan. Hal ini mengingat bahwa setiap spesies memiliki hak 

untuk hidup, maka dengan tidak mempedulikan seberapa pentingnya dia bagi manusia, 

seberapa banyak jumlahnya, seberapa tingginya nilai ekonominya, seberapa besar 

ukurannya, keberlanjutan hidup setiap spesies harus dijamin. Seperti pendapat 

Indrawan, dkk (2007), bahwa setiap spesies memiliki nilai intrinsik yang tanpa harus 

berhubungan dengan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, maka manusia sangat penting 

untuk bergerak melampaui pandangan-pandangan antroposentrik yang hanya 

mempedulikan pada kepentingan manusia belaka. Oleh karena itu, agar manusia dapat 

menjadi bagian dari komunitas makhluk hidup yang lebih besar, maka manusia perlu 

menghargai semua spesies dan hak hidup mereka. 

Spesies bukanlah manusia yang memang sering kali tidak memiliki moralitas 

hak-kewajiban, bahkan kesadaran. Maka pendukung etika lingkungan akan 

berargumentasi bahwa spesies memiliki keinginan untuk hidup, yang ditunjukkan 

dengan upaya-upaya berkembang biak dan melangsungkan adaptasi evolusi terhadap 

perubahan lingkungan. Kepunahan dini dari suatu spesies akibat ulah manusia 

menghancurkan proses alami ini. Rolson menyebutnya sebagai “pembunuhan massal”, 

karena tidak hanya membunuh individu tetapi juga generasi mendatang spesies tersebut, 

serta dapat membatasi proses evolusi dan spesialisasi (Indrawan, dkk, 2007). 

Menurut Deep ecology, semua spesies memiliki nilai di dalam dan dari dirinya 

sendiri, dan manusia tidak berhak untuk mengurangi kekayaan ini. Kegiatan manusia 

saat ini telah merusak keanekaragaman hayati bumi. Dengan demikian, perlu dilakukan 
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reformasi terhadap politik, ekonomi, teknologi, dan struktur ideologi saat ini. Perubahan 

ini memerlukan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Memperbaiki kualitas lingkungan 

hidup, estetika, budaya, dan agama adalah lebih penting dibandingkan meningkatkan 

konsumsi materialistik. Perubahan-perubahan tersebut perlu diupayakan dan 

dilaksanakan secara proaktif, termasuk melalui kegiatan politik. Lebih lanjut, perlu 

diwujudkan komitmen untuk melakukan perubahan gaya hidup perorangan (Indrawan, 

dkk, 2007). 

Kesimpulan 

Berdasarkan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Penggunaan 

insektisida kimia yang berlangsung terus menerus memiliki dampak yang berbahaya 

bagi kesehatan, lingkungan, maupun organisme lain; 2) Pemanfaatan jasat hayati yang 

direkomendasikan perlu diterapkan dalam rangka membentuk ekosistem yang harmonis. 

Ekosistem yang harmonis memiliki indikator: a) terjaganya keseimbangan 

lingkungan, b) minimnya pencemaran yang terjadi, c) lingkungan yang mendukung 

kesehatan, d) Biodiversitas yang lestari, dan e) hidup yang beretika lingkungan. 
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