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Kuliah Biologi Minggu 14

Kenaekaragaman

hayati adalah bukti

interaksi antar

faktor biotik dan

abiotik yang terjada

dengan baik. 

Semakin tinggi

keragaman berarti

lingkungan makin

terjaga
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Mengapa Keragaman hayati

penting?

 Keragaman hayati

mendukung

pengembangan

pariwisata dan

kehidupan di dunia

We Live in a most Fantastic Place !

 Keanekaragaman hayati mengacu pada jumlah 
dan variasi bentuk kehidupan yang ditemukan di 
wilayah geografis tertentu.

 Ini termasuk berbagai tanaman, hewan dan 
mikroorganisme, gen yang dikandungnya, dan 
ekosistem yang mereka bentuk. 

 Kekayaan hidup ini adalah produk sejarah 
evolusioner sepanjang ratusan juta tahun. 
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Mengapa keragaman hayati penting?

 Manusia bergantung pada kesehatan, kesejahteraan 

dan kenikmatan hidup mereka pada sistem dan 

proses biologis dasar. 

 Orang-orang mendapatkan makanan dan banyak 

obat-obatan dan produk industri dari komponen 

keanekaragaman hayati liar dan domestikasi.. 

Keanekaragaman 
hayati penting bagi 
manusia karena 
kita bergantung 
pada spesies lain 
dan ekosistem 
yang mereka 
ciptakan.

Keanekaragaman 
hayati menyediakan 
layanan ekosistem, 
makanan, obat-obatan 
dan produk alami, 
manfaat ekonomi dan 

keindahan alam.
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Intrinsic Value

 Keanekaragaman hayati juga memiliki 

nilai tersendiri, dan bukanlah sesuatu 

yang seharusnya dipandang sebagai 

kegunaannya bagi manusia. 

 Tanggung jawab manusia terhadap 

makhluk hidup lainnya, dan kewajiban 

kepada generasi mendatang, 

memberikan alasan kuat untuk 

konservasi.

Banyak spesies menjamin kehidupan

kita. Dengan cara

n Pemurnian air

n Fiksasi nitrogen 

n Siklus nutrien dan limbah

n Pengurangan polusi

Tanaman dan bakteri melakukan 
fotosintesis, yang menghasilkan oksigen 
yang kita hirup. Pepohonan menyerap 

karbon dioksida, gas rumah kaca utama 
yang dilepaskan oleh aktivitas manusia. 
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A. Genetic diversity 

B. Species diversity 

C. Ecosystem diversity 

3 Types of Biodiversity

Keanekaragaman genetik adalah variasi dalam 
komposisi genetik individu dalam populasi, 
komunitas atau spesies

• Berubah sebagai akibat dari banyak proses yang 
berbeda: mis. mutasi kromosom , dan isolasi fisik 
atau perilaku populasi

• Memungkinkan individu untuk beradaptasi 
dengan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, 
keragaman genetik yang tinggi meningkatkan 
kemampuan populasi dan spesies untuk 
bertahan dalam perubahan besar di lingkungan 
mereka (misalnya perubahan iklim)

A. Genetic Diversity
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• Keanekaragaman jenis adalah keragaman spesies 
(interbreeding dalam kelompok) di habitat atau 
ekosistem tertentu.

• Sekitar 1,75 juta spesies telah diketahui. Jumlah 
total diperkirakan sekitar 12,5 juta, tapi bisa jadi 
sekitar5-100 juta. Mungkin ada 10 juta spesies di
laut yang belum! (Convention on Biological 
Diversity)

• Keragaman organisme yang lebih kecil (misalnya 
fitoplankton, tumbuhan laut) kurang dikenal 
daripada organisme yang lebih besar (misalnya 
mamalia seperti lumba-lumba dan paus). 

B. Species Diversity

• Keragaman ekosistem menggambarkan variasi 

dalam semua makhluk hidup dan non-makhluk 

hidup di wilayah geografis atau ekologis tertentu. 

Ekosistem terdiri dari kombinasi unik hewan, 

tumbuhan, mikroorganisme dan karakteristik fisik 

yang menentukan lokasi.

• Ekosistem laut baru terus ditemukan. Di lautan, 

ventilasi hidrotermal, habitat yang sangat berbeda 

dengan banyak spesies endemik, ditemukan 

kurang dari 25 tahun yang lalu!

C. Ecosystem Diversity
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Mangroves

Pantai

Kolam pasang

Daerah di pantai yang 
secara bergantian 
terpapar saat air surut 
dan terendam saat air 
pasang tinggi. 

Laut Dangkal -

Habitat tropis yang terpapar

Photo: NHT

• Fungsi ekosistem adalah istilah yang terdiri dari 

proses ekologis dan evolusioner (misalnya 

jaring makanan, persaingan) dan komponen 

individual (misalnya herbivora, predator) dalam 

sistem.

• Banyak ilmuwan percaya bahwa ekosistem 

dengan variasi proses dan komponen yang 

tinggi lebih tahan terhadap perubahan daripada 

ekosistem dengan peran fungsional yang lebih 

sedikit

Fungsi Ekosistem
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• Penggantian hutan lindung menjadi hutan
tanaman industri. Banyak spesies hilang

• Lebih dari 50% kehidupan kita tergantung
dari laut, tapi kesadaran kita memeliharan
laut hampir tidak ada

• Pola makan kita telah menghilangkan
banyak spesies tanaman karena dianggap
tidak penting.

• Polusi telah mengganggu keseimbangan
ekosistem

Kenyataan kini dalam Keragaman
hayati

Mengapa keragaman hayati penting?

• Iklim – siklus biogeokimia dikendalikan oleh
organisme hidup. Tanaman dan binatang akan
mengontrol karbon dioksida di alam. Kekurangan
tanaman dapat mengakibatkan perubahan iklim

• Pengetahuan – pemahaman tentang ekosistem akan
mampu mempertahankan keragaman hayati untuk
kelestarian alam.

• Budaya – pelestarian budaya yg ramah lingkungan.

• Ekonomi (menjadikan wisata alam sebagai upaya
memelihara lingkungan)
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Tingkat kepunahan

• Kepunahan biasanya berkembang pada apa yang oleh ilmuwan 

disebut tingkat alami. saat ini temponya jauh lebih cepat. 

• Banyak ilmuwan percaya ini adalah gelombang besar 

kepunahan massal yang akan mempengaruhi kehidupan di 

Bumi. 

• Jumlah manusia meningkat dua kali lipat dalam setengah abad

ini, dan ini artinya mendesak ruang bagipopulasi spesies lain. 

n Kita mengambil ruang hidup mereka untuk mencukupi

pangan kita

n Kita mengeksploitasi spesies tertentu untuk kebutuhan kita

dan menghilangkan spesies lain untuk tempat hidup kita. 

•

Bagaimana mencegah kerusakan
keragaman hayati?

•Penelitian

•Peraturan

•Edukasi

•Pelibatan

masyarakat

•Koordinasi
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Keragaman hayati sangat tergantung

bagaimana kita menjadi pemimpin yang 

diserahi Allah menjaga alam


