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Para ahli telah memiliki nama untuk masa yang menandai degradasi lingkungan yang disertai 
peningkatan suhu bumi akibat kegiatan manusia di atas permukaan bumi: Anthropocene. COVID-19 di 
sisi lain adalah pandemi yang hanya mungkin terjadi pada masa Anthropocene, di mana urbanisasi yang 
sering disebut sebagai buah baik dari Anthropocene sedang meningkat dan menyebabkan seluruh 
penghuni bumi terhubung. Jika terjadi sebelum masa Anthropocene, COVID-19 paling hanya akan 
menjadi epidemi seperti Ebola di Afrika yang luput dari pandangan sebagian penghuni bumi. 

Saya tidak ingin menempatkan COVID-19 seperti Thanos, sosok antagonis di film Avangers yang 
berusaha melenyapkan setengah penghuni bumi untuk menjaga lingkungan hidup. Meskipun saya 
tidak memungkiri fakta bahwa COVID-19 telah membawa langit biru ke Jakarta. Laporan kualitas 
udara oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menunjukkan penurunan konsentrasi pencemaran PM 
2,5 sebanyak 34,99 persen sampai 54,95 persen di lima titik pemantauan kualitas udara di Jakarta 
selama 13 April 2020 sampai 17 April 2020. Kurun waktu ini bertepatan dengan minggu pertama 
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kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan setelah melewati empat minggu kebijakan 
Work From Home (WFH).1 Fakta ini membuat sebagian orang berkata ini adalah sebuah plot twist saat 
kita memerangi COVID-19 sebagai virus bagi manusia ternyata COVID-19 adalah sebuah anti-virus 
bagi bumi dan kita (manusia) adalah virus yang sebenarnya. 

 

Gambar 1. Perbandingan Konsentrasi PM 2,5 normal (sebelum WFH & PSBB) dan 
saat WFH dan PSBB 

 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 

 

Kembalinya udara bersih di Jakarta, air jernih di Venesia2, ataupun binatang liar di jalanan kota yang 
sedang lockdown3, hanyalah sebagian kecil dari seluruh hubungan yang terbentuk antara COVID-19 
dan lingkungan hidup. Faktanya, 60 persen dari wabah yang terjadi di bumi disebabkan oleh virus 
ataupun patogen yang hidup di hewan liar yang akhirnya menyerang manusia4 (zoonosis). Sebut saja 
AIDS, Ebola, Flu Burung dan banyak lagi. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa deforestasi 
(pembukaan hutan) merupakan salah satu peristiwa penting dalam wabah yang terjadi di dunia. 
Deforestasi menyebabkan terbukanya kontak antara pemukiman manusia dan alam liar yang 
menyebabkan zoonosis.  

Lebih jauh lagi, perpaduan antara deforestasi dengan urbanisasi membawa zoonosis ke level selanjutnya. 
Deforestasi pada wilayah peri-urban (pinggiran kota) membawa masalah ini masuk ke sistem perkotaan, 
sehingga saat terjadi wabah, wabah itu masuk ke kota. Pada masa Anthropocene tidak ada kota di dunia 
yang tidak terhubung dengan kota lain. Maka saat wabah masuk ke kota, artinya ia punya potensi 

 
1 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2020, “Laporan Kualitas Udara Jakarta”, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/data-tahun-
2020/ 
 
2 Ramadhian, N., Cahya, K. D., 2020, “Akibat Lockdown, Kanal Air di Venesia Terlihat Jernih”, 
https://travel.kompas.com/read/2020/04/05/121634127/akibat-lockdown-kanal-air-di-venesia-terlihat-jernih?page=all 
 
3 Lahitani, Sulung, 2020, “8 Potret Hewan Hewan Liar Menyerbu Kota Selama Karantina Virus Corona, 
https://www.liputan6.com/citizen6/read/4206131/8-potret-hewan-hewan-liar-menyerbu-kota-selama-karantina-virus-corona#  
 
4 WHO, 2015, “zoonotic disease: emerging public health threats in the Region”, http://www.emro.who.int/about-
who/rc61/zoonotic-diseases.html 
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menyebar ke seluruh dunia. Hal inilah yang terjadi pada pandemi COVID-19 yang sekarang kita alami, 
sebuah kejadian transmisi yang hingga kini dipercaya awalnya terjadi di Tiongkok, sudah tersebar ke 
seluruh dunia. 

Perdagangan Satwa Liar dan Zoonosis 

COVID-19 sama seperti zoonosis lainnya berasal dari hewan liar yang akhirnya mentransmisikan virus 
ini ke manusia. Konsumsi binatang liar atau hewan eksotik umum terjadi pada masyarakat adat ataupun 
masyarakat pedesaan. Hal ini mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan protein dan menjadi bagian 
dari ketahanan pangan desa, atau bahkan masuk dalam budaya desa.  

Data menunjukkan bahwa pada 2012, 29,6 persen warga perkotaan di Tiongkok terbiasa mengonsumsi 
hewan liar.5 Meski begitu, transmisi virus ini ke manusia bukan hanya dengan cara memakan daging 
hewan liar. Namun juga karena penanganan daging hewan tersebut di pasar. Oleh karena itu, isunya 
ada pada higienitas daging dan food safety di pasar daging hewan liar. Indonesia sendiri memiliki pasar 
hewan liar yang terkenal di Tomohon, 60 km dari Kota Manado, bernama Pasar Beriman.6 

Sementara, di Tiongkok hewan liar selain untuk dimakan juga diperdagangkan untuk bahan baku obat 
dan hewan peliharaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, di Tiongkok mereka melakukan domestifikasi 
hewan liar, dalam kata lain mereka berternak hewan liar7. Terkait COVID-19, ada beberapa ahli 
mencurigai peternakan hewan liar yang menjadi sumber transmisi virus. Namun, sama seperti isu food 
safety pada penanganan daging hewan liar, isu peternakan hewan liar ini memiliki kelemahan yang sama, 
yaitu tidak ada regulasi yang mampu mengaturnya. Karena perdagangan hewan liar itu ilegal. Meski 
begitu perdagangan hewan liar membawa keuntungan yang tidak sedikit. Tercatat nilainya bisa 
mencapai 13 triliun rupiah8. 

Sebagian ahli muncul dengan ide untuk melegalisasi perdagangan hewan liar ini, dengan pemetaan 
aktor dan regulasi yang sangat ketat. Logikanya adalah bahwa para pemasok hewan liar pasti ingin 
hewan liar ini lestari. Karena jika hewan liar itu punah, bisnis mereka pun merugi. Satu-satunya yang 
akan merugi dengan proses legalisasi adalah para konsumen. Terlebih mereka yang merupakan 
komunitas adat atau komunitas pedesaan, karena mereka tidak akan bisa lagi sembarangan 
mengonsumsi hewan liar. 

Deforestasi dan Zoonosis 

Sebuah adegan terakhir film Contagion sudah menyiratkan hal ini. Terlihat penebangan hutan akhirnya 
membawa kelelawar ke sebuah peternakan babi. Bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Telaah 
rinci atas epidemi Ebola di Afrika pada 2013-2015 menemukan bahwa hal itu terkait dengan 
deforestasi yang dimulai dari 2004 – 2014. Fragmentasi hutan terbukti dapat berujung pada zoonosis.9 

 
5 Zhang, L., Yin F., 2014, “Wildlife consumption and conservation awareness in China: a long way to go”, Springer Science, 
https://www.researchgate.net/publication/271630252_Wildlife_consumption_and_conservation_awareness_in_China_A_long_way_
to_go/link/54fc6a0f0cf20700c5e96aac/download 
6 Tribun Tomohon, 2020, “Kondisi Pasar Beriman Tomohon Sepi, Pasokan Komoditi Daging Kalelawar Dikurangi”, 
https://manado.tribunnews.com/2020/03/13/kondisi-pasar-beriman-tomohon-sepi-pasokan-komoditi-daging-kelelawar-dikurangi 
7 Arranz, A., Huang H., 2020, “China’s wildlife trade”, South China Morning Post, 
https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3064927/wildlife-ban/index.html 
8 Darmawan, L., 2019, “Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp. 13 Triliun, Apa yang Bisa Diupayakan?”, Mongabay, 
https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/ 
9 Rulli, M. C., Santini, M., Hayman, D. T. S., D’Odorico, P., 2017, “The nexus between forest fragmentation in Africa and Ebola virus 
disease outbreak”, Nature, https://www.nature.com/articles/srep41613 
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Di Indonesia deforestasi yang terjadi pada hutan Mangrove di Jakarta pernah menyebabkan wabah 
malaria pada tahun 1919.10  

Terdapat juga temuan mengejutkan bahwa masyarakat adat yang tinggal pada relung ekologi hutan 
mengembangkan imunitas terhadap beberapa penyakit zoonotik, hal ini terjadi pada beberapa 
penduduk Peruvian di Amazon.11 Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat sudah akrab dengan 
penyakit zoonotik tertentu di wilayahnya. Sehingga mereka mengembangkan imunitas terhadap hal 
itu, yang terjadi dalam waktu bertahun-tahun dan beberapa generasi. Masalah muncul saat deforestasi 
membuka ekosistem ini dan menghubungkannya dengan wilayah lain dengan pembangunan. Sebuah 
penyakit zoonotik yang tadinya terkurung dalam ekosistem hutan, akhirnya terlepas ke ekosistem yang 
lebih luas. Dalam hal ini sistem buffering atau konsep wilayah penyangga hutan dalam perencanaan 
wilayah atau tata ruang akan menjadi kunci. Agar ekosistem hutan tidak bersentuhan langsung dengan 
ekosistem pedesaan ataupun perkotaan. 

Migrasi, Urbanisasi dan Zoonosis 

Urbanisasi menjadi proses kompleks yang dahulu dianggap jahat oleh para ahli. Namun saat ini 
dijadikan salah satu cara untuk menyelamatkan kehidupan, beberapa negara yang sedang mengalami 
bonus demografi seperti Indonesia bergantung pada urbanisasi untuk keluar dari middle income trap12,  
meniru apa yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh Tiongkok.13 Namun apa pun sifatnya, kita harus 
mengakui bahwa dunia kita sedang mengalami urbanisasi secara global. Wuhan adalah sebuah kota 
baru di Tiongkok. Wuhan juga tergolong kota metropolitan dengan penduduk 11 juta (setara dengan 
Jakarta 10 juta), dan sama seperti kota lain di dunia saat ini, ia terhubung dengan semua kota di dunia. 

Urbanisasi melibatkan migrasi penduduk dari desa ke kota. Proses migrasi ini sering kali melibatkan 
pembukaan lahan liar (deforestasi) di wilayah peri-urbanb. Beberapa dilakukan oleh masyarakat yang 
lalu menggunakan keuntungannya untuk migrasi.14 Para penduduk desa yang bermigrasi ke kota 
umumnya tinggal di wilayah-wilayah padat, kampung kota, dengan membawa seluruh budaya pedesaan 
bersama mereka. Seperti pola makan dan binatang peliharaan. Tidak jarang hal inilah yang 
menyebabkan penyakit zoonotik masuk ke sistem perkotaan.15  

Para ahli sampai saat ini masih belum tahu pasti di mana dan kapan serta oleh binatang apa transmisi 
COVID-19 pertama kali terjadi. Apakah betul terjadi di suatu ekosistem di dekat kota Wuhan, di mana 
kelelawar mentransmisikan ini ke trenggiling dan akhirnya mentransmisikan ini ke manusia.16  

  

 
10 Sudomo, M., 1994, “Perusakan Hutan Mangrove Dan Penularan Malaria”, Media Litbangkes Vol. IV No. 04/1994, 
https://media.neliti.com/media/publications/155962-ID-perusakan-hutan-mangrove-dan-penularan-m.pdf 
11 Clark, E. H., et al, 2012, “Plasmodium falciparum Malaria in the Peruvian Amazon, a Region of Low Transmission, Is Associated with 
Immunologic Memory”, American Society on Microbiology, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3318420/  
12 Novalius, Feby, 2018, “Sri Mulyani Ungkap 4 Syarat untuk Indonesia Keluar dari Middle Income Trap”, Okezone, 
https://economy.okezone.com/read/2018/02/03/20/1854203/sri-mulyani-ungkap-4-syarat-untuk-indonesia-keluar-dari-middle-
income-trap 
13 Bei, X., Shi, P., Liu, Y., 2014, “Realizing China’s urban dream”, Nature, https://www.nature.com/news/society-realizing-china-s-
urban-dream-1.15151 
14 Dom, M. G., Koestoer R. H., 2012, “Penduduk Miskin dan Lahan Kritis di Kalimantan Selatan”, Jurnal Kajian Pengembangan 
Perkotaan Universitas Indonesia. 
15 Urdaneta-Morales, Sergio, 2014, “Chagas disease: an emergent urban zoonosis. The Caracas Valley (Venezuela) as an 
epidemiological model”, Frontiers in Public Health, 
https://www.researchgate.net/publication/269768017_Chagas'_Disease_An_Emergent_Urban_Zoonosis_The_Caracas_Valley_Ven
ezuela_as_an_Epidemiological_Model/link/58b446eb45851503bea01ed5/download   
16 Jin, Xi, et al, 2020, “Virus strain of a mild COVID-19 patient in Hangzhou represents a new trend in SARS-CoV-2 evolution relate 
to Furin cleavage site”, https://doi.org/10.1101/2020.03.10.20033944 
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Penanganan Krisis COVID-19 dan Anthropocene  

Salah satu  yang juga akan menjadi hubungan erat antara COVID-19 dan Anthropocene adalah 
bagaimana dunia merespons terhadap hal ini. Kita melihat bahwa dalam merespons COVID-19, 
negara-negara dunia mulai percaya pada penelitian dan kebijakan yang diambil berdasarkan ilmu 
pengetahuan. Juga bagaimana dunia tidak menganggap remeh nyawa manusia saat dipertentangkan 
dengan sektor ekonomi. Jumlah kematian akibat COVID-19 bisa ditekan dengan sedikit 
mengorbankan keuntungan ekonomi. Respons yang kita lihat ini sama dengan yang akan membawa 
manusia keluar dari krisis lingkungan hidup ataupun krisis perubahan iklim. 

Sayangnya, terdapat satu perbedaan mendasar dari krisis COVID-19 adalah dampaknya yang langsung, 
jangka waktu orang tertular dan meninggal terjadi dalam hitungan hari. Sementara, dampak perubahan 
iklim ataupun kerusakan lingkungan hidup dampaknya tidak langsung dan berjalan dalam waktu yang 
lebih lambat. Namun jika kita membandingkan pola grafik kematian akibat COVID-19 dan kerusakan 
lingkungan hidup, kita akan menemui pola grafik yang sama, exponential growth. Dan sama seperti 
COVID-19 yang akan mengubah cara hidup manusia secara drastis, Anthropocene juga akan mengubah 
gaya hidup kita secara drastis dan bersifat irreversible, kehidupan kita ke depan tidak akan pernah sama 
lagi. 

Maka, COVID-19, adalah suatu penyakit zoonotik yang membunyikan tanda bahaya bagi umat 
manusia. Bahwa kita tidak bisa lagi mengabaikan perdagangan satwa liar dan deforestasi meskipun itu 
terjadi di belahan dunia lainnya. Kita harus menjaga keseimbangan antara Profit, People dan Planet di 
seluruh muka bumi tanpa kecuali. Semua daerah di dunia terhubung, maka kita harus bertindak sebagai 
satu tubuh. Persis seperti saat ini, kita berbagi pengalaman sakit dan berjuang memerangi COVID-19 
bersama dengan seluruh penghuni bumi. COVID-19 menunjukkan kesatuan kita. Bumi adalah rumah 
semua makhluk hidup, kelestarian mereka adalah bagian dari keberlanjutan kita.
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