
 

 
TANGGAPAN  

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
ATAS 

RUU KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 
USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

 

 

1. Adanya perubahan konsep dasar konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. Dalam usulan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (RUU KSDAE), konservasi dilaksanakan dengan Pelindungan, 

Pemanfaatan, dan Pemulihan. Hal ini tidak sesuai dengan Strategi Konservasi 
Dunia (World Conservation Strategy) yang menganut Pelindungan, Pengawetan, 
dan Pemanfaatan yang telah menjadi konsep dasar UU No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemulihan menjadi 
bagian penting dalam proses konservasi karena kondisi sumber daya alam hayati 
Indonesia yang mengalami kerusakan, sehingga tetap dimasukkan tetapi 
menjadi bagian dari pengaturan dalam Pengaweetan agar tidak bertentangan 
dengan Strategi Konservasi Dunia. 
 

2. Adanya mandate penyerahan sebagian pengelolaan sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya kepada swasta (Pasal 6 ayat (2) huruf c) dan kepada masyarakat 
hokum adat (Pasal 10). Hal ini bertentangan dengan kedaulatan Negara dalam 
menguasai kekayaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 
(3) UUD Tahun 1945. Seharusnya pengelolaan sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya mutlak menjadi milik Negara, sedangkan untuk swasta dan 
masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan tetapi dengan pengaturan yang 
ketat, antara lain dengan mekanisme akses dan pembagian keuntungan sesuai 
dengan pengaturan dalam Protokol Nagoya. 

 
3. Adanya kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk memberikan 

persetujuan tertulis atas pengelolaan sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya (Pasal 9-Pasal 11). Masyarakat hokum adat berhak mendapatkan 
sebagian pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya sesuai pengaturan dalam Protokol Nagoya tetapi tidak berhak 
mengelola bahkan memberikan persetujuan tertulis, karena kewenangan 
pengelolaan sepenuhnya menjadi milik Negara. Pemberian sebagian pembagian 
keuntungan bagi masyarakat hukum adat atas pengetahuan tradisional terkait 
dengan sumber daya genetik yang sudah terdokumentasi oleh pemerintah. 

 
4. Adanya pengaturan tentang hak ulayat, yang seharusnya tidak perlu diatur 

dalam RUU KSDAE (Pasal 9-Pasal 11) karena telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya. 

 
5. Dalam RUU KSDAE pelindungan spesies dibagi ke dalam Kategori Pelindungan I 

(spesies yang dilindungi secara ketat), Kategori Pelindungan II (sesies yang 
pemanfaatanya dikendalikan), dan Kategori Pelindungan III (spesies yang 
pemanfaatanya dpantau). Pengkategorian tersebut tidak mungkin dilaksanakan 
karena nomenklatur yang sudah dipahami oleh masyarakat pengaturannya 
kategori dilindungi dan tidak dilindungi. 

 



6. Perlu adanya pengaturan tentang penetapan wilayah konservasi minimal luasan 
30% untuk darat dan minimal luasan 17% untuk perairan serta 
merepresentasikan semua tipe ekosistem. 
 

 
7. RUU KSDAE sudah mengakomodir pengaturan sumber daya genetik (SDG), 

namun perlu disesuaikan dengan pengaturan dalam Protokol Nagoya dan 
kondisi Indonesia. Pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan diberikan 
dengan izin akses yang harus dilengkapi dengan PADIA/Persetujuan atas Dasar 
Informasi awal (Prior Informed Consent), Kesepakatan Bersama (Mutual Agreed 
Term), MTA (material transfer agreement), dan izin angkut. 

 
8. Izin akses SDG dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) terkait 

dengan SDG dilakukan untuk penelitian, pengembangan, inovasi, 
prekomersialisasi, dan komersialisasi. 

 

9. Perlu memasukkan unsur iptek (penelitian dan pengembangan) dan perkembangan iptek 

terkini. Karena akan melandasi upaya pengungkapan potensi (invention), inovasi 

(Innovation), pengembangan teknologi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya 

alam hayati dalam rangka pemanfaatan secara berkelanjutan untuk kemakmuran. 
 

10. Saat ini tahap pembahasan di pemerintah dengan leading sector KLHK dan 
anggota sesuai kewenangan dan kompetensi sebagai berikut: KKP, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan LIPI. 

 
11. Selama ini dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, LIPI 

berperan sebagai otoritas ilmiah/otoritas keilmuan yang bertugas memberikan 
rekomendasi ilmiah bidang keanekaragaman hayati 

 


