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ABSTRAK

Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan yang terbesar dan terkaya di
dunia, akan tetapi keberpihakan pemerintah terhadap sumberdaya masih
relatif kurang.   Belum berhasilnya pengelolaan keanekaragaman hayati selama
ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap nilai, rendahnya
koordinasi, lemahnya pendekatan metode dan strategi, hanya berfokus pada
pengelolaan daerah konservasi, kurangnya konsistensi dan lemahnya
penegakan hukum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan.  Oleh Karena itu, perlu pembagian wewenang dan kejelasan
jurisdiksi, perlu penyiapan pemantauan dan ketegasan penegakan hukum,
penyiapan SDM yang memadai, serta perlunya pelibatan semua pemangku
kepentingan dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.

Kata Kunci: keanekaragaman haya , pengelolaan, pembagian wewenang dan
tanggung jawab, penegakan hukum, komitmen pengelolaan

ABSTRACT

Indonesia's biodiversity is the largest and richest in the world, but the
government's partiality towards resources is still relatively lacking. The
unsuccessful management of biodiversity has been caused by a lack of
understanding of values, low coordination, weak methods and strategy
approaches, only focusing on conservation area management, lack of
consistency and weak law enforcement, and lack of community involvement in
management. Therefore, the need for authority sharing and clarity of
jurisdiction, the need for preparation of monitoring and firmness of law
enforcement, adequate preparation of human resources, and the need to
involve all stakeholders in efforts to manage biodiversity.

Keywords: biodiversity, management, responsible and obliga on sharing, law
enforcement, management commitment
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PENDAHULUAN

Indonesia terletak di daerah ekuator dengan
luas daratan mencapai 2 juta kilometer persegi
dan luas lautan j6 juta kilometer persegi
memanjang sejauh 6.000 km dari benua Asia
hingga relung Pasifik dan merupakan negara
kepulauan dengan penduduk yang terpadat
serta keanekaragaman hayati yang tertinggi di
dunia. Dengan keanekaragaman hayati yang
tinggi, Indonesia dikenal sebagai daerah “mega
biodiversity” yang mana banyak spesies
didalamnya endemik.

Secara umum, sumberdaya alam yang terdapat
di bentangan wilayah Indonesia terdiri atas
sumberdaya dapat pulih (renewable
resources), sumberdaya tidak dapat pulih
(non-renewable resources), dan jasa-jasa
lingkungan. Sumberdaya alam dapat pulih
terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, hewan,
ikan, udang, dan lain sebagainya. Sumberdaya
alam tidak dapat pulih meliputi air, tanah,
mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi
dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa
lingkungan adalah pariwisata dan rekreasi,
transportasi, pendidikan dan penelitian,
pertahanan dan keamanan, serta konservasi
alam..

Saat ini telah terjadi beragam degradasi
ekosistem, baik ditimbulkan oleh kegiatan
manusia  maupun perubahan kondisi alam,
menyebabkan hilangnya sebagian aset
nasional, yaitu terjadinya penurunan
keanekaragaman hayati yang berasosiasi
secara langsung dan tidak langsung dari
ekosistem tersebut.  Berkurangnya
produktivitas ekosistem teresterial maupun
pesisir dan laut semakin memperburuk posisi
masyarakat yang hidupnya sangat tergantung
pada sumberdaya alam tersebut.

Pemerintah telah lama menyadari dan telah
menaruh perhatian terhadap kondisi tersebut.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya
penelitian dan program pengelolaan
keanekaragaman hayati dari tahun ke tahun.
Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut
belum mampu mencegah atau bahkan
mengurangi laju penurunan keanekaragaman

hayati yang semakin lama semakin tidak
terkendali.  Salah satu faktornya adalah
penegakan hukum terhadap berbagai
peraturan yang ada tidak pernah dilakukan
secara konsisten dan terus menerus.  Hal
tersebut diperburuk lagi oleh ketidakjelasan
wewenang dan tanggungjawab dari berbagai
instansi pemerintah terhadap pengelolaan
keanekaragaman hayati.

Makalah ini mencoba untuk mengidentifikasi
segenap undang-undang yang terkait dengan
pengelolaan keanekaragaman hayati di
Indonesia.  Selanjutnya memberikan gambaran
substansinya terhadap pengelolaan
keanekaragaman hayati, dan pada akhir
memberikan rekomendasi langkah-langkah
strategis yang harus dilakukan.

SUBSTANSI PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TERKAIT DI INDONESIA

Pengelolaan keanekaragaman hayati di
Indonesia dilindungi secara hukum menurut
undang-undang terkait. Terdapat sekitar 10
materi undang-undang yang terkait dengan
pengelolaan keanekaragaman hayati di
Indonesia, diantaranya: (i) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya; (ii) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversity
(Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati); (iii)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; (iv) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2006 tentang Pengesahan International Treaty
on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya
Genetik Tanaman untuk Pangan dan
Pertanian); (v) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman; (vi) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang; (vii) Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil; (viii) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan jo Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Terhadap UU No.31/2004 Tentang
Perikanan; (ix) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah
menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana diganti dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2015 dan diganti kembali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
dan (x) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

a. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan : (i)
perlindungan sistem penyangga kehidupan; (ii)
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa beserta ekosistemnya; serta (iii)
pemanfaatan secara lestari sumber daya alami
hayati dan ekosistemnya.  Sistem penyangga
kehidupan merupakan satu proses alami dari
berbagai unsur hayati dan nonhayati yang
menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.
Perlindungan sistem penyangga kehidupan
ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis
yang menunjang kelangsungan kehidupan
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan
keanekaragaman hayati, Pemerintah
menetapkan : (i) wilayah tertentu sebagai
wilayah perlindungan sistem penyangga
kehidupan; (ii) pola dasar pembinaan wilayah
perlindungan sistem penyangga kehidupan;
dan (iii) pengaturan cara pemanfaatan wilayah
perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Wilayah sistem penyangga kehidupan yang
mengalami kerusakan secara alami dan/atau

oleh karena peinanfaatannya serta oleh sebab-
sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi
secara berencana dan berkesinambungan.

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan
melalui kegiatan : pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya dan pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa.  Pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga
keutuhan kawasan suaka alam agar tetap
dalam keadaan asli.  Pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam
dan di luar kawasan suaka alam.  Pengawetan
jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan
suaka alam dilakukan dengan membiarkan
agar populasi semua jenis tumbuhan dan
satwa tetap seimbang menurut proses alami di
habitatnya.  Pengawetan jenis tumbuhan dan
satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan
dengan menjaga dan mengembangbiakkan
jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari
bahaya kepunahan.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya berkaitan erat
dengan tercapainya tiga sasaran konservasi,
yaitu : (i) menjamin terpeliharanya proses
ekologis yang menunjang sistem penyangga
kehidupan bagi kelangsungan pembangunan
dan kesejahteraan manusia (perlindungan
sistem penyangga kehidupan); (ii) menjamin
terpeliharanya keanekaragaman sumber
genetik dan tipetipe ekosistemnya sehingga
mampu menunjang pembangunan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi yang
memungkinkan pemenuhan kebutuhan
manusia yang menggunakan sumber daya
alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan
sumber plasma nutfah); serta (iii)
mengendalikan cara-cara pemanfaatan
sumber daya alam hayati sehingga terjamin
kelestariannya.  Akibat sampingan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang kurang
bijaksana, belum harmonisnya penggunaan
dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya
sasaran konservasi secara optimal, baik di
darat maupun di perairan dapat
mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik,
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polusi, dan penurunan potensi sumber daya
alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994
tentang Pengesahan United Nations
Convention on Biological Diversity
(Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di
Indonesia, berperan penting untuk
berlanjutnya proses evolusi serta
terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan
sistem kehidupan biosfer.  Keanekaragaman
hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan
genetik yang mencakup hewan, tumbuhan,
dan jasad renik (microorganism), perlu dijamin
keberadaan dan keberlanjutannya bagi
kehidupan.  Keanekaragaman hayati sedang
mengalami pengurangan dan kehilangan yang
nyata karena kegiatan tertentu manusia yang
dapat menimbulkan terganggunya
keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang
pada gilirannya akan mengganggu
berlangsungnya kehidupan manusia.  Adanya
peranan masyarakat yang berciri tradisional
seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui
pula adanya peranan penting wanita, untuk
memanfaatkan kekayaan keanekaragaman
hayati dan adanya keinginan untuk membagi
manfaat yang adil dalam penggunaan
pengetahuan tradisional tersebut melalui
inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang
berkaitan dengan konservasi keanekaragaman
hayati dan pemanfaatannya secara
berkelanjutan.

Manfaat ratifikasi bagi Indonesia berupa: (i)
penilaian dan pengakuan dari masyarakat
internasional bahwa Indonesia peduli
terhadap masalah lingkungan hidup dunia,
yang menyangkut bidang keanekaragaman
hayati, dan ikut bertanggung jawab
menyelamatkan kelangsungan hidup manusia
pada umumnya dan bangsa Indonessia pada
khususnya; (ii) penguasaan dan pengendalian
dalam mengatur akses terhadap alih teknologi,
berdasarkan asas perlakuan dan pembagian
keuntungan yang adil dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
nasional; (iii) peningkatan kemampuan

pemanfaatan dan pengembangan teknologi
yang diperlukan untuk memanfaatkan secara
lestari dan meningkatkan nilai tambah
keanekaragaman hayati Indonesia dengan
mengembangkan sumber daya genetik; (iv)
peningkatan pengetahuan yang berkenaan
dengan keanekaragaman hayati Indonesia
sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia
benar-benar menerapkan Asas Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi; (v)  jaminan
bahwa Pemerintah Indonesia dapat
menggalang kerja sama di bidang teknis ilmiah
baik antarsektor pemerintah maupun dengan
sektor swasta, di dalam dan di luar negeri,
memadukan sejauh mungkin pelestarian dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati ke
dalam rencana, program, dan kebijakan baik
secara sektoral maupun lintas sektoral; (vi)
pengembangan dan penanganan bioteknologi
sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji
coba pelepasan organism yang telah
direkayasa secara bioteknologi oleh negara-
negara lain; (vii) pengembangan sumber dana
untuk penelitian dan pengembangan
keanekaragaman hayati Indonesia; (viii)
pengembangan kerja sama internasional untuk
peningkatan kemampuan dalam konservasi
dan pemanfaatan keanekaragaman hayati,
meliputi : penetapan dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati baik in-situ maupun
ex-situ; pengembangan pola-pola insentif baik
secara sosial budaya maupun ekonomi untuk
upaya perlindungan dan pemanfaatan secara
lestari; dan pertukaran Informasi; dan (ix)
pengembangan pendidikan, pelatihan,
penyuluhan, dan peningkatan peran serta
masyarakat.

c. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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diselenggarakan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.  Semangat otonomi daerah dalam
enyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah membawa
perubahan hubungan dan kewenangan antara
Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk
di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup bertujuan: (i) melindungi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (ii)
menjamin keselamatan, kesehatan, dan
kehidupan manusia; (iii) menjamin
kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian ekosistem; (iv) menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup; (v) mencapai
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
lingkungan hidup; (vi) menjamin terpenuhinya
keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan; (vii) menjamin pemenuhan dan
perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia; (viii)
mengendalikan pemanfaatan sumber daya
alam secara bijaksana; (ix) mewujudkan
pembangunan berkelanjutan; dan (x)
mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup meliputi: (i) perencanaan; (ii)
pemanfaatan; (iii) pengendalian; (iv)
pemeliharaan; (v) pengawasan; dan (vi)
penegakan hukum.  Pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup
meliputi: (i) pencegahan; (ii) penanggulangan;
dan (iii) pemulihan.  Instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup terdiri atas:  KLHS; tata ruang; baku mutu
lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup; AMDAL; UKL-UPL; perizinan;
instrumen ekonomi lingkungan hidup;
peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup; anggaran berbasis
lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan
hidup; audit lingkungan hidup; dan instrumen
lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan
International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture
(Perjanjian mengenai Sumber Daya
Genetik Tanaman untuk Pangan dan
Pertanian)

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya
akan keanekaragaman hayati sehingga perlu
dilestarikan dan dimanfaatkan untuk
melaksanakan pembangunan berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
seluruh rakyat.  Sumber daya genetik tanaman
terus menerus mengalami kemerosotan akibat
rendahnya pemanfaatan sumber daya genetik
tanaman dan berubahnya praktik pertanian
tradisional.  UU ini dibuat untuk (i) mendukung
ketahanan pangan dan pertanian yang
berkelanjutan perlu pelestarian dan
pemanfaatan sumber daya genetik tanaman;
(ii) menghadapi perubahan lingkungan dan
dinamika permintaan konsumen, diperlukan
cadangan sumber daya genetik tanaman guna
pemuliaan tanaman;  (iii) untuk penyediaan
sumber daya genetik tanaman diperlukan
upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber
daya genetik baik di tingkat nasional maupun
secara global.

e. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman

Sumberdaya alam nabati yang jenisnya
beraneka ragam dan mempunyai peranan
penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan
Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu dikelola
dan dimanfaatkan secari lestari, selaras, serasi,
dan seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat.  Sistem pembangunan yang
berketanjutan dan berwawasan lingkungan
perlu ditumbuhkembangkan dalam
pembangunan pertanian secara menyeluruh
dan terpadu.  Pertanian maju, efisien, dan
tangguh mempunyai peranan yang penting
dalam pencapaian tujuan pembangunan
nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.  Sistem budidaya tanaman
yang merupakan bagian dari pertanian perlu
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dikembangkan sejalan dengan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia untuk
mewujudkan pertanian maju, efisien, dan
tangguh.

Sumberdaya alam nabati meliputi semua jenis
tumbuhan termasuk bagiannya baik yang
tumbuh di darat maupun di air, yang telah
maupun belum dibudidayakan, terdiri dari
tanaman semusim seperti padi, tebu,
tembakau, kapas, gadung, jamur, kentang, dan
sebagainya serta tanaman tahunan seperti
kelapa, karet, mangga, jati, pinus, sagu, enau,
dan sebagainya.  Perlindungan tanaman
dilaksanakan dengan sistem pengendalian
hama terpadu.  Perlindungan tanaman,
dilaksanakan melalui kegiatan berupa : (i)
pencegahan masuknya organisme pengganggu
tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari
suatu area ke area lain di dalam wilayah negara
Republik Indonesia; (ii) pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan; (iii)
eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

f. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan
untuk mewujudkan ruang wilayah nasional
yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berlandaskan Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (i)
terwujudnya keharmonisan antara lingkungan
alam dan lingkungan buatan; (ii) terwujudnya
keterpaduan dalam penggunaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii)
terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Penataan ruang diselenggarakan dengan
memperhatikan: (i) kondisi fisik wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
rentan terhadap bencana; (ii) potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya,
politik, hukum, pertahanan keamanan,
lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai satu kesatuan; dan (iii)
geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Berkaitan dengan penataan ruang wilayah
kota, Undang-Undang ini secara khusus
mengamanatkan perlunya penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang
proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30
(tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang
diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Penataan ruang sebagai suatu sistem
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan
harus dilakukan sesuai dengan kaidah
penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat
mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil
guna dan berdaya guna serta mampu
mendukung pengelolaan lingkungan hidup
yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi
pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas
ruang.

g. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 butir (4)
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
adalah sumber daya hayati, sumber daya
nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa
lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan,
terumbu karang, padang lamun, mangrove dan
biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi
pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya
buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait
dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa
lingkungan berupa keindahan alam,
permukaan dasar laut tempat instalasi bawah
air yang terkait dengan kelautan dan perikanan
serta energi gelombang laut yang terdapat di
wilayah pesisir.

Sesuai dengan isi dari Bab V UU No.27/2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (WP3K), maka terdapat
beberapa kegiatan yang terkait dengan
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keberadaan keanekaragaman hayati.
beberapa kegiatan dimaksud diantaranya
adalah : (i) hak pengusahaan perairan pesisir
(HP-3); (ii) pemanfaatan pulau-pulau kecil dan
perairan di sekitarnya; (iii) konservasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil; (iv) rehabilitasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (v)
reklamasi.  Selain itu, terdapat juga beberapa
kegiatan lain yang berpotensi mendatangkan
penerimaan bagi sektor kelautan dan
perikanan, diantaranya adalah kegiatan
penelitian dan pengembangan serta
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.  Secara
keseluruhan, terdapat tiga komponen
sumberdaya utama wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang mempunyai keanekaragaman
hayati yang kaya, diantaranya adalah
ekosistem hutan mangrove, padang lamun,
dan terumbu karang.

h. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
jo Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas UU RI No.31/2004 tentang Perikanan

Perairan yang berada di kedaulatan dan
yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta
laut lepas berdasarkan ketentuan
internasional, mengandung sumberdaya ikan
dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial,
merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa
yang diamanahkan pada bangsa Indonesia
yang memiliki falsafah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 untuk dimanfaatkan
sebesar-besarnya kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat Indonesia.

Undang-undang perikanan ini menyajikan
tentang pentingnya melakukan pengelolaan
perikanan sebagai bentuk perlindungan
terhadap sumberdaya ikan dari tekanan
pemanfaatan yang berlebihan dan tidak
memperhitungkan kelestarian sumberdaya
ikan.  Undang-undang ini juga menyajikan
bahwa menteri berkewenangan dan
berkewajiban menentukan pemanfaatan
lestari yang diperbolehkan (total allowable
catch) dengan mempertimbangkan

kemampuan dan daya dukung sumberdaya
ikan yang bersangkutan.

Wilayah pengelolaan perikanan diantaranya:
(i) perairan Indonesia, (ii) zona ekonomi
eksklusif Indonesia, dan (iii) sungai, danau,
waduk, rawa dan genangan air lainnya, yang
dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan
ikan yang potensial di wilayah Republik
Indonesia.

i. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
dirubah menjadi UU Nomor 23 Tahun
2014 sebagaimana diganti dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan diganti
kembali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara
Pemerintah dan pemerintahan daerah
meliputi: (i) kewenangan, tanggung jawab,
pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian
dampak, budidaya, dan pelestarian; (ii) bagi
hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya; dan (iii) penyerasian
lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi
lahan.

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan
kewenangan untuk mengelola sumber daya di
wilayah laut.  Daerah mendapatkan bagi hasil
atas pengelolaan sumber daya alam di bawah
dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kewenangan
daerah untuk mengelola sumber daya di
wilayah laut meliputi: (i) eksplorasi, eksploitasi,
konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; (ii)
pengaturan administratif; (iii) pengaturan tata
ruang; (iv) penegakan hukum terhadap
peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau
yang dilimpahkan kewenangannya oleh
Pemerintah; (v) ikut serta dalam pemeliharaan
keamanan; dan (vi) ikut serta dalam
pertahanan kedaulatan negara.
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Kewenangan untuk mengelola sumber daya di
wilayah laut diserahkan kepada provinsi paling
jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.

Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi
kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,
kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di
wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur
sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2
(dua) provinsi tersebut.  Ketentuan
sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku
terhadap penangkapan ikan oleh neIayan kecil.
Pelaksanaan ketentuan diatur lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan.

j. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan
Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada
Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang
dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat
serbaguna bagi umat manusia, karenanya
wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan
secara optimal, serta dijaga kelestariannya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi
generasi sekarang maupun generasi
mendatang.  Hutan, sebagai salah satu
penentu sistem penyangga kehidupan dan
sumber kemakmuran rakyat, cenderung
menurun kondisinya, oleh karena itu
keberadaannya harus dipertahankan secara
optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari,
dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif,
bijaksana, terbuka, profesional, serta
bertanggung-gugat.  Pengurusan hutan yang
berkelanjutan dan berwawasan mendunia,
harus menampung dinamika aspirasi dan
peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta
tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada
norma hukum nasional.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan dengan: (i)
menjamin keberadaan hutan dengan luasan
yang cukup dan sebaran yang proporsional; (ii)
mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang
meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan

fungsi produksi untuk mencapai manfaat
lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang
seimbang dan lestari; (iii) meningkatkan daya
dukung daerah aliran sungai; (iv)
meningkatkan kemampuan untuk
mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan,
dan berwawasan lingkungan sehingga mampu
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi
serta ketahanan terhadap akibat perubahan
eksternal; dan (v) menjamin distribusi manfaat
yang berkeadilan dan berkelanjutan.  Semua
hutan di dalam wilayah Republik Indonesia
termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.  Penguasaan hutan
oleh Negara memberi wewenang kepada
pemerintah untuk: (i) mengatur dan mengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii)
menetapkan status wilayah tertentu sebagai
kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai
bukan kawasan hutan; dan (iii) mengatur dan
menetapkan hubungan-hubungan hukum
antara orang dengan hutan, serta mengatur
perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan.

Penguasaan hutan oleh Negara tetap
memperhatikan hak masyarakat hukum adat,
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional.  Hutan
mempunyai tiga fungsi, yaitu: (i) fungsi
konservasi, (ii) fungsi lindung, dan (iii) fungsi
produksi.  Pengukuhan kawasan hutan
dilakukan melalui proses sebagai berikut: (i)
penunjukan kawasan hutan, (ii) penataan
batas kawasan hutan, (iii) pemetaan kawasan
hutan, dan (iv) penetapan kawasan hutan.
Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
Pengelolaan hutan, meliputi kegiatan: (i) tata
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan, (ii) pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan, (iii) rehabilitasi
dan reklamasi hutan, dan (iii) perlindungan
hutan dan konservasi alam.
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Belum berhasilnya pengelolaan
keanekaragaman hayati selama ini disebabkan
oleh beberapa hal, yaitu:

(i) minimnya pemahaman terhadap nilai-
nilai yang tidak tampak dan total nilai
ekonomis yang sebenarnya dari
keanekaragaman hayati,

(ii) rendahnya upaya koordinasi diantara
berbagai instansi pemerintah baik secara
horizontal maupun vertikal,

(iii) lemahnya pendekatan metode dan
strategi maupun lobi yang dilakukan oleh
berbagai kelompok pemerhati masalah
lingkungan dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati,

(iv) program pengelolaan yang hanya
mengandalkan satu jenis pendekatan,
yaitu pengelolaan daerah konservasi,

(v) kurangnya konsistensi dan lemahnya
penegakan hukum, serta

(vi) belum menempatkan masyarakat sebagai
subjek dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil kajian singkat terhadap
substansi pengelolaan keanekaragaman hayati
di Indonesia pada 10 undang-undang terkait,
maka dapat disimpulkan beberapa hal yang
diharapkan dapat menjadi rekomendasi
kebijakan dan strategi pengelolaan
keanekaragaman hayati sebagai berikut:

(i) beberapa bidang utama yang terkait
dengan keanekaragaman hayati adalah
pertanian, kelautan, kehutanan,
perkebunan dan lingkungan hidup;

(ii) kawasan konservasi yang ada harus
dipertahankan dan dijaga agar fungsi
ekologi dan biodiversitas yang ada di
dalamnya tetap terjaga dan memberikan
manfaat yang signifikan, baik secara
langsung maupun tidak langsung bagi
manusia;

(iii) pemerintah harus memperjelas dan
menyempurnakan berbagai hukum dan
perundang-undangan, peraturan-
peraturan dan berbagai ketentuan
pelaksanaan lainnya, termasuk

pembagian tugas antar instansi yang
terkait dengan upaya–upaya pengelolaan
keanekaragaman hayati;

(iv) pemerintah harus menyiapkan dan
meningkatkan kemampuan dan jumlah
sumberdaya manusia dalam rangka upaya
penegakan hukum;

(v) pemerintah harus memperjelaskan
pembagian peran dan fungsi kerja dari
unsur-unsur lain diluar pemerintahan
seperti LSM, Perguruan Tinggi,
masyarakat, swasta, dll;

(vi) setiap stakeholders terkait diwajibkan
untuk membuat prosedur standar
pemeriksaan arus keluar dan masuk
spesies tumbuhan dan satwa liar dari dan
ke wilayah kerja dan setiap stakeholders
terkait diwajibkan untuk membuat
rambu-rambu pengelolaan kawasan
sesuai dengan peruntukannya;

(vii) setiap stakeholders terkait diwajibkan
untuk memperhatikan beberapa spesies
ikan tertentu, seperti paus, hiu, lumba-
lumba, dugon, dan penyu yang dianggap
perlu untuk dilindungi ruaya, habitat dan
perkembangbiakannya, dan oleh karena
itu setiap stakeholders terkait diwajibkan
untuk memperhatikan daerah-daerah
sensitif yang merupakan fishing ground
nelayan lepas pantai;

(viii) setiap stakeholders terkait diwajibkan
untuk memperhatikan keruangan di luar
wilayah kerja sebagai salah satu bagian
yang tidak terpisahkan dengan ruang yang
ada di wilayah kerja dan untuk itu setiap
stakeholders terkait diwajibkan untuk
mempertahankan fungsi-fungsi kawasan
untuk kepentingan umum, seperti hutan
dengan segenap tumbuhan dan satwa
yang ada di dalamnya, termasuk menata
ruang wilayah kerja dan memberikan
ruang terbuka hijau sebagai bentuk
penyelamatan habitat dan
keanekaragaman hayati;

(ix) setiap stakeholders terkait diwajibkan
untuk menerapkan baku mutu lingkungan
hidup berdasarkan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup dan
diwajibkan untuk menerapkan kajian
instrumen ekonomi lingkungan hidup;
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(x) setiap stakeholders terkait diwajibkan
untuk mengetahui jenis-jenis ikan
ekonomis penting dan ikan hias di wilayah
kerja yang diminati oleh pasar serta
diwajibkan untuk mengetahui wilayah
pengelolaan perikanan sebagai salah satu
pendekatan untuk mengetahui jenis-jenis
ikan dominan yang ada dan tertangkap di
wilayah ini;

(xi) setiap pengguna dan pemanfaat kawasan,
baik perusahaan maupun pemegang
konsesi wajib berpartisipasi aktif untuk
memberikan pemahaman secara luas dan
menyeluruh bahwa di wilayah pesisir dan
laut terdapat tiga komponen ekosistem
utama yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembahasan
keanekaragaman hayati, karena ketiganya
memiliki keterkaitan yang sangat luar
biasa, dimana sebagai ekosistem,
ketiganya merupakan daerah spawning-
nursery-feeding ground bagi tumbuhan
dan satwa liar yang ada dan berasosiasi
dengannya;

(xii) setiap perusahaan atau pemegang
konsesi diwajibkan membuat daftar
tumbuhan dan satwa liar yang berada di
wilayah kerjanya masing-masing dan
membantu pemerintah untuk
mensosialisasikannya melalui berbagai
media informasi, baik secara langsung,
cetak, elektronik maupun digital,
selanjutnya melakukan analisis risiko dan
audit lingkungan hidup serta diwajibkan
untuk berpartisipasi aktif dalam
penyusunan tata ruang;

(xiii) setiap stakeholders terkait diwajibkan
untuk turut serta dalam upaya
pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di
dalam habitatnya (in situ) dilakukan dalam
bentuk kegiatan identifikasi; inventarisasi;
pemantauan; pembinaan habitat dan
populasinya; penyelamatan jenis;
pengkajian, penelitian dan
pengembangannya

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati secara umum
diantaranya harus meliputi beberapa hal
berikut.

Pertama, harus ada pembagian kewenangan
dan jurisdiksi yang jelas antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah, sesuai
dengan pemberlakuan Undang-Undang No.9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, harus ada kemauan yang kuat dari
pemerintah untuk memperjelas dan
menyempurnakan berbagai hukum dan
perundang-undangan, peraturan-peraturan
dan berbagai ketentuan pelaksanaan lainnya
yang terkait dengan upaya–upaya pengelolaan
keanekaragaman hayati.

Ketiga, harus ada kemauan yang kuat dari
pemerintah untuk menyempurnakan
pembagian tugas antar instansi dan
menyiapkan perangkat-perangkat koordinasi
dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

Keempat, pemerintah harus mempersiapkan
dan meningkatkan kemampuan dan jumlah
sumberdaya manusia dalam rangka upaya
penegakan hukum secara adil dan
proporsional.

Kelima, pemerintah harus menyiapkan
perangkat pemantauan dan evaluasi secara
teratur dan berkelanjutan terhadap
pelaksanaan program-program pengelolaan
keaneragaman hayati.

Keenam, harus ada komitmen yang jelas dan
terarah dari pemerintah untuk menjalankan
berbagai ketentuan-ketentuan  internasional
yang berlaku dan telah diratifikasi secara
nasional dalam pengelolaan sumberdaya alam
dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Dan ketujuh, harus ada sikap yang tegas dan
akomodatif dari pemerintah terhadap
pembagian peran dan fungsi kerja dari unsur-
unsur lain diluar pemerintahan seperti LSM,
Perguruan Tinggi, masyarakat, swasta, dan lain
sebagainya
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