
 

1 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

1.  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR......... TAHUN 

TENTANG  
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PENJELASAN  
ATAS 

RANC UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR   TAHUN 

TENTANG  
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

2.  Menimbang :  

a. bahwa sumberdaya alam hayati Indonesia adalah karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan 
oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, 
serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 
khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun 
masa depan; 

 

I. UMUM 
 
Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan 
sumberdaya alam hayati (SDAH) yang berlimpah, 
baik di darat, maupun di perairan. Sumberdaya alam 
hayati merupakan sumberdaya yang strategis, 
dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal 
dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat Indonesia yang berkesinambungan. 
Keanekaragaman sumberdaya alam hayati (kehati) 
yang dimiliki Indonesia jumlahnya sangat berlimpah, 
Indonesia yang luasnya hanya sekitar 1% dari luas 
daratan dunia, memiliki kehati   ketiga terbesar di-
dunia.  Indonesia tercatat memiliki 515 jenis mamalia 
(12% dari total jumlah mamalia dunia), 511 reptilia 
(7,3% dari seluruh reptil dunia), 1.594 jenis burung 
(17% dari jumlah burung dunia) dan terdapat sekitar 
38.000 jenis tumbuhan berbunga. 
 

3.  b. bahwa sumberdaya alam hayati merupakan sumberdaya alam strategis 
yang dikuasai oleh negara serta merupakan sumberdaya alam yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting 
dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat 
secara maksimal untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati 
dan kesejahteraan rakyat; 
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 Keanekaragaman hayati  Indonesia memang 
berlimpah, dan mempunyai sifat yang dapat 
memperbaharui diri atau dapat diperbaharui 
(renewable), namun jumlahnya  tidak tak 
terbatas,serta rawan dari bahaya kepunahan apabila 
dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan 
secara berlebihan   sampai pada tahap tertentu akan 
dapat memusnahkan keberadaannya. 
Guna menjamin lestarinya keberadaan dan fungsi 
sumberdaya alam hayati tersebut, serta guna 
menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
Indonesia secara berkelanjutan, perlu dilakukan 
tindakan  konservasi berupa pengelolaan  yang 
berkelanjutan yang  menjamin terjadinya 
keseimbangan antara kegiatan pelindungan dan 
pemanfaatan  SDAH. 
Agar tindakan konservasi mampu menjamin adanya 
kepastian hukum hubungan antara masyarakat 
dengan sumberdaya alam hayati, terpemenuhi hak-
hak dasar masyarakat dalam kaitannya dengan 
kelestarian SDAH, serta terjaminnya distribusi 
manfaat  SDAH secara adil dan berkelanjutan, maka 
tindakan  konservasi keanekaragaman kehati, harus 
diatur dalam sebuah undang undang. 
Dewasa ini telah ada UU yang mengatur tentang 
konservasi yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya. Undang-undang ini telah berumur 
hampir 20 tahun, dan selama masa tersebut telah 
mampu menjadi dasar penyelenggaraan konservasi 
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Namun 
demikian dalam tenggang waktu tersebut telah  

4.  c. bahwa unsur-unsur sumberdaya alam hayati pada dasarnya saling 
tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi 
sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat 
terganggunya ekosistem; 

5.  d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam hayati dapat 
berlangsung dengan secara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-
langkah konservasi sehingga sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 
selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat 
dengan pembangunan itu sendiri; 

6.  e. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum menampung dan 
mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya, sesuai dengan perkembangan sosial, politik, 
ekonomi dan budaya nasional, serta kerjasama atau hubungan 
internasional; 

 

7.  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, 
c, d, e, dan f perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi 
Keanekaragaman Hayati. 
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terjadi banyak sekali  perubahan lingkungan strategis 
baik dalam tataran nasional maupun internasional 
yang belum mampu diantisipasi oleh ketentuan yang 
ada dalam undang undang tersebut.   
Beberapa perubahan lingkungan strategis yang perlu 
diantisipasi, dan mendapat perhatian dalam 
pengaturan kehati kedepan, antara lain: masalah 
kemiskinan, tatakelola pemerintahan, pendanaan 
dan partispasi,  ancaman ketersediaan air, pangan 
energi dan pemanasan global bagi kehidupan 
bangsa yang lebih baik,   otonomi serta bergesernya 
fokus kegiatan konservasi internasional. 
  
Kemiskinan, akibat belum memadainya kapasitas 
masyarakat, minimalnya akses masyarakat terhadap 
kawasan, serta menyempitnya ruang kelola 
masyarakat, langsung atau tidak langsung ditengarai 
telah berpengaruh terhadap   meningkatnya laju 
kerusakan kawasan  konservasi , dan  meningkatnya 
ancaman kepunahan   jenis tumbuhan dan satwa 
liar, serta meningkatnya eskalasi konflik kawasan 
maupun konflik orang dengan satwa liar.   Beberapa 
hasil penelitian menunjukan situasi bahwa, terdapat 
puluhan juta masyarakat yang hidup di dalam/di 
sekitar kawasan, dimana sebagian dari mereka 
hidup dalam keadaan miskin dan tidak berdaya, dan 
dalam banyak kasus, masyarakat lokal merasa tidak 
dilibatkan dan tidak menerima manfaat dari 
pengelolaan kawasan konservasi. Kedepan 
konservasi harus dilakukan dengan memperhatikan 
keterlibatan masyarakat yang hidup disekitar 
kawasan, terutama dalam penetapan kebijakan yang 
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berdampak pada kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. Konservasi  diharapkan mampu 
melestarikan kearifan lokal yang telah hidup di 
masyarakat, mendorong usaha – usaha 
pemberdayaan masyarakat serta  tidak  menutup 
ruang kelola masyarakat terutama kegiatan-kegiatan 
tradisionalnya dengan tetap mengutamakan 
tercapainya tujuan konservasi.  
  
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, 
menjadi keharusan dalam setiap proses 
pembangunan, termasuk konservasi, dengan 
demikian setiap tindakan konservasi harus mampu 
mencerminkan seluruh aspek pemerintahan yang 
bersih, seperti misalnya transparansi, akuntabel dan 
partisipasitif dalam setiap proses kegiatan 
konservasi. Terwujudnya tata kelola konservasi yang 
baik, diharapkan akan mampu menumbuh-
kembangkan keperdulian dan partisipasi para pihak 
dalam mewujudkan percepatan tercapainya tujuan 
konservasi kehati di Indonesia.  
 
Kompleksitas pembangunan bangsa dewasa ini dan 
juga dimasa yang akan dating  akan semakin 
komplek, sehingga biaya pembangunan yang 
disediakan pemerintah dalam mendukung 
konservasi, relatip akan semakin menyusut nilainya 
diabandingkan dengan semakin meningkatnya 
kualitas dan kuantitas   persoalan konservasi.  Dilain 
sisi, dengan semakin membaiknya kondisi 
perekonomian nasional, telah terjadi situasi dimana  
muncul keinginanan berbagai pihak, khususnya 
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pengusaha nasional, untuk berpartisipasi aktif  
mengelola kehati bagi suksesnya  pencapaian tujuan 
konservasi. Keinginan para pihak untuk 
berpartisipasi mengelola kehati, belum diatur dalam 
UU konservasi yang telah ada, oleh karena itu 
kedepan perlu diatur peluang  pembiayaan  oleh 
swasta, yang berperan   menggantikan peran 
pemerintah dalam pembiayaan konservasi. Peluang 
ini dibangun atas landasan kerjasama dengan  tetap 
mengedepankan terwujudnya tujuan konservasi dan  
keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat dan 
kesejahteraan satwa. 
 
Banyak pihak, termasuk kepala negara RI, dalam 
berbagai kesempatan menyatakan, ancaman 
terbesar terhadap kehidupan umat manusia kedepan 
adalah ancaman semakin langkanya ketersediaan 
air, pangan, energi yang disebabkan oleh 
meningkatnya permintaan atau konsumsi dan atau 
karena sumberdaya alam tersebut rusak atau 
terdegradasi. Oleh karena itu kegiatan konservasi  
harus mampu menjamin kelestarian sumber-sumber 
air, serta konservasi jenis dan genetik harus 
dirancang untuk mampu menjadi sumber 
plasmanutfah yang mampu menyediakan sumber  
pangan dan bahan obat – obatan yang berkualitas 
bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. 
Sumber - sumber energi ramah lingkungan seperti 
energi air, energi angin dan energi panas, termasuk 
panas bumi yang berada dalam kawasan konservasi 
harus dioptimalkan pemanfaatannya   sebagai 
bagian dari pencapaian tujuan konservasi kedepan. 
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Dalam era desentralisasi ( setelah ditetapkan UU No 
32/2004), ditetapkan bahwa penyelenggaraan 
pembangunan sumberdaya alam Indonesia 
dilakukan   dengan prinsip konkurensi, yang berarti 
semua jenjang pemerintahan berperan dalam 
tindakan konservasi   sesuai atau dengan 
memperhatikan faktor   externalitas, dampak serta 
faktor efisiensi pengelolaanya. Akibat ketidak jelas 
pengaturan dewasa ini masih sering dijumpai 
tumpang tindih kewenangan, atau ketidak perdulian 
para pihak dalam mengelola konservasi terutama 
yang berada diluar kawasanhutan. 
 
Dunia internasional telah menetapkan 3 pilar 
pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu : (1) 
Konservasi, (2) pemanfaatan lestari (berkelanjutan), 
dan (3) pembagian yang adil dari pemanfaatan 
sumber daya genetik dan unsur keanekaragaman 
hayati lainnya.  Hal ini telah membuat fokus baru 
yang lebih terarah dibanding dengan Strategi 
Konservasi Dunia yang digalang oleh International 
Union for Conservation of Nature (IUCN), pada tahun 
1982  yang diadopsi oleh UU No. 5 Tahun 1990, 
yang mendasarkan konservasi pada 3P 
(Pelindungan sistem penyangga kehidupan, 
Pengawetan plasma nutfah, dan Pemanfaatan 
berkelanjutan).  Dengan demikian, focus kegiatan 
pengelolaan kehati, tidak terbatas hanya pada 
kegiatan konservasi dengan 3P-nya, tetapi juga 
bagaimana keanekaragaman hayati mampu dan 
dapat dimanfaakan secara adil dan berkelanjutan,   
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Dunia internasional, dewasa ini menyadari 
sepenuhnya  bahwa untuk menjamin kelestarian 
keanekaragaman hayati,  konservasi harus dilakukan 
oleh semua pihak pemangku kepentingan, baik itu  
pemerintah,  swasta,  masyarakat, secara sendiri 
sendiri  atau melalaui kerjasama antara pihak pihak 
tersebut. 

 
Dengan demikian, undang-undang kehati, 
diharapkan mampu menjawab tantangan konservasi 
terkini serta mengantisipasi permasalahan 
konservasi 20 tahun kedepan, dan   dapat 
memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi 
penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya, yang mampu melindungi 
keanekaragaman hayati secara efektif serta 
menjamin kemanfaatan bagi masyarakat saat ini dan 
masa yang akan datang   

8.  Mengingat   :   

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 dan pasal 33 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang dasar 1945 

 

9.  2. Ketetapan MPR RI No…./MPR/…. Tentang (Pengelolaan sumberdaya alam, 
lingkungan) 

 

10.  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

11.  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI 

                       KEANEKARAGAMAN HAYATI. 

PASAL DEMI PASAL 

12.  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

13.  Pasal 1 
 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Konservasi adalah upaya dan tindakan pelindungan termasuk pengelolaan 

sumberdaya dan pemanfaatannya secara bijaksana dalam rangka memenuhi 
kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang. 

Pasal 1 
Cukup jelas 

14.  2. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara organisme hidup 
baik yang ada di daratan maupun di perairan beserta kompleks atau proses  
ekologis yang merupakan bagian tak terpisahkan daripadanya, sehingga 
terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di 
antara spesies dan keanekaragaman ekosistem. 

 

15.  3. Sumberdaya alam hayati adalah komponen-komponen keanekaragaman 
hayati termasuk sumberdaya genetik, organisme atau bagian-bagiannya, atau 
komponen biotik lainnya dari ekosistem yang bernilai aktual maupun potensial 
bagi kemanusiaan. 

 

16.  4. Konservasi keanekaragaman hayati adalah tindakan pelindungan  termasuk 
pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan 
secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan keberadaan dan 
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manfaatnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman dan nilainya. 

17.  5. Gen adalah adalah satu unit fisik dan fungsional dasar dari pembawa sifat 
keturunan yang terdiri dari satu segmen (sekuens) DNA (Deoxyribo Nucleic 
Acid) yaitu asam nukleat (inti) yang berisi instruksi yang digunakan dalam 
perkembangan dan berfungsinya seluruh organisme hidup, yang menempati 
suatu lokasi di dalam kromosom dan menentukan sifat tertentu pada suatu 
organisme, dimana gen akan mengalami mutasi apabila sekuens DNAnya 
berubah. 

 
 
 
 
 
 

18.  6. Genetik merupakan kata sifat dari gen  

19.  7. Kromosom adalah struktur DNA dan protein yang teroganisir yang ditemukan 
di dalam sel, yang merupakan satu bagian dari lingkaran DNA yang berisi 
banyak gen, unsur pengatur dan sekuens nukleotid lain, sehingga kromosom 
dari satu organisme berbeda jauh dengan organisme lainnya. 

 

20.  8. Materi genetik dari suatu sel atau dari suatu organisme adalah material yang 
dapat berupa gen, bagian dari gen, kelompok gen, sebuah DNA, kelompok 
molekul DNA atau keseluruhan genom (satu set lengkap dari gen) dari suatu 
organisme.   

 

21.  9. Sumberdaya genetik adalah materi genetik beserta informasi yang terkandung 
di dalamnya mengenai asal-usul (origin) materi genetik yang terkandung di 
dalam sampel (contoh) baik seluruhnya atau bagian-bagiannya dalam bentuk 
molekul dan substansi yang berasal dari metabolisme organisme hidup 
spesies tumbuhan, jamur, mikroba atau hewan (satwa), dan ekstrak yang 
diperoleh dari kondisi in situ, termasuk yang telah didomestikasi, atau yang 
dipelihara dalam koleksi-koleksi ex situ (bagi spesimen yang diambil dari 
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kondisi in situ), di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
termasuk landas kontinen atau di zona ekonomi eksklusif. 

22.  10. Plasma nutfah (germplasm) adalah keseluruhan susunan genetik dari suatu 
organisme.   

 

23.  11. Kawasan konservasi adalah wilayah daratan maupun perairan dengan batas-
batas jelas yang dikukuhkan dan secara hukum mengikat, dikelola untuk 
tujuan utamanya melindungi keanekaragaman hayati beserta jasa ekosistem 
dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya atau berasosiasi 
dengannya. 

 

24.  12. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara komunitas 
tumbuhan, satwa dan jasad renik dengan lingkungan non hayati yang saling 
bergantung, pengaruh mempengaruhi dan berinteraksi sebagai suatu 
kesatuan yang secara bersama-sama membentuk fungsi yang khas. 

 

25.  13. Lingkungan non hayati adalah unsur-unsur klimatik (iklim) dan unsur-unsur 
edafik(tanah dan batuan. 

 

26.  14. Bentang alam (lansekap) merupakan mosaik geografis dari ekosistem-
ekosistem atau sub-komponen daripadanya yang saling berinteraksi dimana 
susunan secara spasial serta modus interaksinya mencerminkan pengaruh 
dari kondisi geologi, iklim, topografi, tanah, biota dan aktivitas manusia. 

 

27.  15. Cagar alam adalah suatu wilayah daratan dan atau perairan  yang dilindungi 
karena keadaan alamnya memiliki keistimewaan atau merupakan perwakilan 
ekosistem, kondisi geologis atau fisiologis, dan atau jenis tertentu, yang 
dilindungi dan dikelola dengan tujuan utama untuk menjaga atau 
mempertahankan keaslian ekosistem dan kondisi alaminya dalam rangka 
pengawetan keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan atau pemantauan 
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lingkungan. 

28.  16. Taman Nasional adalah kawasan konservasi adalah kawasan daratan 
dan/atau perairan yang mempunyai ekosistem asli yang karena 
karakteristiknya istimewa serta secara nasional mempunyai nilai estetika dan 
ilmiah yang tinggi, patut dihargai sebagai warisan nasional, dikelola dengan 
sistem zonasi, dengan tujuan utama melindungi keaslian dan jasa lingkungan, 
dan juga menyediakan landasan bagi pengembangan religi, keilmuan, 
pendidikan, rekreasi dan pengunjung yang sesuai dengan kaidah-kaidah 
pelindungan lingkungan dan budaya.. 

 

29.  17. Suaka Margasatwa adalah kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas 
berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa liar yang untuk 
kelangsungan hidupnya diperlukan campur tangan aktif pengelolaan melalui 
pembinaan terhadap populasi dan habitatnya, dengan tujuan utama untuk 
menjamin terpeliharannya habitat dan atau kelestarian jenis satwa liar 
tertentu. 

 

30.  18. Taman Buru adalah kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas berupa 
keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa liar yang ditetapkan untuk 
melindungi spesies satwa dan atau habitat untuk meningkatkan populasi 
satwa dengan mendapatkan campur tangan pengelolaan aktif yang 
memungkinkan untuk dilakukan kegiatan olah raga perburuan satwa secara 
terkendali.  

 

31.  19. Taman Wisata Alam adalah kawasan konservasi daratan dan atau perairan  
yang ditetapkan untuk melindungi fenomena alam atau gabungan fenomena 
alam dan budaya yang khas atau mempunyai nilai yang luar biasa dan unik 
karena kelangkaannya, atau mempunyai keunggulan budaya yang interaksi 
antara manusia dan alam telah menghasilkan suatu kawasan yang 
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mempunyai nilai estetis, ekologis, dan atau budaya yang signifikan, secara 
bersamaan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan dikelola 
untuk tujuan utama wisata alam. 

32.  20. Taman Hutan Raya adalah kawasan hutan yang sebagian besar berupa 
hutan alam dan tanaman yang dikelola untuk tujuan melindungi  
keanekaragaman hayati beserta hubungan timbal balik dengan masyarakat, 
wisata alam, olah raga alam dan pelindungan jenis-jenis tumbuhan atau 
satwa tertentu yang signifikan di tingkat daerah, atau merupakan suatu 
wilayah daratan dan atau perairan dengan kawasan pesisir di dalamnya, di 
mana interaksi masyarakat dengan lingkungan alaminya selama bertahun-
tahun telah membentuk wilayah dengan karakter yang khas, yang memiliki 
nilai-nilai estetika, ekologis, atau budaya yang signifikan di tinggkat daerah, 
serta kerap disertai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. 

 

33.  21.  Kawasan pelindungan dan pengelolaan sumberdaya alam terpadu adalah 
suatu  kawasan hutan Negara yang masih dalam kondisi alami dan sebagian 
kawasan dikelola oleh masyarakat secara turun temurun melalui  
pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional yang merupakan satu 
kesatuan pengelolaan yang harmonis dengan tujuan melindungi ekosistem 
dan habitat bersama-sama dengan nilai-nilai budaya.  

 

34.  22. Ekosistem penting di luar kawasan konservasi adalah kawasan dengan 
ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi baik yang merupakan 
tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi 
keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau 
karena merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau 
habitat spesies penting atau merupakan penyangga kawasan konservasi 
namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai 
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kawasan konservasi, dan dikelola seperti atau untuk tujuan mendukung 
konservasi keanekaragaman hayati 

35.  23. Species adalah semua  (jenis) tumbuhan atau satwa, sub spesies (anak jenis) 
tumbuhan atau satwa dan populasi dari padanya yang secara geografis 
terpisah.  

 

36.  24. Populasi adalah jumlah seluruh individu yang dapat diukur dari suatu spesies 
atau jenis tumbuhan atau satwa di tempat tertentu. 

 

37.  25. Sub-populasi adalah bagian dari populasi yang merupakan kelompok yang 
secara geografis terpisah (dipisahkan oleh batas-batas geografis) atau 
kelompok yang berbeda nyata yang satu sama lain tidak ada atau sedikit 
interaksi. 

 

38.  26. Praktek terbaik pengelolaan (best management practice) sumberdaya alam 
adalah implementasi pengelolaan sumberdaya alam berbasis kawasan, 
diantaranya hutan produksi, perkebunan, pertambangan, dan wisata alam 
dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati, 
kehati-hatian dan berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. 

 

39.  27. Tumbuhan liar atau satwa liar adalah tumbuhan atau satwa yang masih 
mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup di habitat asli berupa daratan 
maupun perairan serta yang telah dipelihara oleh manusia.  

 

40.  28. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan 
berkembang secara alami. 
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41.  29. Spesimen tumbuhan atau satwa adalah fisik tumbuhan atau satwa baik hidup 
maupun mati termasuk bagian-bagiannya atau turunan-turunan dari padanya 
yang masih dapat dikenali secara visual maupun dengan teknologi yang ada, 
produk yang pada kemasannya terdapat label yang menyatakan mengandung 
bagian-bagian atau turunan-turunan dari spesies yang bersangkutan tanpa 
harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dari pernyataan tersebut. 

 

42.  30. Turunan adalah molekul atau kombinasi atau campuran dari molekul-molekul 
alam, termasuk ekstrak mentah dari organisme hidup atau yang diperoleh dari 
hasil metabolisme organisme hidup. 

 

43.  31. Pemanfaatan lestari merupakan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang 
dibarengi dengan suatu proses yang ditujukan untuk menjamin bahwa 
pemanfaatan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang tak terbatas dan 
bahwa dampak yang dapat ditimbulkannya dijaga pada tingkat yang secara 
ilmiah atau berdasar prinsip kehati-hatian dibolehkan. 

 

44.  32. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang terdiri dari ilmu, 
inovasi, dan praktek-praktek dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang 
berkembang dari pengalaman bertahun-tahun dan diadaptasikan pada 
budaya dan lingkungan lokal, yang disebarkan secara oral dari generasi ke 
generasi serta dimiliki secara kolektif yang dapat berbentuk cerita, lagu, 
hikayat, peribahasa, nilai-nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum 
masyarakat, bahasa lokal, dan praktek pertanian, termasuk pengembangan 
diantaranya spesies silangan tanaman dan hewan.  

 

45.  33. Pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan sumberdaya genetik 
adalah informasi atau praktek baik secara individu maupun kolektif dari 
masyarakat adat atau lokal, yang bernilai potensial atau riil terkait atau 
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berasosiasi dengan sumberdaya genetik; 

46.  34. Masyarakat lokal adalah kelompok manusia, termasuk keturunan-
keturunannya yang menganut atau menjalankan ciri atau kondisi budaya yang 
khas yang secara tradisional terorganisir secara turun temurun beserta 
dengan kebiasaan-kebiasaan atau adatnya sendiri, dan melindungi lembaga 
sosial dan ekonominya sendiri; 

 

47.  35. Akses terhadap sumberdaya genetik adalah kegiatan memperoleh sampel 
atau contoh dari komponen-komponen sumberdaya genetik untuk tujuan riset 
ilmiah, pengembangan teknologi, atau bio-prospeksi, yang terkait untuk 
aplikasi industri atau lainnya; 

 

48.  36. Akses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan 
sumberdaya genetik adalah kegiatan memperoleh informasi dari pengetahuan 
atau praktek-praktek tradisional baik individual maupun kolektif dari 
masyarakat adat atau lokal, untuk tujuan riset ilmiah, pengembangan 
teknologi atau bioprospeksi, yang terkait untuk aplikasi industri atau lainnya; 

 

49.  37. Perjanjian Transfer Materi (Material Transfer Agreement/MTA) adalah 
instrumen untuk mengakses yang ditandatangani oleh lembaga penerima 
sebelum membawa atau mengangkut atau mentransportasikan komponen-
komponen sumberdaya genetik, yang apabila ada dengan menyebutkan 
adanya akses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi 
dengannya; 

 

50.  38. Kondisi ex situ adalah kondisi tempat dimana memelihara atau menyimpan 
komponen-komponen sumberdaya genetik dilakukan di luar habitat aslinya, 
dalam bentuk koleksi hidup maupun diawetkan; 
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51.  39. Akses pada dan transfer teknologi adalah kegiatan/aksi yang bertujuan untuk 
menjamin adanya akses dari pemilik sumberdaya pada, pengembangan dan 
transfer teknologi bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati 
atau teknologi yang dikembangkan dari sampel komponen sumberdaya 
genetik atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya; 

 

52.  40. Bioprospeksi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mengambil atau 
mengeksploitasi satu atau lebih materi materi , berupa sampel atau contoh 
materi tumbuhan, satwa atau organisme mikro (jasad renik)  hidup maupun 
mati, materi genetik, pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek adat dari 
masyarakat lokal yang berasosiasi dengan sumberdaya genetik, untuk tujuan 
riset, pengembangan produk, penggunaan di industri atau tujuan komersial 
lainnya, serta temasuk riset investigasi dan pengambilan contoh, namun tidak 
termasuk pemanfaatan adat dari sumberdaya genetik beserta turunan-
turunannya.  

 

53.  41. Bioteknologi adalah aplikasi teknologi yang menggunakan sistem-sistem 
biologis, organisme hidup atau bagian-bagian atau turunan-turunan 
daripadanya, untuk memodifikasi produk atau proses untuk tujuan tertentu; 

 

54.  42. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang 
konservasi keanekaragaman hayati/kehutanan. 

 

55.  43. Otoritas ilmiah adalah lembaga ilmiah yang memiliki kapasitas keilmuan 
dibidang keanekaragaman hayati seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, atau Perguruan Tinggi yang memiliki fakultas yang berhubungan 
dengan keanekaragaman hayati, atau lembaga penelitian dan 
pengembangan pada kementerian yang menangani keanekaragaman hayati.  

 

56.  Pasal 2 Pasal 2 
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Konservasi keanekaragaman hayati berasaskan kelestarian, keseimbangan, 
keserasian, kemanfaatan yang berkelanjutan,  keterbukaan, dan keadilan dari 
unsur-unsur keanekaragaman hayati. 

 

a. “Asas lestari” adalah usaha 
pengendalian/pembatasan dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya sehingga pemanfaatan 
tersebut dapat dilakukan secara terus 
menerus pada masa mendatang.  

57.   b. “Asas keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan” adalah bahwa setiap materi 
muatan peraturan perundang-undangan 
harus mencerminkan keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan, antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan 
kepentingan bangsa dan negara. 

58.   c. “Asas manfaat berkelanjutan” adalah 
dimaksudkan agar penyelenggaraan 
konservasi sumberdaya alam hayati dapat 
memberikan manfaat bagi kemanusiaan, 
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan 
pengembangan peri kehidupan yang 
berkesinambungan bagi warga negara, 
secara merata dan adil serta peningkatan 
kelestarian sumberdaya alam hayati. 
Pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi 
kemampuan regenerasi sumberdaya hayati 
atau laju inovasi substitusi sumberdaya 
nonhayati. 

59.   d. “Asas keterbukaan” adalah adanya 
keterbukaan bagi masyarakat untuk 
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memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang konservasi 
sumberdaya alam hayati, dari tahap 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
sampai tahap pengawasan dengan tetap 
memperhatikan pelindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan dan rahasia negara. 
Dengan demikian masyarakat di sekitar dan 
di dalam kawasan hutan mempunyai 
kesempatan untuk  berperan serta, baik 
dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun 
pengawasan dan penegakan hukum. 

60.   e. “Asas keadilan” adalah bahwa setiap materi 
muatan peraturan perundang- undangan 
harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara tanpa 
kecuali. 

61.  Pasal 3 
 

Konservasi keanekaragaman hayati diselenggarakan berdasarkan prinsip: 
 

Pasal 3 
 
 
 

62.  a. keterpaduan para pemangku kepentingan; 
 

Huruf a 
“keterpaduan” adalah mengintegrasikan kebijakan 
dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan 
secara horizontal dan secara vertikal antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat 
serta mengintegrasikan ekosistem darat dengan 
ekosistem perairan berdasarkan masukan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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untuk membantu proses pengambilan putusan dalam 
konservasi sumberdaya alam hayati. 

63.  b. akuntabilitas; Huruf b 
“akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan kawasan 
konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan 
secara transparan dan dapat dipertanggung-
jawabkan. 

64.  c. paritisipasi dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat; 
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan pengakuan hak-hak 
masyarakat adalah pengakuan hak masyarakat atas 
sumberdaya alam yang ada dan diatur sampai batas 
tidak membahayakan kelestarian sumberdaya alam 
itu sendiri sejalan dengan prinsip free and prior 
informed consent (FPIC). 
 

65.  d. transparansi; Huruf d 
Cukup jelas. 

66.   
e. penguatan fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi keanekaragaman hayati 

Indonesia;  

 
Huruf e 
Cukup jelas. 

67.  Pasal 4 
 

Penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: 

Pasal 4 
 
Cukup jelas 

68.   
a. menjamin konservasi pada tingkat  genetik, tingkat spesies atau jenis, dan 

tingkat ekosistem dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, 
transparan, partisipatif dan akuntabel; 
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69.  b. efektif dan berkelanjutan sehingga tujuan konservasi dapat  diwujudkan.  

70.  Pasal 5 
 
Ruang lingkup Konservasi keanekaragaman hayati meliputi: 
 

Pasal 5 
 
 
 

71.  a. konservasi keanekaragaman sumberdaya genetik, species dan ekosistem 
dalam kondisi liar; 

 
 
 
 
 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan dalam kondisi liar adalah 
kondisi-kondisi dimana unsur-unsur 
keanekaragaman hayati masih mengandung sifat-
sifat liar yaitu sifat yang belum mengalami 
perubahan atau evolusi akibat campur tangan 
manusia atau domestikasi dalam waktu yang lama. 
Spesies yang telah didomestikasi merupakan 
spesies dimana proses-proses evolusinya telah 
dipengaruhi oleh manusia untuk memenuhi 
kebutuhannya 
Tidak termasuk dalam penyelanggaraan konservasi 
keanekaragaman hayati yang diatur dalam undang-
undang ini adalah : 
a. Konservasi energi 
b. Konservasi sumberdaya alam non hayati 
c. Konservasi tanah dan air 
d. Konservasi cagar budaya(situs-situs purbakala) 

72.  b. konservasi keanekaragaman hayati diselenggarakan di wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;  

 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “Wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia” adalah wilayah 
daratan dan perairan, termasuk di dalamnya Zona 
Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinental. 
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73.  c. konservasi terhadap species dan sumberdaya genetik yang diatur oleh 
konvensi internasional, dan berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 

Huruf c 
Konservasi terhadap species dan sumber daya 
genetik yang berasal dari luar negeri yang diatur oleh 
konvensi internasional, dan berada di dalam wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sepajang telah diatur dalam undang-undang ini, 
tunduk pada Undang-Undang ini. 

74.  Pasal 6 
 
Konservasi keanekaragaman hayati terdiri atas :  

Pasal 6 
 
Unsur-unsur keanekaragaman hayati terdiri dari 3 
(tiga) tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati di 
tingkat:  
a. sumberdaya genetik,  
b. spesies, dan  
c. ekosistem, 

Oleh sebab itu konservasi keanekaragaman hayati 
juga dilaksanakan di tiga tingkat tersebut. 

75.  a. konservasi sumberdaya genetik; Huruf a. 
Sesuai dengan pengertian sumberdaya genetik yang 
dipentingkan dari konservasi keanekaragaman 
hayati di tingkat genetik adalah pelindungan 
terhadap keanekaragaman  genetik dan pengaturan 
pemanfaatan terhadap informasi yang terkandung di 
dalam materi genetiknya. Konservasi di tingkat 
genetik merupakan konservasi keanekaragaman 
genetik yang bersifat aktual maupun potensial, 
sehingga disebut sebagai sumberdaya genetik. 

76.  b. konservasi species; dan Pasal b 
Cukup jelas 

77.  c. konservasi ekosistem. Pasal c 
Cukup jelas 
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78.  Pasal 7 
 

Konservasi keanekaragaman hayati diselenggarakan melalui : 

Pasal 7 
 

79.  a. pelindungan keanekaragaman hayati; Huruf a 
Yang dimaksud dengan pelindungan 
keanekaragaman hayati termasuk di dalamnya 
tindakan pengawetan (preservasi) untuk menjaga 
keutuhan dan keaslian keanekaragaman hayati serta 
di saat yang sama melakukan pengaturan 
pengelolaan keanekaragaman hayati sehingga 
secara keseluruhan terhindar dari ancaman 
kerusakan dan bahaya kepunahan. 

80.  b. pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati. 
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara lestari 
dalam undang-undang ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan pelindungan 
keanekaragaman hayati dimana pemanfaatan 
keanekaragaman hayati dibarengi dengan suatu 
proses pengelolaan yang ditujukan untuk menjamin 
bahwa pemanfaatan dapat dilaksanakan dalam 
jangka waktu yang tak terbatas dan dalam waktu 
yang bersamaan dampak yang dapat ditimbulkan 
terhadap upaya pelindungan sumberdaya genetik, 
spesies dan ekosistem dihindarkan atau 
diminimalkan dalam batas yang sesuai dengan 
tujuan konservasinya. 

81.  BAB II 
PELINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

82.  Bagian Kesatu 
Umum 

 

83.  Pasal 8 
 

Pasal 8 
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Pelindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a, bertujuan untuk mencegah kerusakan atau kepunahan serta menjamin 
kelestarian fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati bagi generasi saat ini 
maupun generasi yang akan datang. 

Cukup jelas. 

84.  Pasal 9 
 

(1) Pelindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
terdiri atas : 
a. Pelindungan sumberdaya genetik; 

 

Pasal 9 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan sumberdaya genetik di 
dalam ketentuan ini menekankan lebih kepada 
keanekaragaman genetik pada suatu spesies 
dibanding dengan informasi mengenai asal usul dan 
kandungan materi genetiknya. 

85.  b. Pelindungan spesies; dan  
 

 

86.  c. Pelindungan ekosistem.  

87.  (2) Pelindungan keanekargaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat 
 
 
 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang 
perorangan, masyarakat hukum adat, masyarakat 
lokal, lembaga pendidikan, swasta atau organisasi 
non pemerintah. 

88.  Pasa 10 
 

Pemerintah menyusun serta melaksanakan strategi konservasi genetik spesies 
target, strategi konservasi dan pengelolaan spesies, serta menyusun dan 
melaksanakan rencana pengelolaan kawasan konservasi. 

Pasal10 
 
Cukup jelas. 

89.  Bagian Kedua 
Pelindungan Sumberdaya Genetik 

 

90.  Paragraf 1 
Umum  

 

91.  Pasal 11 
 

Pasal 11 
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(1) Pelindungan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a bertujuan untuk menjamin agar keberadaan dan keanekaragaman 
genetik serta kemurnian spesies dari spesies tertentu dapat dipertahankan; 

 

Ayat (1) 
Yang dimasud dengan spesies tertentu adalah 
spesies-spesies yang seharusnya tetap berada pada 
kondisi dimana keanekaragaman genetiknya 
sebagaimana aslinya, dan tidak dirubah untuk 
dijadikan spesies atau kultivar baru dengan tujuan 
hanya untuk kesenangan manusia belaka tanpa 
memperhatikan unsur etika. Pada spesies lain, 
terutama tumbuhan dan spesies yang bermanfaat 
untuk menopang ketahanan pangan dan budidaya 
tanaman atau hewan, maka kemurnian spesies 
ditujukan bagi populasi pada kondisi in situ dan atau 
pengawetannya pada kondisi ex situ. 

92.  (2) Pelindungan sumberdaya genetik dilakukan terhadap sumberdaya genetik 
pada  spesies-spesies liar termasuk jasad renik baik yang berada di dalam 
maupun di luar kawasan konservasi. 
 

 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan sumberdaya genetik pada  
spesies-spesies liar adalah sumberdaya genetik dari  
spesies yang masih memiliki sifat liar baik di dalam 
(in situ) maupun di luar habitat aslinya (ex situ). 
Yang di maksud dengan Sumberdaya genetik di 
kawasan konservasi meliputi sumberdaya genetik 
hutan dan sumberdaya genetik perairan di dalam 
kawasan konservasi. 

93.  Pasal 12  
 

Pelindungan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dilakukan melalui: 

Pasal 12 
 
Ayat (1) 
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94.  a. penetapan spesies target bagi pelindungan sumberdaya genetik; 
 
 
 
 
 
 

 

Huruf a 
Penetapan spesies target dilakukan karena tidak 
mungkin untuk melakukan pelindungan genetik bagi 
seluruh spesies yang ada di di wilayah Republik 
Indonesia.  
Penetapan spesies-species target dilakukan 
terhadap spesies yang mempunyai nilai strategis dan 
perlu diprioritaskan pelindungan sumberdaya 
genetiknya karena pada saat ini mendapatkan 
ancaman dengan menurunnya keanekaragaman 
genetik dari spesies tersebut yang disebabkan 
diantaranya bahwa spesies tersebut telah menjadi 
langka atau terancam punah, atau mendapatkan 
tekanan dari pemanfaatan atau spesies tersebut 
merupakan spesies yang telah diketahui memiliki 
keunggulan dari segi genetik sehingga sangat 
penting untuk mendukung budidaya, seperti 
budidaya pertanian, peternakan maupun perikanan. 

95.  b. Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik bagi spesies target; Huruf b 
Cukup jelas   

96.  c. pengaturan pemanfaatan sumberdaya genetik baik bagi spesies target 
maupun spesies non-target dan pelindungan pengetahuan tradisional 
yang berasosiasi dengannya. 
 

Huruf c 
Spesies non-target merupakan spesies yang 
pelindungan genetiknya saat ini belum prioritas 
namun dapat terjadi merupakan sumbberdaya 
genetik yang menjadi sasaran pemanfaatan, 
termasuk akses pada sumberdaya genetik dan 
bioprospeksi. 

97.  Paragraf 2 
Penetapan Spesies Target  

 

 

98.  Pasal 13 
 

Pasal 13 
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Penetapan spesies target bagi pelindungan sumberdaya genetik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan membuat daftar spesies 
yang diprioritaskan bagi pelindungan sumberdaya genetik; 

Bagi spesies yang tidak termasuk dalam daftar atau 
disebut juga sebagai spesies non target, 
pemanfaatan sumberdaya genetiknya masih tetap 
mengikuti pengaturan sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini. Penetapan spesies target 
sangat penting agar konservasi terutama 
pelindungan sumberdaya genetik dapat dilakukan 
dengan efektif dan efisien 

99.  Pasal 14 
 

(1) Penetapan prioritas bagi pelindungan sumberdaya genetik spesies target 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  dilakukan berdasarkan kriteria: 

Pasal 14 
Ayat (1) 
 

100.  a. spesies yang dalam bahaya kepunahan; 
 

 

Huruf a 
Kriteria Spesies yang terancam punah antara lain: 
a. spesies yang populasi di alamnya telah 

terancam punah dan atau termasuk dalam 
pelindungan spesies Kategori I 

101.   b. spesies-spesies yang endemik 

102.  b. spesies yang secara langsung diperdagangkan atau bernilai komersial; 
atau 
 
 
 
 
 

 

huruf b 
Kriteria spesies yang mempunyai nilai komersial  
antara lain: 
a. spesies yang secara langsung dieksploitasi 

secara komersial dan atau spesiess yang unsur-
unsur sumberdaya genetiknya dimanfaatkan 
secara tradisional. 

103.   b. Spesies yang unsur-unsur sumberdaya 
genetiknya merupakan milik publik. 
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104.  c. spesies yang mendukung budidaya. 
 

Huruf c 
Kriteria spesies yang mendukung  budidaya antara 
lain: 
a. Spesies yang diketahui digunakan atau 

berpotensi untuk meningkatkan keunggulan 
mutu sumberdaya genetik tanaman pertanian 
pangan dan hortikultura atau hewan domestik 
dan budidaya. 

105.   
 

b. memiliki nilai strategis bagi kelangsungan hidup 
manusia, termasuk untuk pengembangan obat-
obatan dan mendukung ketahanan pangan (virus 
flu burung, patogen penyakit manusia, 
sumberdaya genetik yang penting dibawah 
konvensi internasional).  

106.  Pasal 15 
 

(1) Penetapan dan perubahan spesies target dilakukan oleh Menteri dengan 
memperhatikan rekomendasi Komisi Independen Konservasi 
Keanekaragaman Hayati. 

Pasal 15 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 

107.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan spesies target 
serta penyusunan strategi konservasi diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 

Ayat (3) 
Peraturan Pemerintah memuat antara lain: 
a. persyaratan dan tata cara penetapan; 

108.   b. penilaian; 
109.   c. jenis strategi konservasi; 
110.   d. muatan perencanaan; 

111.  Paragraf 3 
Pengaturan Pelindungan Sumberdaya Genetik spesies target 
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112.  Pasal 16 
 

(1) Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik bagi spesies target 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui: 

Pasal 16 
 
Cukup jelas. 

113.  a. Pengembangan basis data sumberdaya genetik spesies-spesies taget;  
114.  b. Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik spesies target di dalam 

habitat aslinya (in situ); 
 

115.  c. Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik spesies target di luar habitat 
aslinya (ex situ); 

 

116.  (2) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya genetik spesies target Menteri 
menyusun dan melaksanakan strategi konservasi genetik bagi spesies target 

Ayat (2) 
Strategi konservasi genetik spesies target antara lain 
meliputi: 
a. strategi konservasi genetik in situ; dan  
b. strategi konservasi genetik ex situ 

117.  Pasal 17 
 

(1) Pengembangan basis data sumberdaya genetik spesies-spesies target 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a, dilakukan melalui 
inventarisasi spesies target. 

Pasal 17 
Ayat (1) 
Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui sebaran 
geografis, tingkat populasi dan keanekaragaman 
sumberdaya genetik spesies bersangkutan 
Inventarisasi dapat didukung dengan riset ilmiah bagi 
konservasi sumberdaya genetik, Riset ilmiah 
dimaksud  harus memenuhi ketentuan mengenai 
akses terhadap sumberdaya genetic 
Riset ilmiah dimaksud  harus memenuhi ketentuan 
mengenai akses terhadap sumberdaya genetik. 

118.   
(2) Menteri dan atau Otoritas Ilmiah bertanggung jawab mengembangkan basis 

data hasil-hasil inventarisasi dan riset 

Ayat (2) 
Walaupun pengembangan basis data dilakukan juga 
oleh Menteri, Otoritas Ilmiah tetap bertanggung 
jawab terhadap koordinasi pengelolaan basis data 
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sumberdaya genetik 

119.  Pasal 18 
 
Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik spesies target in situ sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1)  huruf b, dilakukan terhadap : 
a. spesies yang dalam bahaya kepunahan;  

Pasal 18 
 
Pengaturan pelindungan  sumberdaya genetik 
spesies target (in situ) ditujukan untuk melindungi 
keanekaragaman sumberdaya genetik dan keaslian 
spesies di dalam habitat aslinya 

120.  b. spesies yang diperdagangkan atau bernilai komersial serta spesies yang 
mendukung budaya. 

 

121.  Pasal 19 
 

Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik spesies target in situ terhadap 
spesies yang dalam bahaya kepunahan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf a, dilakukan dengan : 

Pasal 19 

122.  a. menjaga populasi di dalam maupun di luar kawasan konservasi; 
 
 
 
 

 

Huruf a 
Menjaga populasi di dalam maupun di luar kawasan 
konservasi termasuk juga menyelamatkan spesimen 
tumbuhan yang berfungsi sebagai induk, termasuk 
pohon-pohon induk untuk pengembangbiakan 
tumbuhan baik secara alami maupun buatan 
termasuk pengembangan kebun benih/bibit di lokasi 
habitat di luar kawasan konservasi yang diketahui 
merupakan habitat asli spesies tumbuhan target. 

123.  b. menyelamatkan populasi terisolasi dan memindahkan ke lokasi yang 
memungkinkan terjadinya transfer materi genetik; 

Huruf c 
Menyelamatkan populasi terisolasi umumnya terjadi 
pada spesies satwa liar, namun tidak menutup 
kemungkinan bagi spesies tumbuhan termasuk 
memulihkan atau restorasi populasi di habitat 
alamnya sesuai dengan wilayah penyebaran 
spesies, atau sub-spesies asli dan tindakan 
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reintroduksi. 
 

124.  c. memelihara habitat, mempertahankan dan mengupayakan ketersambungan 
antar habitat untuk menjamin adanya transfer materi genetik antar wilayah 
habitat; 

Huruf c 
Mengupayakan ketersambungan antar habitat dapat 
dilakukan diantaranya melalui penetapan koridor 
habitat, baik alami maupun buatan.  
Penetapan habitat koridor buatan harus 
memperhatikan keaslian spesies di tempat 
pembuatan koridor. 

125.  Pasal 20 
 

Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik spesies target in situ terhadap 
spesies yang diperdagangkan atau bernilai komersial serta spesies yang 
mendukung budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan 
dengan: 

Pasal 20 
 
 
 

126.  a. menjaga dan mengendalikan populasi di dalam maupun di luar kawasan 
konservasi di dalam wilayah penyebarannya; 
 
 
 

Huruf a 
Menjaga populasi di dalam maupun di luar kawasan 
konservasi termasuk juga menyelamatkan spesimen 
tumbuhan yang berfungsi sebagai induk, termasuk 
pohon-pohon induk untuk pengembangbiakan 
tumbuhan baik secara alami maupun buatan serta 
mencegah terjadinya kepunahan lokal melalui 
pengendalian pemanenan spesimen dari habitat 
alam; 

127.  b. mengembangkan kebun benih/ bibit di lokasi habitat yang diketahui 
merupakan habitat asli spesies tumbuhan target; 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 

128.  c. memulihkan atau restorasi populasi yang terdegradasi dengan spesimen asli 
setempat; 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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129.  d. memelihara habitat, mempertahankan dan mengupayakan ketersambungan 
antar habitat untuk menjamin adanya transfer materi genetik antar wilayah 
habitat. 

Huruf d 
Lihat penjelasan Pasal 20 huruf c. 

130.  Pasal 21 
 
Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik secara ex situ sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf c,dilakukan melalui : 

Pasal 21 
 
Pengaturan pelindungan sumberdaya genetik 
spesies target ex situ ditujukan untuk menjaga 
keanekaragaman sumberdaya genetik dan 
kemurnian spesies. 

131.  a. Pemeliharaan, pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan 
secara buatan di lembaga konservasi ex situ atau di tempat lain di luar 
habitat aslinya bagi spesimen hidup; 

 

Huruf a 
pemeliharaan spesimen hidup satwa terancam 
punah di dalam lembaga konservasi ex situ seperti 
kebun binatang atau taman satwa lainnya kebun 
botani, kebun raya, atau taman lainnya 

132.  b. pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol di luar habitatnya 
atau perbanyakan tumbuhan secara buatan di dalam kondisi terkontrol di luar 
habitatnya; 

mencegah terjadinya perkawinan kerabat (in- 
breeding) dalam rangka mempertahankan 
kebugaran genetik populasi di luar habitatnya; 
mencegah perkawinan silang satwa untuk menjaga 
kemurnian spesies 

133.  c. Pengawetan spesimen atau materi genetik speperti semen beku, biji atau 
materi genetik lainnya di dalam alat penyimpan yang dirancang khusus untuk 
itu. 

 

134.  Paragraf 4 
Pengaturan pemanfaatan sumberdaya genetik bagi spesies target 

dan non-target serta pelindungan pengetahuan tradisional  

 

135.  Pasal 22 
 

(1) Pengaturan pemanfaatan sumberdaya genetik bagi spesies target maupun non 
target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui 
pengendalian pemanfaatan  dengan menerapkan ketentuan akses terhadap 

Pasal 22 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
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sumberdaya genetik.  

136.  (2) Pengendalian pemanfaatan melalui penerapan ketentuan akses terhadap 
sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : 
 
a. pengembangan sistem perijinan akses terhadap sumberdaya genetik dan 

bioprospeksi; 

Ayat (2) 
Pengendalian pemanfaatan melalui penerapan 
ketentuan akses terhadap sumberdaya genetik 
spesies target maupun spesies non-target ditujukan 
untuk menjaga  keanekaraman sumberdaya genetik. 

137.  b. persetujuan yang diberikan atas informasi di awal oleh penyedia atau 
pemilik sumberdaya genetik; 

 

138.  c. perjanjian transfer material; dan   

139.  d. pengembangan kontrak pembagian keuntungan dari akses.  

140.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumberdaya genetik bagi 
spesies target maupun non target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

141.  Pasal 23 
 

(1) Pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi sumberdaya genetik, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui : 
a. Pegaturan pengakuan melalui hak-hak masyarakat hukum adat atau 

masyarakat lokal untuk menentukan penggunaan/ pemanfaatan 
pengetahuan tradisional mereka yang berasosiasi dengan sumberdaya 
genetik dan  

Pasal 23 
 
Cukup jelas. 

142.  b. pendaftaran pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan 
sumberdaya genetik oleh pemerintah . 

 

143.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan pengetahuan tradisional yang 
berasosiasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 

 

144.  Bagian Ketiga 
Pelindungan Spesies 
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145.  Paragraf 1 
Umum 

 

 

146.  Pasal 24 
 

(1) Pelindungan spesies sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, 
bertujuan untuk : 

Pasal 24 
 
Cukup jelas. 

147.  a. mencegah punahnya spesies tumbuhan dan satwa liar; dan/atau  

148.  b. mengurangi keterancaman spesies dari bahaya kepunahan.  

149.  (2) Pelindungan spesies dilakukan bagi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar. 
 

 

150.  Pasal 25 
 

(1) Pelindungan spesies sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, dilakukan 
dengan: 

Pasal 25 
 
Cukup jelas. 

151.  a. penetapan status pelindungan spesies;  

152.  b. pengaturan pelindungan spesies sesuai dengan statusnya;  

153.  c. pelaksanaan medis konservasi spesies satwa liar.  

154.  (2) Pelindungan spesies dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat 

 

155.  Paragraf 2  
Penetapan Status Pelindungan Spesies 
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156.  Pasal 26 
 

(1) Penetapan status pelindungan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 huruf a dilakukan dengan menetapkan spesies tumbuhan dan satwa liar 
ke dalam katagori-katagori pelindungan. 

 

Pasal 26 
 
Cukup jelas. 

157.  (2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat 
keterancaman terhadap kepunahan. 

 

 

158.   
(3) Katagori pelindungan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri 

atas : 

 

159.  a. Spesies Katagori I;  

160.  b. Spesies Katagori II; dan  

161.  c. Spesies Katagori III.  

162.  Pasal 27 
 
(1) Spesies Katagori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, 

merupakan spesies yang dilindungi secara ketat.  
 

 

Pasal 27 
 
Spesies yang dilindungi secara ketat adalah spesies 
yang populasi di habitat alamnya berada dalam 
kondisi terancam bahaya kepunahan (endangered) 
atau kritis dari bahaya kepunahan (critically 
endangered) dan mendapatkan tekanan 
pemanfaatan dan atau mendapatkan tekanan akibat 
kerusakan habitat. Spesies Katagori I hanya dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan 
melalui riset ilmiah dan atau penyelamatan spesies 
yang bersangkutan.  
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163.  (2) Penetapan spesies Katagori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
didasarkan satu atau lebih kriiteria, yang meliputi: 

Ayat (2) 

164.  a. merupakan spesies yang populasi di alamnya berada dalam bahaya 
kepunahan atau kritis dari bahaya kepunahan; 

 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan spesies yang populasi di 
habitat alamnya berada dalam bahaya kepunahan 
atau kritis terhadap bahaya kepunahan adalah 
spesies tumbuhan dan satwa  liar tertentu yang 
karena faktor-faktor  alami atau yang disebabkan 
oleh tindakan manusia  seperti kerusakan habitat 
dan pengambilan atau penangkapan yang tidak 
terkendali telah mengalami keadaan dimana 
keberlangsungan hidup populasi secara keseluruhan 
terancam dan dapat punah.    

165.  b. secara alami mempunyai populasi yang kecil,  
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan spesies yang populasi di 
habitat alamnya kecil atau langka dicirikan oleh 
paling tidak salah satu dari hal-hal berikut: 
a. diketahui atau diduga terjadi penurunan secara 

tajam pada jumlah individu di alam serta 
penurunan luas dan kualitas habitat; 

166.   b. jumlah sub populasi kecil; 
167.   c. mayoritas individu dalam satu atau lebih fase 

sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya 
pada satu atau sedikit sub populasi saja; 

168.   d. dalam waktu yang pendek pernah mengalami 
fluktuasi yang tajam pada jumlah individu; 

169.   e. karena sifat biologis dan perilaku spesies 
tersebut, seperti migrasi, spesies tersebut rentan 
terhadap bahaya kepunahan;  dan/atau 

170.   f. analisis kuantitatif memperlihatkan kemungkinan 
atau peluang terjadinya kepunahan adalah 20 

Ige
Highlight

Ige
Highlight



 

36 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

(dua puluh) persen sampai dengan 50 (lima 
puluh) persen dalam waktu 10 (sepuluh) sampai 
20 (dua puluh) tahun atau dalam 3 (tiga) sampai 
5 (lima) generasi yang akan dating 
 

171.  c. penyebaran yang terbatas (endemik), dan/atau 
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan penyebaran populasinya 
sangat terbatas atau endemik dicirikan dengan 
paling sedikit salah satu dari hal-hal berikut yaitu: 
a. hanya terdapat di satu atau beberapa lokasi atau 

pulau; 

172.   b. populasi terpisah-pisah atau terfragmentasi; 

173.   c. terjadi fluktuasi yang besar pada jumlah populasi 
atau luas areal penyebarannya; 

174.   d. adanya dugaan penurunan yang tajam pada 
areal penyebarannya, jumlah sub populasi, 
jumlah individu, luas dan kualitas habitat atau 
potensi reproduksi. 

175.  d. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora 
dan fauna internasional pelindungannya dan atau perdagangannya diatur 
secara ketat, diantaranya termasuk dalam Appendix I CITES. 

 
 
 
 
 
 
 

huruf d 
Spesies yang secara internasional pelindungannya 
diatur secara ketat antara lain meliputi spesies-
spesies yang termasuk dalam Appendix I Konvensi 
Internasional CITES dan atau Konvensi lain 
mengenai spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar, 
Spesies-spesies ini perlu diatur dalam perundang-
undangan nasional karena sebagai anggota 
Konvensi, Indonesia wajib mematuhi ketentuan 
Konvensi dan mengakomodasikannya dalam 
peraturan perundang-undangan nasional, termasuk 
di dalamnya spesies yang penyebaran alaminya 
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bukan di Indonesia. Spesies-spesies yang ditetapkan 
dalam Konferensi Para Pihak dari Konvensi masuk 
ke dalam Appendix I secara otomatis termasuk ke 
dalam spesies yang dilindungi mutlak, kecuali 
apabila pemerintah menyatakan reservasi, 
sebagaimana diatur dalam Konvensi. 

176.  Pasal 28 
 

(1) Spesies Katagori II sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan 
spesies yang pemanfaatannya dikendalikan. 

 

Pasal 28 
 
Spesies yang pemanfaatannya dikendalikan  atau 
Spesies Katagori II adalah spesies yang populasi di 
habitat alamnya berada dalam kondisi rentan 
(vulnerable) atau tidak cukup data serta mendapat 
tekanan pemanfaatan.  Yang dimaksud 
pemanfaatannya dikendalikan  adalah bahwa 
pemanfaatan spesimen baik hidup maupun mati 
harus diatur, antara lain melalui diantaranya 
penetapan sistem pemanenan, kuota pengambilan 
atau penangkapan serta penerapan sistem 
perizinan. Pengendalian pemanfaatan tersebut 
merupakan bentuk pelindungan terbatas terhadap 
populasi dari spesies bersangkutan; 
 

177.  (2) Penetapan sebagai spesies Katagori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berdasarkan pada satu atau lebih kriteria, yang meliputi : 

Ayat (2) 

178.  a. merupakan spesies yang saat ini belum berada dalam bahaya kepunahan, 
namun akan dapat berada dalam bahaya kepunahan apabila 
pemanfaatannya tidak dikendalikan; 

huruf a.  
Yang dimaksud dengan pemanfaatan yang tidak 
dikendalikan adalah pemanfaatan yang melebihi 
kemampuan populasi untuk meregenerasi diri  
 

179.  b. spesies yang secara biologis lebih memenuhi kriteria spesies Katagori III 
namun yang secara visual mirip dan sulit dibedakan dengan spesies 

huruf b.  
Yang termasuk dalam spesies yang secara visual 
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sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga harus turut dikendalikan 
sebagaimana spesies katagori II. 
 

mirip dan sulit dibedakan yaitu spesies yang 
populasinya di alam saat ini masih melimpah 
sehingga sebenarnya masuk kriteria spesies 
Katagori III, namun karena dapat mempengaruhi 
efektivitas pelindungan spesies Katagori II yang mirip 
dengannya, maka sebaiknya pemanfaatannya harus 
dikendalikan dan dimasukkan dalam spesies 
Katagori II  
 

180.  c. Spesies yang menurut konvensi tentang pelindungan dan atau 
pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional (.Appendix II 
CITES)  
 
 
 
 
 

huruf c 
pelindungan dan atau pengendalian perdagangan 
flora dan fauna internasional antara lain  flora atau 
fauna yang termasuk dalam Appendix II CITES 
Apendix II CITES (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
adalah flora atau fauna (spesies) yang secara 
internasional pelindungannya diatur secara terbatas 
dan perdagangannya dikendalikan 

181.  Pasal 29 
 

Spesies Katagori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c 
merupakan spesies pemanfaatannya dipantau 

Pasal 29 
 
Spesies pemanfaatannya dipantau atau  Katagori III 
adalah spesies yang populasi di habitat alamnya 
dalam keadaan melimpah namun mendapat tekanan 
pemanfaatan sehingga pemantauan 
pemanfaatannya perlu dilakukan untuk menentukan 
tindakan apabila diperlukan. 
Kriteria penetapan spesies Katagori III, adalah 
spesies tersebut merupakan spesies yang 
populasinya saat ini melimpah namun pemantauan 
pemanfaatannya dilakukan dalam rangka 
mengetahui kapasitas populasinya dalam menerima 
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tekanan pemanfaatan. 
Pemantauan pemanfaatan spesies Katagori III 
dilakukan antara lain melalui sistem pencatatan dan 
pendataan pemanfaatan yang teratur sehingga 
diperoleh informasi yang memadai untuk penetapan 
kebijakan apabila perdagangannya dianggap dapat 
mengancam keadaan populasinya di habitat. 

182.  Pasal 30 
 

Ketentuan katagorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tidak 
berlaku bagi : 

Pasal 30 
 
 
 

183.  a. spesimen pra-pelindungan 
 

Huruf a. 
Yang dimaksud dengan spesimen pra pelindungan 
adalah spesimen yang diperoleh sebelum spesies 
yang bersangkutan dimasukkan ke dalam salah satu 
Katagori pelindungan sepanjang dapat dibuktikan 
melalui dokumen-dokumen perizinan yang sah.  

184.  b. spesimen tumbuhan  
 

Huruf b 
spesimen tumbuhan antara lain, biji, benang sari 
(serbuk sari), bunga potong, anakan, atau hasil 
kultur jaringan yang diperoleh secara in vitro dapat 
berupa spesimen di dalam media cair maupun padat 
dan dibawa di dalam kontainer steril dari hasil 
perbanyakan tumbuhan. 

185.  Pasal 31 
 

(1) Spesimen satwa hasil pengembangbiakan di dalam lingkungan yang terkontrol 
atau spesimen tumbuhan hasil perbanyakan tumbuhan di dalam kondisi yang 
terkontrol bagi  spesies Katagori I diberlakukan ketentuan-ketentuan  spesies 
Katagori II; 

Pasal 31 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

186.  (2) Spesimen satwa hasil pengembangbiakan di dalam lingkungan yang terkontrol 
atau spesimen tumbuhan hasil perbanyakan tumbuhan di dalam kondisi yang 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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terkontrol bagi spesies Katagori II diberlakukan ketentuan-ketentuan spesies 
Katagori III. 

 Pasal 32 
 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak berlaku bagi 
satwa kharismatik. 

Pasal 32 
 
Ayat (1) 
“Satwa kharismatik” adalah satwa yang mengundang 
empati atau emosi manusia sehingga 
keberadaannya dapat diidentikkan sebagai “duta”, 
ikon atau simbol suatu tempat, daerah atau negara. 
Satwa kharismatik biasanya merupakan satwa besar 
yang kondisi populasinya terancam bahaya 
kepunahan antara lain Harimau, Gajah, Badak, 
Orangutan dan Komodo. 

187.  (2) Spesies-spesies satwa kharismatik ditetapkan oleh Menteri berdasarkan 
rekomendasi Komisi Independen Konservasi Keanekaragaman Hayati. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
  

188.  Pasal 33 
 

(1) Perubahan katagori status pelindungan spesies sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (3) berlaku setelah dilampauinya masa transisi. 

 

Pasal 33 
 
Ayat (1) 
Masa transisi hanya diberlakukan untuk waktu paling 
lama 90(sembilan puluh) hari sejak tanggal 
ditetapkan. 

 (2) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diberlakukan ketentuan sementara atau ketentuan antara sebelum status baru 
diberlakukan. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

189.  (3) Ketentuan antara perubahan status pelindungan spesies sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan : 

Ayat (4) 
 

190.  a. lokasi; Huruf a 
Cukup jelas. 
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191.  b. spesimen; dan/atau 
 

Huruf b 
Yang dmaksud berdasar spesimen adalah  bagian-
bagian dari satwa atau tumbuhan, termasuk turunan-
turunannya; 

192.  c. waktu pemberlakuan perubahan status. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 

193.  (4) Transisi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

194.  Pasal 34 
 

(1) Bagi spesies tumbuhan Katagori II pada saat penetapan ke dalam Katagori II, 
wajib menyertakan anotasi bagian-bagian spesimen tumbuhan yang 
dikendalikan atau dikecualikan dari ketentuan Ketegori II. 

Pasal 34 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan anotasi adalah ketentuan 
yang memasukkan atau mengecualikan bagian-
bagian atau turunan tertentu dari  tumbuhan di dalam 
pencatuman spesies tumbuhan ke dalam 
katagorisasi pelindungan spesies tumbuhan. 
Pengecualian dapat dilakukan karena sifat tumbuhan 
yang apabila bagian-bagian tertentu dari tumbuhan 
dikecualikan dari pengaturan maka tidak akan 
mempengaruhi kelestarian spesies yang 
bersangkutan. Beberapa spesies tumbuhan 
memerlukan anotasi yang memasukkan seluruh 
bagian tumbuhan untuk dikendalikan, namun ada 
spesies tumbuhan yang hanya memerlukan anotasi 
yang memasukkan bagian tertentu saja untuk 
dikendalikan. 

195.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anotasi diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

196.  Pasal 35 
 

Pasal 35 
 

Ige
Highlight

IGE
Highlight



 

42 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

(1) Penetapan dan perubahan katagori status pelindungan spesies dilaksanakan 
oleh Menteri dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Independen 
Konservasi Keanekaragaman Hayati. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 

197.  (2) Menteri menyusun dan atau memutakhirkan daftar pelindungan yang memuat 
seluruh spesies yang masuk di dalam semua katagori status pelindungan  
termasuk anotasinya. 

 

198.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan status atau 
katagorisasi pelindungan spesies  diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 

 
 

Ayat (2) 
Peraturan Pemerintah memuat antara lain: 
a. persyaratan dan tata cara penetapan; 
b. penilaian; 
c. jenis strategi konservasi; 
d. tata cara pemutakhiran daftar pelindungan 
e. muatan perencanaan; 

199.  Paragraf 3 
Pengaturan Pelindungan Spesies Sesuai dengan Statusnya 

 

 

200.  Pasal 36 
 
Pengaturan pelindungan spesies sesuai dengan statusnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan mengelola populasi spesies 
tumbuhan dan satwa liar :  
a. di dalam habitat alamnya (in situ); dan  

 

Pasal 36 
 
Huruf a 
Cukup jelas. 

201.  b. di luar habitat alamnya (ex situ). Huruf b 
Pengaturan perlindungan spesies secara ex situ 
dimaksudkan untuk membantu pengelolaan in situ 
karena tingkat keterancaman dan kharakteristik 
suatu spesies yang sulit untuk berkembang biak 
secara alami. 
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202.  Pasal 37 
 

Pengelolaan pelindungan spesies tumbuhan dan satwa liar di dalam habitanya (in 
situ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, bagi spesies Katagori I 
dilakukan melalui : 

Pasal 37 
 
. 
 

203.  a. pembinaan populasi dan habitat untuk memulihkan populasi ke dalam tingkat 
yang aman dari ancaman bahaya kepunahan; 

 

Huruf a 
Dalam rangka pengawetan spesies yang dilindungi 
mutlak, populasi dari spesies tersebut di dalam 
habitat alamnya  harus dipulihkan ke tingkat yang 
aman dari ancaman bahaya kepunahan baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang sehingga 
tingkat keterancamannya terhadap bahaya 
kepunahan menurun.  Pemulihan populasi harus 
ditujukan pada eliminasi atau pengurangan faktor-
faktor yang menyebabkan populasi tersebut 
terancam bahaya kepunahan.  

204.  b. penyelamatan populasi atau sub populasi suatu spesies yang terisolasi oleh 
kegiatan manusia; 
 
 
 
 
 

 

Huruf b 
penyelamatan populasi atau sub populasi suatu 
spesies dilakukan dengan memindahkan kelompok 
atau individu satwa yang karena suatu hal habitatnya 
terfragmentasi dalam ukuran populasi maupun 
habitat yang kecil sehingga diperkirakan tidak akan 
bertahan hidup dalam jangka panjang ke habitat 
baru atau ke tempat lain dengan tujuan untuk 
memperbaiki populasi spesies yang bersangkutan.  

205.  c. reintroduksi populasi atau individu ke habitat alamnya. 
 

Huruf c 
Untuk spesies-spesies yang populasinya di habitat 
alam sudah sedemikian kecil, sehingga diperkirakan 
apabila dibiarkan hidup secara alami dalam waktu 
dekat akan terjadi kepunahan, maka dapat dilakukan 
reintroduksi dengan melepas-liarkan spesimen satwa 
liar hasil rehabilitasi maupun hasil 
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pengembangbiakan di luar habitat alamnya. 
Reintroduksi merupakan usaha pengembalian 
populasi spesies satwa atau tumbuhan yang 
dilakukan secara sadar oleh manusia dengan tujuan 
agar suatu spesies dapat berkembang biak kembali 
dihabitatnya semula.  
 

206.  Pasal 38 
 

(1) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 37 
huruf a,  dilakukan : 

Pasal 38 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

207.  a. di dalam  kawasan konservasi; dan  

208.  b. di luar kawasan konservasi.  

209.  (2) Pembinaan populasi dan habitat di dalam kawasan konservasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk spesies katagori I dilakukan oleh 
pengelola kawasan konservasi. 

 

210.  (3) Pembinaan populasi dan habitat spesies katagori I di luar kawasan konservasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah 
dibantu oleh pemerintah daerah dan masyarakat. 

Ayat (1) 
Pembinaan populasi dan habitat spesies katagori I di 
luar kawasan konservasi dimaksudkan untuk 
menjaga populasi atau sub populasi dari ancaman 
terhadap kepunahan local. 

211.  Pasal 39 
 
(1) Dalam rangka mengoptimalkan daya dukung terhadap spesies, di dalam 

kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat 
dilakukan kegiatan pembinaan habitat dan atau populasi, melalui perburuan 
terkendali, kecuali di dalam kawasan cagar alam atau zona tertentu taman 
nasional yang tidak sesuai untuk perburuan. 

Pasal 39 
 
Ayat (1) 
Kegiatan perburuan dilakukan dengan 
memperhatikan keadaan populasi dan atau sub-
populasi di seluruh wilayah penyebarannya. 
Kegiatan perburuan terkendali dapat berupa olah 
raga berburu. 
Zona tertentu taman nasional yang tidak sesuai 
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untuk perburuan adalah zona inti dan zona lain yang 
ditetapkan oleh pengelola taman nasional sesuai 
dengan tujuan pengelolaan. 

212.  (2) Pembinaan populasi dan habitat spesies katagori I di luar kawasan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b,  tidak dapat dilakukan melalui 
perburuan terkendali untuk olah raga berburu. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

213.  (3) Perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dilakukan dengan izin 
Menteri setelah ada rekomendasi dari Otoritas Ilmiah. 

 
 

Ayat (3) 
Rekomendasi Otorita Ilmiah berupa kuota buru untuk 
spesies Katagori I. 
Kuota buru memuat ketentuan antara lain jumlah, 
ukuran, rasio kelamin, lokasi perburuan, waktu 
perburuan. 

214.  (4) Ketentuan mengenai perburuan di dalam kawasan konservasi sebagaimana 
dmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

215.  Pasal 40 
 

(1) Penyelamatan populasi atau sub populasi suatu spesies Katagori I yang 
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b. atau populasi yang 
tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, dilakukan dengan cara 
memindahkan ke habitat lain. 

Pasal 40 
 
Populasi yang tidak berkelanjutan adalah populasi 
yang tidak viabel dalam jangka panjang yang 
disebabkan diantaranya oleh jumlah individu di 
dalam populasi kecil, rasio jantan-betina yang tidak 
sesuai, struktur umur yang tidak  memadai, atau 
kondisi habitat yang rusak dan sulit diperbaiki. 

216.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan populasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 
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217.  Pasal 41 
 

(1) Reintroduksi populasi ke dalam habitat alamnya sebagaimana dimaksud 
Pasal 37 huruf c, dapat dilakukan terhadap populasi spesies satwa terancam 
punah melalui pelepas-liaran spesimen-spesimen yang berada di lingkungan 
ex situ. 
 

Pasal 41 
 
Ayat (1) 
Spesimen yang berada di lingkungan ex situ dapat 
berasal dari hasil pengembangbiakan maupun yang 
berasal dari tangkapan di alam; 
Habitat pelepasliaran merupakan penyebaran alami 
dari spesies yang akan dilepasliarkan. 

218.  (2) Pelepas-liaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan 
kajian ekologis, sosial dan veteriner: 

 

Ayat (2) 
kajian ekologis, sosial dan veteriner, seperti: 
a. populasi satwa sesama spesies atau berbeda 

spesies yang telah menghuni habitat 
pelepasliaran; 

b. kondisi medis dan kebugaran genetik;  
c. umur dan rasio kelamin satwa yang 

dilepasliarkan; 
d. perilaku masyarakat sekitar 
Idealnya pelepasliaran dilakukan di habitat 
penyebaran aslinya yang tidak ada penghuni dari 
spesies yang sama serta menghindarkan adanya 
predator dan persaingan terhadap sumberdaya dari 
spesies lain yang telah ada; 
Apabila reintroduksi dianggap perlu dilakukan, maka 
harus memperhatikan kondisi spesimen satwa liar 
yang akan dilepas-liarkan, dari sisi keanekaragaman 
sumberdaya genetik, kesehatan, ketergantungan 
pada manusia, populasi setempat dari spesies yang 
sama, predasi, kondisi habitat, termasuk 
ketersediaan pakan di tempat pelepas-liaran dan 
keamanan dari perburuan liar 

219.  (3) Ketentuan mengenai reintroduksi populasi dan pelepas-liaran diatur dengan 
dan berdasarkan Peraturan Menteri 

Ayat (3) 
 Paraturan Menteri antara lain mengatur  pedoman 
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dan protokol serta pengembangan protokol 
reintroduksi populasi 

220.  Pasal 42 
 

Untuk mengurangi dampak atau ancaman bagi populasi satwa Katagori I yang 
terisolasi di luar kawasan konservasi dan berada di tanah hak, pemegang hak 
atas tanah wajib : 

Pasal  42 
 
Ayat (1)  
 

221.  a. menjaga habitat. Huruf a 
Cukup jelas 

222.  b. menyelamatkan populasi atau sub populasi spesies satwa yang terisolasi atau 
populasinya tidak dapat berkembang dalam jangka panjang. 

Penyelamatan populasi atau sub populasi spesies 
satwa yang terisolasi atau populasinya tidak dapat 
berkembang dalam jangka panjang dilakukan melalui 
kerjasama dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
konservasi keanekaragaman hayati. 

223.  Pasal 43 
 

(1) Pengaturan perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar secara in situ 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, bagi spesies Katagori II 
dilakukan dengan: 

Pasal 43 
 
Ayat (1) 
 

224.  a. pengaturan dan pengendalian pemanenan langsung dari habitat alamnya;  
 

 

Huruf a 
Bagi spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar 
katagori II yang pemanfaatannya diatur dan 
dikendalikan pemanenan  wajib dilakukan dengan 
menerapkan prinsip ilmiah dan pemanenan yang 
tidak merusak populasi di habitat alam serta dengan 
memperhatikan pelindungan spesies di dalam 
maupun di luar kawasan konservasi. 
Penerapan prinsip ilmiah dan pemanenan yang tidak 
merusak populasi dihabitat alam antara lain 
dilaksanakan dengan mempertimbangan mengenai 
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status dan sifat-sifat biologis spesies, seperti kondisi 
populasi, penyebaran, kemampuan regenerasi. Hal 
ini dilakukan dengan: 
a. Pengaturan jumlah tangkapan/ pengambilan; 
b. Pengaturan ukuran tangkapan/ pengambilan; 
c. Kontrol penangkapan/pengambilan; 
d. Kontrol  peredaran dalam negeri; 
e. Kontrol peredaran luar negeri. 
 
Pengaturan pemanenan dimulai dari penetapan 
kuota pengambilan atau penangkapan, pengenaan 
perizinan  dan pengawasan terhadap pengambilan 
atau penangkapan, penetapan lokasi-lokasi yang 
dibolehkan untuk dilakukan pengambilan atau 
penangkapan, serta penetapan batasan-batasan 
seperti kelas ukuran, umur dan spesies kelamin yang 
boleh diambil atau ditangkap dari habitat alam.   
 

225.  b. pembinaan habitat; dan/atau 
 

Huruf b 
Pembinaan habitat dilakukan dalam rangka 
meningkatkan populasi dengan manipulasi habitat 
melalui diantaranya penanaman atau pengkayaan 
tumbuh-tumbuhan pakan atau merangsang 
berkembangnya populasi satwa liar mangsa (prey) 
bagi spesies-spesies yang bersifat predator tanpa 
mengubah kondisi lingkungan atau ekosistem.  
 

226.  c. pembinaan populasi. Huruf c 
Pembinaan populasi dilakukan dalam rangka 
meningkatkan populasi dengan memperbanyak 
individu, diantaranya melalui pengkayaan populasi, 
transplantasi, pengembangan koloni-koloni baru di 
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daerah atau di pulau kosong, dan pengaturan 
dinamika populasi disesuaikan dengan daya dukung 
habitat 

227.  (2) Untuk melaksanakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah menyusun rencana pengelolaan spesies tumbuhan maupun 
satwa Katagori II yang diperdagangkan. 

 

228.  Pasal 44 
 

(1) Pembinaan habitat dan/atau pembinaan populasi  sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 43 huruf b dan huruf c, untuk spesies Katagori II dilakukan 
terhadap spesies-spesies yang mengalami tekanan pemanfaatan, termasuk 
perdagangan. 

Pasal 44 
 
Pembinaan habitat dan pembinaan populasi 
termasuk juga diantaranya  pembinaan habitat di 
pulau kosong untuk menampung populasi satwa 
yang dikelola. 

229.  (2) Pembinaan habitat dan atau pembinaan populasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar kawasan konservasi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

230.  Pasal 45 
 
(1) Pengaturan perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar secara in situ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, bagi spesies Katagori III 
dilakukan dengan pemantauan pemanfaatan yang berkelanjutan. 

Pasal 45 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

231.  (2) Pelaksanaan pemanfaatan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan pemanenan 
yang tidak merusak populasi di habitat alam. 

Ayat (2) 
Bagi spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar 
katagori III yang pemanfaatannya diatur dan 
dipantau  hanya dilakukan dengan pemantauan 
terhadap cara-cara mengambil atau menangkap 
agar tidak terjadi kerusakan pada populasi dan atau 
habitat serta terhadap penerapan prinsip ilmiah dan 
pemanenan yang tidak merusak populasi dihabitat 
alam. Pemantauan diantaranya dilakukan melalui 
pencatatan pemanenan dan pemanfaatan, seperti 
perdagangan baik dalam negeri maupun ekspor.   
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232.  Pasal 46 
 

Pengaturan pelindungan spesies Katagori I tumbuhan dan satwa liar secara ex 
situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan melalui : 

Pasal 46 
 
 
 

233.  a. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk 
dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya; 

 

Huruf a 
Pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan 
yang terkontrol dengan tujuan untuk dilepasliarkan 
kembali ke alam dalam rangka memulihkan kondisi 
populasi agar terhindar dari kepunahan merupakan 
kegiatan pengembangbiakan dari induk-induk yang 
diketahui mempunyai kemurnian dan 
keanekaragaman sumberdaya genetik yang 
memadai untuk menghasilkan anakan-anakan yang 
memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke 
habitat alam (conservation breeding). Hal yang sama 
dapat dilakukan bagi tumbuhan melalui propagasi 
buatan di dalam kondisi yang terkontrol.  

234.  b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk 
tujuan komersial; 

 

Huruf b 
Penyebab utama terancamnya suatu spesies 
terhadap bahaya kepunahan adalah pemanfaatan 
yang tidak terkendali dari habitat alamnya dan 
kerusakan habitat. Bagi spesies-spesies yang 
dilindungi terbatas, agar terhindar dari ancaman 
bahaya kepunahan, maka pengawetan dilaksanakan 
melalui pengendalian terhadap pemanenan langsung 
dari habitat alam.  Dalam rangka mengurangi 
tekanan terhadap populasi di habitat alam maka 
pengembangbiakan satwa liar dapat dilakukan untuk 
tujuan komersial. Yang dimaksud dengan lingkungan 
terkontrol merupakan lingkungan yang dimanipulasi 
untuk tujuan memproduksi spesimen satwa liar 
tertentu dengan membuat batas-batas yang jelas 

Ige
Highlight

Ige
Highlight

Ige
Highlight

Ige
Highlight



 

51 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

untuk menjaga keluar masuknya satwa liar, telur 
atau gamet, serta dicirikan antara lain rumah buatan. 

235.  c. rehabilitasi satwa liar; 
 

Huruf c 
 Karena suatu hal, seperti perburuan liar, satwa liar 
yang dilindungi mutlak dapat berada di luar 
habitatnya, atau dipelihara manusia serta hidupnya 
sangat bergantung kepada manusia.  Bagi satwa-
satwa liar yang demikian perlu direhabilitasi untuk 
mengkondisikan dan mengadaptasikan tingkah laku 
satwa liar dengan habitat alaminya dengan tujuan 
untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya dan 
sebagian dapat dikembalikan lagi untuk 
meningkatkan populasi. 

236.  d. perbanyakan tumbuhan secara buatan untuk dikembalikan lagi ke habitat 
alam atau untuk tujuan komersial; 

 

huruf d 
Yang dimaksud dengan perbanyakan tumbuhan 
secara buatan (artificial propagation) merupakan 
kegiatan memperbanyak  dan menumbuhkan 
tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol, dari 
material untuk memperbanyak tumbuhan  seperti 
benih (biji), potongan bagian tumbuhan, pencaran 
rumpun, spora dan jaringan. Kondisi terkontrol untuk 
perbanyakan tumbuhan secara buatan adalah 
kondisi di luar lingkungan alaminya yang secara 
intensif dimanipulasi oleh campur tangan manusia 
dengan tujuan untuk menghasilkan tumbuhan yang 
terpilih, serta dicirikan dengan antara lain adanya 
pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama 
dan gulma, irigasi, atau perlakuan persemaian 
seperti penumbuhan dalam pot, pembuatan 
bedengan atau pelindungan dari keadaan cuaca. 
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237.  e. penyelamatan satwa ex situ di pusat penyelamatan satwa. 
 
 
 
 
 

 

Huruf e 
Pusat penyelamatan satwa ex situ merupakan 
tempat sementara untuk menampung dan atau 
mengkondisikan satwa hasil sitaan atau hasil dari 
upaya penegakan hukum lainnya sebelum dikirim ke 
tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari penyelamatan 
satwa diantaranya adalah dilepasliarkan kembali ke 
habitat alam, dikirim ke taman satwa atau kebun 
binatang, dijadikan induk pengembangbiakan, atau 
dimusnahkan.  

238.  Pasal 47 
 
Pengembangbiakan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a 
hanya dapat dilakukan oleh taman satwa yang dianggap mampu oleh 
Pemerintah. 

Pasal 47 
 
Taman satwa atau sebelumnya dikenal dengan 
lembaga konservasi ex-situ merupakan lembaga 
yang bergerak dalam bidang konservasi ex-situ 
seperti kebun raya, kebun botani, arboretum, dan 
taman satwa liar atau kebun binatang yang dianggap 
mampu melakukan pengembangbiakan tumbuhan 
atau satwa liar yang terancam bahaya kepunahan.  
Yang dimaksud dengan dianggap mampu adalah 
lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah 
yang diberi wewenang untuk itu atau lembaga non-
pemerintah yang telah diakui atau dinilai mampu 
oleh pemerintah atau pihak ketiga yang independen.  
Pihak ketiga yang independen yang dapat berbentuk 
lembaga atau tim yang dibentuk dengan unsur-unsur 
yang terdiri dari antara lain, unsur pemerintah, 
asosiasi taman satwa liar, lembaga swadaya 
masyarakat/organisasi non-pemerintah dan ahli. 
Pengakuan atau penilaian tersebut dapat berbentuk 
akreditasi dan sertifikasi. 
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239.  Pasal 48 
 

Pengaturan pelindungan tumbuhan dan satwa liar secara ex situ sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, bagi spesies katagori II dapat dilakukan 
dengan : 

Pasal 48 
 
 
 

240.  a. Pembesaran spesimen hidup spesies satwa liar tertentu dari habitat alam di 
dalam lingkungan terkontrol; 

 

Huruf a 
Beberapa spesies satwa liar tertentu mempunyai 
fekunditas (kemampuan menghasilkan anakan) yang 
tinggi, yaitu yang karena sifat biologis dan 
ekologisnya mampu menghasilkan anakan atau telur 
atau larva dalam jumlah yang cukup besar dalam 
satu musim berbiak, namun karena kondisi alam dan 
lingkungan, seperti predasi, kanibalisme, dan faktor 
penghambat dari alam yang rutin terjadi seperti 
banjir atau air pasang, maka daya hidup (survival 
rate) anakan yang dihasilkan menjadi rendah dan 
anakan yang dihasilkannya tidak mampu 
melangsungkan hidupnya sampai dewasa.  
Untuk itu salah satu metoda konservasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan adalah dengan menangkap 
atau mengambil telur atau anakan yang baru 
menetas untuk dipelihara dan dibesarkan di dalam 
lingkungan yang terkontrol  Spesies-spesies satwa 
yang dapat dikelola dengan metoda pembesaran 
harus terlebih dahulu secara ilmiah diketahui bahwa 
spesies tersebut mempunyai kemampuan 
menghasilkan anakan yang cukup tinggi namun 
mempunyai daya hidup di alam rendah dan telah 
dipertimbangkan secara ilmiah bahwa dengan 
menangkap atau mengambil telur atau anakan yang 
baru menetas tidak justru menyebabkan kerusakan 
populasi di alam..  
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241.  b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol atau 
perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol; 

 

Huruf b 
Pengembangbiakan satwa liar bagi spesies-spesies 
kategori II dimaksudkan sebagai penyedia stok untuk 
kepentingan komersial. Walaupun spesies-spesies 
tersebut populasinya belum terancam bahaya 
kepunahan, namun populasi di habitat alamnya 
mempunyai keterbatasan-keterbatasan, sehingga 
tidak mampu untuk mendukung permintaan yang 
mungkin tidak terbatas.  Untuk itu 
pengembangbiakan satwa liar bagi spesies-spesies 
yang dilindungi terbatas akan mendukung 
pemanfaatan yang lestari. Yang dimaksud dengan 
pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan 
terkontrol adalah kegiatan mengembangbiakan 
satwa liar dimana induk-induknya melakukan 
perkawinan (apabila reproduksinya secara kawin) di 
dalam lingkungan yang terkontrol atau apabila 
reproduksinya secara tidak kawin, induknya telah 
berada di dalam lingkungan yang terkontrol pada 
saat terjadinya awal perkembangan anakan, seperti  
telur atau janin. Yang dimaksud dengan lingkungan 
terkontrol merupakan lingkungan yang dimanipulasi 
untuk tujuan memproduksi spesimen satwa liar 
tertentu dengan membuat batas-batas yang jelas 
untuk menjaga keluar masuknya satwa liar, telur 
atau gamet, serta dicirikan antara lain rumah buatan. 

242.  c. Penyelamatan satwa di pusat-pusat penyelamatan satwa ex situ 
 

Huruf c 
Pusat penyelamatan satwa ex situ merupakan lokasi 
transit sementara bagi spesimen satwa maupun 
tumbuhan hidup hasil penyitaan atau operasi yustisi 
lainnya;  
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243.  Pasal 49 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangbiakan satwa,perbanyakan 
tumbuhan, taman satwa sebagai lembaga konservasi ex situ, pembesaran satwa, 
penyelamatan satwa, rehabilitasi dan pelepasliaran diatur dengan dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 49 
 
Cukup jelas. 

244.   
Paragraf 4 

Medis Konservasi Spesies dan Kesejahteraan Hewan 

 
 

245.  Pasal 50 
 

(1) Medis Konservasi sebagaimana dikmaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, 
merupakan penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan 
hewan di bidang konservasi spesies satwa liar. 

Pasal 50 
 
Cukup jelas. 

246.  (2) Penyelenggaraan medis konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan : 

 

247.  a. di habitat alamnya (in situ); atau   

248.  b. di luar habitat alamnya (ex situ).  

249.  Pasal 51 
 

(1) Medis konservasi secara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(2) huruf a dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan adanya wabah 
penyakit zoonosis dan atau munculnya penyakit baru yang diduga disebabkan 
oleh satwa liar di habitat alam 

 

Pasal 51 
Ayat (1) 
Penyakit zoonosis adalah penyakit yang infeksinya 
bersumber dari satwa dan dapat ditularkan kepada 
manusia dan sebaliknya yang nantinya akan 
berkembang menjadi wabah. Penyakit baru 
merupakan new emerging diseases  

250.  (2) Medis konservasi secara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(2) huruf b dilakukan pada kegiatan: 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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251.  a. penerapan tindakan medis veteriner di lembaga konservasi ex situ, tempat 
penyelamatan satwa, tempat pengembangbiakan satwa atau tempat 
pemeliharaan satwa liar lainnya; 

 

252.  b. penerapan ilmu reproduksi dalam pengembangbiakan satwa liar;  

253.  c. pencegahan dan pengendalian terjadinya wabah zoonosis di tempat 
terjadinya transaksi peredaran satwa liar, termasuk dalam transportasi. 

 

254.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Medis Konservasi diatur dengan dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

255.  Pasal 52 
 

(1) Dalam penanganan satwa yang terkait dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini, setiap orang, lembaga pemerintah atau non pemerintah wajib 
menerapkan prinsip kesejahteraan satwa. 

 

Pasal 52 
 
Ayat (1) 
Penerapan prinsip kesejahteraan satwa 
dilaksanakan untuk mewujudkan kebebasan satwa.  
Kebebasan satwa antara lain : 
a. bebas dari rasa lapar dan haus; 
b. bebas dari rasa sakit, cidera, dan penyakit; 
c. bebas dari ketidaknyamanan (temperatur dan 

fisik), penganiayaan, dan penyalahgunaan;  
d. bebas dari rasa takut dan tertekan; dan 
e. bebas mengekspresikan perilaku alaminya. 

256.  (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan satwa yang diatur dalam Undang-Undang 
ini tunduk pada ketentuan dari Undang-Undang yang mengatur tentang 
Kesejahteraan Hewan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

257.  (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan satwa yang belum diatur dalam Undang-
undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 

258.  Bagian Keempat 
Pelindungan Ekosistem 
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259.  Paragraf 1 
Umum 

 

260.  Pasal 53 
 
Pelindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c 
bertujuan untuk melindungi keterwakilan, memelihara keseimbangan, 
ketersambungan dan kemantapan ekosistem di dalam suatu jejaring. 
 

Pasal 53 
 
Cukup jelas. 

261.  Pasal 54 
 

(1) Pelindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan 
melalui : 

Pasal 54 
Ayat (1) 
 
 

262.  a. pengukuhan situs kawasan konservasi dan penetapan ekosistem penting 
di luar kawasan konservasi; 

 
 
 
 
 
 

Huruf a 
Pengukuhan situs kawasan konservasi merupakan 
bagian dari pengukuhan kawasan yang didahului 
oleh penunjukan dan penataan batas kawasan.  
Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah 
suatu kawasan yang batas-batasnya jelas yang 
ditetapkan dan secara hukum mengikat untuk 
melindungi keanekaragaman hayati beserta jasa 
ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkandung di 
dalamnya atau berasosiasi dengannya.  
Ekosistem penting di luar kawasan konservasi 
adalah suatu kawasan dengan ekosistem yang 
secara ekologis penting bagi konservasi 
keanekaragaman hayati, namun yang secara teknis 
tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan 
konservasi. 
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263.  b. Pengaturan pelindungan situs kawasan konservasi dan ekosistem penting 
di luar kawasan konservasi sesuai katagori dan statusnya. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

264.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkuhan kawasan konservasi dan 
ekosistem penting di luar kawasan konservasi serta tata kelola (governans) 
kawasan konservasi dan ekosistem penting di luar kawasan konservasi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan dan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

265.  Paragraf 2 
Pengukuhan Situs Kawasan Konservasi 

 

 
 

 

266.  Pasal 55 
 

Pengukuhan Situs Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
huruf a, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengukuhan situs kawasan 
konservasi yang meliputi kegiatan : 

Pasal 55 
 
 

 

267.  a. penunjukan; Huruf a 
Penunjukan kawasan konservasi adalah kegiatan 
persiapan pengukuhan, antara lain berupa : 
a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat 

arahan batas luar; 

268.   b. pemancangan batas sementara atau koordinat 
geografis; 

269.   c. pengumunan tentang rencana batas kawasan 
terutama di lokasi yang berbatasan dengan tanah 
hak atau lokasi yang rawan gangguan 
keamanan; 

270.   d. konsultasi publik. 
Konsultasi publik dimaksudkan untuk mendapat 
pertimbangan dan menampung aspirasi dari 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
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sektor swasta, atau lembaga ilmiah, termasuk 
lembaga perguruan tinggi. 

 

271.  b. penataan batas dan pemetaan; 
 

Huruf b 
Penataan batas dilkukan melalui  
a. pemasangan tanda batas dan penetapan 

koordinat geografis ; atau 
 

272.   b. penetapan titik referensi  berupa koordinat 
geografis, bagi kawasan konservasi perairan. 

273.  c. penetapan. Huruf c 
Cukup jelas. 

274.  Pasal 56 
 

Pengukuhan situs kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
dilakukan oleh Menteri. 

Pasal 56 
 

275.  a. berdasarkan hasil analisis keterwakilan ekologis;  
 

Huruf a 
Cukup jelas. 

276.  b. berdasarkan rekomendasi komisi independen; 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 

277.  c. memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota atau Gubernur;  
 

Huruf c 
Dalam hal usulan penetapan situs kawasan 
konservasi berasal dari bupati/walikota diperlukan 
rekomendasi gubernur. 
Dalam hal usulan penetapan situs kawasan 
konservasi berasal dari gubernur diperlukan 
rekomendasi bupati/walikota.. 
 

278.  Pasal 57 
 

Pasal 57 
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(1) Pengukuhan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
dilakukan berdasarkan katagori kawasan konservasi sesuai dengan tujuan 
pengelolaannya. 

 

Cukup jelas. 

279.  (2) Sesuai dengan tujuan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kategori kawasan konservasi terdiri atas: 

 

280.  a. Cagar Alam;  

281.  b. Taman Nasional;  

282.  c. Taman Wisata Alam;  

283.  d. Suaka Margasatwa;  

284.  e. Taman Buru;  

285.  f. Taman Hutan Raya;  

286.  g. Kawasan Konservasi dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam Terpadu.  

287.  Pasal 58 
 

(1) Perubahan dari satu katagori kawasan konservasi ke katagori lainnya 
dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Independen 
Konservasi Keanekaragaman Hayati. 

Pasal 58 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

288.  (2) Berdasarkan cakupan wilayah administrasi, jenis kategori,  dan dampak serta 
efisiensi pengelolaannya, kawasan konservasi dapat dikelompokan menjadi: 

 

 

289.  a. Kawasan Konservasi Nasional 
 

 

290.  b. Kawasan Konservasi Provinsi 
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291.  c. Kawasan Konservasi Kabupaten/Kota.   
 

 

292.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan katagori sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan kriteria pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan dan berdasarkan Peraturan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 
 

Peraturan pemerintah antara lain mengatur: 
a. tata kerja dan persyaratan komisi independen 
b. tata cara penetapan  
c. tata cara perubahan 

293.  Pasal 59 
 

(1) Cagar Alam  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 57 ayat (2) huruf a 
ditetapkan untuk melindungi secara ketat keaslian keanekaragaman hayati 
dan fitur geologis atau geomorfologis. 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 59 
 
Ayat (1) 
Cagar Alam  adalah suatu kawasan baik berupa 
daratan dan atau perairan yang masih utuh dan asli 
yang ditetapkan untuk melindungi secara ketat 
keanekaragaman hayati dan fitur geologis/ 
geomorfologis dimana kunjungan manusia, 
pemanfaatan dan dampak dikendalikan dan dibatasi 
dengan ketat untuk menjamin pelindungan nilai-nilai 
konservasinya, karena keaslian ekosistem 
merupakan prasyarat utama dan dapat menjadi 
kawasan rujukan bagi penelitian dan pemantauan 
ilmiah keaslian ekosistem. 

294.  (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan untuk dikelola 
dengan tujuan: 
a. melindungi ekosistem asli dan integritas lingkungan dalam jangka 

panjang, spesies  dan atau fitur-fitur keanekaragaman geologis yang 
unggul secara nasional; 

Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud spesies adalah individu, populasi 
atau agregasi. 
 

295.  b. mengamankan contoh-contoh lingkungan alami; dan  Huruf b 
pengamankan contoh-contoh lingkungan alami 
antara lain diitujukan untuk kajian ilmiah, 
pemantauan dan pendidikan lingkungan, termasuk 
mengamankan kawasan-kawasan penting dari akses 
yang masih bisa dihindari. 
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296.  c. melindungi nilai-nilai kultural dan spiritual terkait dengan alam. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 

297.  Pasal 60 
 

(1) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) huruf b 
ditetapkan untuk melindungi proses-proses ekologis skala luas, lengkap 
dengan komponen atau kharakteristik spesies dan ekosistem dari kawasan 
tersebut. 

 

Pasal 60 
 
Cukup jelas. 
 

298.  (2) Taman Nasional ditetapkan untuk dapat menyediakan landasan bagi 
pengembangan religi , keilmuan, pendidikan, rekreasi dan pengunjung yang 
sesuai dengan kaidah-kaidah pelindungan lingkungan dan budaya. 

 

 

299.  (3) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 
dikelola dengan tujuan: 

 

300.  a. melindungi keanekaragaman hayati bersama dengan struktur ekologis 
yang mendasari serta proses-proses lingkungan yang mendukung serta 
mengembangkan pendidikan dan rekreasi;  

 

301.  b. mengabadikan contoh-contoh keterwakilan wilayah fisiografis, komunitas 
biota, sumberdaya genetik dan proses-proses alam yang tak terganggu; 

 

302.  c. menjaga populasi dan kelompok spesies asli yang viabel dan secara 
ekologis fungsional pada kerapatan yang mencukupi untuk melindungi 
integritas dan daya tahan ekosistem dalam jangka panjang; 

 

303.  d. memberikan sumbangan utamanya bagi konservasi spesies yang 
mempunyai pergerakan luas, proses ekologis regional dan rute migrasi; 

 

304.  e. mengelola pemanfaatan oleh pengunjung seperti untuk tujuan religi, 
pendidikan, budaya dan rekreasi pada tingkat yang tidak merusak 
sumberdaya alam secara biologis atau ekologis; 
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305.  f. mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat atau lokal, termasuk 
pemanfaatan subsisten sumberdaya alam sepanjang tidak berdampak 
buruk pada tujuan utama pengelolaan; 

 

306.  g. memberikan sumbangan pada ekonomi lokal melalui turisme;  

307.  Pasal 61 
 

(1) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) huruf c 
ditetapkan untuk melindungi suatu bentang alam yang indah atau monumen 
alam yang khas dan mempunyai nilai kunjungan yang tinggi. 

 

Pasal 61 
 
Cukup jelas. 

308.  (2) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 
dikelola dengan tujuan: 

 

309.  a. melindungi fitur-fitur alam beserta keanekaragaman hayati dan habitat 
yang menyertainya untuk tujuan rekreasi dan turisme;  

 

310.  b. mengabadikan contoh-contoh keterwakilan wilayah fisiografis, komunitas 
biota, sumberdaya genetik dan proses-proses alam yang tak terganggu; 

 

311.  c. melindungi situs-situs alami yang khas dengan nilai-nilai religi atau 
budaya dan yang mempunyai nilai konservasi keanekaragaman hayati; 

 

312.  d. melindungi nilai-nilai religi atau budaya tradisional dari situs.  

313.  Pasal 62 
 

(1) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) huruf d 
ditetapkan untuk melindungi spesies satwa dan atau habitatnya dalam rangka 
meningkatkan. 

Pasal 62 
 
Cukup jelas. 

314.  (2) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 
dikelola dengan tujuan:  
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315.  a. memelihara, melindungi dan memulihkan populasi spesies terancam 
punah atau spesies khas dan kharismatik (flagship species) beserta 
habitatnya; 

 

 

316.  b. melindungi pola-pola vegetasi atau fitur biologis lainnya melalui 
pendekatan-pendekatan pengelolaan; 

 

317.  c. melindungi potongan-potongan (fragmen) habitat yang merupakan 
komponen dari strategi konservasi suatu bentang alam darat dan/atau 
perairan; 

 

318.  d. mengembangkan pendidikan dan apresiasi publik mengenai kepedulian 
terhadap spesies dan habitat; 

 

319.  e. menyediakan sarana bagi penduduk untuk berdampingan atau 
bersentuhan dengan alam dan rekreasi. 

 

320.  Pasal 63 
 

(1) Taman Buru sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) huruf e 
ditetapkan untuk melindungi spesies satwa dan atau habitat sebagai upaya 
meningkatkan populasi satwa dengan mendapatkan campur tangan 
pengelolaan aktif; 

Pasal 63 
 
Cukup jelas 

321.  (2) Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dikelola 
dengan tujuan: 

 

322.  a. memelihara, melindungi dan meningkatkan populasi spesies dan habitat 
untuk tujuan utama olah raga berburu.  

 

323.  b. melindungi pola-pola vegetasi atau fitur biologis lainnya melalui 
pendekatan-pendekatan pengelolaan; 

 

324.  c. melindungi potongan-potongan (fragmen) habitat yang merupakan 
komponen dari strategi konservasi suatu bentang alam (daratan dan 
perairan); 

 

325.  d. mengembangkan pendidikan dan apresiasi publik mengenai kepedulian 
spesies dan habitat; 
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326.  e. menyediakan sarana olah raga alam dan rekreasi berburu secara 
terkendali bagi masyarakat luas. 

 

327.  Pasal 64 
 

(1) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) huruf f 
merupakan suatu kawasan hutan yang ditetapkan untuk melindungi  
keanekaragaman hayati hutan di tingkat daerah beserta hubungan timbal balik 
dengan masyarakant beserta nilai-nilai budayanya .  

Pasal 64 
 
Cukup jelas. 
 
 

328.  (2) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 
dikelola dengan tujuan: 

 

329.  a. melindungi dan menjaga bentang alam hutan termasuk pesisir yang dapat 
dipadukan dengan pelestarian nilai-nilai lain yang tercipta dari interaksi 
dengan manusia melalui praktek-praktek pengelolaan tradisional bersama 
dengan kegiatan konservasi alam; 

 

330.  b. memelihara keseimbangan interaksi antara alam dengan budaya melalui 
pelindungan bentang alam darat/laut beserta pendekatan tradisional 
pengelolaan kawasan, masyarakat, budaya dan nilai-nilai spiritual yang 
menyertainya; 

 

331.  c. menyumbang pada konservasi dalam skala luas melalui penjagaan spesies 
yang berasosiasi dengan wilayah budaya dan atau melalui penyediaan 
kesempatan konservasi pada bentang alam yang secara intensif 
dimanfaatkan; 

 

332.  d. menyediakan kesempatan bagi kesenangan, kesejahteraan dan kegiatan 
sosial ekonomi melalui rekreasi dan turisme; 

 

333.  e. menyediakan produk-produk alam dan jasa lingkungan;  

334.  f. menyediakan kerangka kerja untuk mendukung peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan bentang alam dan kekayaan alam serta budaya yang 
ada; 

 

335.  g. mendorong konservasi keanekaragaman hayati pertanian dan perikanan.  
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336.  Pasal 65 
 

(1) Kawasan konservasi dengan pengelolaan sumberdaya alam terpadu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g ditetapkan untuk 
dikelola dengan tujuan: 

Pasal 65 
 
Cukup jelas. 
 

337.  a. melindungi ekosisistem alami dan memanfaatkan sumberdaya alam 
dimana konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan secara timbal balik 
dapat saling diuntungkan; 

 

338.  b. mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam yang 
mempertimbangkan dimensi-dimensi ekologis, ekonomis dan sosial; 

 

339.  c. mengembangkan kegiatan yang menguntungkan secara sosial dan 
ekonomi bagi masyarakat lokal, bila relevan; 

 

340.  d. memfasilitasi terjaminnya keamanan mata pencaharian masyarakat lokal 
antar generasi, sehingga harus dijamin bahwa mata pencaharian tersebut 
berkelanjutan; 

 

341.  e. mengintegrasikan pendekatan-pendekatan budaya, sistem kepercayaan 
dan pandangan-pandangan dunia lainnya dalam kerangka pendekatan 
sosial dan ekonomi terhadap konservasi alam; 

 

342.  f. menyumbang terhadap pengembangan dan atau mempertahankan suatu 
hubungan yang lebih seimbang antara manusia dengan alam 
lingkungannya; 

 

343.  g. menyumbang pada pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, 
regional dan lokal, dimana untuk tingkat lokal terutama ditujukan bagi 
masyarakat lokal dan atau adat yang bergantung pada sumberdaya alam; 

 

344.  h. memfasilitasi riset ilmiah dan pemantauan lingkungan, terutama terkait 
dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam; 

 

345.  i. bekerjasama dalam pembagian keuntungan bagi masyarakat, utamanya 
masyarakat lokal, yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan konservasi. 

 

346.  j. memfasilitasi rekreasi dan turisme skala kecil yang sesuai.  
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347.  (2) Kawasan kelola masyarakat pada kawasan konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya alam terpadu, tetap merupakan kawasan hutan Negara dan 
masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan kawasan paling luas 
25% dari total luas kawasan. 

 

348.  Paragraf 3  
Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi 

 

349.  Pasal 66 
 

(1) Penetapan ekosistem penting di luar kawasan konservasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mengisi 
kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam kawasan konservasi. 

 
 
 
 
 
 

Pasal 66 
 
Ayat (1) 
Melalui analisis kesenjangan keterwakilan ekologis 
diketahui ekosistem-ekosistem penting yang tidak 
termasuk dalam sistem kawasan konservasi.  
Apabila ekosistem penting tersebut tidak atau belum 
dapat ditetapkan menjadi kawasan konservasi baru 
atau perluasan kawasan konservasi yang sudah ada 
maka perlu diidentifikasi untuk dikelola dalam sistem 
yang terpadu dengan kawasan konservasi bagi 
keberlanjutan keanekaragaman hayati yang ada. 

350.  (2) Ekosistem penting di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan kawasan 
konservasi. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

351.  Pasal 67 
 

Ekosistem penting di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66, dapat berada dalam kawasan hutan Negara, tanah Negara yang 
dibebani hak atau tanah milik. 

Pasal 67 
 
Cukup jelas. 
 
 

352.  Pasal 68 
 

(1) Pemangku dan Pemegang izin atas tanah negara sebagaimana dimaksud 

Pasal 68 
Cukup jelas 
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dalam Pasal 76 wajib memberikan sebagian hak kelolanya untuk mendukung 
berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antar 
habitat dan areal dengan nilai konservasi tinggi. 

353.  (2) Pemegang izin atas tanah negara  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat diberikan insentif atas pembatasan hak-haknya diatas tanah yang 
ditetapkan sebagai kawasan ekosistem penting di luar kawasan konservasi. 

. 

354.  Pasal 69 
 

Pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah yang 
ditetapkan sebagai ekosistem penting di luar kawasan konservasi kecuali hak 
milik yang ditetapkan sebagai areal konservasi kelola masyarakat. 

Pasal 69 
 
Kompesasi dapat diberikan kepada pemegang hak 
milik berupa penggantian lahan dalam bentuk tukar 
menukar. 

355.  Pasal 70 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem insentif dan kompensasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dengan dan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 70 
 
Cukup jelas. 

356.  Pasal 71 
 

Ekosistem penting di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67, berupa:  

 

Pasal 71 
 
 

357.  a. daerah penyangga kawasan konservasi; 
 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan daerah penyangga kawasan 
konservasi adalah daerah di sekitar kawasan 
konservasi   yang  dapat berupa ekosistem alami 
atau buatan, kawasan produksi, desa atau areal 
lainnya yang pengelolaanya ditujukan untuk 
meningkatkan dampak positif dari masyarakat dan 
menurunkan dampak negatif pada kawasan 
konservasi.. Peningkatan dampak positif dari 
masyarakat dilakukan dengan membatasi kegiatan 
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pemanfaatan sumberdaya alam atau membangun 
tindakan tertentu. Membangun tindakan tertentu 
diantaranya melalui pengembangan ekonomi 
masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang 
kompatibel dengan pengelolaan kawasan 
konservasi, yang pada gilirannya masyarakat 
dengan sendirinya melindungi kawasan konservasi. 

358.  b. koridor ekologis atau ekosistem penghubung; 
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan koridor ekologis atau 
ekosistem penghubung adalah areal atau jalur 
bervegetasi yang cukup lebar  baik alami maupun 
buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat 
atau kawasan konservasi atau ruang terbuka  dan 
sumberdaya lainnya, yang memungkinkan terjadinya 
pergerakan atau pertukaran individu antar populasi 
satwa atau pergerakan faktor-faktor biotik sehingga 
mencegah terjadinya dampak buruk pada habitat 
yang terfragmentasi pada populasi karena in-
breeding dan mencegah penurunan 
keanekaragaman genetik akibat erosi genetik 
(genetic drift) yang sering terjadi pada populasi yang 
terisolasi. Koridor dapat melindungi areal yang 
secara ekologis sensitif dengan menyediakan 
keterhubungan pada bentang alam dan sebagai 
penyangga potensial antara alam dan manusia. 
Koridor juga dapat membantu memfasilitasi 
pemulihan populasi yang mengalami penurunan atau 
tereliminasi akibat kejadian-kejadian gangguan 
habitat seperti penyakit atau kebakaran. 

359.  c. areal dengan nilai konservasi tinggi (NKT); dan/atau  
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan areal dengan nilai 
konservasi tinggi adalah areal atau bentang alam 
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berupa hutan atau ekosistem lain yang memiliki satu 
atau lebih atribut berikut:  
a. areal yang secara signifikan baik di tingkat global, 

regional atau nasional mengandung konsentrasi 
nilai-nilai keanekaragaman hayati (seperti 
endemisme, spesies langka, pengungsian, atau 
persinggahan spesies migran); dan atau bentang 
alam yang cukup luas yang terdapat di dalam unit 
pengelolaan atau mencakup unit pengelolaan, 
dimana populasi yang viabel dari mayoritas 
spesies yang tinggal secara alami berada pada 
pola yang alami dari distribusi dan 
kelimpahannya;  

b. areal yang berada atau berisi ekosistem langka, 
terancam atau dalam bahaya kepunahan;  

c. areal yang dapat menyediakan jasa ekosistem 
dasar pada saat terjadi situasi kritis (seperti 
perlindungan daerah aliran sungai dan 
pengendalian erosi);  

d. areal  yang menjadi ketergantungan dari 
masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan 
dasar (seperti subsisten, kesehatan) dan atau 
penting bagi identitas budaya tradisional dari 
masyarakat lokal (kawasan yang bersama 
masyarakat diidentifikasi signifikan secara 
budaya, ekologi, ekonomi atau religi masyarakat 
lokal).  

 

360.  d. areal konservasi kelola masyarakat (AKKM) Huruf d 
Yang dimaksud dengan areal konservasi kelola 
masyarakat (AKKM) adalah ekosistem alami dan 
modifikasi ekosistem alami yang mengandung 
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keanekaragaman hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai 
budaya yang signifikan yang secara sukarela 
dilindungi oleh masyarakat adat atau lokal 
berdasarkan hukum adat atau pengikat lain. Dengan 
demikian areal konservasi kelola masyarakat dapat 
berupa hutan ulayat, kawasan yang dilindungi adat, 
situs-situs yang dikeramatkan, perlindungan 
sumberdaya alam masyarakat lokal atau adat, serta 
areal yang dikelola masyarakat adat atau lokal.  Tiga 
kharakteristik yang mengindikasikan AKKM adalah:  
a. Hubungan yang kuat antara satu atau lebih 

masyarakat adat atau lokal dengan kawasan 
(teritori, ekosistem, habitat atau sumberdaya) 
dimana hubungan tersebut harus menyatu di 
dalam identitas masyarakat dan atau 
ketergantungan untuk kehidupan atau 
kesejahteraan;  

b. Masyarakat adat atau lokal merupakan pemain 
utama dalam pengambilan keputusan dan 
implementasi pengelolaan kawasan. Pihak lain 
dapat berkolaborasi sebagai mitra, terutama 
dalam hal kawasan tersebut merupakan kawasan 
negara, namun keputusan tetap pada masyarakat 
adat atau lokal;  

c. Keputusan pengelolaan dan upaya dari 
masyarakat  mengarah pada konservasi 
keanekaragaman habitat, spesies  genetik dan 
nilai-nilai budaya yang terkait, walaupun disadari 
bahwa tujuan pengelolaan bukan hanya 
konservasi.  
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361.  Pasal 72 
 

(1) Koridor atau ekosistem penghubung sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 71 
huruf b merupakan areal yang secara ekologis menghubungkan antar 
kawasan konservasi,  habitat satwa, atau ekosistem penting lain. 

Pasal 72 
 
Cukup jelas. 

362.  (2) Koridor   atau ekosistem penghubung sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
dikelola dengan tujuan untuk memfasilitasi pergerakan satwa atau materi 
keanekaragaman hayati antar kawasan konservasi atau habitatnya. 

 

363.  (3) Koridor dan atau ekosistem penghubung sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(1) dapat berupa ekosistem alami, buatan atau kawasan budidaya. 

 

364.  Pasal 73 
 

Areal dengan nilai konservasi tinggi (NKT) sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 
71 huruf c,  merupakan kawasan hutan atau bukan kawasan hutan yang memiliki 
dan dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan nilai dari satu atau lebih 
nilai konservasi tinggi. 

 

Pasal 73 
 
Nilai konservasi tinggi  dapat berupa nilai biologi, 
ekologi, sosial atau budaya yang dianggap sangat 
penting pada skala nasional, regional dan global 
sehingga perlu dilindungi. 
 

365.  Pasal 74 
 

(1) Wilayah kelola produksi atau pemegang izin pengelolaan kawasan hutan di 
luar kawasan konservasi yang mempunyai areal dengan nilai konservasi 
tinggi wajib mengidentifikasi dan menetapkan Kawasan Pengelolaan Nilai 
Konservasi Tinggi (KPNKT). 

Pasal 74 
 
Ayat (1) 
Wilayah kelola produksi dapat berupa hutan 
produksi, perkebunan, pertambangan, tambak, dan 
lain-lain kegiatan produksi yang menggunakan lahan 
sebagai wilayah kelolanya. 

366.  (2) KPNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih kecil atau lebih luas 
dari total areal dimana NKT ditemukan. 

 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan Kawasan Pengelolaan NKT 
dapat lebih kecil atau lebih luas daripada total luas 
dimana NKT ditemukan misalnya, dalam konteks 
kehutanan, kawasan ini terbatas hanya pada areal 
inti yang lebih kecil dari pada luasan hutan 
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seluruhnya, atau kawasan ini bisa meluas di luar 
kawasan hutan untuk memasukkan zona penyangga 
non-hutan. 

367.  Pasal 75 
 

(1) Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 71 huruf d merupakan ekosistem penting di luar kawasan konservasi 
baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang diakui sebagai areal 
konservasi yang dikelola masyarakat. 

 
 
 
 
 
 

Pasal 75 
 
Ayat (1)  
Masyarakat dapat mengusulkan suatu wilayah 
tertentu milik masyarakat untuk ditetapkan sebagai 
Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) yang 
merupakan ekosistem penting yang dilindungi 
bersama dengan kearifan lokal atau tradisional yang 
berasosiasi dengannya, termasuk aturan-aturan adat 
atau lokal yang melindungi keanekaragaman hayati 
di dalamnya. Areal ini disebut juga Community 
Conserved Area atau disingkat CCA. 

368.  (2) Areal Konservasi Kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati beserta 
kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

369.  Pasal 76 
 

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah memberikan pengakuan terhadap 
sistem pelindungan ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh 
masyarakat hukum adat. 

Pasal 76 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

370.  (2) Hutan adat dan atau areal lain yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di 
wilayah hutan Negara, tidak dapat dirubah menjadi penggunaan lain dan 
dilindungi dari rencana perubahan-perubahan ruang yang tidak sesuai 
dengan penetapannya sebagai areal tersebut. 

Ayat (2) 
Hutan adat sering disebut hutan ulayat atau sebutan 
lain yang ada di wilayah tertentu. 

371.  (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan  
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atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

372.  Paragraf 4 
Pengaturan Pelindungan Situs Kawasan Konservasi 

 

373.  Pasal 77 
 

Pengaturan pelindungan situs kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 huruf b ditujukan bagi terjaganya kealamian dan keaslian 
ekosistem melalui pengelolaan kawasan konservasi secara efektif. 

Pasal 77 
 
Cukup jelas 

374.  Pasal 78 
 

Pengelolaan kawasan konservasi secara efektif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77, meliputi unsur-unsur : 
 

 

Pasal 78 

375.  a. pendokumentasian potensi, termasuk tekanan dan ancaman terhadap 
kawasan; 

 

Huruf a 
Di dalam pengelolaan yang efektif 
pendokumentasian potensi, termasuk tekanan dan 
ancaman terhadap kawasan serta kebijakan umum 
mengenai lingkungan merupakan unsur dasar atau 
konteks dari pengelolaan kawasan konservasi. 

376.  b. pengembangan sistem perencanaan; 
 

Huruf b 
Termasuk dalam pengembangan sistem 
perencanaan adalah disain kawasan konservasi 
berdasar kriteria biologis dan kriteria demografis 
serta yang mencakup pengembangan jejaring 
kawasan dan perencanaan pengelolaannya. 

377.  c. penyediaan sumberdaya dan dana yang memadahi; Huruf c 
Ketercukupan input bagi pengelolaan kawasan 
konservasi merupakan unsur yang sangat penting 
bagi pengelolaan yang efektif. Input sumberdaya 
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dapat berasal dari sumber pemerintah, sumber lain 
non pemerintah maupun dari hasil komersialisasi 
kawasan konservasi. 

378.  d. Pelaksanaan pengelolaan sesuai rencana dan sumberdaya serta dana; Huruf d 
yang dimaksud dengan pelaksanaan pengelolaan 
sesuai rencana dan sumberdaya serta dana 
merupakan proses cara bagaimana pengelolaan 
dilaksanakan. 

379.  e. optimalisasi luaran dari proses pelaksanaan pengelolaan potensi yang ada 
dan sumberdaya serta dana yang tersedia; 

Huruf e 
Luaran adalah implementasi dari program-program 
pengelolaan, aksi dan jasa ekosistem yang 
dihasilkan. 

380.  f. pengelolaan dampak konservasi; Huruf f 
dampak konservasi merupakan hasil sejauh mana 
tujuan pengelolaan telah dicapai. 

381.  Pasal 79 
 

(1) Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi secara efektif, Pemerintah 
dapat mengusulkan situs kawasan konservasi menjadi situs warisan alam 
dunia, situs Ramsar dan atau menjadi zona inti cagar biosfer; 

Pasal 79 
 
Ayat (1) 
Kawasan konservasi yang diusulkan sebagai situs 
warisan dunia antara lain karena memiliki nilai 
universal luar biasa 
Kawasan konservasi yang diusulkan sebagai situs 
ramsar antara lain karena kawasan tersebut 
seluruhnya atau sebagaian besar merupakan lahan 
basah yang mempunyai nilai yang signifikan secara 
internasional. 
Kawasan konservasi yang disulkan sebagai zona inti 
cagar biosfer antara lain karena dapat dikelola 
secara terintegrasi dengan kawasan di luarnya  
melalui prinsip pembangunan berkelanjutan; 
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382.  (2) Menteri menetapkan kawasan konservasi untuk dikelola sebagai situs warisan 
alam dunia, situs Ramsar dan atau zona inti cagar biosfer setelah disetujui 
oleh Organisasi Internasional yang mengurusnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

383.  (3) Situs warisan alam dunia, situs Ramsar dan situs cagar biosfer wajib 
mendapatkan prioritas pendanaan dan alokasi sumberdaya.   

Ayat (2) 
Cukup jelas 

384.  Paragraf 5 
Pengelolaan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi 

 

385.  Pasal 80 
 

(1) Pengelolaan ekosistem penting di luar kawasan konservasi dilakukan dengan 
menerapkan praktek-praktek terbaik pengelolaan sumberdaya alam yang 
mendukung kawasan konservasi yang berdekatan dengannya. 
 

Pasal 80 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 
 
 

386.  (2) Pengelolaan ekosistem penting di luar kawasan konservasi di luar tanah 
negara dilakukan oleh pemegang hak atas tanah  

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
 

387.  (3) Pengelolaan ekosistem penting di luar kawasan konservasi di dalam tanah 
negara dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau pemegang 
hak atau izin.. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
 

388.  (4) Menteri menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan daerah 
penyangga, koridor dan areal penghubung, KPNKT dan AKKM. 
 

Ayat (4) 
Pemegang hak atau izin antara lain dapat berupa 
hak pengelolaan kawasan hutan, hak guna usaha, 
atau izin usaha. 

389.  Bagian Kelima 
Komisi Independen Konservasi Keanekaragaman Hayati 

 

390.  Pasal 81 
 

(1) Komisi Independen Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagaimana 

Pasal 81 
Cukup jelas. 
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dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan 
Pasal 58 Ayat (1)  atau disebut dengan Komisi Idependen ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden, atas usulan Menteri. 
 

391.  (2) Komisi Independen sebagaimana diaksud pada ayat (1), bertugas melakukan 
pengkajian dan penelitian dalam rangka pemberian rekomendasi kepada 
Menteri  mengenai penetapan dan perubahan status sumber daya genetik 
spesies target, katagorisasi  pelindungan spesies dan katagori kawasan 
konservasi. 

 

392.  (3) Dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Menteri  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Komisi Independen menyusun prosedur tetap untuk 
implementasi pelaksanaan tugas Komisi. 

 
 

 

393.  Pasal 82 
 

(1) Komisi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81,  diketuai oleh 
perwakilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia beranggotakan para 
pihak. 

 

Pasal 82 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan beranggotakan para pihak 
antara lain perwakilan dari :  
a. Kementerian terkait dengan urusan kehutanan 

atau konservasi keanekaragaman hayati; 
b. Kementerian terkait dengan urusan Lingkungan 

Hidup; 
c. Lembaga penelitian dan pengembangan di 

bidang konservasi keanekaragaman hayati 
d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak 

dalam bidang konservasi nasional; dan  
e. perguruan tinggi yang berada di Indonesia; 

 
 

394.  
 

(2) Sepanjang Komisi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
belum terbentuk, semua keputusan Menteri mengenai penetapan dan 

Ayat (2)  
Otorita Ilmiah yang dimaksud adalah Lembaga Ilmu 
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perubahan status sumber daya genetik spesies target, katagorisasi 
pelindungan spesies dan katagorisasi kawasan konservasi  didasarkan pada 
rekomendasi dari Otorita Ilmiah 

Pengetahuan Indonesia.  

395.  Bagian Keenam 
Ketentuan Larangan 

 

396.  Pasal 83 
Setiap orang dilarang: 

 

Pasal 83 

397.  a. melakukan kegiatan yang mengkibatkan kemerosotan atau  kerusakan 
sumberdaya genetik  secara lokal atau nasional. 

 

Huruf a 
Kerusakan atau kehilangan secara lokal adalah  
kerusakan atau kehilangan sumberdaya sumberdaya 
genetik pada satu populasi dalam satu lokasi 
penyebaran  yang bersangkutan 
 

398.  b. melakukan kegiatan yang mengkibatkan hilangnya sumberdaya genetik yang 
hampir punah atau endemik baik secara lokal maupun nasional. 

 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

399.  c. mengambil sumberdaya sumberdaya genetik tanpa izin; Huruf c 
Cukup jelas 

400.  d. melakukan akses terhadap sumberdaya sumberdaya genetik dengan tidak 
memenuhi syarat-syarat Persetujuan yang Diberitahukan Atas Informasi Awal 
(PADIA) dan batasan-batasan yang disetujui bersama.  

Huruf d 
Persetujuan yang Diberitahukan Atas Informasi Awal 
(PADIA) atau prior informed consent (PIC) adalah 
persetujuan dari pemilik atau penguasa sumberdaya 
sumberdaya genetik yang diberikan atas dasar 
informasi-informasi mengenai tujuan serta konteks 
mengakses sumberdaya sumberdaya genetik dari 
pemohon akses yang diberitahukan sebelum 
kegiatan akses dilakukan. Sedangkan batasan-
batasan yang disetujui bersama atau mutually 
agreed terms (MAT) merupakan ketentuan-
ketentuan atau syarat-syarat melakukan dan 
memberikan akses yang disetujui bersama oleh 
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pengakses dan pemilik atau penguasa sumberdaya 
sumberdaya genetik.  

401.  e. membawa sumberdaya sumberdaya genetik keluar negeri tanpa adanya 
perjanjian transfer materi sumberdaya genetik atau material transfer 
agreement (MTA). 

Huruf e 
Cukup jelas 
 

402.  f. membawa langsung ke luar negeri materi atau komponen sumberdaya 
genetik yang diakses dalam kondisi in situ . 

Huruf f 
Materi genetik yang diakses dalam kondisi in situ  
harus disimpan dalam koleksi di dalam negeri atau 
digunakan di dalam negeri 

403.  g. melepaskan varitas atau organisme hasil rekayasa sumberdaya genetik atau 
organisme yang secara sumberdaya genetik telah dimodifikasi ke habitat 
alam. 
 
 
 
 
 

Huruf f 
organisme hasil rekayasa genetik atau organisme 
yang secara genetik telah dimodifikasi, sering 
disebut dengan GMO (Genetically Modified 
Organism) adalah organisme yang sifat-sifat 
genetiknya telah dirubah melalui teknik rekayasa 
genetik yang sering disebut dengan teknologi DNA 
rekombinan, yang mengggunakan molekul DNA dari 
sumber lain dan dikombinasikan ke dalam satu 
molekul sehingga membentuk seperangkat sifat-sifat 
baru. DNA ini kemudian ditransfer ke dalam 
organisme yang diinginkan dan memberikan gen 
baru. Salah satu bagian dari GMO dimana suatu 
organisme yang DNAnya disisipi DNA dari spesies 
lain disebut organisme transgenik. 

404.  h. mengawin-silangkan satwa Katagori I yang berlainan spesies tanpa izin 
Menteri. 

Huruf g 
Cukup jelas 

405.  i. membawa atau mengangkut  sampel atau contoh materi genetik unuk tujuan 
pemanfaatan ke tempat yang tidak sesuai sebagaimana tercantum di dalam 
ijin. 

Huruf h 
Cukup jelas 

406.  j. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi organisme hasil 
perkawinan silang baik antar spesies maupun sub-spesies tumbuhan maupun 
satwa,  

Huruf I 
Cukup jelas 
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407.  k. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi spesies asing; Huruf j 
Cukup jelas 

408.  l. mengawin-silangkan spesimen satwa hidup pada spesies atau sub-spesies 
berbeda. 

Huruf k 
Cukup jelas 

409.  Pasal  84 
 

Pengecualian larangan mengawin silangkan specimen satwa hidup pada spesies 
atau sub spesies berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf l, hanya dapat 
dilakukan untuk budidaya bagi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 
peningkatan ketahanan pangan. 

Pasal 84 
 
Cukup jelas. 

410.  Pasal 85 
 

Bagi semua spesies yang termasuk di dalam daftar katagori I, II atau III, 
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berlaku untuk 
seluruh spesimen baik hidup maupun mati, termasuk bagian-bagian dan turunan-
turunannya, kecuali apabila dinyatakan lain di dalam Anotasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

411.  Pasal 86 
 

Terhadap spesimen tumbuhan dari spesies Kategori I, setiap orang dilarang: 
a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian, kerusakan tumbuhan 

dan/atau hilangnya kemampuan untuk berkembangbiak; 

Pasal 86 
 
 
Huruf a 
Cukup jelas 

412.  b. memusnahkan spesimen hidup yang berada atau berasal dari tanah negara; Huruf b 
Cukup jelas 

413.  c. mengambil, menebang, memindahkan, atau merusak, spesimen hidup yang 
berada atau berasal dari tanah negara; 

Huruf c 
Cukup jelas 

414.  d. mengambil, menebang, memindahkan, atau  merusak, spesimen mati, 
bagian-bagiannya atau turunanya yang berada atau berasal dari tanah 
negara; 

Huruf d 
Cukup jelas 
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415.  e. memusnahkan spesimen mati, bagian-bagiannya, atau turunanya yang 
berada atau berasal dari tanah Negara; 

Huruf e 
Cukup jelas 

416.  f. mengangkut, membawa spesimen hidup maupun mati, bagian-bagiannya 
atau turunanya tanpa disertai surat izin angkut; 

Huruf f 
Cukup jelas 

417.  g. menjual atau membeli, memperdagangkan: spesimen hidup; Huruf g 
Cukup jelas 

418.  h. menjual atau membeli, memperdagangkan: spesimen mati bagian-
bagiannya, atau turunannya.  

Huruf h 
Cukup jelas 

419.  i. menghadiahkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima 
tukaran, menerima titipan spesimen hidup; 

Huruf i 
Cukup jelas 

420.  j. menghadiahkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima 
tukaran, menerima titipan spesimen mati, bagian-bagiannya atau turunannya; 

Huruf j 
Cukup jelas 

421.  k. mengeluarkan spesimen tumbuhan ke luar negeri (ekspor) dan atau 
memasukkan jenis tumbuhan ke wilayah yuridiksi Indonesia (impor) dengan 
cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut tanpa izin. 

Huruf k. 
Yang dimaksud dengan, mengekspor adalah semua 
kegiatan mengeluarkan spesimen tumbuhan atau 
satwa ke luar wilayah Republik Indonesia sedangkan 
mengimpor adalah semua kegiatan memasukkan 
spesimen tumbuhan atau satwa ke dalam wilayah 
Republik Indonesia  baik untuk tujuan komersial 
maupun non komersial.    
pelindungan terhadap jenis tumbuhan dari Negara di 
luar Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 
menghindari perdagangan illegal jenis tumbuhan 
yang dilindungi di Negara asal. Pasal ini, tidak 
bertujuan untuk melakukan pelarangan terhadap 
jenis tumbuhan yang sudah terdomestikasi di 
Indonesia sebelum berlakunya UU No 5 tahun 1990. 
(Contoh: kopi, teh, kelapa sawit) 
Yang dimaksud  dengan memasukkan dari laut 
adalah kegiatan memasukkan ke dalam wilayah 
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Republik Indonesia spesimen tumbuhan atau satwa 
yang ditangkap atau diperoleh dari wilayah laut yang 
bukan merupakan jurisdiksi negara manapun. 

422.  l. menyuruh, memerintahkan atau menyebabkan seseorang melakukan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada  huruf a, b, c, d, e, f, g, h atau k 

 

 

423.  Pasal 87 
 

Terhadap spesimen dari spesies satwa Kategori I, setiap orang dilarang : 
a. melakukan kegiatan yang menyebabkan luka, kematian, atau hilangnya 

kemampuan untuk hidup normal; 

Pasal 87 
 
Huruf a 
Cukup jelas 

424.  b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai 
kesejahteraan hewan; 

Huruf b 
Cukup jelas 

425.  c. memusnahkan spesimen satwa yang dilindungi mutlak hidup;  Huruf c 
Cukup jelas 

426.  d. memusnahkan spesimen satwa mati yang dilindungi mutlak, bagian-
bagiannya, atau turunanya tanpa izin. 

Huruf d 
Cukup jelas 

427.  e. mengambil, mengumpulkan, menangkap, melukai, dan/atau membunuh, 
spesimen satwa yang dilindungi mutlak hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia 
termasuk zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen; 

Huruf e 
Cukup jelas 

428.  f. mengambil,  memiliki, menguasai, atau memelihara,spesimen satwa yang 
dilindungi mutlak mutlak mati, bagian-bagiannya, atau turunanya dari wilayah 
yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen 
tanpa izin. 

Huruf f 
Cukup jelas 

429.  g. memasang jerat, memburu, spesimen satwa yang dilindungi mutlak hidup di 
wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi ekslusif dan landas 
kontinen 

Huruf g 
Cukup jelas 
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430.  h. mengangkut, membawa, memindahkan spesimen satwa yang dilindungi 
mutlak hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunanya tanpa hak atau 
izin atau secara melawan hukum; 

Huruf h 
Cukup jelas 

431.  i. menjual atau membeli, memperdagangkan atau menawarkan untuk dijual 
dalam perdagangan domestik atau luar negeri spesimen hidup; 
menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri 

Huruf i 
Cukup jelas 

432.  j. menjual atau membeli, memperdagangkan atau menawarkan untuk dijual 
dalam perdagangan domestik atau luar negeri spesimen mati, bagian-
bagiannya atau turunanya 

Huruf j 
Cukup jelas 

433.  k. menghadiahkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima 
tukar, menerima titipan, spesimen satwa hidup; 
k1. menghadiahkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima 
tukar, menerima titipan spesimen satwa mati, bagian-bagiannya atau 
turunanya; 

Huruf k 
Cukup jelas 

434.  l. mengeluarkan jenis satwa dari wilayah yuridiksi Indonesia  dan/atau 
memasukkan jenis satwa ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan 
hukum Negara asal atau memasukkan dari laut spesimen satwa hidup 
maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya;  

Huruf l. 
Pelindungan terhadap jenis tumbuhan dari Negara di 
luar Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 
menghindari perdagangan illegal jenis satwa yang 
dilindungi di Negara asal. contoh perdagangan 
tersebut antara lain perdagangan harimau benggali, 
kura-kura dari Brazil 

435.  m. melakukan tindakan yang dapat merusak sebagian atau seluruh habitat, 
mengganggu pola makan, pola berkembang biak, serta pola jelajah;  

Huruf m 
Cukup jelas 

436.  n. melakukan pembukaan lahan yang mengikabatkan terisolasinya atau 
keluarnya sebagian dari habitatnya populasi atau sub populasi satwa atau 
melakukan tindakan yang modifikasi habitat yang signifikan atau yang 
mengakibatkan degradasi; 

Huruf n 
Cukup jelas 
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437.  o. menyuruh, memerintahkan atau menyebabkan seseorang melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada  huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m atau l. 

Huruf o 
Cukup jelas 

438.  Pasal 88 
 

(1) Termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf n 
dalam pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemegang izin penggunaan 
kawasan hutan, izin pemanfaatan kawasan dan atau izin pemanfaatan hasil 
hutan mengikabatkan terisolasinya atau keluarnya sebagian populasi atau 
sub populasi satwa dari habitatnya . 

Pasal 88 
 
Cukup jelas 

439.  (2) Termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf m 
dan n adalah pemegang izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan 
kawasan dan atau izin pemanfaatan hasil hutan dengan membuka lahan 
(konversi) sebagian atau seluruh habitat satwa menjadi lahan bentuk lain. 

 

 

440.  Pasal 89 
 
(1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota 

dilarang memberikan izin penggunaan atau pemanfaatan kawasan yang 
mengakibatkan pembukaan lahan (konversi) habitat satwa Kategori I.  

Pasal 89 
 
Cukup jelas. 

441.  (2) Kemungkinan dampak dan atau ancaman sebagai akibat pembukaan lahan 
(konversi) habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf m dan huruf n 
wajib diacu pada pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan. 

 

 

442.  Pasal 90 
 

Terhadap tumbuhan dan satwa liar Kategori II setiap orang, tanpa izin dilarang 
untuk: 
a. memusnahkan spesimen tumbuhan dan/atau satwa liar hidup 

Pasal 90 
 
Cukup jelas. 
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443.  b. membunuh spesimen satwa liar hidup;.  

444.  c. Mengambil, menebang,  menjual atau membeli,  memperdagangkan, 
spesimen hidup tumbuhan. 

 

445.  d. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghadiahkan atau 
menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima tukaran spesimen hidup 
tumbuhan 

 

446.  e. mengangkut spesimen hidup tumbuhan tanpa izin  

447.  f. Menangkap, mengambil, melukai, membunuh, menjual, membeli, 
memperdagangkan, spesimen satwa liar hidup . 

 

448.  g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai 
kesejahteraan hewan; 

 

449.  h. Mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau  

450.  i.  memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia (impor) spesimen 
tumbuhan dan atau satwa liar. 

 

451.  j. Menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, 
memperdagangkan, menghadiahkan, menerima hadiah, dan atau menukar 
atau menerima tukaran spesimen mati tumbuhan dan atau satwa liar; 

 

452.  k. Menyuruh, memerintahkan atau menyebabkan seseorang melakukan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada  huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, e, f, 
g, h, I, j atau huruf k. 

 

453.  Pasal 91 
 

Setiap orang dilarang untuk memperdagangkan atau mengeluarkan spesimen 
tumbuhan dan atau satwa liar ke luar negeri dan memasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia tumbuhan dan satwa liar Katagori III tanpa izin. 
  

Pasal 91 
Cukup jelas. 
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454.  Pasal 92 
 
Terhadap spesies satwa kategori I, II maupun III, setiap orang dilarang 
memperlakukan spesimen hidup  secara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52. 

Pasal 92 
 
Cukup jelas 

455.  Pasal 93 
 

(1) Bagi spesies kategori I baik tumbuhan maupun satwa liar, yang dimaksud 
dengan spesimen, selain yang telah dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 29 
juga termasuk spesimen yang dinyatakan di dalam label dari produk. 
 

(2) Produk yang pada labelnya dinyatakan mengandung spesimen dari spesies 
Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap benar-benar 
mengandung spesimen dari spesies Kategori I tanpa harus dibuktikan 
keberadaannya. 

 

Pasal 93 
 
Petugas penyidik tidak perlu membuktikan bahwa 
suatu produk benar-benar mengandung bagian-
bagian atau turunan dari spesies Kategori I apabila 
suatu produk dinyatakan dalam labelnya 
mengandung spesimen dari spesies Kategori I.  
Dalam hal yang seperti itu, maka dianggap produk 
tersebut benar mengandung spesimen dari spesies 
Kategori I sehingga produsen dapat diancam sesuai 
dengan pelanggarannya memperdagangkan 
spesimen dari spesies Kategori I. 

456.  Pasal 94 
 
Pengecualian dari larangan : 

Pasal 94 
 
Cukup jelas. 

457.  a. katagori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 hanya dapat 
dilakukan dengan izin Menteri untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, 
penyelamatan spesies populasi atau individu suatu spesies tumbuhan dan 
satwa liar, peminjaman dalam rangka penyelamatan atau pemulihan populasi 
satwa liar di dalam atau luar negeri, pemusnahan untuk menghindari bahaya  
yang lebih besar terhadap lingkungan maupun manusia, dan atau 
pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri yang aslinya berasal 
dari Indonesia untuk kepentingan reintroduksi. 
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458.  b. menangkap, melukai dan membunuh satwa liar Katagori I sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 87 dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu 
sebab satwa liar Katagori I tersebut membahayakan kehidupan manusia dan 
kehidupan populasi satwa liar, atau bagi satwa liar yang dikelola sebagai 
satwa buru untuk kepentingan olah raga berburu sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

459.  c. menangkap, melukai dan membunuh satwa liar Katagori I sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 87 dapat pula dilakukan dalam rangka pembinaan 
populasi di dalam kawasan konservasi tertentu yang dikelola sebagai satwa 
buru untuk kepentingan olah raga berburu sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

460.  d. KatagoriI I dapat dilakukan bagi spesimen yang telah dibuktikan merupakan 
hasil pengembangbiakan satwa liar dan atau spesimen hasil perbanyakan 
tumbuhan di dalam kondisi atau lingkungan yang terkontrol termasuk biji, 
benang sari (serbuk sari), bunga potong, anakan atau hasil kultur jaringan 
yang diperoleh secara in vitro di dalam media cair maupun padat dan 
diwadahi di dalam kontainer steril dari hasil perbanyakan tumbuhan. 

 

461.  e. memiliki, memelihara dan menguasai dapat dilakukan bagi spesimen yang 
dapat dibuktikan diperoleh secara sah sebelum spesies bersangkutan 
dinyatakan sebagai spesies Kategori I (spesimen pra-pelindungan) .  

 

462.  f. spesimen tumbuhan berupa hibrida melalui perbanyakan tumbuhan dari  
yang salah satunya atau lebih  merupakan Katagori I, berupa biji, benang sari 
(serbuk sari), bunga potong, anakan atau hasil kultur jaringan yang diperoleh 
secara in vitro di dalam media cair maupun padat dan diwadahi di dalam 
kontainer steril. 
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463.  Pasal 95 
 

(1) Spesimen dari spesies Katagori I yang dapat dibuktikan merupakan hasil 
pengembangbiakan satwa liar dan atau spesimen hasil perbanyakan 
tumbuhan di dalam kondisi atau lingkungan yang terkontrol, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  94 huruf d, ditetapkan masuk ke dalam spesimen dari 
spesies Katagori II 

Pasal 95 
 
Cukup jelas. 

464.  (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan memasukkan spesimen dari 
spesies Katagori I ke Katagori II hasil pengembangbiakan diatur dengan dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
. 

 

465.  Pasal 96 
 

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 tidak 
berlaku bagi beberapa spesies kharismatik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 untuk dikomersialkan keluar negeri  

Pasal 96 
 
Cukup jelas. 

466.  (2) Spesies kharismatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dipinjamkan berdasarkan izin Presiden. 

 

467.  (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

468.  Pasal 97 
 

Di dalam Kawasan Cagar Alam dan  dan zona inti Taman Nasional, setiap orang 
dilarang : 
 

Pasal 97 
 
Cukup jelas. 

469.  a. mengambil atau memindahkan benda apapun baik hidup maupun  mati yang 
secara alami berada di dalam kawasan; 

 

470.  b. menangkap, membunuh, melukai, mencederai, dan atau menganggu satwa  
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liar dengan cara dan alat apapun, dan atau merusak sarang-sarang satwa liar, 
dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; 

471.  c. menebang pohon atau tumbuhan, dengan atau tidak membawanya ke luar 
kawasan; 

 

472.  d. memasukkan spesies-spesies tumbuhan dan atau satwa liar yang bukan 
merupakan spesies yang secara alami hidup atau pernah hidup di dalam 
kawasan; 

 

473.  e. mengubah bentang alam, bentuk lahan atau kontur lahan yang dapat 
berakibat kerusakan dan/atau hilangnya fungsi ekosistem; 

 

474.  
 

f. melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam kawasan yang 
menimbulkan pencemaran di dalam kawasan; 

 

475.  g. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perubahan 
pada unsur-unsur non-hayati; 

 

476.  h. menduduki, mengerjakan, menggunakan, menjual, membeli lahan kawasan;  

477.  i. memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas 
kawasan. 

 

478.  Pasal 98 
 
Di dalam Kawasan Konservasi KatagoriI II (Taman Nasional) dan Katagori IV 
(Taman Wisata Alam), setiap orang dilarang: 
a. mengambil dan atau memindahkan benda apapun baik hidup maupun mati 

yang secara alami berada di dalam kawasan; 

Pasal 98 
 
Cukup jelas. 

479.  b. menangkap, membunuh, melukai, mencederai, dan atau menganggu satwa 
liar dengan cara apapun, dan atau merusak sarang-sarang satwa liar, 
dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; 

 

480.  c. menebang pohon atau tumbuhan, dengan atau tidak membawanya ke luar 
kawasan; 
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481.  d. memasukkan spesies-spesies tumbuhan dan atau satwa liar yang bukan asli;  

482.  e. mengubah kontur, bentang atau bentuk lahan atau kontur lahan yang dapat 
berakibat kerusakan dan/atau hilangnya fungsi ekosistem; 

 

483.  f. melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam kawasan yang 
menimbulkan pencemaran di dalam kawasan; 

484.  g. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perubahan 
pada unsur-unsur non-hayati; 

 

485.  h. menduduki, mengerjakan, menggunakan, menjual, membeli lahan kawasan;  

486.  i. memotong, memindahkan, merusak dan atau menghilangkan tanda batas 
kawasan. 

 

487.  Pasal 99 
 

Seseorang dianggap dan atau patut diduga melakukan tindakan atau kegiatan 
permulaan  kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan 
Pasal 98, apabila: 

Pasal 99 
 
Cukup jelas. 

488.  a. memasuki kawasan tanpa izin yang sah;  
489.  b. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, 

menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut tumbuhan, satwa liar 
dan atau benda-benda   lainnya dari dan atau ke dalam kawasan. 

 

490.  Pasal 100 
 

Di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah penyangga, koridor dan 
areal penghubung, KPNKT atau AKKM, setiap orang dilarang melakukan 
kegiatan yang berdampak ekologis negatif bagi kawasan tersebut dan atau 
kawasan konservasi yang ada di sekitarnya. 

 

Pasal 100 
 
Cukup jelas. 
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491.  Pasal 101 
 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan 
Pasal 100, tidak termasuk: 

Pasal 101 
 
Cukup jelas. 

492.  a. kegiatan pembinaan habitat, pembinaan populasi, dan penyelamatan 
populasi di zona-zona selain zona inti Taman Nasional, kecuali 
pembinaan habitat badak sepanjang secara ilmiah hal tersebut harus 
dilakukan. 

 

493.  b. Pengambilan spesimen untuk kepentingan penelitian dan pengembangan 
budidaya; 

 

494.  c. Kegiatan dalam rangka penyediaan sarana pengelolaan kawasan. 
 

 

495.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan habitat, pengambilan spesimen 
dan penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

496.  Pasal 102 
 

(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan 
Pasal 97, tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal yang 
secara nyata kehidupannya bergantung hanya pada sumberdaya alam. 

Pasal 102 
 
Cukup jelas. 

497.  (2) Ketentuan lebih lanjut pengecualian dari larangan  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan  dan berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

498.  BAB III 
PEMANFAATAN  LESTARI KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

 

 Bagian Kesatu 
Umum 
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499.  Pasal 103 
 

Pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c, bertujuan untuk mendukung pelindungan 
keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada Bab II Undang-undang ini, 
dan menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan 
berkesinambungan. 

Pasal 103 
 
Pemanfaatan lestari merupakan pemanfaatan 
komponen-komponen keanekaragaman hayati 
dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan 
penurunan dalam jangka panjang, dengan demikian 
potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi 
kebutuhan dan aspirasi generasi masa kini dan 
generasi mendatang.  

500.  Pasal 104 
 

(1) Pemanfaatan lestari  keanekaragaman hayati  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 103 meliputi : 

Pasal 104 
 
Cukup jelas 

501.  a. pemanfaatan sumberdaya genetik;  
502.  b. pemanfaatan spesies (jenis);  
503.  c. pemanfaatan ekosistem.  
504.  (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui 

pengaturan dan pengendalian pemanfaatan oleh Pemerintah. 
 

 

505.  Pasal 105 
 

(1) Pemanfaatan lestari sebagaimana dimaksud Pasal 104, dilaksanakan untuk 
tujuan komersial dan non komersial. 

 Pasal 105 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

506.  (2) Pemanfaatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompensasi finansial. 

 

Ayat (2) 
Suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai 
‘komersial’ apabila tujuannya adalah untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi, baik tunai 
ataupun tidak, dan diarahkan untuk dijual kembali, 
dipertukarkan, penyediaan jasa atau bentuk-bentuk 
lain pemanfaatan atau keuntungan ekonomi.  Istilah 
untuk utamanya tujuan komersial harus dilihhat dari 
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sisi tujuan akhir pemanfaatan baik di dalam negeri 
maupun negara lain sebagai tujuan diedarkannya 
spesimen tumbuhan atau satwa liar maupun materi 
atau sampel genetik, serta harus dibatasi seluas 
mungkin sehingga suatu transaksi yang tidak 
seluruhnya non-komersial harus dianggap sebagai 
komersial. Oleh sebab itu seluruh pemanfaatan 
dimana aspek non-komersialnya tidak nyata-nyata 
merupakan tujuan utama harus dianggap sebagai 
pemanfaatan komersial, sehingga larangan-larangan 
seperti akses pada sumberdaya genetik terkait, 
pemanfaatan spesies kategori I dan pemanfaatan 
tertentu pada kawasan konservasi berlaku padanya. 
Beban pembuktian untuk menunjukkan tujuan 
pemanfaatan utamanya untuk tujuan non-komersial 
harus berada pada orang atau entitas penggguna 
dari spesimen. 

507.  (3) Pemanfaatan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk 
mendapatkan keuntungan  ekonomi.  
 

Ayat (3) 
Pemanfaatan non-komersial mengandung arti bahwa 
dengan memanfaatkan unsur keanekaragaman 
hayati tersebut, pelaku tidak mendapatkan 
kompensasi finansial atau ekonomi apapun bagi 
produk maupun jasa yang diberikannya. Pemanfaat 
tidak dapat menggunakan ‘jasa’ keanekaragaman 
hayati untuk membantu pemanfaat mengembangkan 
produk atau jasa dimana ada kompensasi ekonomi 
di dalamnya 

508.  (4) Pemanfaatan lestari untuk tujuan komersial dan non komersial dilakukan 
berdasarkan izin pemanfaatan dari Menteri.  

Ayat (4) 
Cukup jelas 

509.  Bagian Kedua 
Pemanfaatan Sumberdaya Genetik 
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510.  Paragraf 1 
Umum 

 

511.  Pasal 106 
 

Pemanfaatan sumberdaya gentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat 
(1) huruf a, antara lain meliputi : 
a. Penelitian dasar untuk menunjang ilmu pengetahuan dan pemahaman ilmiah, 
b. Penelitian untuk tujuan konservasi, 
c. penelitian dan pengembangan untuk tujuan pengembangan industri farmasi, 

industri bioteknologi, termasuk bioteknologi pertanian 
 

Pasal 106 
 
Pemanfaatan sumberdaya genetik merupakan 
proses penelitian atau riset untuk mencari sifat-sifat 
yang menguntungkan bagi manusia dan 
menggunakannya untuk  kepentingan peningkatan 
ilmu pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau 
untuk mengembangkan produk-produk bioteknologi 
dan industri komersial; 
Tidak termasuk dalam pengaturan pemanfaatan 
sumberdaya genetik dalam Undang-undang ini 
adalah pemanfaatan sumberdaya genetik terkait 
dengan: 
a. materi genetik dan komponen atau substansi 

manusia; 
b. pertukaran sumberdaya genetik, produk 

turunan, tanaman tradisional atau pengetahuan 
tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat 
atau masyarakat lokal antar masyarakat itu 
sendiri, untuk masyarakat itu sendiri dan 
berdasarkan praktek-praktek tradisional atau 
adat. 

c. Penggunaan baik langsung maupun tidak 
langsung dari sumberdaya biologis dan materi 
genetik dan produk-produk turunan untuk 
senjata biologis atau untuk praktek-praktek 
terlarang yang berbahaya bagi kesehatan 
manusia atau lingkungan. 

512.  Pasal 107 Pasal 107 
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Pemanfaatan sumberdaya genetik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, 
dilakukan dengan memperhatikan : 
a. hak kepemilikan atas sumberdaya genetik; 

 

513.  b. hak kepemilikan intelektual atas hasil rekayasa genetik;  
514.  c. keamanan hayati atas hasil rekayasa genetik; dan  
515.  d. kaidah-kaidah etika dan norma agama dalam rekayasa genetik. Yang dimaksud bertentangan dengan kaidah etika 

dan norma agama, antara lain kloning, perkawinan 
antar spesies bagi jenis-jenis terancam punah 
dengan tujuan hanya untuk kesenangan semata. 

516.  Paragraf 2 
Kepemilikan Sumberdaya Genetik 

 

 

517.  Pasal 108 
 

(1) Sumberdaya genetik dikuasai oleh negara dan pemanfaatanya diatur oleh 
negara berdasar kaidah-kaidah pelestarian dan keadilan; 

Pasal 108 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

518.  (2) Berdasarkan lokasi dan asal-usulnya, kepemilikan sumberdaya genetik 
terdiri dari : 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan pemilik sumberdaya genetik 
termasuk juga penyedia sumberdaya genetik. 

519.  a. Sumberdaya genetik yang dimiliki atau disediakan oleh masyarakat; 
 

Huruf a 
Sumberdaya genetik yang dimiliki atau disediakan 
oleh masyarakat yaitu sumberdaya genetik yang 
berada di hutan hak, lahan milik, hutan adat, atau di 
wilayah-wilayah yang dibebani hak termasuk koleksi-
koleksi yang berada dalam kondisi in situ maupun ex 
situ. 
Termasuk di dalam sumberdaya genetik yang dimiliki 
atau disediakan oleh masyarakat adat atau lokal 
berupa pengetahuan tradisional atau pengetahuan 
lokal terkait dengan sumberdaya genetik. 
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah 
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perorangan, kelompok orang atau badan hukum; 

520.  b. sumberdaya genetik yang dimiliki atau disediakan oleh Pemerintah; 
 

 
 

Huruf b 
Sumberdaya genetik yang dimiliki atau disediakan 
oleh Pemerintah yaitu yang berada di kawasan 
hutan atau kawasan konservasi yang bukan 
kawasan hutan. 

521.  (3) Tidak termasuk di dalam golongan sebagai pemilik atau penyedia sumberdaya 
genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan hukum yang diberi 
hak pengelolaan atau izin atas  sumberdaya alam tertentu dalam  suatu 
kawasan atau areal. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan hak pengelolaan atas 
sumberdaya alam tertentu misalnya hak atau ijin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan 
alam, hak pengelolaan kawasan konservasi pada 
tanah negara, atau ijin pertambangan. Pemegang 
hak pengelolaan seperti ini tidak mempunyai 
kewenangan dan hak sebagai pemilik dan penyedia 
sumberdaya genetik.  Dalam hal seperti ini hak 
kepemilikan dan penyediaan sumberdaya genetik di 
kawasan tersebut dipegang oleh Pemerintah 

522.  Pasal 109 
 

Masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang menciptakan, 
mengembangkan, memelihara atau melestarikan pengetahuan tradisional yang 
berasosiasi dengan sumberdaya genetik dianggap sebagai pemilik pengetahuan 
tradisional. 

Pasal 109 
 
Penyelengara pengetahuan tradisional sebagaimana 
diselenggarakan oleh masyarakat walaupun hanya 
ada satu anggota masyarakat tersebut yang 
mempunyai pengetahuan dimaksud.  
Oleh sebab itu masyarakat adat atau lokal yang 
menciptakan, mengembangkan, memelihara atau 
melestarikan pengetahuan tradisional, berhak untuk: 
a. Mendapatkan pengakuan sebagai asal dari 

akses terhadap pengetahuan tradisional pada 
setiap publikasi, penggunaan, eksploitasi 
dan/atau penyebarluasan; 
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b. Mencegah pihak ketiga yang tidak mempunyai 
ijin untuk: 
1) Menggunakan/memanfaatkan, menguji, 

meneliti atau mengeksploitasi pengetahuan 
tradisional; 

2) Menyebarluaskan, mengirimkan atau 
meneruskan data atau informasi yang 
merupakan pengetahuan tradisioal yang 
berasosiasi dengan sumberdaya genetik 
atau bagian-bagiannya; 

c. Menerima keuntungan dari pemanfaatan 
komersial dari pengetahuan tradisional oleh 
pihak ketiga, langsung maupun tidak langsung, 
dimana masyarakat tersebut merupakan 
pemegang hak. 
 

523.  Paragraf 8 
Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik 

 

524.  Pasal 110 
(1) Dalam rangka pengaturan perijinan dan pelindungan sumberdaya genetik 

Pemerintah membentuk Dewan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Genetik. 
 

Pasal 110 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

525.  (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan 
permusyawaratan (konsultatif) dan mempunyai mandat untuk menetapkan 
ketentuan-ketentuan serta melakukan perijinan mengenai pemanfaatan 
sumberdaya genetik;  

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan badan permusyawaratan 
(konsultatif) adalah bahwa badan nasional ini 
beroperasi sebagai badan tertinggi dalam 
pertimbangan dan keputusan bagi lembaga yang 
telah terakreditasi serta kegiatan-kegiatan yang 
timbul dari penegakan  undang-undang ini. Dewan 
membuat keputusan yang diambil secara 
musyawarah/ mufakat dengan keanggotaan yang 
dapat dibagi ke dalam kamar-kamar sesuai tema 
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untuk memudahkan pengambilan keputusan; 
526.  (3) Dewan hanya mengatur dan memberikan perijinan pemanfaatan sumberdaya 

genetik yang terkait dengan bioprospeksi. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

527.  (4) Perijinan pemanfaatan sumberdaya genetik yang tidak terkait dengan 
bioprospeksi  dilakukan Lembaga yang menangani riset dan ilmu 
pengetahuan atau Menteri. 

Ayat (4) 
Ijin pemanfaatan sumberdaya genetik untuk tujuan 
riset dasar dilakukan oleh lembaga yang menangani 
riset dan ilmu pengetahuan, sedangkan untuk tujuan 
konservasi dilakukan oleh Menteri. Ijin yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang menangani riset dan 
ilmu pengetahuan dan oleh Menteri harus sesuai 
dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Dewan.  
Walaupun ijin tidak dikeluarkan oleh Dewan, 
kewenangan pengawasan kegiatan riset terhadap 
sumberdaya genetik tetap berada pada Dewan. 

528.  Pasal 111 
 

Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 bertanggungjawab dalam: 
a. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya 

genetik; 
 

Pasal 111 
Huruf a 
Cukup jelas 

529.  b. Menetapkan standar teknis, pedoman dan kriteria terkait pemanfaatan 
sumberdaya genetik; 

Huruf b. 
Standar teknis, pedoman dan kriteria diantaranya 
adalah: 
a. Standar-standar Teknis pengelolaan dan 

konservasi (termasuk pemanfaatan) sumberdaya 
genetik; 

b. Pedoman pembuatan Kontrak mengenai 
Pemanfaatan Sumberdaya genetik dan 
Pembagian Keuntungan; 

c. Kriteria Pemberian Ijin (Otorisasi) Akses dan 
Pengiriman; 

d. Kriteria pengembangan basis data untuk 
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pencatatan dan penyimpanan informasi 
mengenai pengetahuan tradisional yang 
berasosiasi dengan sumberdaya genetik. 

530.  c. Mengawasi, melalui koordinasi dengan kementerian terkait, atau melalui 
perjanjian dengan lembaga lainnya, kegiatan terkait dengan akses terhadap 
sumberdaya genetik, akses terhadap pengetahuan tradisional yang 
berasosiasi dengannya beserta pengangkutan  sampel komponen 
sumberdaya genetik 

Huruf c 
Cukup jelas  

531.  d. Menerbitkan ijin dan atau memberikan akreditasi;  Huruf d 
Ijin dan atau akreditasi diantaranya adalah: 
a. Ijin akses dan angkut terhadap sampel 

komponen-komponen sumberdaya genetik 
b. Ijin akses terhadap pengetahuan tradisional yang 

berasosiasi dengannya dengan PADIA dari 
pemilik pengetahuan; 

c. Memberi ijin khusus untuk akses dan 
pengangkutan komponen sumberdaya genetik 
kepada  lembaga Indonesia, publik maupun 
swasta, yang melakukan kegiatan riset dan 
pengembangan dalam bidang yang terkait 
dengan biologi dan kepada Universitas di 
Indonesia negeri maupun swasta sampai batas 
waktu tertentu dan dapat diperpanjang bila 
diperlukan; 

d. Memberi ijin khusus untuk akses terhadap 
pengetahuan tradisional yang berasosiasi 
dengan sumberdaya genetik kepada  lembaga 
Indonesia, publik maupun swasta, yang 
melakukan kegiatan riset dan pengembangan 
dalam bidang yang terkait dengan biologi dan 
kepada Universitas di Indonesia negeri maupun 
swasta sampai batas waktu tertentu dan dapat 
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diperpanjang bila diperlukan;  
e. Memberikan akreditasi kepada lembaga 

penelitian dan pengembangan pemerintah atau 
Kementerian untuk dapat memberikan ijin 
kepada lembaga pemerintah atau badan hukum 
Indonesia;  

f. Memberikan akreditasi lembaga pemerintah RI 
untuk menjadi penyimpan sampel-sampel 
komponen sumberdaya genetik 

532.  e. Menyetujui kontrak atau perjanjian mengenai pemanfaatan sumberdaya 
genetik dan pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan 
persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. 

 

533.  f. Memfasilitasi dengar pendapat tentang isu-isu yang muncul karena adanya 
undang-undang ini; 

 

534.  Pasal 112 
 

Untuk melaksanakan sebagian mandat dan tugasnya Dewan  menunjuk lembaga 
pemerintah untuk bertindak atas nama Dewan untuk: 
a. berperan sebagai Lembaga Wali Amanah penitipan contoh komponen atau 

materi sumberdaya genetik; 

Pasal 112 
 
Huruf a 
Lembaga Wali Amanah adalah trustee tempat 
pengumpulan sebagian contoh atau sampel materi 
genetik yang dititipkan oleh pemegang ijin akses. 

535.  b. membuat dan menjaga basis data sumberdaya genetik; 
 

Huruf b 
Membuat dan menjaga basis data diantaranya: 
a. Register koleksi ex situ;  
b. Basis data yang merekam (mencatat) informasi 

yang diperoleh sepanjang pengumpulan contoh 
komponen sumberdaya genetik; 

c. Basis data dengan informasi mengenai ijin-ijin 
akses dan pengangkutan, perjanjian transfer 
material, kontrak dan pembagian keuntungan. 

536.  c. berkoordinasi dengan unsur atau lembaga Pemerintah dalam  mengawasi 
kegiatan akses dan pengangkutan sampel komponen sumberdaya genetik 
dan akses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya;  
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537.  Paragraf 3 
Akses Terhadap Sumberdaya Genetik 

 

 

538.  Pasal 113 
 

Akses terhadap sumberdaya genetik  dilakukan terhadap: 
a. Komponen-komponen sumberdaya genetik, dan atau  
b. pengetahuan tradisional  yang berasosiasi dengannya;   

Pasal 113 
 
Yang dimaksud dengan akses terhadap sumberdaya 
genetik adalah kegiatan untuk memperoleh contoh 
materi biologis dan atau materi genetik dari suatu 
areal di dalam yurisdiksi Republik Indonesia sebagai 
negara asal yang dilakukan pada kondisi ex situ atau 
in situ, untuk tujuan-tujuan riset (penelitian) 
mengenai konservasi, bioprospeksi untuk aplikasi 
komersial atau penggunaan industri.   
Akses terhadap sumberdaya genetik meliputi : 
a. upaya pencarian; 
b. pengambilan; 
c. pengumpulan; 
d. penggunaan; 
e. pengusahaan; dan 
f. pembagian keuntungan yang adil atas 

komersialisasi sumberdaya genetik. 
Akses terhadap sumberdaya genetik termasuk juga 
atas pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat dan 
masyarakat lokal yang berasosiasi dengan 
sumberdaya genetik atau produk-produk turunan 
dan tanaman yang telah didomestikasi atau semi-
domestikasi di wilayah Indonesia.   

539.  Pasal 114 
 

(1) Akses terhadap sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 
dilakukan dengan Ijin Akses yang disertai dengan penandatanganan Kontrak 
Pemanfaatan Sumberdaya Genetik; 

Pasal 114 
Ayat (1)  
Ijin Akses merupakan ijin mengoleksi sampel dan 
atau memperoleh informasi  pengetahuan tradisional 
termasuk ijin untuk mengangkut atau membawa 
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sampel komponen atau materi sumberdaya genetik; 
540.  (2) Ijin Akses hanya dapat diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah yang melakukan kegiatan penelitian dan 
pengembangan dalam bidang biologi dan yang terkait dengannya; 

Ayat (2) 
Lembaga non-pemerintah termasuk juga lembaga 
atau perusahaan swasta 

541.  (3) Kontrak Pemanfaatan Sumberdaya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan kontrak diantara:  
a) Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Dewan Pengelolaan 

Sumberdaya Genetik; 
b) Pemohon Akses atau Agen Akses; 
c) Pemilik atau penyedia sumberdaya genetik atau pengetahuan tradisional 

atau tanaman lokal.   
 

Ayat (3) 
Kontrak Pemanfaatan Sumberdaya Genetik atau 
dapat disebut dengan Kontrak Akses merupakan 
perjanjian antara Dewan dengan individu atau badan 
korporat, untuk menetapkan syarat dan ketentuan 
dalam akses yang akan dilaksanakan beserta 
pemanfaatan yang akan dilakukan, yang harus 
menyertakan pembagian keuntungan dan akses 
pada teknologi dan transfer pada teknologi yang 
dihasilkannya. 
Kontrak Pemanfaatan Sumberdaya Genetik 
sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak, 
selain berisi informasi yang disediakan oleh 
pemohon akses, harus juga berisi persyaratan dan 
ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak. 

542.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses terhadap sumberdaya genetik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

543.  Pasal115 
 

(1) Penerbitan Ijin Akses beserta ijin angkut materi genetik dan penandatanganan 
Kontrak Pemanfaatan Sumberdaya Genetik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 114 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan 
Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dari penyedia atau pemilik sumberdaya 
genetik. 

Pasal 115 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

544.  (2) PADIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan ketentuan dan 
syarat yang telah disetujui bersama antara penyedia sumberdaya genetik 
dengan pengakses. 

Ayat (2) 
Persetujuan Atas Dasar Informas Awal (PADIA) 
mempunyai arti bahwa semua pihak yang terkait 
mengenai kegiatan dan tujuan mengakses beserta 
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ketentuan-ketentuannya telah mengetahui sebelum 
kegiatan akses dilaksanakan.  Oleh sebab itu PADIA 
berisi deskripsi kegiatan beserta ketentuan-
ketentuan yang ditandatangani bersama (mutually 
agreed terms/MAT) oleh seluruh pemangku 
kepentingan. Mungkin sulit untuk menentukan 
dengan pasti pihak-pihak yang terkena dampak 
kegiatan, namun pemohon akses harus berusaha 
untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat.  

545.  (3) Pemegang izin akses dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
114 ayat (2) bertanggung jawab dan wajib untuk mengkompensasikan kepada 
pemilik terhadap kerusakan atau gangguan baik terhadap populasi spesies, 
lingkungan maupun manusia yang ditimbulkan dg adanya kegiatan akses; 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

546.  Pasal 116 
 

(1) Kontrak pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 114 ayat (3),  wajib mencantumkan klausul mengenai pembagian 
keuntungan yang  secara jelas mencantumkan kualifikasi para pihak. 

Pasal 116 
 
Cukup jelas 

547.  (2) Kontrak pemanfaatan sumberdaya genetik beserta ketentuan mengenai 
pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaikan untuk diregistrasi oleh Dewan, dan hanya berlaku setelah 
mendapat persetujuan Dewan; 

 

548.  (3) Kontrak pemanfaatan sumberdaya genetik dan pembagian keuntungan 
harus dianggap batal demi hukum, tanpa melalui proses upaya hukum 
terlebih dahulu,  apabila ditandatangani secara bertentangan dengan 
ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain.  

 

549.  Pasal 117 
 

(1) Orang yang bertanggung jawab dalam ekspedisi koleksi sampel sumberdaya 
genetik, wajib, setelah berakhirnya kegiatan di daerah akses, menandatangani 
pernyataan yang berisi daftar tentang material yang diakses, bersama 

Pasal 117 
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penyedia akses atau yang mewakilinya; 
 

550.  (2) Kekecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan apabila pemilik hak atas lahan  atau yang mewakilinya tidak 
teridentifikasi, tidak ada atau tidak diketemukan selama ekspedisi eksplorasi.  

Ayat (2) 
Dalam hal terjadi tidak diketemukannya pemilik hak 
atas lahan  atau yang mewakilinya maka pernyataan 
yang berisi daftar tentang material yang diakses 
ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab 
dalam ekspedisi dan disampaikan kepada Dewan 

551.  Pasal 118 
 
(1) Wakil berupa sub-sampel dari komponen sumberdaya genetik yang diakses 

wajib didepositkan dalam kondisi ex situ pada Lembaga Penitipan atau 
Deposit Sampel yang ditunjuk oleh Dewan; 

Pasal 118 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

552.  (2) Sampel komponen sumberdaya genetik yang berupa sampel tunggal dilarang 
untuk dibawa ke luar negeri;  

Ayat (2) 
Cukup jelas 

553.  Pasal 119 
 

(1) Ekspedisi pengambilan sampel komponen atau material sumberdaya genetik 
pada kondisi in situ, dan pada pengetahuan tradisional yang berasosiasi 
dengannya hanya dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Kontrak 
Pemanfaatan  Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan. 

Pasal 119 
Cukup jelas 
 

554.  (2) Keterlibatan pihak asing dalam ekspedisi pengambilan sampel komponen 
sumberdaya genetik in situ dan akses terhadap pengetahuan tradisional yang 
berasosiasi dengannya hanya dapat diijinkan jika didampingi lembaga 
pemerintah Indonesia. 

 

555.  (3) Dalam hal perorangan atau lembaga penelitian dalam negeri yang 
bekerjasama dan atau didanai oleh perorangan dan atau lembaga asing wajib 
menginformasikan rencana kerjasama kepada Dewan dengan menyatakan 
ketentuan-ketentuan di dalam nota kerja samanya 

 

556.  (4) Riset yang menggunakan komponen atau material sumberdaya genetik 
sejauh mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia. 

 

557.  (5) Riset yang dilaksanakan di luar negeri dilarang menggunakan materi atau  
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komponen sumberdaya genetik yang diambil langsung dari kondisi in situ 
 

 

558.  Pasal 120 
 

(1) Ijin akses dan angkut materi atau komponen sumberdaya genetik hanya 
berlaku bagi: 
a. Pencarian dan pengambilan contoh (sampel) materi atau komponen 

sumberdaya genetik di lokasi yang disebutkan di dalam ijin; 
b. Pengangkutan atau pemindahan ke tempat atau lokasi tujuan dimana 

contoh atau sampel komponen atau materi sumberdaya genetik akan 
diteliti di wilayah Indonesia. 

Pasal 120 
 
Cukup jelas 
 
 
 
 
 
 

559.  (2) Pengangkutan atau pemindahan ke luar negeri sampel atau contoh materi 
atau komponen sumberdaya genetik wajib disertai persetujuan pemindahan 
(transfer) materi sumberdaya genetik; 
 

 

560.  Paragraf 4 
Pelestarian Sampel atau Contoh Sumberdaya Genetik Ex Situ 

 

561.  Pasal 121 
 

(1) Pemegang ijin akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dapat 
melestarikan sampel baik hidup maupun mati berupa koleksi di dalam kondisi 
ex-situ. 
 

Pasal 121 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan melestarikan sampel adalah 
menyimpan materi genetik diantaranya berupa biji, 
jaringan atau sperma di dalam kontainer khusus, 
antara lain di dalam kondisi beku atau di dalam 
proses lain termasuk melalui teknik cryo-
preservation.  Untuk materi genetik tumbuhan atau 
satwa juga dapat dilestarikan dalam kondisi hidup 
dalam bentuk tanaman di lingkungan ex situ atau 
dipelihara seperti di tempat pengembangbiakan atau 
di dalam lembaga konservasi ex situ.    

562.  (2) Pelestarian sampel komponen atau materi sumberdaya genetik secara ex situ Ayat (2) 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri, kecuali 
dalam hal Dewan berpendapat perlu melakukan pelestarian sampel di luar 
negeri hanya sebagai komplemen; 

Cukup jelas 
  

563.  Pasal 122 
 
(1) Koleksi sampel komponen atau materi sumberdaya genetik ex situ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, wajib didaftar oleh unit Sekretariat 
Dewan. 

Pasal 122 
Cukup jelas 

564.  (2) Dewan dapat mendelegasikan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada lembaga yang telah diakreditasi.  

 

565.  Pasal123 
 

(1) Pemindahan atau pengangkutan contoh atau sampel komponen sumberdaya 
genetik dari lokasi penyimpanan ex situ ke lokasi lain di Indonesia dapat 
dilakukan  dengan ijin akses;  

Pasal 123 
 
Cukup jelas. 

566.  (2) Ijin akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan : 
a. setelah adanya permohonan yang disertai informasi mengenai tujuan 

pemanfaatan; 
b. telah memenuhi persyaratan deposit sub-sampel dan persyaratan lain 

yang mungkin ditetapkan. 

 

567.  Pasal 124 
 

(1) Setiap orang yang akan membawa, mengangkut atau memindahkan contoh 
(sampel) materi genetik  ke luar negeri harus mendapatkan Persetujuan 
Pemindahan Materi  dari Lembaga yang berwenang dalam bidang riset dan 
ilmu pengetahuan; 
 

 
 

Pasal 124 
 
Ayat (1) 
 
Persetujuan Pemindahan Materi (Material Transfer 
Agreement) merupakan prosedur administratif yang 
disetujui oleh penyedia atau pemilik sumberdaya 
genetik dengan pengguna sumberdaya genetik 
mengenai bagaimana materi yang diakses 
bersumber, digunakan serta pentaatan terhadap 
ketentuan dan prinsip pembagian keuntungan  

568.  (2) Format Persetujuan Pemindahan Materi sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (2) 
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(1) harus disetujui Dewan.  
 

Format sedikitnya berisi informasi sebagai berikut: 
a. definisi materi yang akan dipindahkan (transfer); 
b. alasan dipindahkan (transfer); 
c. Memasukkan ketentuan mengenai hak dan 

kewajiban dari pengguna dan penyedia; 
d. Tujuan dari pemanfaatan harus secara jelas 

dinyatakan: taksonomi, koleksi, riset, 
komersialisasi dan hasil yang diharapkan; 

e. Batasan dan ketentuan mengenai bagaimana 
sampel materi akan dimanfaatkan; 

f. Masa berlakunya; 
g. Klausul mengenai berakhirnya persetujuan; 
h. Pengaturan pembagian keuntungan; 
i. Paten dan kepemilikan sumberdaya genetik 
j. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, termasuk perjanjian dan konvensi; 
k. Perlakuan terhadap material genetik setelah 

proyek berakhir; 
l. Perlakuan terhadap informasi rahasia; 
m. Penyelesaian sengketa   

569.  (3) Pengangkutan, pembawaan atau pemindahan sampel ke luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dari koleksi ex 
situ; 

 

570.   
Paragraf 5 

Pembagian Keuntungan, Akses Terhadap Teknologi dan Transfer Teknologi 

 

571.  Pasal 125 
 

(1) Keuntungan yang timbul dari adanya pemanfaatan komersial dari produk atau 
proses yang dikembangkan dari sampel komponen atau materi sumberdaya 
genetik atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Pasal 125 
 
Ayat (1) 
 
Yang dimaksud dengan proses adalah teknik atau 
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116 Ayat (2), yang diperoleh oleh lembaga Indonesia atau asing, wajib dibagi 
secara adil dan pantas diantara pihak-pihak yang terlibat; 

 

teknologi yang dikembangkan dari sampel materi 
atau komponen sumberdaya genetik yang diakses 
dari wilayah Republik Indonesia dan telah memiliki 
hak kekayaan intelektual serta telah dikomersialkan. 

572.  (2) Pembagian keuntungan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa, diantaranya: 
a. Pembagian laba/pendapatan; 
b. Pembayaran royalti 
c. Akses pada teknologi dan transfer teknologi; 
d. Pemberian lisensi terhadap penggunaan produk maupun teknologi, tanpa 

adanya biaya; 
e. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM). 

 

 

573.  (3) Klausul mengenai pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib dicantumkan di dalam Kontrak Pemanfaat Sumberdaya Genetik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. 

 

574.  (4) Jika Pemerintah Pusat tidak terwakili di dalam pihak yang terlibat di dalam 
kontrak pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), maka harus dipastikan bahwa unsur Pemerintah Pusat mendapatkan 
bagian dari keuntungan tersebut sesuai dengan perannya dan ketentuan 
perundang-undangan yang  berlaku. 

 

575.  Pasal 126 
 

Ketentuan mengenai pembagian keuntungan, akses terhadap teknologi dan 
transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 berlaku juga bagi 
proses atau produk yang telah dikomersialkan oleh lembaga asing yang 
dikembangkan dari sampel materi atau komponen sumberdaya genetik atau 
pengetahuan tradisional yang diperoleh di wilayah Republik Indonesia sebelum 
berlakunya Undang-undang ini, sepanjang diketahui lokasi akses, lembaga 
pengakses dan penyedia atau pemilik sumberdaya genetik atau pengetahuan 

Pasal 126 
 
Pembagian keuntungan sebaiknya dapat berlaku 
surut sebelum undang2 ini diundangkan karena hak-
hak atas kepemilikan sumberdaya genetik tersebut 
melekat pada sumberdaya genetik walaupun belum 
ada peraturan yang melindunginya sehingga pemilik 
atau penyedia sumberdaya genetik atau 
pengetahuan tradisional harus mendapatkan 
keuntungan yang adil karena komersialisasi yang 
dilakukan terhadap sumberdaya genetik yang 
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tradisional yang bersangkutan. 
 

dimilikinya.  Namun demikian cara akses terhadap 
sumberdaya genetik tidak dapat dianggap 
melanggar jika tidak sesuai dengan ketentuan 
dengan undang-undang ini. 
 

576.  Pasal 127 
 

(1) Lembaga baik pemerintah, non-pemerintah maupun asing penerima sampel 
komponen atau materi sumberdaya genetik atau pengetahuan tradisional 
yang berasosiasi dengannya wajib memfasilitasi akses pada teknologi dan 
transfer teknologi yang dikembangkannya kepada lembaga Indonesia yang 
bertanggung jawab mengakses sampel dan atau informasi pengetahuan 
tradisional atau pada lembaga yang ditunjuknya. 

 

Pasal 127 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan akses pada teknologi adalah 
adalah kemungkinan atau kemudahan bagi lembaga 
Indonesia untuk menggunakan teknologi yang telah 
dikembangkan berdasarkan sampel komponen atau 
materi sumberdaya genetik oleh lembaga Indonesia 
lainnya atau lembaga asing. Akses pada teknologi 
tersebut merupakan satu bagian yang tidak 
terpisahkan dengan transfer teknologi. Transfer 
teknologi secara umum merupakan pengalihan atau 
pemindahan pengetahuan, ketrampilan, 
pengorganisasian, nilai-nilai dan kapital dari tempat 
dimana teknologi tersebut dikembangkan ke tempat 
lain untuk diadaptasikan dan diaplikasikan. Hal 
tersebut dapat berupa  proses perpindahan atau 
transfer suatu teknologi  yang telah dikembangkan 
berdasarkan sampel komponen atau materi 
sumberdaya genetik atau pengetahuan tradisional 
oleh lembaga Indonesia atau lembaga asing kepada 
lembaga Indonesia lain yang menerima transfer. 
Transfer tersebut dapat dikatakan berhasil apabila  
lembaga penerima transfer dapat secara efektif 
menggunakan teknologi yang ditransfer serta 
mengaplikasikannya di dalam sistem lembaga 
tersebut. Perpindahan tersebut dapat berupa 
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transfer aset fisik, pengalaman atau keahlian dan 
pengetahuan teknis. Dalam hal tertentu transfer 
teknologi dapat terbatas hanya pada perpindahan 
atau pertukaran personel atau pemindahan satu set 
kemampuan lembaga. Transfer teknologi juga dapat 
berupa perpindahan teknologi yang dikembangkan di 
skala laboratorium ke implementasi di skala industri 
atau dari aplikasi tertentu ke domain yang lain dari 
lembaga pengembang ke lembaga penerima 
transfer. Dalam arti yang sangat terbatas, transfer 
teknologi dapat berupa aplikasi suatu informasi yang 
didapat dari pengembangan teknologi berdasarkan 
sampel komponen atau materi sumberdaya genetik 
atau pengetahuan tradisional dalam skala industri.  

577.  (2) Akses pada teknologi dan transfer teknologi antara lembaga riset dan 
pengembangan Indonesia, baik pemerintah maupun non pemerintah, dari 
lembaga asing, dapat dilakukan melalui diantaranya kegiatan-kegiatan 
berikut: 
a. Kerja sama riset ilmiah dan pengembangan teknologi; 
b. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia; 
c. Pertukaran informasi; 
d. Pertukaran kelembagaan antara lembaga riset Indonesia dengan lembaga 

riset asing; 
e. Konsolidasi infrastruktur riset ilmiah dan pengembangan teknologi; 
f. Pemberian lisensi; 
g. Aplikasi komersial atau industrialisasi dari proses dan produk yang timbul 

dari penggunaan komponen sumberdaya genetik melalui suatu kemitraan; 
dan 

h. Pengembangan usaha teknologi bersama.  

Ayat (2) 
Cukup jelas 

578.  (3) Dalam rangka akses pada teknologi dan transfer teknologi Pemerintah dapat 
mengaplikasikan instrumen insentif fiskal untuk pengembangan kapasitas 
industri dan budidaya pertanian, dan instrumen insentif lain sesuai dengan 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
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ketentuan yang berlaku. 
579.  Pasal 128 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan, akses pada teknologi 
dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, dan 
Pasal 127, termasuk ketentuan mengenai instrumen insentif fiskal dan insentif 
lain diatur dengan dan berdasarkan  Peraturan Pemerintah. 

Pasal 128 
 
Cukup jelas 
 

580.  Paragraf 7 
Hak Atas Kekayaan Intelektual 

 

581.  Pasal 129 
 

(1) Teknologi, inovasi atau invensi yang dikembangkan dari sampel materi atau 
komponen sumberdaya genetik atau pengetahuan tradisional yang diperoleh 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, dapat diajukan untuk 
mendapatkan pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. 

Pasal 129 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pelindungan hak atas 
kekayaan intelektual diantaranya adalah Paten, yaitu 
ketentuan bagi suatu penemu untuk mendapatkan 
monopoli terbatas dan sementara dimana pemilik 
paten dapat menggunakan penemuannya tanpa ada 
kompetisi secara langsung dari pihak lain. Paten 
hanya memberikan alat legal bagi penemu dimana 
penemu tersebut dapat melarang pihak lain untuk 
menggunakan hasil temuannya. Paten biasanya 
spesifik untuk satu negara saja dimana paten 
tersebut didaftarkan. 

582.  (2) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak menghilangkan atau mengurangi hak masyarakat tradisional atau adat 
dalam pertukaran dan penyebarluasan komponen-komponen sumberdaya 
genetik dan pengetahuan tradisional yang dipraktekkan di dalam masyarakat 
adat atau lokal untuk kepentingan mereka sendiri dan berdasarkan praktek-
praktek adat atau tradisional;  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

583.  (3) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak menghilangkan kewajiban pengguna sumberdaya genetik  dalam 
pembagian keuntungan yang adil dan akses pada teknologi dan transfer 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 135. 
584.  Pasal 130 

 
(1) pengajuan pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 127, baik di dalam maupun di luar negeri, pengusul wajib 
mencantumkan informasi mengenai asal-usul sumberdaya genetik;  

Pasal 130 
 
Cukup jelas 

585.  (2) Pernyataan asal-usul sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), termasuk pengakuan dan penilaian atas inovasi, praktek, dan pengetahuan 
tradisional yang berasosiasi dengan sumberdaya genetik. 
 

 

586.  (3) Ketentuan mengenai kewajiban pencantuman informasi mengenai asal usul 
sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan 
di dalam klausul kontrak pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116.  

 

587.  (4) Ketentuan mengenai pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan perundang-undangan 
mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. 

 

588.  Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Spesies 

 

589.  Paragraf 1 
Umum 

 

590.  Pasal 131 
 
(1) Pemanfaatan spesies (jenis)  secara lestari dimaksud dalam Pasal 104 ayat 

(1) huruf b, meliputi : 
 

Pasal 131 
 
Ayat (1) 
Pemanfaatan spesies  secara lestari dapat berupa 
kegiatan memanfaatkan spesimen tumbuhan atau 
satwa secara langsung baik spesimen hidup, mati, 
bagian-bagiannya atau turunan dari padanya. 
Yang dimaksud dengan pemanfaatan jenis 
secara lestari adalah bahwa kegiatan pemanfaatan : 
a. didasarkan pada informasi ilmiah dan prinsip 
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kehati-hatian agar pemanfaatannya tidak 
merusak populasi di habitat alamnya; 

b. memperhatikan praktik budaya tradisional; 
c. muerupakan upaya mendukung pemulihan 

populasi spesies yang terancam punah. 
591.  a. penelitian atau pengembangan;  
592.  b. perdagangan;  
593.  c. peragaan;  
594.  d. tukar menukar;  
595.  e. medis;  
596.  f. pemeliharaan untuk kesenangan; dan  
597.  g. komersialisasi informasi yang didapat dari kegiatan pemanfaatan spesies; 

dan 
 

598.  h. kepentingan religi atau budaya.  
599.  (2) Pemanfaatan spesies secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
. 

600.  Pasal 132 
 
Dalam rangka pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar Pemerintah 
menunjuk : 
a. satu atau lebih lembaga Pemerintah atau kementerian yang bertanggung 

jawab dalam konservasi spesies sebagai Otorita Pengelola;  
b. satu atau lebih lembaga pemerintah yang bertangggung jawab di bidang 

penelitian atau riset ilmiah sebagai Otorita Ilmiah. 

Pasal 132 
Cukup jelas 
 
 

601.  Paragraf 2 
Sumber Spesimen dan Sistem Produksi untuk Tujuan Pemanfaatan 

 

602.  Pasal 133 
 
(1) Pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa bersumber pada 2 (dua) sistem 

Pasal 133 
 
Ayat (1) 
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produksi, yaitu: 
 

 

603.  a. sistem sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa yang bersumber 
dari populasi di dalam habitat alamnya atau dari kondisi in situ bagi 
spesies katagori II dan III; 
 

 

Huruf a 
Untuk spesies katagori I tidak dibenarkan ada 
produksi spesimen dari habitat alam untuk tujuan 
komersial, namun spesies satwa katagori I hasil 
pembinaan populasi di dalam kawasan konservasi 
dalam hal populasi dan habitatnya memungkinkan 
dapat dijadikan satwa buru untuk kepentingan olah 
raga berburu terkendali. 

604.  b. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa di dalam kondisi atau 
lingkungan yang terkontrol di luar habitat alamnya (penangkaran). 

Huruf b 
Cukup jelas. 

605.  c. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari sumber impor 
(pemasukan dari luar negeri) 

Huruf c 
Cukup jelas 

606.  (2) Sumber spesimen hasil produksi spesimen dari spesies tumbuhan atau satwa 
di dalam habitat alamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi 
spesies katagori II dan III wajib dilakukan melalui pengaturan pengambilan 
atau penangkapan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 
43, dan Pasal 44. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

607.  (3) Sumber spesimen hasil produksi spesimen dari spesies tumbuhan atau satwa 
di dalam kondisi ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui pengelolaan spesies dalam kondisi ex situ sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf d bagi spesies Kategori I dan 
Pasal 48 bagi spesies Kategori II atau Kategori III. 

 

608.  (4) Sumber spesimen dari hasil impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c merupakan spesimen hasil pemasukan dari luar negeri baik dari spesies 
Kategori I, Kategori II atau Kategori III 

 

609.  Pasal 134 
 

Pasal 134 
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(1) Seluruh kegiatan pemanfaatan spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa 
liar hanya dapat dilakukan dengan sumber spesimen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 133 melalui pengendalian dan atau pembatasan. 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

610.  (2) Pengendalian dan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bagi spesimen yang bersumber dari kondisi in situ dilakukan diantaranya 
melalui penetapan kuota penangkapan atau pengambilan, pembatasan kelas-
kelas ukuran atau kelompok umur, perlakuan buka-tutup musiman daerah 
penangkapan atau pengambilan, pembatasan alat tangkap, atau penggiliran 
penangkapan. 
 

Ayat (2) 
Pengendalian dan pembatasan tidak selalu 
dilakukan melalui penerapan kuota tangkap, namun 
dapat juga  dilakukan melalui pembatasan-
pembatasan berbagai variabel yang dapat menekan 
populasi di alam.  Bagi kegiatan pemanfaatan non 
komersial seperti riset ilmiah untuk kepentingan 
pengembangan keilmuan hayati pengambilan dapat 
bersumber dari luar sistem pengendalian, selama 
Otorita Ilmiah yakin bahwa pengambilannya tidak 
akan merusak populasi di alam, dan memperhatikan 
status konservasi dari spesies yang bersangkutan 

611.  (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi spesimen yang 
bersumber dari kondisi ex situ dilakukan diantaranya melalui pemantauan 
produksi dan pengembangan basis data produksi spesimen tumbuhan atau 
satwa liar dari kondisi ex situ. 

 
 
 

612.  (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Otorita 
Pengelola setelah mendapatkan rekomendasi dari Otorita Ilmiah. 

 

613.  Paragraf 3 
Tujuan Pemanfaatan 

 

614.  Pasal 135 
 
(1) Spesimen dari spesieskatagori I yang berasal dari habitat alam hanya dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan non komersial. 

Pasal 135 
 
Spesimen yang berasal dari habitat alam merupakan 
spesimen dari spesies satwa maupun tumbuhan 
yang ditanggkap pertama kali dalam kondisi in situ 
atau dari habitat alamnya (wild caught). Spesimen 
tersebut tetap merupakan spesimen yang berasal 
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dari alam walaupun telah berada di dalam kondisi ex 
situ selama hidupnya 

615.  (2) Spesimen dari spesies Kategori II dan III yang berasal dari kondisi in situ 
maupun ex situ dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial dan non 
komersial. 

 

616.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kebenaran pengembangbiakan 
satwa atau perbanyakan tumbuhan dan pemberlakuan spesimen hasilnya dari 
spesies Kategori I menjadi spesimen dari species Kategori II diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

617.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kebenaran pengembangbiakan 
satwa atau perbanyakan tumbuhan dan pemberlakuan spesimen hasilnya dari 
spesies Kategori I menjadi spesimen dari species Kategori II diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Ayat (4) 
Termasuk dalam menjunjung tinggi etika adalah 
memenuhi persyaratan dan mengimplimentasikan 
prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. 

618.  Pasal 136 
 

(1) Pemanfaatan spesies untuk tujuan penelitian dan pengembangan dapat 
dilakukan untuk tujuan komersial maupun non komersial;  

Pasal 136 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

619.  (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  yang 
menggunakan spesies kategori I dan II hanya dapat dilakukan dengan izin 
Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

620.  (3) Penelitian atau Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan untuk tujuan penelitian dalam rangka mendukung : 

Ayat (3) 

621.  a. konservasi spesies; 
 

Huruf a 
Cukup jelas. 

622.  b. budidaya tanaman atau hewan; Huruf b 
Budidaya tanaman atau hewan termasuk 
diantaranya pengembangan hortikultura, 
pengembangan tanaman pangan, pengembangan 
tanaman hutan industri, pengembangan hewan 
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peliharaan atau pengembangan hewan ternak 
dengan menggunakan tumbuhan atau satwa liar 
sebagai induk, benih atau bibit. 

623.  c. kesehatan, termasuk biomedis, atau 
 
 
 

 

Huruf c 
Yang dimaksud kesehatan adalah kegiatan 
pemanfaatan untuk kepentingan kesehatan satwa, 
lingkungan dan manusia, termasuk pengembangan 
farmasi. 

624.  d. Pengembangan ilmu pengetahuan. Huruf d 
Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan berupa penelitian dasar dan tidak 
secara langsung merupakan penelitian terapan; 

625.  (4) Dalam rangka penelitian atau Pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (3) dapat dilakukan pengambilan contoh spesimen. 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

626.  (5) Pengangkutan dan pemindahan ke luar negeri (ekspor) serta pengambilan 
contoh spesimen satwa atau tumbuhan dari spesies katagori I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri. 

Ayat (5)  
Cukup jelas 

627.  Pasal 137 
 

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk spesies Kategori I 
dilarang dilakukan dengan membunuh satwa atau mematikan tumbuhan. 

Pasal 37 
 
Ayat (1) 
Pengambilan contoh specimen dalam rangka 
penelitian atau Pengembangan sebagaimana 
dilkukan dengan tidak mematikan hewan atau 
tumbuhan. 

628.  (2) Penelitian terhadap satwa wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi etika 
penelitian penggunaan hewan sebagai obyek penelitian. 

 

Ayat (2) 
Termasuk dalam menjunjung tinggi etika adalah 
memenuhi persyaratan dan mengimplimentasikan 
prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. 
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629.  (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 145  tunduk 
pada ketentuan-ketentuan mengenai Pemanfaatan Sumberdaya Genetik 
dalam hal adanya unsur-unsur mengenai akses terhadap sumberdaya genetik 
dan bioprospeksi. 

Ayat (3) 
Penelitian yang dilakukan terhadap spesimen 
tumbuhan atau satwa yang mengarah pada kegiatan 
akses terhadap sumberdaya genetik dan 
bioprospeksi selain harus memenuhi ketentuan-
ketentuan tentang pemanfaatan spesies juga harus 
memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai 
pemanfaatan sumberdaya genetik.  

630.  Pasal 138 
 

(1) Tukar menukar satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf 
d, dapat dilakukan dalam rangka rangka meningkatkan keaneragaman genetik 
satwa dari spesies Kategori I di dalam Taman Satwa atau Kebun  Binatang 
atau lembaga pengembangbiakan satwa . 
 

Pasal 138 
 
Ayat (1) 
Tukar menukar satwa dari spesies Kategori I 
dilakukan untuk tujuan mendapatkan pasangan 
induk pengembangbiakan  yang secara genetik 
bermutu baik. 
Karena tukar menukar satwa ditujukan untuk 
mendapatkan pasangan induk yang secara genetik 
bermutu baik maka hanya dapat dilakukan untuk 
spesies yang sama. 

631.  (2) Tukar menukar satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan di dalam negeri oleh dan antar Pemerintah, taman satwa atau 
Lembaga Pengembangbiakan Satwa Komersial yang diakui Pemerintah 

Ayat (2) 
Tukar menukar satwa dari spesies Kategori I 
dilakukan untuk utamanya tujuan konservasi 
sehingga hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, 
lembaga konservasi ex situ atau lembaga 
pengembangbiakan satwa komersial 

632.  (3) Peningkatan keanekaragaman genetik bagi spesies kategori I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  yang berada di luar negeri hanya dapat dilakukan 
melalui peminjaman. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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633.  (4) Tukar menukar satwa dari spesies Katagori I yang ditujukan selain dari yang 
dimaksud oleh ayat (1) baik di dalam maupun dengan pihak luar negeri hanya 
dapat dilakukan pada spesimen satwa generasi pertama atau generasi 
berikutnya hasil pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol. 

Ayat (4) 
Tujuan selain pengembang biakan antara lain adalah 
tukar menukar untuk tujuan koleksi satwa pada 
kebun binatang dimana dapat dilakukan untuk 
spesies yang berbeda atau hadiah negara kepada 
negara sahabat.  
Tukar menukar untuk tujuan selain pengembang 
biakan hanya dapat dilakukan bagi spesimen hasil 
pengembangbiakan generasi pertama atau generasi 
berikutnya.  
Yang dimaksud dengan generasi pertama hasil 
pengembangbiakan satwa adalah anakan-anakan 
hasil pengembangbiakan dari induk-induk yang 
salah satu atau kedua-duanya merupakan spesimen 
yang berasal dari alam.   

634.  Pasal 139 
 

(1) Perdagangan spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa liar hanya dapat 
dilakukan bagi spesies Kategori II dan Kategori III; 

 

Pasal 139 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

635.  (2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
perdagangan di dalam negeri dan perdagangan luar negeri (ekspor dan 
impor); 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

636.  (3) Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh pengumpul dan pengedar dalam negeri terdaftar; 

Ayat (3) 
Pengumpul dan pengedar dalam negeri terdaftar 
termasuk juga pengumpul dan pedagang perantara 
untuk tujuan ekspor serta pedagang yang menjual 
spesimen di dalam negeri termasuk di pasar-pasar 
satwa;  
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637.  (4) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan  
oleh eksportir dan atau importir terdaftar dengan spesimen yang berasal dari 
pengumpulan dan peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) atau dari spesimen impor; 

Ayat (4) 
Cukup jelas  

638.  (5) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: 
a. Ekspor; 
b. Impor; 
c. Introduksi dari laut. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan ekspor adalah sema ua 
kegiatan mengirimkan spesimen tumbuhan atau 
satwa ke luar negeri, sedangkan impor adalah 
semua kegiatan memasukkan spesimen tumbuhan 
atau satwa dari luar negeri ke dalam wilayah 
Republik Indonesia. 
 
Introduksi dari laut (introduction from the sea) 
merupakan kegiatan memasukkan spesimen satwa 
yang ditangkap atau diperoleh dari wilayah laut yang 
berada di luuar yurisdiksi negara manapun.  

639.  Pasal 140 
 

Spesimen perdagangan dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dilakukan 
dari sumber legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.  

Pasal 140 
 
Cukup jelas 

640.  Pasal 141 
 

(1) Dalam rangka pengembangan pendidikan dan pariwisata alam, peragaan 
tumbuhan atau satwa dapat dilakukan oleh lembaga terdaftar yang bergerak 
dalam bidang konservasi ex situ; 

Pasal 141 
Cukup jelas 

641.  (2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peragaan 
menetap atau peragaan keliling; 

(3) Peragaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan oleh lembaga konservasi ex situ; 

(4) Peragaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya merupakan 
bagian dari peragaan menetap; 
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(5) Peragaan keliling bagi spesies satwa Kategori I hanya dapat dilakukan dari 
spesimen anakan generasi pertama dan generasi berikutnya; 

(6) Peragaan menetap maupun keliling spesimen satwa hidup wajib memenuhi 
ketentuan tentang kesejahteraan hewan 

 
642.  Pasal 142 

 
Pemanfaatan spesimen untuk tujuan pemeliharaan atau koleksi untuk 
kesenangan dari spesies tumbuhan maupun satwa Kategori II dan III hanya 
dapat dilakukan dari spesimen perdagangan dalam negeri atau impor 

Pasal 142 
 
Cukup jelas 

643.  Pasal 143 
 

(1) Masyarakat adat, lokal atau tradisional yang terdaftar dan diakui Pemerintah 
dapat memanfaatkan spesimen tumbuhan atau satwa kategori II dan III dari 
habitat alam untuk tujuan subsisten atau adat, tanpa harus didasarkan pada 
ketentuan mengenai sumber spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
141 dan 142 dan ketentuan perijinan. 

 

Pasal 143 
 
Cukup jelas 

644.  (2) Ketentuan mengenai spesies Kategori I tetap berlaku bagi masyarakat adat, 
lokal atau tradisional, kecuali bila dinyatakan lain oleh Menteri melalui 
Keputusan Menteri. 

 

 

645.  (3) Pihak di luar masyarakat adat, lokal atau tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilarang untuk bertransaksi jual beli spesimen tumbuhan atau 
satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

 

646.  Pasal 144 
 
(1) Pemanfataan untuk penyediaan bibit atau benih tumbuhan atau satwa dengan 

mengambil spesimen dari alam untuk tujuan budidaya bagi spesies kategori I 
dapat dilakukan dengan ijin Menteri, sepanjang: 
a. Hasil perkembangbiakan satwa atau perbanyakan buatan tumbuhan yang 

Pasal 144 
 
Cukup jelas 
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ada pada kondisi ex situ tidak memadahi; atau 
647.  b. Diperuntukkan bagi masyarakat lokal atau sekitar habitat.  
648.  (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi spesies Kategori II 

dan III disesuaikan dengan ketentuan mengenai sumber spesimen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133. 

 

649.  (3) Pengambilan atau penangkapan spesimen untuk pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dari dalam kawasan konservasi dapat dilakukan 
hanya dengan ijin Menteri sepanjang sulit dilakukan atau tidak ada di luar 
kawasan konservasi. 
 

 

650.  (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal 
terkait dengan pemanfaatan sumberdaya genetik, wajib mematuhi ketentuan 
tentang Akses Terhadap Sumberdaya Genetik sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini.    

 

651.  Pasal 145 
 
Setiap penambahan jenis yang terdaftar sebagai spesies yang termasuk dalam 
katagori I, Menteri harus mengeluarkan peraturan yang melarang pemanfaatan 
jenis tersebut.  

Pasal 145 
 
Cukup jelas. 

652.  Pasal 146 
 
Setiap pengurangan jenis yang terdaftar sebagai spesies katagori I dalam rangka 
tujuan pemanfaatan, Menteri harus mengeluarkan pengumuman kepada publik 
setiap keputusan tersebut.  

Pasal 146 
 
Cukup jelas. 

653.  Pasal 147 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 132 sampai dengan 146 diatur dengan dan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 147 
 
Cukup jelas. 

654.   
Bagian Keempat 
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Pemanfaatan Ekosistem 
655.  Pasal 148 

 
Pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf 
c berupa : 
a. Pemanfaatan jasa ekosistem  

Pasal 148 
 
Cukup jelas 

656.  b. Pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan atau pendidikan;  
657.  c. pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus.  
658.  Pasal 149 

 
Pemanfaatan jasa ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a,  
meliputi: 
a. wisata alam; 

Pasal 149 
 
Huruf a 
Kegiatan wisata alam adalah berupa pemanfaatan 
jasa keindahan dan fitur-fitur alam. 

659.  b. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan 
 

Huruf b 
Cukup jelas 

660.  c. jasa  masa air dan tenaga air. Huruf c 
Pemanfaatan tenaga air antara lain pemanfaatan 
jasa aliran air untuk pembangkit listrik tenaga air. 

661.  Pasal 150 
 

(1) Pemanfaatan untuk kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
148 huruf c, meliputi : 

  

Pasal 150 
 
Ayat (1) 

662.  a. pemanfaatan massa air untuk air minum; 
 

Huruf a 
Pemanfaatan massa air diperuntukan untuk 
memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat di 
sekitar kawasan. 
 

663.  b.  pemanfaatan panas bumi; Huruf b 
Pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan 
ketentuan perundangan di bidang panas bumi 
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664.   c. pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan strategis; Huruf c 

Kepentingan pembangunan yang bersifat strategis 
antara lain berupa : 
a. Jalan umum untuk membuka isolasi wilayah; 
b. menara komunikasi; 
c. Jaringan listrik atau air; 
d. pembangun sarana pertahanan Negara; 
e. sarana pendidikan umum tingkat sekolah dasar; 

atau 
f. sarana pengamatan dan/atau pengendalian 

bencana alam. 
665.  d. pemanfaatan untuk kepentingan budaya dan religi; dan Huruf d 

Cukup jelas. 
666.  e. pemanfaatan untuk penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Huruf  e 

Cukup jelas. 
667.  (2) Penetapan pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian ilmiah oleh lembaga 
ilmiah yang ditunjuk Menteri. 

Ayat (2) 
Lembaga ilmiah dimaksud adalah Badan Litbang 
kementeran yang diserahi tugas dan tanggung-
jawab bidang konservasi keanekaragaman hayati 
atau perguruan tinggi yang memiliki tenaga 
professional konservasi keanekaragaman hayati. 

668.  Pasal 151 
 
(1) Pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimksud dalam Pasal 148, dapat 

dilakukan pada semua kawasan kecuali cagar alam dan zona inti Taman 
Nasional. 
 

Pasal 151 
 
Ayat (1) 
Pemanfaatan ekosistem disesuaikan dengan status 
kawasan, kategori kawasan konservasi beserta 
tujuan pengelolaan dan zonasinya. 
Kegiatan pemanfaatan ekosistem diselenggarakan 
berdasarkan rencana pengelolaan. 

669.  (2) Cagar alam dan Zona inti Taman Nasional hanya dapat di manfaatan  untuk 
kegiatan penelitian,pendidikan  dan jasa wisata alam terbatas. 

Ayat (2) 
Wisata alam terbatas meliputi wisata kunjungan 
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terbatas tanpa diikuti kegiatan pembangunan 
sarana/prasarana. 

670.  (3) Pemanfaatan ekosistem dilasanakan melalui pemberian izin pemanfaatan. Ayat (3) 
Cukup jelas 

671.  Pasal 152 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, dan Pasal 151 diatur dengan dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 152 
 
Peraturan Pemerintah memuat antara lain : 
a. Bentuk pemanfaatan; 
b. Tata cara pemberian izin; 
c. prosedur pemanfaatan ekosistem; 
d. Hak dan kewajiban pemegang izin; dan 
e. Pembinaan dan pengawasan. 

672.  BAB V 
PEMULIHAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

673.  Bagian Kesatu 
Umum 

 

674.  Pasal 153 
 

(1) Pemulihan Keanekaragaman Hayati meliputi:  
 

Pasal 153 
Ayat (1) 
Pemulihan keanekaragaman hayati merupakan 
kegiatan untuk mengembalikan komponen-
komponen keanekaragaman hayati yang mengalami 
kerusakan atau degradasi ke tingkat seperti aslinya 
atau ke tingkat tertentu yang diinginkan. Pemulihan 
keanekaragaman hayati juga dapat disebut sebagai 
Restorasi Keanekaragaman Hayati 

675.  a. pemulihan keanekaragaman genetik; Huruf a 
Pemulihan keanekaragaman  genetik dapat disebut 
juga sebagai Restorasi Sumberdaya Genetik 

676.  b. pemulihan populasi  spesies; Huruf b 
Pemulihan populasi spesies dapat disebut juga 
sebagai Restorasi Populasi Spesies 
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677.  c. pemulihan ekosistem. Huruf c 
Pemulihan ekosistem dapat disebut juga sebagai 
Restorasi Ekosistem 

678.  (2) Pemulihan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), di 
kawasan konservasi pada lahan Negara, pada dasarnya merupakan tanggung 
jawab pemerintah atau pemerintah daerah 

Ayat (2) 
Pemulihan keanekaragaman hayati pada dasarnya 
merupakan tanggung jawab pemerintah atau 
pemerintah daerah. Namun Pemulihan 
keanekaragaman hayati, di kawasan konservasi 
pada lahan Negara, pelaksanaannya dapat 
dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain. 
Sedang untuk kegiatan pemulihan keanekaragaman 
hayati di kawasan konservasi pada tanah yang 
dibebani hak atas tanah merupakan tanggung jawab 
pemegang hak dengan pembinaan dari Pemerintah 
dan atau pemerintah daerah 
Terhadap Pemulihan populasi spesies dapat 
dilakukan oleh Pihak swasta, organisasi non 
pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain 
dengan koordinasi pemerintah. 

679.  Pasal 154 
 

(1) Pemulihan keanekaragaman hayati dimaksudkan untuk memulihkan kondisi 
keanekaragaman hayati yang mengalami degradasi ke  kondisi awal atau ke 
tingkat yangdiinginkan. 

Pasal 154 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan kondisi keanekaragaman 
hayati yang terdegradasi adalah penurunan kualitas 
sumbberdaya genetik, penurunan kelangsungan 
hidup (“viabilitas”) dan variasi suatu populasi dari 
suatu spesies, serta penurunan kualitas dan atau 
luasan ekosistem. 
Yang dimaksud dengan viabilitas antara lain dapat 
dilihat dari jumlah individu dalam populasi, 
penyebaran populasi, kualitas struktur, fungsi, 
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dinamika populasi, serta kondisi habitat dari spesies 
tertentu. 

680.  (2) Penentuan suatu kondisi keanekaragaman hayati yang terdegradasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi 
kondisi keanekaragaman hayati oleh pengelola dan/atau data dan informasi  
dari lembaga ilmiah atau dari lembaga lain yang disetujui oleh lembaga ilmiah  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

681.  (3) Evaluasi kondisi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat dilakukan oleh masyarakat. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

682.  Bagian Kedua 
Pemulihan Keanekaragaman Genetik 

 

683.  Paragraf 1 
Umum 

 

684.  Pasal 155 
 

(1) Pemulihan keanekaragaman genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 
ayat (1) huruf a, dilakukan melalui : 
a. pemulihan keanekaragaman genetik in-situ; dan 

Pasal 155 

685.  b. pemulihan genetik  eks-situ.  

686.  (2) Pemulihan keanekaragaman genetik ditujukan bagi spesies-spesies target 
yang mengalami penurunan keanekaragaman genetik. 

 

687.  Pasal 156 
 

Pemulihan keanekaragaman genenetik in situ sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 155 ayat (1) huruf a, dilakukan di habitat alam untuk meningkatkan kualitas 
genetik dari spesies target yang mengalami kepunahan lokal atau kepunahan 
spesies di habitat alam, melalui: 

Pasal 156 
 
Cukup jelas. 

688.  a. relokasi/ translokasi spesies;  
689.  b. penanaman dan/atau pengkayaan tumbuhan;  
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690.  c. pelepasliaran satwa hasil pengembangbiakan, hasil penyelamatan ex situ dan 
hasil rehabilitasi; dan 

 

691.  d. pengendalian dan mempertahankan kemurnian spesies.  
692.  Pasal 157 

 
(1) Pemulihan genetik eks situ sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) 

huruf b, dilakukan diluar habitat alamnya untuk mendukung pemulihan genetik  
spesies target yang mengalami kepunahan lokal atau kepunahan spesies di 
habitat alam, melalui: 

Pasal 157 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

693.  a. Pertukaran spesies antar lembaga konservasi ex-situ zoologi atau botani. Huruf a 
Lembaga konservasi ex-situ zoologi  atau botani, 
meliputi antara lain: kebun binatang, taman satwa 
atau kebun raya. 

694.  b. Pemuliaan tumbuhan, uji provenan, peningkatan kualitas genetik melalui 
penyerbukan buatan; 

Huruf b 
Kegiatan Pemuliaan tumbuhan dimaksudkan untuk 
mengembalikan kualitas genetik ke kondisi asli. 

695.  (2) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tunduk pada 
ketentuan mengenai Pelindungan dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

696.  Bagian Ketiga 
Pemulihan Populasi Spesies 

 

697.  Pasal 158 
 

(1) Pemulihan populasi spesies sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) 
huruf b bertujuan untuk mengembalikan viabilitas populasi spesies yang 
langka atau terancam punah atau kritis di habitat alamnya. 

Pasal 158 
Ayat (1) 
Spesies yang langka atau terancam punah atau kritis 
umumnya merupakan spesies Kategori I  
 

698.  (2) Pemulihan populasi spesies sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan 
melalui : 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

699.  a. pembinaan populasi spesies; dan  
700.  b. restorasi dan pembinaan habitat.  
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701.  (3) Pemerintah menyusun Pedoman pemulihan populasi spesies. Ayat (3) 
Cukup jelas 

702.  Pasal 159 
 
(1) Kegiatan pembinaan populasi sebagaimana dalam pasal 158  ayat (2) huruf a 

dilaksakan dalam kondisi in situ dan dengan bantuan dari populasi yang 
berada dalam kondisi eks situ. 
 
 
 
 

Pasal 159 
 
Pemulihan populasi spesies dilakukan dengan tujuan 
utama mengembalikan viabilitas populasi suatu 
spesies di habitat alamnya (in situ). Kegiatan 
pembinaan populasi lain dalam kondisi eks situ 
ditujukan untuk membantu pemulihan populasi in 
situ.  
Populasi lain yang berada dalam kondisi eks situ 
adalah populasi spesies hasil pengembangbiakan di 
dalam  lembaga konservasi eks situ, hasil 
pengembangbiakan komersial, hasil rehabilitasi, 
hasil pengamanan atau penyelamatan satwa. 

703.  (2) kegiatan pembinaan populasi spesies dalam kondisi in-situ sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas: 

Ayat (2) 
 

704.  a. pengamanan populasi TSL dan defragmentasi habitat satwa liar; Huruf a 
Yang dimaksud dengan defragmentasi habitat 
adalah membuat habitat-habitat yang telah 
terfragmentasi menjadi terhubung satu dengan 
lainnya melalui pengembangan koridor penghubung 
berupa tumbuhan dan atau bangunan fisik yang 
sesuai; 

705.  b. Penyelamatan dan atau  pemindahan ke lokasi habitat lain; dan Huruf b 
Cukup jelas 

706.  c. pelepasliaran untuk tujuan reintroduksi atau pengkayaan populasi spesies 
satwa hasil rehabilitasi, hasil pengembangbiakan atau hasil pengamanan 
satwa. 

Reintroduksi merupakan kegiatan pelepasliaran 
kembali populasi spesies di habitat yang dalam 
masa lalu diketahui merupakan daerah penyebaran 
spesies yang bersangkutan. Sedangkan pengkayaan 
merupakan pelepasliaran di lokasi yang saat ini telah 
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ada populasi sejenis yang menempati.  Hasil 
pengembangbiakan dapat berasal dari lembaga 
konservasi ex situ atau sumber lainnya sepanjang 
telah dinilai layak untuk dilepasliarkan ke habitat 
alam. 

707.  d. pengamanan sumber benih.  
708.  e. Penanaman pengkayaan spesies tumbuhan;   
709.  f. Pengendalian spesies-spesies asing yang invasif. . Pengendalian spesies asing yang invasif idealnya 

dilakukan dengan cara eradikasi spesies tersebut 
dan dilakukan bagi spesies yang mengganggu 
populasi spesies maupun mengganggu habitatnya. 

710.  Pasal 160 
 
(1) Restorasi dan pembinaan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 

ayat (2) huruf b  dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi habitat alam 
sehingga memadai untuk mendukung tambahan populasi spesies. 

Pasal 160 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

711.  (2) Kegiatan restorasi habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh organisasi non pemerintah atau swasta melalui   kerja sama 
restorasi ekosistem dengan pemerintah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

712.  (3) Reintroduksi atau pengkayaan populasi spesies dapat dilakukan setelah 
kondisi habitat atau ekosistem yang direstorasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dinilai mampu  mendukung populasi hasil reintroduksi beserta 
kemungkinan perkembangan populasinya; 

 

713.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama restorasi ekosistem 
diatur dengan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

Ayat (3) 
Peraturan Pemerintah memuat antara lain : 
a. tata cara dan pelaksanaan restorasi ekosistem 
b. tata cara permohonan dan pemberian izin 

kerjasama restorasi, 
c. pelaksanaan restorasi oleh Pihak swasta, 
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organisasi non pemerintah, pemerintah daerah 
atau pihak lain . 

714.  Bagian Kedua 
Pemulihan Ekosistem 

 

715.  Pasal 161 
 
(1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 yat (1)  huruf 

c, bertujuan untuk  mengembalikan unsur-unsur dan proses ekologis pada 
areal atau ekosistem. 

 

Pasal 161 
 
Ayat (1) 
Pemulihan ekosistem dapat disebut juga dengan 
Restorasi Ekosistem.   
Pemulihan ekosistem merupakan proses 
memperbaiki ekosistem yang terdegradasi, rusak, 
hancur atau telah ditransformasi dengan membantu 
mengembalikan integritas ekologis sejauh mungkin  
ke tingkat yang  mendekati asalnya 

716.  (2) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, hancur atau 
ditransformasi; 

 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan : 
a. ekosistem yang mengalami degradasi adalah 

ekosistem yang menurun integritas 
ekologisnya,  

b. ekosistem rusak adalah hilangnya sebagian 
besar kehidupan makroskopik beserta 
kesalingtergantungannya,   

c. ekosistem hancur adalah hilangnya seluruh 
kehidupan makroskopik dan mikroskopik 
beserta kesalingtergantungannya termasuk 
telah terjadi deforestasi atau lahan gundul, 

d. ekosistem yang telah ditransformasi adalah 
ekosistem yang telah dikonversi menjadi 
ekosistem buatan.     

717.  (3) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) dapat 
dilakukan di seluruh status kawasan baik di dalam kawasan hutan atau di luar 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
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kawasan hutan baik yang dibebani hak maupun yang tidak dibebani hak; 
718.  Pasal 162 

 
(1) Kegiatan pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, 

dilakukan bersama-sama atau didahului dengan menghilangkan faktor-faktor 
penyebab kerusakan, atau degradasi atau transformasi 

Pasal 162 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 

719.  (2) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara: 

Ayat (2) 

720.  a. pemulihan ekosistem dengan cara yang sepenuhnya suksesi alam; 
 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan pemulihan ekosistem 
dengan cara yang sepenuhnya suksesi alam (fully 
natural succession) adalah kegiatan pemulihan 
ekosistem tanpa campur tangan manusia dimana 
ekosistem dikembalikan ke tingkat aslinya dengan 
sepenuhnya dserahkan pada mekanisme alam. 
Unsur pengelolaan hanya membantu dengan 
pengamanan kawasan dan menghilangkan faktor 
penyebab kerusakan. 
 

721.  b. Pemulihan ekosistem dengan cara suksesi alam yang dibantu manusia; Huruf b 
Yang dimaksud dengan pemulihan ekosistem 
dengan cara suksesi alam yang dibantu manusia 
(assisted natural succession) adalah pemulihan 
dengan suksesi alam dimana hanya sedikit 
campur tangan manusia, seperti melalui 
pengkayaan tumbuhan, bantuan penyerbukan, 
bantuan irigasi dan bantuan minor lainnya; 

722.  c. pemulihan ekosistem dengan pengembalian unsur-unsur dan proses 
ekologis suatu ekosistem sepenuhnya dengan bantuan manusia. 

 
 

Huruf c 
Kegiatan Pemulihan ekosistem dengan 
pengembalian unsur-unsur dan proses ekologis 
suatu ekosistem sepenuhnya dengan bantuan 
manusia (fully artificial succession) 
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723.  Pasal 163 
 

(1) Kegiatan pemulihan ekosistem tidak dibatasi dengan hanya pada kegiatan 
menanam tumbuhan pada ekosistem yang akan dipulihkan atau direstorasi. 

Pasal 163 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

724.  (2) Dalam hal pada kegiatan pemulihan ekosistem terdapat kegiatan penanaman, 
maka penanaman tidak dibatasi pada jarak tanam dan spesies tumbuhan, 
sepanjang spesies yang akan ditanam merupakan spesies asli setempat. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan penanaman tidak 
dibatasi pada jarak tanam adalah bahwa di dalam 
pemulihan ekosistem lebih baik memakai ukuran 
jumlah tanaman per hektar, dimana pada kondisi 
tertentu dapat dicapai penanaman sebanyak 
30.000 (tiga puluh ribu) bibit ditanam per hektar. 
Struktur penanaman disesuaikan dengan sifat 
tumbuh dari spesies yang ditanam yang 
disesuaikan dengan ekosistem rujukan.  

725.  Pasal 164 
 
(1) Pemulihan ekosistem di dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 161,  dilakukan untuk seluruh katagori kawasan konservasi 
sesuai dengan derajat kerusakannya. 

Pasal 164 
Ayat (1)  
Cukup jelas 
 

726.  (2) Kawasan cagar alam atau zona inti taman nasional hanya dapat dilakukan 
pemulihan dengan cara sepenuhnya suksesi alami atau suksesi alami yang 
dibantu manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a 
atau huruf b. 

Ayat (2) 
Sesuai dengan tujuan penetapan dan tujuan 
pengelolaan kawasan konservasi kategori Cagar 
Alam atau zona inti taman nasional dikelola 
dalam kondisi asli bagi kepentingan riset dan ilmu 
pengetahuan. Oleh sebab itu maka pemulihan 
ekosistem cagar alam atau zona inti taman 
nasional yang telah rusak, hancur atau 
ditransformasi harus dilakukan dengan suksesi 
secara alami sepenuhnya maupun dibantu, 
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dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab 
kerusakan dan melindungi agar faktor-faktor 
tersebut tidak kembali. 

727.  (3) Apabila kawasan cagar alam atau zona inti taman nasional telah mengalami 
rusak, hancur atau ditransformasi, maka wajib dilakukan evaluasi untuk 
kemungkinan  diubah kategori atau zona.  

Ayat (3) 
Karena cagar alam atau zona inti taman nasional 
yang telah rusak, hancur atau ditransformasi adalah  
kawasan yang sudah tidak dapat memenuhi tujuan 
penetapannya untuk dikelola dalam kondisi 
ekosistem asli maka berdasarkan evaluasi dapat 
dirubah menjadi kawasan konservasi kategori 
lainnya atau dalam hal zona inti taman nasional 
dapat diubah menjadi zona lain yang sesuai. 

728.  (4) Kawasan konservasi atau  zona taman nasional hasil perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipulihkan dengan metoda 
sepenuhnya dengan bantuan manusia. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

729.  Pasal 165 
 

(1) Untuk setiap kegiatan pemulihan ekosistem wajib membuat rencana yang 
berisi tujuan yang menetapkan kondisi akhir yang diinginkan dari kegiatan 
pemulihan ekosistem. 

 

Pasal 165 
 
Ayat (1)  
Tujuan pemulihan di dalam rencana pemulihan 
ekosistem berisi target yaitu kondisi akhir yang 
diinginkan sampai tahap mana ekosistem akan 
dipulihkan. Kondisi Akhir yang Diinginkan 
(Desired Future Conditions/DFC) merupakan 
kondisi ekosistem yang menggambarkan tujuan 
akhir atau titik akhir dari kegiatan pemulihan atau 
restorasi, yang dapat berupa ekosistem yang 
telah berfungsi dan berlaku seperti pada masa 
asal sebelum terjadi kerusakan, atau kondisi 
optimal yang tidak memungkinkan pengembalian 
ke tingkat aslinya karena mempertimbangkan 
keberadaan manusia dan dampaknya yang tak 
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dapat dikembalikan ke tingkat semula, atau 
kondisi optimal karena beberapa komponen 
ekosistem sudah tidak dapat dikembalikan ke 
ekosistem aslinya..  

730.  (2) Dalam rangka mencapai akhir dari tujuan pemulihan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 161 ayat (1), ditetapkan standar capaian atas kondisi akhir yang 
diinginkan berdasarkan atribut pulihnya ekosistem yang direstorasi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

731.  (3) Standar pencapaian sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan alat 
untuk mengukur keberhasilan  kegiatan pemulihan ekosistem sesuai dengan 
tujuan kegiatan pemulihan.  

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

732.  Pasal 166 
 

(1) Untuk setiap kegiatan pemulihan ekosistem wajib ditetapkan ekosistem 
rujukan. 

 

Pasal 166 
 
Ayat (1) 
Ekosistem Rujukan atau ekosistem referensi 
adalah ekosistem contoh yang dapat berupa 
areal yang tidak terganggu atau relatif tidak 
terganggu yang berada di dekat areal yang akan 
direstorasi atau dapat berupa deskripsi tertulis 
dari bentang alam asli areal tersebut yang dipakai 
sebagai pertimbangan dalam menetapkan tujuan 
restorasi dan kondisi akhir yang diinginkan. 
 

733.  (2) Ekosistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
ekosistem pembanding yang masih utuh atau relatif utuh, dan atau informasi 
mengenai sejarah ekosistem kawasan tersebut untuk menilai ketercapaian 
pemulihan. 

 

Ayat (2) 
Ekosistem rujukan dapat juga dilihat melalui 
potret udara, citra satelit atau hasil studi, dan lain-
lain pada saat ekosistem yang akan dipulihkan 
belum mengalami kerusakan yang merupakan 
informasi mengenai sejarah ekosistem kawasan. 
Informasi mengenai sejarah ekositem di tempat 
tersebut dapat digunakan sebagai contoh dengan 
menggunakan hasil riset lama, foto udara lama, 
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citra satelit lama, dan lain-lain informasi sebelum 
terjadinya kerusakan daerah tersebut. 
 

734.  Pasal 167 
 

(1) Ekosistem yang dipulihkan dianggap telah pulih, apabila memperlihatkan 
kombinasi beberapa kharakteistik kriteria atau  atribut pulihnya ekosistem 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2). 

Pasal 167 
 
Ayat (1) 
Kharakteristik kriteria atau atribut pulihnya suatu 
ekosistem terdiri dari kombinasi beberapa atribut 
pulihnya suatu ekosistem setelah mengalami 
restorasi berikut ini: 

735.   Atribut 1: telah berisi karakteristik berupa 
spesies yang terdapat pada ekosistem rujukan 
dan telah memperlihatkan struktur komunitas baik 
hewan maupun tumbuhan yang menyerupai 
ekosistem rujukan dimaksud. Suatu ekosistem 
yang direstorasi dapat dikatakan telah pulih 
apabila ekosistem tersebut telah berisi 
karakteristik yang ada berupa spesies yang 
terdapat pada ekosistem referensi dan ekosistem 
tersebut telah memperlihatkan struktur komunitas 
(baik hewan maupun tumbuhan) yang 
menyerupai ekosistem dimaksud.  Dengan 
demikian apabila spesies yang ada dan strata 
tajuk telah menyerupai ekosistem referensi maka 
ekosistem yang direstorasi tersebut dapat 
dinyatakan telah pulih. 

736.   Atribut 2: spesies pada ekosistem yang 
dipulihkan terdiri dari spesies asli setempat. Pada 
ekosistem budidaya (misalnya bekas hutan 
produksi tanaman eksotik atau bekas lahan 
pertanian),  pulihnya ekosistem dapat terjadi 
dengan adanya kelonggaran sampai tahap 
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tertentu bagi adanya jenis eksotik serta spesies 
ruderal dan segetal yang tidak invasif yang 
mungkin telah berasosiasi dengan spesies asli 
dan sulit dieradikasi. Ruderal adalah jenis 
tanaman yang biasa mengkoloni areal terganggu, 
sedangkan segetal biasanya tumbuh tercampur 
dengan spesies budidaya (crops). Spesies pada 
ekosistem yang dinyatakan telah pulih harus 
terdiri dari jenis-jenis asli setempat. Namun 
demikian untuk merestorasi ekosistem yang 
sebelumnya merupakan areal budidaya seperti  
areal tanaman monokultur atau areal bekas 
perambahan yang ditanami jenis-jenis tanaman 
pangan, dapat diberikan kelonggaran dimana 
sampai tahap tertentu dapat terjadi adanya 
spesies eksotik serta spesies ruderal dan segetal 
yang tidak invasif yang mungkin telah berasosiasi 
dengan spesies asli dan sulit dieradikasi. Pada 
tahap tersebut, walaupun masih ada jenis-jenis 
eksotik di dalamnya, ekosistem tersebut dapat 
dinyatakan telah pulih, sepanjang tumbuhan 
eksotik tersebut masih dapat dikontrol dan 
akhirnya dieradikasi. Ruderal adalah jenis 
tanaman asing yang biasa mengkoloni areal 
terganggu, sedangkan segetal biasanya tumbuh 
tercampur dengan spesies budidaya (crops) 
 

737.   Atribut 3: seluruh kelompok fungsional yang 
mempunyai peran penting di dalam ekosistem 
telah terwakili, atau apabila tidak, kelompok yang 
belum terwakili masih punya potensi untuk 
mengkoloni secara alami. Kelompok fungsional 
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adalah kelompok organisme seperti tumbuhan 
pakan, herbivora, karnovora, dekomposer, 
nitrogen fixer dan pollinator yang mempunyai 
peran penting di dalam ekosistem untuk 
mendorong perkembangan ekosistem berlanjut 
dengan sempurna.  Keadaan ini dapat dicirikan 
dengan telah berkembangnya spesies-spesies 
dominan sehingga dapat mempengaruhi spesies 
lain pembentuk ekosistem untuk tumbuh dan 
berkembang; 
 

738.   Atribut 4: lingkungan fisik telah mampu mendukung 
populasi tumbuhan dan satwa untuk bereproduksi 
terutama dari jenis-jenis yang penting bagi stabilitas 
atau perkembangan ekosistem menuju ke arah 
sebagaimana pada ekosistem referensi. Spesies 
penting untuk stabilitas diantaranya adalah spesies 
penyebar biji atau spesies penyerbuk. Suatu 
ekosistem yang direstorasi dinyatakan telah pulih 
bila lingkungan fisik seperti mata air, aliran air, 
kondisi tanah, humus, cahaya, suhu udara, suhu 
tanah, kelembaban dan sebagainya telah mampu 
mendukung populasi tumbuhan dan satwa untuk 
berreproduksi terutama dari jenis-jenis yang penting 
bagi stabilitas atau perkembangan ekosistem menuju 
ke arah sebagaimana pada ekosistem referensi; Hal 
ini dapat terjadi karena pada ekosistem rusak, 
kondisi lingkungan fisik seperti mata air, suhu udara, 
aliran sungai, suhu tanah, semuanya rusak dan tidak 
kondusif bagi spesies-spesies kunci untuk 
berreproduksi 
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739.   Atribut 5: menampakkan fungsi yang normal 
pada tahap perkembangan ekologis tertentu, dan 
tidak terdapat tanda-tanda adanya disfungsi. 
Suatu ekosistem dapat dikatakan telah berfungsi 
normal apabila hubungan timbal balik antara 
komponen biotik dan fisik tidak terjadi hambatan; 
 

740.   Atribut 6: telah terintegrasi dengan komponen 
ekologis atau bentang alam yang lebih luas dengan 
mana ekosistem berinteraksi melalui aliran atau 
pertukaran biotik dan abiotik. Dalam kondisi ini aliran 
materi fisik seperti air, udara, suhu, dan sebagainya,  
telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya.  Selain 
itu perpindahan spesies satwa maupun tumbuhan 
yang dibawa satwa telah terjadi dari dan ke areal 
yang direstorasi 

741.   Atribut 7: potensi ancaman terhadap kesehatan 
dan integritas ekosistem dari bentang alam di 
sekelilingnya telah hilang atau berkurang secara 
signifikan.  Potensi ancaman yang dapat menjadi 
tekanan (stressor) dantaranya adalah api, badai, 
banjir, salinitas, dsb. Biota dari suatu ekosistem 
harus resisten (kemampuan menahan) atau 
resilien (kemampuan kembali ke tingkat awal). 
Kesehatan ekosistem merupakan suatu tingkatan 
dalam ekosistem dimana komponen-komponen 
ekosistem bekerja secara normal sesuai dengan 
arah perkembangan ekologisnya 

742.   Atribut 8: cukup mempunyai kepentingan apabila 
menerima kejadian tekanan dalam skala normal 
secara periodik dan terlokalisir sehingga akan 
mampu menjaga integritas ekosistem. Ekosistem 
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yang direstorasi dinyatakan telah pulih apabila 
ekosistem tersebut cukup mempunyai kelentingan 
(resilien, yaitu kemampuan untuk kembali ke tingkat 
asal) apabila menerima kejadian tekanan dalam 
skala normal secara periodik dan terlokalisir 
sehingga akan mampu menjaga integritas ekosistem. 
Ekosistem akan kembali ke tingkat semula setelah 
mengalami kerusakan akibat kejadian-kejadian 
tekanan yang bersifat lokal seperti kebakaran lokal, 
angin besar yang menyebabkan pohon-pohon 
tumbang, dsb. 

743.   Atribut 9: berkembang sebagaimana yang terjadi 
pada ekosistem rujukan, serta diyakini akan tetap 
lestari dalam jangka panjang pada kondisi 
lingkungan seperti saat ini. 
 

744.   Atribut 10: memenuhi atribut sesuai dengan 
tujuan proyek restorasi. Atribut yang mungkin 
relevan bila merupakan tujuan dari proyek 
restorasi, sebagai contoh, misalnya  tujuan kita 
melakukan restorasi adalah menyediakan barang 
dan jasa ekosistem bagi keuntungan sosial 
secara berkelanjutan.  Dalam kaitan ini, 
ekosistem dapat dikatakan telah pulih apabila 
sudah bisa dipakai sebagai “modal” untuk  
menghasilkan barang dan jasa ekosistem. Tujuan 
lain misalnya ekosistem yang direstorasi untuk 
dipulihkan dengan tujuan utama adalah 
memperbaiki habitat jenis terancam punah 
tertentu dikatakan telah pulih bila areal tersebut 
telah mampu mendukung populasi satwa sebagai 
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habitatnya. 
 

745.  (2) Kriteria dan Standar keberhasilan pemulihan ekosistem atau atribut pulihnya 
ekosistem yang dipulihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta 
ketentuan lain mengenai pemulihan atau restorasi ekosistem  diatur lebih 
lanjut dengan dan berdasarkan  Peraturan Pemerintah. 

 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

746.  Pasal 168 
 
(1) Kegiatan pemulihan ekosistem kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 162 ayat (2) huruf b dan huruf c, di atas tanah negara dapat 
dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemulihan ekosistem antara  
Pemerintah, dengan : 

Pasal 168 
 
Cukup jelas 

747.  a. BUMN/BUMS;  
748.  b. lembaga swadaya masyarakat;  
749.  c. Yayasan;  
750.  d. lembaga pendidikan;  
751.  e. masyarakat lokal. 

 
 

752.  (2) Kerja sama pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
untuk utamanya tujuan non-komersial; 

 

753.  (3) Mekanisme kerjasama pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan berdasarkan Peraturan Menteri 

 

754.  Pasal 169 
 

(1) Dalam rangka pemberian insentif bagi pihak yang bekerja sama, pemulihan 
ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, bagi ekosistem yang elah 

Psal 169 
 
Ayat (1) 
Tujuan komersial dari kegiatan pemulihan ekosistem 
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direstorasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial adalah kegiatan pemanfaatan ekosistem yang 
diantaranya adalah pariwisata alam, perdagangan 
karbon, pembayaran jasa air, pemanfaatan hasil 
hutan kayu atau non kayu.  

755.  (2) Tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan 
dengan status kawasan yang dipulihkan. 

Ayat (2) 
Status kawasan adalah peruntukan kawasan seperti 
kawasan konservasi, kawasan hutan produksi, 
kawasan hutan lindung, dsb.  Di dalam kawasan 
konservasi, maka tidak boleh ada pemanfaatan yang 
bersifat ekstraktif seperti pemanenan hasil hutan 
kayu. 

756.  (3) pemanfaatan kawasan pemulihan ekosistem untuk tujuan komersial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian ijin 
pemanfaatan ekosistem restorasi oleh Menteri 

Ayat (4) 
Ijin pemanfaatan ekosistem restorasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan atau 
dapat dicabut kembali apabila ada indikasi bahwa 
pemanfaatan komersial tersebut dapat menghambat 
pemulihan ekosistem 

757.  (4) Pemegang ijin pemanfaatan ekosistem restorasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) wajib membayar iuran atau pungutan yang dipertimbangkan dengan 
biaya operasional restorasi ekosistem;  
 

Ayat (5) 
Biaya operasional restorasi ekosistem termasuk juga 
biaya-biaya pelibatan dan pemberdayaan 
masyarakat serta pengamanan kawasan yang 
direstorasi. 

758.  (5) Pemegang ijin pemanfaatan ekosistem restorasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib: 

 

759.  a. menyusun rencana pemanfaatan;  
760.  b. melakukan pengamanan pada areal yang akan direstorasi;  
761.  c. melibatkan dan memberdayaakan masyarakat setempat.  
762.   

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama pemulihan atau 
restorasi ekosistem, iuran dan pungutan diatur dengan dan berdasarkan 
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Peraturan Pemerintah. 
763.  BAB V 

PARTISIPASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 
 

764.  Bagian Kesatu 
Umum 

 

765.  Pasal 170 
 

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan kawasan 
konservasi. 

Pasal 170 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

766.  (2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk: Ayat (2) 
767.  a. partisipasi pengelolaan; Huruf a 

Cukup jelas. 
768.  b. mengelola sebagian atau seluruh wilayah kawasan konservasi; Huruf b 

Cukup jelas 
769.  c. kerjasama seluruh atau sebagian aspek pengelolaan; 

 
Huruf c 
Kerjasama aspek pengelolaan,  meliputi  pembagian 
tanggung jawab, pembagian peran dan pembagian 
keuntungan yang adil bagi setiap pemangku 
kepentingan 
. 

770.  d. kerjasama pengelolaan dengan masyarakat; dan Huruf d 
Cukup jelas. 

771.  e. pengelolaan kawasan ekosistem penting di luar tanah negara. Huruf e 
Cukup jelas. 

772.   
Bagian Kedua 

Partisipasi Pengelolaan 
 

 

773.  Pasal 171 
 

(1) Partisipasi  pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) 

Pasal 171 
 
Cukup jelas. 
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huruf a, dilaksanakan dalam bentuk memberikan informasi dan atau usulan, 
diminta maupun tidak, serta  ikut melaksanakan pengawasan dan atau 
pelindungan/pengamanan kawasan disekitar ruang kelola kehidupannya 

 
774.  (2) Masyarakat dapat memberi usulan/masukan materi penyusunan  rencana 

pengelolaan kawasan 
 

775.  (3) Masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap  isi rencana 
pengelolaan kawasan konservasi yang disusun oleh pemerintah  maupun 
rencana penetapan sebuah kawasan konservasi 

 

 

776.  (4) Masyarakat disekitar kawasan konservasi berhak mendapat informasi awal 
terhadap rencana penetapan kawasan konservasi, penetapan zone/blok. 

 

 

777.  Bagian Ketiga 
Mengelola Sebagian atau Seluruh Kawasan Konservasi 

 

 

778.  Pasal 172 
 

(1) Mengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170  ayat (2) huruf b,   
dapat dilaksanakan untuk pengelolaan  sebagian atau seluruh Taman 
Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru atau Taman Hutan Raya.  

Pasal 172 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

779.  (2) Mengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh badan hukum yang memenuhi kriteria sebagai lembaga pengelola 
kawasan konservasi. 

 

Ayat (2) 
Yang dimaksud Badan hukum antara lain   BUMN, 
BUMD, BUMS atau organisasi non 
pemerintah/lembaga swadaya masyarakat yang 
bergerak di bidang konservasi keanekaragaman 
hayati atau yayasan. 
Pengelolaan oleh  Badan Hukum diberikan apabila 
yang bersangkutan memenuhi persyaratan kriteria 
sebagai Lembaga Pengelola. 

780.  (3) Pengeloaan diberikan dalam bentuk izin pengelolaan oleh Menteri untuk 
kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru atau izin 
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gubernur, bupati/walikota untuk Taman Hutan Raya 
781.   

(4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 
jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dapat diperpanjang. 

 
Ayat (4) 
Penentuan jangka pengelolaan didasarkan pada 
kondisi atau tingkat degradasi kawasan. 

782.  Pasal 173 
 

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah mencadangkan areal yang akan dikelola 
oleh Badan Hukum. 
 

Pasal 173 
Ayat (1) 
Areal yang dicadangkan diprioritaskan pada situs 
yang mengalami degradasi sedang atau berat. 

783.  (2) Pencadangan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan : 
a.  rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota atau Menteri; dan 
b.  rekomendasi Komisi Independen Konservasi Keanekaragaman Hayati 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
 

784.  (3) Dalam rangka pencadangan kawasan sebagaimana  dimaksud pada   ayat 
(2), Pemerintah menetapkan baseline data potensi keanekaragaman hayati 
dan ekosistem areal yang dicadangkan. 
 

Ayat (3) 
Baseline data potensi disusun berdasarkan dengan 
hasil invetariasi potensi/neraca keanekaragaman 
hayati. 

785.  Pasal 174 
 

(1) Pemerintah menetapkan lembaga pengawas pelaksanaan pengelolaan 
pada satu kesatuan unit kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 172. 

Pasal 174 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

786.  (2) Lembaga pengawasan sebagaimana dimasud pada ayat (1) beranggotakan 
multipihak dengan Sekretaris tetap Pengelola Tapak setempat. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

787.  (3) Lembaga pengawasan sebagaimana dimasud pada ayat (1) mempunyai 
tugas menjamin  : 

Ayat (3) 
Dalam rangka melaksanakan tugasnya Lembaga 
pengawasan secara rutin melakukan kegiatan antara 
lain : 
a. kajian terhadap keutuhan keaslian wilayah; 

IGE
Highlight

IGE
Highlight



 

146 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

b. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri 
sebagai bahan pertimbangan penetapan sanksi 
administratif atau tuntutan pidana. 

788.  a. keaslian dan keutuhan wilayah yang dikelola; dan  
789.  b. terjadinya peningkatan potensi keanekaragaman hayati di areal yang 

dikelola; 
 

790.  c. terjadinya distribusi manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan..  
791.  Pasal 175 

 
(1) Pemegang izin pengelolaan wajib : 

a. menyusun rencana pengelolaan; 

Pasal 175 
 
Cukup jelas 

792.  b. melaksanakan rencana pengelolaan yang telah disahkan oleh Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk; 

 

793.  c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;  
794.  d. menjaga keaslian dan keutuhan wilayah yang dikelola;   
795.  e. menjamin terjadinya distribusi manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan; 

dan 
 

796.  f. melakukan mitigasi konflik.  
797.  (2) Pemegang izin pengelolaan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana 

apabila melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dapat 
peraturan perundang-undangan ini dan/atau tidak melaksanakan 
kewajibannya. 

 

798.  Pasal 176 
 

BUMN/BUMD/BUMS yang mendapatkan penugasan berhak : 
a. Mengelola kawasan; 

Pasal 176 
 
Cukup jelas 

799.  b. mendapatkan prioritas izin pemanfaatan kawasan konservasi dari Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. 

 

800.  c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan persetujan Menteri. 
gubernur, atau bupati/walikota. 

 

801.  melakukan kerjasama   
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802.  Bagian 4 
Kerjasama Aspek Pengelolaan  

 

803.  Pasal 177 
 
(1) Kerjasama dalam menyelenggarakan seluruh atau sebagian aspek 

pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) 
huruf c, ditujukan  bagi kepentingan penguatan fungsi konservasi kawasan,  

. 

Pasal 177 
 
penguatan fungsi konservasi kawasan antara lain 
dapat berupa  optimalisasi pemanfaatan jasa,  
pemulihan ekosistem, penelitian / pengembangan, 
publikasi, pelindungan jenis, pembangunan sarana  
komunikasi/ transportasi strategis 

804.  (2) Kerjasama dalam menyelenggarakan seluruh atau sebagian aspek 
pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
antara pengelola tapak,  dengan : 

Ayat (2)  
Untuk efisiensi perjanjian maka pemerintah diwakili 
oleh pengelola tapak. 

805.  a. badan usaha; atau   
806.  b. masyarakat disekitar kawasan.  
807.  (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  melalui 

perjanjian kerjasama atas persetujuan Menteri. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

808.  Pasal 178 
 

(1) Keuntungan material yang diperoleh hasil dari kegiatan kerjasama ini, 
secara proporsional diberikan kepada pemerintah melalui pengelola tapak  
guna dimanfaatkan bagi penguatan kelembagaan pengelola. 

Pasal 178 
 
Cukup jelas. 

809.  (2) Pembagian proporsional dituangkan dalam perjanjian kerjasama kedua 
belah pihak 

 

810.  Bagian Kelima 
Kerjasama Pengelolaan dengan Masyarakat 

 

 

811.  Pasal 179 
 

(1) Pemerintah menetapkan pencadangan  sebagian kawasan konservasi    
sebagai wilayah kerjasama pengelolaan bersama masyarakat bagi  
terjaminnya pelaksanaan hak hak tradisional masyarakat yang hidup 

Pasal 179 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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didalam/diluar kawasan konservasi. 
812.  (2) Pencadangan ditetapkan setelah mendapat usulan dari pengelola tapak 

dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/gubernur 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

813.  (3) Kegiatan tradisional masyarakat yang dikerjasamakan tidak melipuiti 
kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini. 

Ayat (3)  
Kegiatan yang dilarang dalam UU ini, seperti antara 
lain  perburuan jenis yang dilindungi undang – 
undang, penambangan mineral, dan  budidaya jenis 
tanaman invasif 
Budidaya jenis tanaman  invasif meliputi budidaya 
jenis satwa dan atau tumbuhan  tidak asli / tidak 
ditemukan tumbuh secara alami dilokasi tersebut 
dan penyebarannya dapat menjadi gulma/hama bagi 
tanaman asli dikawasan tersebut. 
Budidaya tersebut tidak merupakan kegiatan yang 
telah dilakukan secara turun menurun   

814.  (4) Pemerintah meningkatkan keberdayaan masyarakat yang berkolaborasi 
dalam pengelolaaan kawasan konservasi. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

815.  Pasal 180 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi pengelolaan kawasan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 179,   diatur 
dengan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pasal 180 
 
Peraturan pemerintah memuat, antara lain:  
a. Perasyaratan dan kriteria Badan usaha atau 

kelompok masyarakat sebagai  pengelola;  
b. Jangka waktu izin pengelolaan;  
c. Ragam kegiatan pengelolaan yang diizinkan,  

antara lain dalam pemanfaatan kawasan dibatasi 
hanya berupa optimalisasi nilai tambah 
lingkungannya saja;   

d. Hak dan kewajiban  
e. Pengaturan terhadap hak – hak tradisional 

masyarakat lokal 
f. Tata hubungan kerja antara pemegang izin 

dengan pengelola/KPH, bagi pemegang izin 
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pengelolaan sebagian wilayah kawasan 
konservasi. 

g. Konstribusi para pihak 
h. Ketentuan mengenai keanggotaan dan 

mekanisme kerja lembaga pengawas 
 

816.  Bagian Keenam 
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Luar Tanah Negara 

 

 

817.  Pasal 181 
 

(1) Pemerintah   atas usulan pemilik lahan, menunjuk kawasan konservasi 
penting sebagai kawasan konservasi dengan memperhatikan pertimbangan 
lembaga keilmuan, dan rekomendasi Gubernur/Bupati/walikota 

Pasal 181 
 
Cukup jelas. 

818.  (2) Pemilik/pengelola  lahan ditetapkan sebagai pengelola wilayah konservasi 
dimaksud 

 

819.  (3) Pemerintah dan Pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten meningkatkan 
kapasitas pengelola 

 

820.  (4) Pemerintah dan Pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten memberi insentif 
berupa pengurangan pajak, pembangunan insfrastruktur dasar  

 

821.  (5) Pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten menetapkan lokasi tersebut sebagai 
kawasan lindung dalam RTRWP/K 

 

822.  (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan kawasan ekosistem 
penting diatur degan dan berdasarkan  peraturan Menteri. 

 

823.  BAB VI 
PENDANAAN KONSERVASI 

 

824.  Pasal 182 
 
(1) Pemerintah berkewajiban menyediakan pendanaan yang berkelanjutan untuk 

kegiatan konservasi; 

Pasal 182 
 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 

825.  (2) Pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan konservasi dapat berasal dari: 
a. anggaran pemerintah,  

Ayat (2) 
Huruf a 
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 Cukup jelas 
826.  b. bantuan/hibah Negara lain dan  

 
Huruf b 
Cukup jelas 

827.  c. hibah dari lembaga nasional dan internasional; 
 

Huruf c 
Cukup jelas 

828.  d. Komitmen internasional yang berasal dari penghapusan hutang luar 
negeri. 

Huruf d 
Cukup jelas 

829.  e. Hasil kerjasama pengelolaan kehati dengan pihak ketiga 
 

huruf e. 
Yang dimaksud dengan dana hasil kerjasama adalah  
Dana yang dihasilkan sebagai pendapatan dari 
kegiatan kerjasama baik kerjasama pengelolaan 
kawasan maupun kerjasama pemanfaatan jenis 
satwa, breeding loan. (Dana konservasi) 
Dana konservasi dapat dipergunakan untuk : 
a. Pembangunan bangunan fisik untuk  

pelindungan kawasan/jenis; 
b. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola  atau 

bagi pemberdayaan masyarakat setempat; 
c. Pelindungan dan Pemuliaan jenis; 
d. Penyusunan dan penyebarluasan bahan 

publikasi. 
 

830.  f. Anggaran para pihak yang ditunjuk sebagai pengelola kawasan 
konservasi tertentu,  

Huruf f 
Cukup jelas. 

831.  (3) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Pendanaan sesuai peraturan 
perundang-undangan 

 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud 
adalah peraturan perundang-undangan yang 
mengatur (lihat Perpres 80/2011 

832.  (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan berkelanjutan untuk konservasi 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

833.  BAB VII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 

834.  Bagian Kesatu  

IGE
Highlight



 

151 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

Umum 
835.  Pasal 183 

 
(1) Penyelesaian sengketa kegiatan Konservasi dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan. 
 

Pasal 183 
 
Cukup jelas. 

836.  (2) Pilihan penyelesaian sengketa kegiatan Konservasi dilakukan secara suka 
rela oleh para pihak yang bersengketa. 

 

 

837.  (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

 

838.  Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Konservasi di Luar Pengadilan 

 

 

839.  Pasal 184 
 
(1) Penyelesaian sengketa kegiatan Konservasi di luar pengadilan dilakukan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai: 

 Pasal 184 
 
Cukup jelas. 

840.  a. bentuk dan besarnya ganti rugi;  
841.  b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;   
842.  c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya perusakan  
843.  d.  kawasan konservasi dan kehati; dan/atau  
844.  e. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap kawasan 

konservasi dan kehati. 
 

 

845.  (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak 
pidana konservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

846.  (3) Dalam penyelesaian sengketa kegiatan konservasi di luar pengadilan dapat 
digunakan: 

 

847.  a. jasa mediator   
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848.  b. jasa arbiter  
849.  c. Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup/SDA yang telah ada. 
 

 

850.  (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus 
dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak  

 

851.  Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Konservasi Melalui Pengadilan 

 

852.  Paragraf 1 
Ganti Kerugian dan Pemulihan Kawasan Konservasi 

 

853.  Pasal 185 
 
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 
kawasan konservasi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
kawasan konservasi wajib  membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu. 

Pasal 185 
 
Cukup jelas. 

854.  (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan 
bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang  melanggar 
hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan 
usaha tersebut. 

 

855.  Pasal 186 
 
Pengelola kawasan konservasi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti 
kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1), jika yang 
bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh: 

Pasal 186 
 
Cukup jelas. 

856.  a. bencana alam;  
857.  b. peperangan;  
858.  c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (force majeure); atau  
859.  d. tindakan pihak ketiga.  
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860.  Pasal 187 
 
(1) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari 

keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 
 

Pasal 187 
 
Cukup jelas. 

861.  (2) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
 

 

862.  Paragraf 2 
Tanggung Jawab Mutlak 

 

863.  Pasal 188 
 
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang 
menimbulkan ancaman serius terhadap kawasan konservasi bertanggung jawab 
mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. 
 

Pasal 188 
 
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” 
adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh 
pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti 
rugi. Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam 
gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada 
umunya.  

864.  Paragraf 3 
Hak Gugat Masyarakat 

 

865.  Pasal 189 
 
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk 

kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila 
mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan kawasan 
konservasi.  

Pasal 189 
 
Cukup jelas. 
 

866.  (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, 
dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota 
kelompoknya. 

 

867.  (3)  Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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868.  Paragraf 4 
Hak Gugat Organisasi Konservasi 

 

869.  Pasal 190 
 

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pelindungan dan pengelolaan 
kawasan konservasi, organisasi konservasi berhak mengajukan gugatan 
untuk kepentingan pelestarian fungsi kawasan konservasi. 

Pasal 190 
 
Cukup jelas. 

870.  (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan 
tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.  

 

871.  (3) Organisasi konservasi dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi 
persyaratan: 

 

872.  a. berbentuk badan hukum;  
873.  b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut 

didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau 
pelestarian sumberdaya alam; dan 

 

874.  c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya 
paling singkat 2 (dua) tahun. 

 

875.  BAB IX 
PENGAMANAN 

 

876.  Bagian Kesatu 
Penyelidikan 

 

877.  Pasal 191 
 
Untuk menjamin terselenggaranya pengamanan keanekaragaman hayat dan 
ekosistemnya kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang konservasi 
keanekaragaman hayati tertentu sesuai dengan sifat dan pekerjaannya diberikan 
wewenang kepolisian khusus 

 
Pasal 191 
 
Cukup jelas. 

878.  Pasal 192 
 
(1) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  191, meliputi: 

Pasal192 
 
Cukup jelas. 
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879.  a. Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional 
Polisi Khusus; 

 

880.  b. Pejabat struktural pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan 
fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang 
konservasi sumberdaya alam hayati. 

 

881.  (2) Pejabat kehutanan yang dapat diangkat sebagai polisi kehutanan dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memiliki sertifikasi polisi khusus. 

 

882.  Pasal 193 
 
Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  192, berwenang untuk: 

Pasal 193 
 
Cukup jelas. 

883.  a. mengadakan penjagaan, patroli/perondaan didalam kawasan konservasi 
dan diluar kawasan kawasan konservasi atau di wilayah hukumnya; 

 

884.  b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan 
hasil kawasan konservasi di dalam kawasan kawasan konservasi dan diluar 
kawasan kawasan konservasi atau di wilayah hukumnya; 

 

885.  c.  memeriksa seseorang yang berada atau keluar di/dari kawasan kawasan 
konservasi; 

 

886.  d. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut 
kawasan konservasi, kawasan kawasan konservasi, dan hasil kawasan 
konservasi; 

 

887.  e. mencari dan meminta keterangan terkait tindak pidana yang menyangkut  
888.  f. kawasan konservasi, kawasan kawasan konservasi, dan hasil kawasan 

konservasi 
 

889.  g. mencari dan mengamankan barang bukti tindak pidana yang menyangkut 
kawasan konservasi, kawasan kawasan konservasi, dan hasil kawasan 
konservasi; 

 

890.  h. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka dan 
mengamankan barang bukti untuk diserahkan kepada yang berwenang dan; 
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891.  i. atas perintah penyidik, melakukan tindakan penangkapan, larangan 
meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan 

 

892.  j. membuat dan menandatangani laporan dan berita acara;  

893.  
 

k. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; dan  

894.  l. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan. 
 

 

895.  Pasal 194 
 
Wilayah hukum atau wilayah kerja polisi khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 192 ayat (1), meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk 
wilayah kepabeanan. 

Pasal 194 
 
Cukup jelas. 

896.  Bagian Kedua 
Penyidikan 

 

897.  Pasal 195 
 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi sumberdaya hayati diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 195 
 
Cukup jelas. 

898.  (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Ayat(1),  
berwenang:  

 

899.  a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan dengan tindak pidana konservasi sumberdaya alam 
hayati; 

 

900.  b. memanggil seseorang untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai 
saksi atau tersangka; 
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901.  c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau 
saksi untuk didengar keterangannya;  

 

902.  d. Mengehentikan  seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri 
yang bersangkutan; 

 

903.  e. melakukan pemeriksaan terhadap badan, alat angkut dan/atau tempat 
tertentu yang diduga sebagai tempat tindak pidana dan/atau terdapat alat 
bukti tindak pidana;  

 

904.  f. Melakukan penangkapan, penahanan, dan/atau penggeledahan;  
g. Melakukan penyitaan, dan/atau pemeriksaan surat-surat; 

 

905.  h. memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat atau dokumen;   
906.  i. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana konservasi sumberdaya alam hayati; 
 

907.  j. Memotret  dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap 
tersangka, dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang konservasi 
sumberdaya alam hayati; 

 

908.  k.  mengambil sidik jari orang  
909.  l. meminta bantuan dan/atau keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan 

penyidikan tindak pidana konservasi sumberdaya alam hayati; 
 

910.  m. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tempat dan atau  
barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terjadinya  tindak pidana di 
bidang konservasi sumberdaya alam hayati;  

 

911.  n. melarang seseorang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan; 

 

912.  o. melakukan penyitaan terhadap alat dan/atau tempat yang digunakan 
dan/atau hasil tindak pidana; .  

 

913.  p. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan 
alat anggkut dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di 
bidang konservasi sumberdaya alam hayati;  

 

914.  q. Membuat dan menandatangani berita acara pemriksaan;   
915.  r. Melakukan penghentian penyidikan;   
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916.  s. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan/atau  surat-
surat lain yang menyangkut penyidikan tindak pidana konservasi 
sumberdaya alam hayati. 

 

 

917.  Pasal 196 
 
Penyidikan dalam tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati 
dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang ini. 
 

Pasal 196 
 
Cukup jelas. 

918.  Pasal 197 
 
Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan 
laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait. 

Pasal 197 
 
Cukup jelas. 

919.  Pasal 198 
 
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 197, Penyidik berhak meminta kepada lembaga penyelenggara 
komunikasi untuk : 

Pasal 198 
 
Cukup jelas. 

920.  a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos, serta 
jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan TP konservasi 
sumberdaya alam hayati yang sedang diperiksa; dan/atau 

 

 

921.  b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain 
yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan/atau 
melakukan TP konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.  

 

922.   
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat 

dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan 
penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
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923.   
(3) Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling  lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik. 

 

924.  (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta 
dipertanggung jawabkan kepada pejabat berwenang.  

 

925.  Pasal 199 
 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi khusus dan PPNS dapat dilengkapi 

antara lain:  

Pasal 199 
 
Cukup jelas. 

926.  a. senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya;  
927.  b. sarana patroli darat, udara dan perairan;  
928.  c. sarana komunikasi.  
929.  (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polisi khusus 

wajib dilengkapi dengan pakaian seragam beserta atribut dan 
kelengkapannya serta sarana kerja lainnya. 

 

 

930.  (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selain 
senjata api diatur oleh Menteri. 

 

 

931.  Pasal 200 
 
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana konservasi sumberdaya alam hayati, 
meliputi: 

Pasal 200 
 
Cukup jelas. 

932.  a.  alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana; 

 

933.  b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; 
dan/atau 
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934.  c.  data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, 
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam 
secara elektronik, berupa: 

 

935.  1) tulisan, suara atau gambar;  
936.  2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau  
937.  3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 
 

938.  Pasal 201 
 
(1) Penyidik wajib melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana 
konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk paling lama 2 x 
24 (dua kali dua puluh empat) jam. 

Pasal 201 
 
Cukup jelas. 

939.  (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk 
memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali 
dua puluh empat) jam. 

 

940.   
Bagian Ketiga 
Penyuluhan 

 

941.  Pasal 202 
 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan penyuluhan dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang konservasi 
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

Pasal 202 
 
Cukup jelas. 

942.  (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
terintegrasi dengan subsistem kekawasan konservasian dan program pada 
tingkat tiap administrasi pemerintahan. 
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943.  (3) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

944.   
BAB IX 

KERJA SAMA KONSERVASI INTERNASIONAL 
 

 

945.  Pasal 203 
 
(1) Dalam rangka kerja sama internasional konservasi di bidang keanekaragaman 

hayati Pemerintah dapat menjalin perjanjian-perjanjian internasional baik 
bilateral, regional maupun multilateral  

Pasal 203 
 
Cukup jelas 

946.  (2) Untuk melaksanakan perjanjian-perjanian internasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib mengembangkan peraturan 
perundang-undangan nasional  

 

947.  Pasal 204 
 
Pemerintah menetapkan lembaga pemerintah terkait untuk menjadi penanggung 
jawab nasional kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 

Pasal 204 
 
Cukup jelas 

948.  Pasal 205 
 
Dalam rangka kerja sama internasional di bidang pengelolaan ekosistem dan 
jenis Pemerintah mengatur pelaksanaan bagi beberapa Konvensi, atau Program 
Internasional diantaranya: 

Pasal 205 
 
Cukup jelas. 

949.  a. Konvensi Warisan Alam Dunia  
950.  b. Konvensi Ramsar  
951.  c. Cagar Biosfer  
952.  d. CITES  
953.  e. Konvensi Keanekaragaman Hayati. 

 
 

954.  Pasal 206 
 

Pasal 206 
 

IGE
Highlight
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(1) Untuk melaksanakan Konvensi Warisan Alam Dunia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 205 huruf a, Pemerintah mengajukan kepada Badan Dunia 
yang mengurusinya, kawasan konservasi menjadi Situs Warisan Dunia 

Cukup jelas. 

955.  (2) Untuk melaksanakan Konvensi Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
233  huruf b, Pemerintah mengajukan kepada Konvensi Ramsar, kawasan 
konservasi menjadi Situs Ramsar 

 

956.  (3) Untuk melaksanakan Program Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 233  huruf c, Pemerintah mengajukan kepada Badan Dunia yang 
mengurusinya, kawasan konservasi menjadi zona inti Situs Cagar Biosfer 
serta mengelolanya bersama kawasan di sekitarnya di dalam kerangka 
pengelolaan Cagar Biosfer 

 

957.  (4) Pengajuan usulan kawasan konservasi untuk menjadi situs-situs 
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
didasarkan pada rekomendasi dari  
a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
b. pemangku kepentingan yang berkaitan; dan 
c. Komisi Independen Konservasi Keanekaragaman Hayati. 

 

958.  (5) Situs-situs internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) wajib dikelola sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan 
Internasional yang mengurusinya.  

 

959.  Pasal 207 
 
(1) Pengelolaan Situs Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 

ayat (4) dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi setempat 

Pasal 207 
 
Cukup jelas. 

960.  (2) Apabila diperlukan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat membentuk Badan Pengelola Cagar Biosfer 

 

961.   
BAB X 

SANKSI 
 

 

962.  Bagian Kesatu 
Sanksi Pidana  
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963.  Pasal 208 
 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 83 huruf b, Pasal 86 huruf b, pasal 114 huruf c, Pasal 97 huruf e, dan 
Pasal 98 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20(dua 
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000.000.000,- (duapuluh 
lima milyar rupiah) 

Pasal 208 
 
Cukup jelas. 

964.  (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 83 
b. Pasal 86 huruf b, Pasal 87 huruf c, pada satu kesatuan ekosistem 
kawasan konservasi di pidana paling singkat 5(lima) tahun dan denda 
paling sedikit Rp. 15.000.000.000,-(limabelas milyar rupiah) 

 

965.  (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 83 
b, Pasal 87 huruf c, pada tingkat nasional di pidana paling singkat 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,-(duapuluh 
milyar rupiah). 

 

966.  (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 87 huruf c apabila  satwa yang dilindungi mutlak adalah satwa 
karismatik maka memusnahkan 1 (satu) ekor satwa karismatik  di pidana 
paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah),   

 

967.  (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 87 huruf c,  apabila  satwa yang dilindungi mutlak adalah satwa 
karismatik maka memusnahkan 2(satu)ekor atau 3(tiga) ekor satwa 
karismatik  di pidana paling singkat 5 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp. 13.000.000.000,-(tigabelas milyar rupiah). 

 

968.  (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam   
Pasal 87 huruf c apabila  terhadap 5 (lima) ekor atau lebih satwa karismatik  
di pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
20.000.000.000,-(duapuluh milyar rupiah). 

 

969.  (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam   
Pasal 87 huruf c apabila  satwa yang dilindungi mutlak adalah satwa 
karismatik maka memusnahkan 2(satu)ekor atau 3(tiga) ekor satwa 

 



 

164 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

karismatik    di pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 13.000.000.000,-(tigabelas milyar rupiah). 

970.  (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam  
Pasal 97 huruf e di pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh  milyar rupiah) apabila perubahan 
bentang alam, bentuk lahan atau kontur lahan mencapai luas 10 0/0 
(sepuluh perseratus) dari luas kawasan konservasi atau 20(duapuluh 
hektar hektar) sampai dengan 40 ha(empatpuluh hektar) 

 

971.  (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam   
Pasal 97 huruf e di pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 15.000.000.000,-(limabelas  milyar rupiah) apabila perubahan 
bentang alam, bentuk lahan atau kontur lahan mencapai luas lebih dari 10 
0/0 (sepuluh perseratus) dari luas kawasan konservasi atau lebih dari 40 
ha(empatpuluh hektar) 

 

972.  (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83 huruf a,huruf f,huruf h,  Pasal 86 huruf c, Pasl 87 huruf e, huruf i, 
huruf o, Pasal 97 huruf g dan Pasal 98 huruf g, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
20.000.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) 

 

973.  (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf e, Pasal 97 huruf f,   Pasal 98 huruf f, huruf h dan huruf i, 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 15.000.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) 

 

974.  (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf h, Pasal 86 huruf g, huruf k, huruf l pasal 87 huruf l, huruf m 
dan pasal 90 huruf b, huruf k, Pasal 97 huruf c, huruf d, atau Pasal 98 huruf 
c,  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7(tujuh) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh lima milyar rupiah) 

 

 

975.  (13) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf k,  Pasal 90 huruf h,  Pasal 97 huruf a, huruf b, Pasal 98 
huruf b, atau Pasal 100 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
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5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh 
milyar rupiah) 

976.  (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf c,  Pasal 86 huruf a, Pasal 87 huruf a, huruf d, huruf g, huruf 
n  pasal 90 huruf c,,huruf  f, i, dan Pasal 91 atau Pasal 98 huruf a, atau 
huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5(lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) 

 

977.  (15) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf l,    dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4(empat) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar 
rupiah) 

 

978.  (16) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 86 huruf f, huruf h  huruf i, Pasal 87 huruf b, huruf h, huruf j, hurf k, 
atau pasal 90 huruf g,  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh 
milyar rupiah) 

 

979.  (17) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf d,   Pasal 87 huruf f,  atau Pasal 90 huruf d, huruf e 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 

 

980.  (18) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 86 huruf e,  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.000,- (empat milyar 
rupiah) 

 

981.  (19) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf f, Pasal 86 huruf d,  dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 
4.000.000.000.000,- (empat milyar rupiah) 

 

982.  (20) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam 
Pasal 83 huruf i, Pasal 86 huruf j atau Pasal 90 huruf j,  dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 
3.000.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 
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983.  Pasal 209 
 
(1) Dalam hal tindak pidana konservasi sumberdaya alam hayati, dilakukan oleh 

atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana 
dilakukan terhadap pengurusnya. 

Pasal 209 
 
Cukup jelas 

984.  (2) Perbuatan tindak pidana konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan oleh 
korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan 
baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 

 
 

985.  Pasal 210 
 
(1) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka korporasi tersebut diwakili oleh 

pengurus. 

Pasal 210 
 
Cukup jelas 

986.  (2) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri 
di sidang pengadilan atau  memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa 
ke sidang pengadilan. 

 

987.  (3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda 
dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-
masing pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

988.  (4) Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menyangkut kawasan 
konservasi atau kawasan ekosistem penting, selain hukuman pidana 
sebagaimana dimaksud ayat (2), ditambah hukuman untuk melakukan 
rehabilitasi kawasan dan kerja sosial dibidang konservasi keanekaragaman 
hayati sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun. 

 

989.  Pasal 211 
 
Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau 
sebagian perusahaan. 

Pasal 211 
 
Cukup jelas 

990.   
Bagian Kedua 

Ganti-rugi dan Sanksi Administrasi 
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991.  Pasal 212 
 
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, 

dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
208, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar 
ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan 
kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau 
tindakan lain yang diperlukan.  

Pasal 212 
 
Cukup jelas 

992.  (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan apabila melanggar ketentuan di 
luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 208, dikenakan 
sanksi administratif.  

 

993.  (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  
 
 

 

994.  Pasal 213 
 

(1) Pemanfaatan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 
ayat (2) dari suatu produk atau proses yang dikembangkan dari sampel materi 
atau komponen sumberdaya genetik atau dari pengetahuan tradisional yang 
berasosiasi dengannya yang diakses secara bertentangan dengan ketentuan 
dalam undang-undang ini, dikenakan denda paling sedikit duapuluh persen 
(20%) dari pendapatan kotor yang didapat dari komersialisasi produk atau dari 
royalti yang diperoleh dari pihak yang melanggar sebagai hasil dari lisensi 
terhadap produk atau proses atau pemanfaatan teknologi, baik dilindungi 
maupun tidak dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual; 

Pasal 213 
 
Cukup jelas 

995.  (2) Kompensasi atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tidak mengabaikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

 

996.    
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997.  Bagian Ketiga 
Sitaan dan rampasan 

 

998.  Pasal 214 
 
(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 83, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 90 dan Pasal 91, spesimen 
tumbuhan dan satwa liar tersebut dirampas untuk negara. 

 

Pasal 214 
 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara 
adalah bahwa disamping dirampas sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, juga memberikan kewenangan kepada 
pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
menguasai dan menyelamatkan tumbuhan dan 
satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan. 
Termasuk dalam pelanggaran terhadap larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah 
memiliki, menguasai, dan atau memperdagangkan 
produk atau barang yang dinyatakan dalam 
kemasan atau diiklankan melalui media massa 
mengandung spesimen jenis tumbuhan dan satwa 
liar yang dilindungi mutlak.  
 

999.  (2) Spesimen hidup tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi mutlak yang 
dirampas untuk negara dititipkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di 
bidang konservasi ex situ tumbuhan dan satwa liar, atau apabila 
memungkinkan, dikembalikan ke habitatnya atau dimanfaatkan sebagai 
induk perbanyakan tumbuhan atau pengembangbiakan satwa liar, atau 
apabila sudah tidak memungkinkan dipertahankan hidupnya maka lebih baik 
dimusnahkan. 
 

 

Ayat (2) 
Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi mutlak 
sedapat mungkin harus dikembalikan ke habitat 
aslinya.  Namun spesimen hasil kejahatan yang 
dirampas sering tidak diketahui daerah atau habitat  
asal spesimen tersebut atau karena telah cukup 
lama berada di lingkungan manusia maka spesimen 
tumbuhan atau satwa liar tersebut dinilai tidak dapat 
beradaptasi dengan atau bertahan hidup di 
habitatnya.  Oleh karena itu maka tumbuhan dan 
satwa liar tersebut dititipkan kepada lembaga yang 
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bergerak di bidang konservasi ex situ tumbuhan dan 
satwa liar untuk dikembangbiakkan bagi kepentingan 
pelestarian jenis tersebut. Selain itu penitipan juga 
diperlukan apabila spesimen yang dirampas tersebut 
diperlukan untuk dijadikan barang bukti di 
pengadilan.  Spesimen titipan tersebut masih tetap 
milik negara, dan apabila ada keuntungan dari 
komersialisasi spesimen tersebut, maka harus ada 
pembagian keuntungan yang memadai bagi negara. 
Hanya apabila diyakini tidak akan menimbulkan 
masalah penegakan hukum di masa yang akan 
datang, maka spesimen hasil rampasan dapat juga 
dijadikan induk perbanyakan tumbuhan secara 
buatan atau induk pengembangbiakan satwa liar 
untuk kepentingan komersial dengan status induk 
milik negara dan pembagian keuntungan yang 
memadai bagi negara. 
Pengembalian ke habitat alamnya harus 
dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan 
memperhatikan habitat asal-usul spesimen, keadaan 
dan status populasi, kemungkinan hidup dan 
berkembang biaknya secara alami spesimen yang 
dikembalikan ke habitatnya, masalah penegakan 
hukum serta kondisi fisik dan kesehatan spesimen 
dimaksud. 
Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan untuk 
mempertahankan spesimen hasil rampasan dalam 
keadaan hidup karena rusak, cacat, mengidap 
penyakit berbahaya dan secara medis veteriner 
dinyatakan tidak dapat disembuhkan atau tidak 
memungkinkan hidup, maka lebih baik dimusnahkan. 
Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat 
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berupa lembaga pemerintah dan lembaga non 
pemerintah, misalnya taman satwa, kebun botani, 
museum zoologi, herbarium, pusat penyelamatan 
satwa dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan 
oleh Pemerintah. 
 

1000.  (3) Spesimen mati tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi mutlak atau bagian-
bagiannya atau turunan-turunannya yang dirampas untuk negara diserahkan 
kepada museum zoologi atau herbarium atau lembaga penelitian atau 
apabila tidak mempunyai nilai ilmiah yang memadai lagi, harus 
dimusnahkan. 
 

Ayat (3) 
Spesimen mati tumbuhan dan satwa liar yang 
dilindungi mutlak apabila keadaannya sudah rusak 
atau secara ilmiah sudah tidak mempunyai nilai 
misalnya telah dijadikan barang-barang hiasan, atau 
pakaian, termasuk tas, sepatu, dompet dan ikat 
pinggang,  atau sudah tidak utuh lagi, dan telah 
banyak mengalami modifikasi maka lebih baik 
dimusnahkan. 

1001.  (4) Spesimen hidup tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terbatas yang 
dirampas untuk negara dapat dilelang, atau bila memungkinkan 
dikembalikan ke habitatnya atau apabila sudah tidak memungkinkan, atau 
dapat menimbulkan persoalan penegakan hukum, maka lebih baik 
dimusnahkan. 

Ayat (4) 
Sebagaimana jenis yang dilindungi mutlak 
pengembalian spesimen hidup jenis yang dilindungi 
terbatas ke habitat alamnya harus dengan 
pertimbangan yang sangat matang karena tanpa 
pertimbangan tersebut pengembalian ke habitat 
alam justru menghambat populasi di habitat alamnya 
untuk berkembang karena misalnya tertular penyakit 
dari spesimen reintroduksi atau mengalami 
persaingan pakan dan habitat akibat adanya 
populasi baru yang menyebabkan terjadinya 
perkelahian dan dapat menimbulkan kematian.  
Namun demikian karena penanganan hasil 
rampasan sulit karena tidak dapat terlalu lama dalam 
penampungan sementara, terutama apabila terdapat 
dalam jumlah yang besar, dan apabila pengembalian 
ke habitat alam sulit, serta apabila mempunyai nilai 

IGE
Highlight

IGE
Highlight



 

171 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

komersial yang cukup tinggi, maka mengingat 
kondisi populasinya yang belum terancam bahaya 
kepunahan, spesimen hidup hasil rampasan lebih 
baik dilelang.  
 
Yang dimaksud dengan menimbulkan persoalan 
penegakan hukum apabila dilepas kembali ke habitat 
alamnya adalah antara lain spesimen yang telah 
dilepaskan kembali ke habitat alam akan mudah 
diambil atau ditangkap kembali secara tidak sah dan 
beredar kembali untuk dikomersialkan, sehingga 
pelepasan kembali ke habitat alam sama sekali tidak 
membantu konservasi jenis yang bersangkutan.   
 

1002.  (5) Spesimen mati tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terbatas yang 
dirampas untuk negara dapat dilelang, atau apabila dapat menimbulkan 
persoalan dalam penegakan hukum, lebih baik dimusnahkan. 

Ayat (5) 
Lihat penjelasan ayat (4). 
 

1003.  (6) Spesimen tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari luar wilayah Republik 
Indonesia yang dirampas untuk negara, apabila diperlukan, dapat 
dikembalikan ke negara asalnya dengan biaya dari penerima, atau pengirim 
atau dari Pemerintah Negara yang bersangkutan. 

Ayat (6) 
Sesuai dengan ketentuan konvensi internasional 
mengenai kontrol perdagangan jenis-jenis flora dan 
fauna maka hasil rampasan spesimen yang 
melanggar ketentuan-ketentuan konvensi dapat 
dikembalikan ke negara asal apabila diperlukan.  
Biaya pengembalian ke negara asal tersebut 
dibebankan terutama kepada penerima atau importir 
di Indonesia.  Apabila karena suatu sebab 
importirnya tidak dapat melaksanakan kewajiban 
tersebut maka biaya pengembalian dibebankan 
kepada pengirim atau eksportir di negara asal, atau 
oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.  Dalam 
hal ketiga kemungkinan pembiayaan pengembalian 
spesimen rampasan yang berasal luar negeri tidak 
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dapat dilakukan, maka spesimen hidup tumbuhan 
atau satwa liar dapat dititipkan kepada lembaga 
yang bergerak dalam bidang konservasi ex situ, atau 
dimusnahkan, serta bagi spesimen mati harus 
dimusnahkan. 

1004.  (7) Hasil lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat 
dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan penegakan undang-undang ini 
dan sebagai insentif bagi petugas dan pihak-pihak yang berjasa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayat (7) 
Tanpa mengurangi arti dari ketentuan perundang-
undangan mengenai pendapatan negara baik pajak 
maupun bukan pajak,  maka hasil lelang dari 
spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil rampasan 
dapat secara langsung dipergunakan untuk 
membiayai kegiatan penegakan hukum.   
 
Sesuai dengan ketentuan konvensi internasional 
mengenai kontrol perdagangan jenis-jenis flora dan 
fauna sebagian hasil lelang juga dapat digunakan 
sebagai insentif bagi para petugas yang berhasil 
menggagalkan kegiatan tidak sah. 
 

1005.  (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan keputusan penanganan 
spesimen rampasan, lelang, temuan, pembiayaan penegakan hukum dan 
insentif bagi penegakan hukum diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah 

 
  

Ayat (8) 
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain 
diatur alternatif-alternatif penanganan spesimen hasil 
rampasan baik hidup maupun mati, termasuk 
kriteria-kriteria dan syarat-syarat bagi spesimen hasil 
rampasan yang akan dikembalikan ke habitat 
alamnya. Selain itu diatur tentang lelang spesimen 
hasil temuan atau hasil rampasan, termasuk 
pemanfaatan uang hasil lelang bagi pembiayaan 
penegakan hukum dan insentif bagi penegak hukum 
yang berjasa. 

1006.  Pasal 215 
 

Pasal 215 
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(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 90 dan Pasal 91, yang pelakunya 
tertangkap dan atau spesimennya dirampas di luar negeri, maka spesimen 
tumbuhan dan satwa liar tersebut diminta untuk dikembalikan ke Indonesia 
dan menjadi milik Negara. 

 

Ayat (1) 
Tumbuhan dan satwa liar, yang karena terkait 
dengan pelanggaran ketentuan international 
mengenai peredaran tumbuhan dan satwa liar, 
pelakunya tertangkap dan atau spesimennya 
dirampas di luar negeri, maka spesimen tersebut 
perlu dikembalikan ke Indonesia untuk kepentingan 
penyidikan, dan bagi spesimen hidup jenis-jenis 
yang dilindungi mutlak apabila masih 
memungkinkan, untuk dilepas-liarkan kembali ke 
habitat alam.  
 

1007.  (2) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh 
tersangka pengirim, apabila diketahui, atau apabila peraturan perundang-
undangan di negara tempat dirampasnya spesimen memungkinkan, oleh 
penerima, atau oleh Pemerintah; 

 

Ayat (2) 
Dalam hal pengirim (eksportir) spesimen tumbuhan 
dan satwa liar yang diduga melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat 
diketahui keberadaannya maka pengirim wajib 
menanggung semua biaya pengembalian spesimen 
tersebut ke Indonesia tanpa harus menunggu proses 
peradilan.  Namun demikian apabila karena suatu 
sebab pengirim spesimen tidak dapat diketahui 
keberadaannya, atau melarikan diri, maka biaya 
pengiriman kembali spesimen hasil rampasan dapat 
dimintakan untuk ditanggung oleh penerima 
(importir) dalam hal peraturan perundang-undangan 
di negara tersebut memungkinkan.  Apabila kedua 
hal tersebut masih tidak mmungkinkan, maka biaya 
pengembalian dapat ditanggung oleh Pemerintah 
atau Pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan 
dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 
 

1008.  (3) Apabila karena suatu hal kemungkinan pengembalian spesimen rampasan di Ayat (3) 

IGE
Highlight



 

174 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

luar negeri tidak dapat dilakukan, maka spesimen hidup tumbuhan atau 
satwa liar dapat diminta untuk dititipkan kepada lembaga yang bergerak 
dalam bidang konservasi ex situ, atau apabila tidak memungkinkan lebih 
baik dimusnahkan, serta bagi spesimen mati harus dimusnahkan. 

Apabila spesimen tumbuhan dan satwa liar yang 
dirampas di luar negeri tidak dapat dikembalikan ke 
Indonesia maka Pemerintah meminta kepada 
lembaga otoritas di negara yang bersangkutan untuk 
menitipkan spesimen hidup jenis tumbuhan atau 
satwa liar yang dilindungi mutlak.  Bagi spesimen 
mati jenis tumbuhan atau satwa liar yang dilindungi 
mutlak, atau spesimen hidup maupun mati jenis 
tumbuhan atau satwa liar yang dilindungi terbatas, 
maka Pemerintah meminta kepada lembaga otoritas 
di negara yang bersangkutan untuk memusnahkan 
spesimen dimaksud. 
 

1009.  Pasal 216 
 
(1) Kekayaan negara berupa spesies, genetik dan barang lainnya baik berupa 

temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 214 dilelang untuk Negara. 

Pasal 216 
 
Cukup jelas 

1010.  (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 
Menteri 

 

1011.  Bagian keenam 
Insentif 

 

1012.  Pasal 217 
 
Setiap orang dan penegak hukum  yang berjasa dalam upaya pencegahan, 
pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah. 

Pasal 217 
 
Cukup jelas. 

1013.  BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

 

1014.  Pasal 218 Pasal 218 
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(1) Paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini berlaku, pemerintah 

berkewajiban untuk membentuk badan khusus yang bertugas untuk 
menyelesaikan konflik-konflik konservasi masa lalu. 

 
Cukup jelas. 

1015.  (2) Penyelesaian konflik masa lalu dilakukan melalui pengakuan hak 
masyarakat dalam konservasi diantaranya : 

 

1016.  a. pelindungan hak hidup dan hak berbudaya dan pelindungan wilayah 
hidup di dalam kawasan; 

 

1017.  b. pelindungan hak perdata dalam kawasan;  
1018.  c. kompensasi dan/atau ganti rugi atas hilangnya hak;  
1019.  d. relokasi;  
1020.  e. melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pengelolaan 

kawasan konservasi; 
 

1021.  f. melakukan pemberdayaan dalam rangka menyesuaikan pola ekonomi 
yang sesuai dengan tujuan konservasi. 

 

1022.  Pasal 219 
 
Pada saat berlaku undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 219 
 
Cukup jelas. 

1023.  BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

 

1024.  Pasal 220 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang tentang Keanekaragaman Hayati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal 220 
 
Cukup jelas. 

  Disahkan di Jakarta 

IGE
Highlight



 

176 
 

 

NO BATANG TUBUH PENJELASAN 

Pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
DR. SUSILO BAMBANG YUDOYONO 

 Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
NOMOR ……… 
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