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ABSTRACT 

 

 

In line with investment policy from the Government through Omnibus 

Law that its main objective is making investment more efficiency 

including investment in local area. It is a challenge for local governments 

the to maximize their potential to attract more investor. One of the 

resources that very common and possible to develop is natural and/or 

genetic resources. The usage of such resources is not maximal yet here in 

Indonesia due to the lack of the local authority to put this resources as 

priority. With Ease of Doing Business (EoDB) in the place 91 in the Year 

2017 and increase to level 73 in the Year 2020; and this far from target that 

in the level 40. This make the challenge two folds: investment security 

and supporting regulation in local. According to the World Bank data, 

resolving insolvency is the lowest with score 3,0. Therefore, Omnibus 

Law challenge should be responded by local governments with make 

natural and/or genetic resources as one of their investments strong point 

with put in consideration its protection.   

  

Keywords: local investment, natural resources, genetic resources. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Sesuai arah kebijakan investasi Pemerintah sekarang ini melalui 

Omnibus Law yang bertujuan untuk mempermudah investasi termasuk 

investasi daerah, maka tantangan daerah adalah memaksimalkan 

potensi yang dimilikinya untuk dapat menarik investor di daerahnya. 

Salah satu sumber daya yang paling banyak dan memungkinkan untuk 

dikembangkan adalah sumber daya alam dan/atau genetik. Pemanfaatan 

SDA/G di Indonesia belum maksimal karena belum menjadi prioritas 

selama ini. Dengan tingkat kemudahan berinvestasi di Indonesia yang 

diukur oleh Bank Dunia di posisi 91 pada Tahun 2017; sementara target 

masuk rangking 40, dan meningkat menjadi peringkat 72 pada Tahun 

2018, maka tantangan investasi di daerah menjadi dua kali lipat. Faktor 

peraturan daerah dan keamanan serta penyelesaian konflik menjadi hal 

yang paling lemah dengan skor 3,6 dan 3,0 masing-masing. Oleh karena 

itu, tantangan Omnibus Law ini bisa ditangkap oleh daerah untuk 

meningkatkan investasi di wilayahnya dengan menjadikan SDA/G 

sebagai salah bidang investasi yang menarik tanpa meninggalkan dan 

kehilangan aspek perlindungannya. 

 

Kata kunci: investasi daerah, sumber daya alam, sumber daya genetik. 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 

Daerah, membuka kesempatan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakat di daerah. Peluang ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk untuk meningkatkan pendapatan 

daerah melalui berbagai mekanisme, terutama melalui investasi.  

Pemberian kesempatan untuk berinvestasi di daerah merupakan sebuah alternatif 

untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut, meratakan pembangunan; 

sehingga gap pusat dan daerah menjadi kecil, menciptakan lapangan kerja baru, 

serta membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan 

saat ini penting artinya; karena selain menjadi indikator kemampuan daerah untuk 



menghidupi daerahnya sendiri, juga sekaligus dapat menjadi mekanisme 

pencegahan urbanisasi. Penciptaan lapangan kerja baru di daerah sekaligus 

menjadi motor penggerak perkembangan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, 

maka investasi di daerah merupakan hal strategis yang perlu didukung, namun 

pada saat yang bersamaan perlu pula diawasi agar pelaksanaannya tidak bertolak 

belakang dengan tujuan investasi di daerah tersebut bahkan dapat membahayakan 

pembangunan di daerah pada akhirnya1.  

Memahami arti pentingnya investasi di daerah, maka pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pemberian 

insentif dan kemudahan investasi secara khusus pada Bab X berjudul 

Pembangunan Daerah, Bagian Kelima. Kemudian pada tahun 2019, diterbitkan 

pula Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi di Daerah. Rangkaian regulasi di atas menunjukkan betapa 

besarnya keinginan Pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah 

melalui investasi di daerah.  

Pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah memang sangat diperlukan 

karena pelaksanaan investasi di daerah berdasarkan hasil evaluasi masih belum 

berjalan dengan baik. Hasil survey Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang 

dilakukan di 245 Kabupaten/Kota pada tahun 2011, menghasilkan urutan factor 

pengaruh utama pada investasi daerah, sebagai berikut: 

Tabel 1: Hasil Evaluasi Kemudahan Berinvestasi di Daerah 2011 

No Indikator Bobot 

1 Infrastruktur Daerah 37,9 

2 Program Pengembangan Usaha Swasta 13,9 

3 Interaksi Pemda dengan pelaku usaha 13,1 

4 Akses Lahan 8,8 

5 Perizinan Usaha 8,0 

6 Biaya transaksi 7,3 

7 Kapasitas dan Integritas Kepada Daerah 4,4 

8 Peraturan Daerah 3,6 

9 Keamanan dan Penyelesaian Konflik 3,0 

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah, 2012 

 
1Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017, Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi. 
Menurut BKPM, ada 7 sektor yang potensial untuk masuknya investasi; yaitu (1) infrastructure, (2) agriculture, 
(3) manufacturing industry, (4) tourism, (5) energy, (6) digital industry, (7) lifestyle.  



Berdasarkan gambaran di atas, maka Indonesia bukan termasuk negara yang 

mudah dalam melakukan investasi. Indonesia tahun 2015 menduduki rangking 

109 dalam kemudahan berinvestasi menurut Bank Dunia. Peringkatan ini jelas 

berpengaruh pada animo investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya 

penanaman modal asing. Dengan berbagai perbaikan dan insentif yang ditawarkan 

serta didukung regulasi yang memadai, Indonesia terus menaik peringkat 

kemudahan investasinya. Pada tahun 2017 peringkat kemudahan berinvestasi 

tersebut membaik menjadi posisi 91 dan meningkat menjadi 72 pada tahun 20182. 

Walaupun peringkat ini masih jauh dari target rangking 40 pada tahun 2017.3 

Selengkapnya, perubahan peringkat kemudahan investasi Indonesia pada 10 

indikator adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2: Indikator Peningkatan Rangking Kemudahan Berusaha Indonesia 

No Indikator 2017 2016 Perubahan 

 91 106  

1 Memulai usaha 151 167 Naik 16 

2 Perizinan terkait mendirikan 

bangunan 

116 113 Turun 3 

3 Penyambungan listrik 49 61 Naik 12 

4 Pendaftaran properti 118 123 Naik 5 

5 Akses perkreditan 62 70 Naik 8 

6 Perlindungan terhadap investor 

minoritas 

70 69 Turun 1 

7 Pembayaran pajak 104 115 Naik 11 

8 Perdagangan lintas negara 108 113 Naik 5 

9 Penegakan kontrak 166 171 Naik 5 

10 Penyelesaian perkara kepailitan 76 74 Turun 2 

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017 

Kebijakan untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi, tidak lepas dari 

data-data di atas; terutama keinginan Pemerintah untuk meningkatkan rangking 

kemudahan berusaha atau berinvestasi di Indonesia ke peringkat 40. Dengan 

demikian, kesempatan melakukan investasi di daerah terbuka lebar di Indonesia, 

didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk 

itu. Namun perlu juga digarisbawahi bahwa kesempatan berinvestasi ini harus 

 
2Ease of Doing Business (EoDB), sebagaimana dikutip detikFinance, 01/11/2018. 
3https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Greenlab_BKPM_Web_2017_Materi_Download-

EoDB_Ind_20171110.pdf, disebutkan bahwa arahan Presiden Indonesia menempati peringkat 40 pada tahun 
2017. 

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Greenlab_BKPM_Web_2017_Materi_Download-EoDB_Ind_20171110.pdf
https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Greenlab_BKPM_Web_2017_Materi_Download-EoDB_Ind_20171110.pdf


diimbangi dengan perlindungan atas sumber daya yang dimiliki daerah, serta 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selepas pelantikan periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi pada akhir Tahun 

2019 mengumumkan untuk membuat omnibus law bidang investasi dalam dengan 

judul RUU Cipta Lapangan Kerja. Dengan demikian jelas bahwa arah dari 

kebijakan investasi adalah membuka kesempatan kerja bagi warga negara 

Indonesia. Namun paralel dengan tuntutan kemudahan investasi, maka akan 

menjadi suatu tantangan yang tidak ringan membuat RUU baru tersebut.  

B. Kerangka Regulasi Pengaturan Investasi di Daerah Terkait dengan Sumber 

Daya Genetik (SDG) 

 

Ada berbagai peraturan terkait investasi berkenaan dengan SDG di daerah, mulai 

dari tingkat Undang-Undang sampai dengan tingkat Peraturan Menteri yang 

apabila digambarkan pemetaannya terlihat sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3: Peta Regulasi Investasi SDG di Daerah 

N

o 

Peraturan Keterkaitan dengan Investasi SDG di Daerah 

1 Undang  Undang Nomor 5 

Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan 

Ekosistemnya 

Pengelolaan sumber daya alam hayati yang 

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 

menjamin kesinambungan persediaannya dengan 

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 

keanekaragaman dan nilainya 

2 Undang  Undang Nomor 12 

Tahun 1992 Tentang Sistem 

Budidaya Tanaman 

sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya 

alam nabati melalui upaya manusia yang dengan 

modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya 

menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan 

manusia secara lebih baik 

Sistem budidaya tanaman bertujuan:  

a. meningkatkan dan memperluas 

penganekaragaman hasil tanaman, guna 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, industri dalam negeri, dan 

memperbesar ekspor; 

b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; 

c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan 

berusaha dan kesempatan kerja. 

3 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1994 Tentang 

Pengesahan United Nations 

Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur 

akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas 

perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan 



Convention On Biological 

Diversity (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Mengenai Keanekaragaman 

Hayati) 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan nasional; 

Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan 

pengembangan teknologi yang diperlukan untuk 

memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai 

tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan 

mengembangkan sumber daya genetik 

4 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 

jo. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan 

peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam 

pembangunan Daerah. 

Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor 

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat 

memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada 

masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam 

Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

5 Undang  Undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan 

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh 

manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh 

masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga 

kelestariannya. 

6 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2004 Tentang 

Pengesahan Cartagena 

Protocol on Biosafety to The 

Convention on Biological 

Diversity 

memperoleh manfaat secara optimal dari 

penggunaan bioteknologi modern secara aman yang 

tidak merugikan keanekaragaman hayati dan 

kesehatan manusia 

mempersiapkan kapasitas daerah untuk berperan 

aktif dalam melakukan pengawasan dan 

pengambilan keputusan atas perpindahan lintas 

batas organisme hasil modifikasi genetik (OHMG) 

7 Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal 

Penanaman modal yang mendapat fasilitas berupa 

pengurangan penghasilan neto, pembebasan atau 

keringanan bea masuk atas impor, pembebasan atau 

penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor, 

penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan 

keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi 

penanaman modal yang berada di daerah terpencil, 

daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah 

lain yang dianggap perlu. 

8 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah 

seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong 

Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke 

arah pelestarian fungsi lingkungan hidup 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (RPPLH) diatur dengan peraturan daerah 

provinsi untuk RPPLH provinsi; dan peraturan 



daerah kabupaten/kota untuk RPPLH 

kabupaten/kota. 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat 

kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program 

Pemerintah dan pemerintah daerah membantu 

penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan 

golongan ekonomi lemah yang berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup 

Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan 

sistem informasi lingkungan hidup untuk 

mendukung pelaksanaan dan pengembangan 

kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2002 Tentang 

Karantina Tumbuhan 

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia, dibawa atau 

dikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia, atau yang akan 

dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan 

Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagian-

bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong 

benda lain dan melalui tempat-tempat pengeluaran 

yang telah ditetapkan 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 

15 Tahun 2002 Tentang 

Karantina Ikan 

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia, dibawa atau 

dikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia, atau yang akan 

dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan 

Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagian-

bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong 

benda lain dan melalui tempat-tempat pengeluaran 

yang telah ditetapkan 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2005 Tentang 

Keamanan Hayati Produk 

Rekayasa Genetik 

upaya yang diperlukan untuk mencegah 

kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan 

dan membahayakan kesehatan manusia, akibat 

proses produksi, penyiapan, penyimpanan, 

peredaran dan pemanfaatan pangan produk 

rekayasa genetik 

Produk Rekayasa Genetik (PRG) baik yang berasal 

dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan 

dikaji atau diuji untuk dilepas dan/atau diedarkan di 



Indonesia harus disertai informasi dasar sebagai 

petunjuk bahwa produk tersebut memenuhi 

persyaratan keamanan lingkungan, keamanan 

pangan dan/atau keamanan pakan 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 

1 Tahun 2008 Tentang 

Investasi Pemerintah 

penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam 

jangka panjang untuk investasi pembelian surat 

berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh 

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Jenis & 

Tarif atas Jenis Penerimaan 

Bukan Pajak yang Berasal dari 

Penggunaan Kawasan Hutan 

untuk Kepentingan 

Pembangunan di Luar 

Kegiatan Kehutanan yang 

Berlaku pada Departemen 

Kehutanan 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam 

Peraturan 

Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan 

Pajak 

yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan pembangunan di luar kegiatan 

kehutanan 

yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh 

persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 

3 tahun 2008 Tentang 

Perubahan atas PP no 06 

Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan 

serta Pemanfaatan Hutan 

kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, 

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil 

hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil 

hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil 

untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap 

menjaga kelestariannya 

15 Peraturan Pemerintah  Nomor 

108 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan 

Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam 

Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: 

a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan 

konservasi alam; 

c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, 

pemanfaatan air, energi air, angin, panas 

matahari, panas bumi, dan wisata alam; 

d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; 

e. pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk 

penunjang budidaya; dan 

16 Keputusan Presiden Nomor 1 

Tahun 1987 Tentang 

Pengesahan Amandemen 1979 

Atas Convention On 

International Trade In 

Endangered Species Of Wild 

Fauna And Flora 

perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar 

melalui: (1) keberadaan otoritas pengelola nasional 

dan otoritas keilmuan, (2) hukum yang melarang 

perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi CITES, (3) sanksi hukum bagi pelaku 

perdagangan, dan (4) hukum untuk penyitaan barang 

bukti 

17 Peraturan Presiden Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup 

dan Bidang Usaha yang 

Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal 

terdiri 

atas: 

a. Bidang U saha Yang Terbuka; 



Terbuka dengan Persyaratan 

di Bidang Penanaman Mod 

b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan 

c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. 

Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha 

yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka 

Penanaman Modal dengan Persyaratan untuk 

dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah serta Koperasi 

Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha 

tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan 

Penanaman Modal. 

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan 

adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan 

untuk kegiatan Penanaman Modal dengan 

persyaratan, yaitu 

18 Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2019 Tentang 

Pengembangan Taman Bumi 

(Geopark) 

Pengembangan geopark karena keragaman geologi 

di Indonesia dilakukan melalui 3 pilar: konservasi, 

edukasi, dan pembangunan perekonomian 

masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui 

pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata 

kelola pengembangan geopark yang dapat dijadikan 

pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

Geopark merupakan wilayah geografi tunggal atau 

gabungan yang memiliki Situs Warisan Geologi dan 

bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan 

geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, 

dan keragaman budaya serta dikelola untuk 

keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan 

perekonomian masyarakat secara berkelanjutan 

dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan 

Pemda, sehingga dapat digunakan untuk 

menumbuhkan pemahaman dan kepedulian 

masyarakat terhadap bumi dan lingkungan 

sekitarnya. 

19 Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 29 

Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Konservasi Keanekaragaman 

Hayati Di Daerah 

Pengelolaan keanekaragaman hayati yang 

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 

menjamin kesinambungan persediaannya dengan 

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 

keanekaragaman dan nilainya. 

Dalam rangka menyusun perencanaan konservasi 

keanekaragaman hayati diperlukan informasi 

mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman 

hayati yang disusun dalam bentuk profil 

keanekaragaman hayati daerah, yang berdasarkan 

profil ini maka disusun rencana induk pengelolaan 

(RIP) keanekaragaman hayati daerah. 



20 Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 

2012 Tentang Panduan Valuasi 

Ekonomi Ekosistem Hutan 

Tujuan valuasi ekonomi ekosistem hutan: 

1. Mengendalikan cara pemanfaatan ekosistem hutan 

sehingga dapat terpelihara kelestarian fungsi 

ekologisnya.  

2. Memberikan panduan dan pemahaman kepada 

para pengambil keputusan khususnya dalam hal 

perencanaan kegiatan 

pengembangan/pemanfaatan ekosistem hutan 

yang didasarkan pada pendekatan ekonomi 

langsung maupun tidak langsung. 

21 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 Tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Yang 

Dilindungi 

Melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi 

sesuai dengan daftar dalam Lampiran 1., antara lain: 

paus tombak, anoa dataran rendah, monyet darre, 

lutung joja, mawas sumatera/ orangutan sumatera, 

elang bondol, bunga bangkai raksasa, palahlar 

mursala, kempas kayu raja, kantong semar toba, 

anggrek ekor tikus deNevi, rafflesia mulut kecil, 

pasak bumi daun runcing, dan gaharu buaya. 

22 Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Permohonan Fasilitas Pajak 

Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di Bidang-

Bidang Usaha Tertentu 

dan/atau di Daerah-Daerah 

Tertentu 

Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance 

dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan 

penanaman modal, baik penanaman modal baru 

maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada 

bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah 

tertentu. 

 

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan sumber daya alam dan genetika harus dilaksanakan secara bijaksana dan 

berkelanjutan dengan tetap berusaha untuk memperluas keanekaragaman hayati, 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan 

pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Dalam pemanfaatannya 

didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern; namun pemanfaatan 

bioteknologi harus dapat menjamin keamanan dan kesehatan penggunaannya; dan 

tak kalah pentingnya adalah harus memperhatikan perlindungan dan daya dukung 

lingkungan dengan mekanisme database dan dokumen kajian. Kaitannya dengan 

pihak luar negeri dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati harus kemanan, 



kesehatan, dan perlindungan keanekaragamanhayati melalui karantina, dan 

menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan serta benefit sharing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Klasifikasi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik di 

Indonesia  
 

Mencermati klasifikasi regulasi sebagaimana tersebut dalam Gambar 1, maka 

potensi investasi di daerah dengan melibatkan SDA/G yang dimilikinya sangat 

besar. SDA/G daerah yang sangat besar bisa dimanfaatkan dengan maksimal mulai 

dari pembentukan database yang lengkap dan informatif sehingga bisa menjadi 

acuan dari berbagai pihak untuk pengembangan sekaligus perlindungannya.  

C. Sumber Daya Genetika sebagai Potensi Investasi Daerah 

 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati atau sumber daya genetik kedua 

terbesar di dunia, dan termasuk sebagai Mega-biodiversity Countries4; merupakan 

gabungan keanekaragaman hayati Asia dan Australia dan kawasan pertemuan 

kedua benua (Bappenas, 2016, h. 24). Kriteria menjadi negara Mega-biodiversity 

menurut Mittermeier adanya keanekaragaman hayati yang endemis baik pada 

level spesies maupun pada level taksonomi yang lebih tinggi, yaitu (1) memiliki 

 
4Konsep mega-biodiversity didasarkan pada jumlah total spesies yang ada pada suatu negara dan tingkat 

endemik dan taksonominya yang tinggi. Ada dua versi pengukuran yang dilakukan secara internasional; pertama 
oleh The World Conservation Monitoring Center – United Nations Environment Programme (UNEP), dan kedua 
oleh Conference of Parties (COP) – Convention on Biological Diversity (CBD). Dalam kedua versi tersebut, 
Indonesia masuk sebagai salah satu negara mega-biodiversity, bahkan menempati urutan kedua menurut The 
World Conservation Monitoring Center. Lihat Lubis, 2010, 24. 
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sekurang-kurangnya 5000 tanaman endemik, dan (2) memiliki ekosistem 

kemaritiman dalam wilayahnya (Mittermeier, 1999: 44).  

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam menentukan klasifikasi negara Mega-

biodiversity, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua 

setelah Brazil untuk spesies burung (1531 spesies), dan spesies mamalia (515 

spesies). Namun karena masalah pertumbuhan populasi keduanya; saat ini 15 

spesias diantaranya dinyatakan dalam keadaan kritis, termasuk Jalak Bali, Badak 

Jawa dan Orangutan Sumatra.  

Secara geologi, Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu 

Pegunungan Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik, yang menjadikan 

Indonesia memiliki gunung berapi aktif dan berpengaruh signifikan kepada 

keanekaragaman hayatinya. Selain itu berdasarkan bio-geografi flora dan fauna 

yang merujuk pada garis Walace dan garis Weber, serta garis Lydekker, Indonesia 

memiliki keanekaragaman hayati yang dapat diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) 

bioregion, yaitu (1) Sumatra; (2) Jawa dan Bali; (3) Kalimantan; (4) Sulawesi; (5) 

Kepulauan Sunda Kecil; (6) Maluku; dan (7) Papua (Bappenas, 2016, h. 23-24).  

Secara kuantitatif, Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat 

signifikan dan patut diperhitungkan dibandingkan dengan flora dan fauna dunia. 

Tabel 4: Perbandingan Jenis Flora Indonesia dan Dunia 

Keragaman Jenis Flora Dunia Indonesia Presentase 

1. Kriptogam    

• Jamur 1.500.000 

(750.000 

teridentifikasi) 

86.000 

(Jamur Mikro: 

64.000; Jamur 

Makro: 16.000) 

6 

• Lichen 9.084 723 8 

• Hepaticae 6.433 385 6 

• Musci 50 21 40 

2. Paku-pakuan    

B. SPERMATOPHYTA 251.000  19.232   8 

1. Gymnospermae 1.000 120 12 

2. Angiospermae 250.000 (teridentifikasi 

19.112 dari sekitar 

30.000-40.000 yang 

ada di Indonesia) 

8 

Sumber: Bappenas, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-

2020, h. 67 

Untuk fauna, jumlah dan perbandingannya lebih besar daripada flora Indonesia. 



Tabel 5: Perbandingan Jumlah Fauna Indonesia dengan Dunia 

Keragaman Jenis Fauna Dunia Indonesia Presentase 

A. VERTEBRATA 39.707 3.982 10 

• Burung 10.140 1.605 16 

• Reptilia 9.084 723 8 

• Ampibia 6.433 385 6 

• Biawak (varanus) 50 21 40 

• Ikan air tawar 14.000 1.248 9 

• Mamalia 5.416 720 13 

B. INVERTEBRATA  197.964  

• Gastropoda 194.552 5.170 3 

• Bivalvia 9.947 4.000 40 

• Scaphopoda - 70 - 

• Cephalopoda 952 100 11 

• Nematoda  90 - 

C. ARTHROPODA 130.128 5.137 4 

Krustase 66.900 1.200 5 

• Udang Air Tawar - 122 - 

• Kepiting Air Tawar - 120 - 

• Kepiting Bakau - 99 - 

• Laba-laba (Arachnida) 57.228 2.096 4 

• Ekor Pegas (Collembola) 6.000 1.500 25 

D. SERANGGA (INSECTA) 10.000.000 151.847 15 

• Kupu-kupu 17.700 1.900 11 

• Ngengat 123.738 12.000 10 

• Kumbang 260.706 21.758 8 

• Capung 5.900 1.500 25 

E. HYMENOPTERA 150.000 30.000 20 

• Lalat (Diptera) 144.377 27.694  

• Lebah madu (Apidae) 7 6 86 

• Semut (Formicidae) 11.000 1.863 17 

• Tawon (Vespidae) 5.000 541 11 

• Orthoptera 20.000 2.000 10 

Sumber: Bappenas, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-

2020, h. 64  

Untuk keragaman genetika yang merupakan variasi genetik dalam keseluruhan 

spesies yang menjelaskan kecenderungan kemampuan suatu karakter/sifat untuk 

bervariasi yang dikendalikan secara genetik di tingkat individual; Indonesia juga 

memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, terutama 

untuk pangan dan obat-obatan. Keragaman genetika bisa berkembang dan punah 

seiring dengan tingkat pemanfaatannya oleh manusia. FAO pada tahun 1999 

mengingatkan bahwa 75% keragaman genetika tumbuhan pertanian telah hilang; 

yang disebut dengan erosi genetika.  



Sesuai dengan peningkatan sumber daya genetika dimaksud, LIPI pada tahun 2014 

telah memetakan keragaman genetika yang dimiliki Indonesia sebagaimana 

terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2: Keragaman Genetik Indonesia 

Sumber: Bappenas, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020, h. 73 

 

Dari segi nilai keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, pun tidak boleh 

dianggap enteng; selain nilai ekonomi, SDG Indonesia juga memiliki nilai kesehatan, 

ketahanan pangan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, restorasi ekosistem, dan 

air bersih dunia5. Dari sisi nilai ekonomi, sekalipun memperkirakan nilai ekonomi 

sesungguhnya sangatlah sulit karena komoditas dagang berbasis SDG luas 

jangkauannya serta bervariasinya kandungan SDG di dalamnya, maka taksiran nilai 

ekonomi diperkirakan dari penjualan produk yang berasal dari SDG saja, bernilai 

berkisar antara US$ 500 dan US$ 800 juta setiap tahunnya6. Penjualan obat herbal yang 

menggunakan SDG wild, domestifikasi, ataupun landraces mencapai US$ 12.5 juta 

pada tahun 1994 dan US$ 30 juta pada tahun 2000, dengan rata-rata pertumbuhan 

antara 5% sampai 15% setiap tahunnya,  tergantung pada regionnya7. 

Nilai ekonomi SDG Indonesia sangatlah besar apabila dapat dikelola dengan baik dan 

dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan. Karena sulit memperkirakan nilai 

ekonomi sesungguhnya SDG Indonesia dimaksud, maka sebagai gambaran diambil 

terumbu karang sebagai contoh nilai ekonomi dimaksud. Indonesia memiliki 

terumbu karang yang mencakup kira-kira 2.5 juta hektar, dengan 89 spesies tanaman. 

Jika ini diperhitungkan, maka Indonesia bisa merupakan negara yang paling kaya 

SDG di dunia. Selain itu, Indonesia tercatat memiliki berbagai jenis flora endemik 

antara 40–50% dari total jenis flora pada setiap pulau kecuali pulau Sumatera yang 

 
5Lihat pernyataan Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) saat 

membuka Talk Show dalam rangka Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Dunia 2019; Indopos: 
Keanekaragaman Hayati Indonesia Menjadi Sumber Pangan dan Kesehatan Dunia, 
https://indopos.co.id/read/2019/05/20/175825/keanekaragaman-hayati-indonesia-menjadi-sumber-
pangan-dan-kesehatan-dunia, diakses pada tanggal 9 Juli 2019. 

6Kate, K. And Laird S A, The Commercial Use of Biodiversity, Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing, 
(London: Earthscan), 1999. 

7GRAIN and Kalpavriksh Traditional knowledge of biodiversity in Asia-Pacific: Problems of Piracy and Protection, 
November 2002 dari Medicinal Plants, International Trade Forum, sebagaimana dikutip oleh Lubis, 2009, h. 
10. 

https://indopos.co.id/read/2019/05/20/175825/keanekaragaman-hayati-indonesia-menjadi-sumber-pangan-dan-kesehatan-dunia
https://indopos.co.id/read/2019/05/20/175825/keanekaragaman-hayati-indonesia-menjadi-sumber-pangan-dan-kesehatan-dunia


endemisitasnya diperkirakan hanya 23%.8 Untuk mendapat gambaran nilai ekonomi 

terumbu karang, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6: Nilai Ekonomi Beberapa Jenis Terumbu Karang Indonesia 

JENIS HARGA 

USD/EKOR 

Acanthastrea spp 35 

Acropora spp 12 

Caulastrea spp 14 

Discossoma  2 

Echinopora  18 

Euphyllia ancora 22 

Euphyllia glabresscesns 8 

Fungia spp 6 

Hellofungia actiniformis  9 

Ricordea spp 8 

Sumber: Suharsono, sebagaimana dikutip Bappenas, h. 32.  

   

D. Arah Pengaturan Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Daerah 

Merespon keinginan Pemerintah untuk mempermudah investasi, sebagai upaya 

untuk meningkatkan perekonomian nasional, disamping perlu dilakukan dengan 

hati-hati, pun hendaknya dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pada saat ini 

sektor sumber daya alam dan/atau sumber daya genetik belum menjadi prioritas 

pengembangan kebijakan investasi. Sementara kekayaan alam Indonesia bisa 

merupakan keunggulan kompetitif yang menjajikan jika dikelola dengan baik dan 

tepat. 

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa jenis melakukan investasi, yang 

dilihat dari modal, waktu, dan sifatnya. Dari sifat investasi, ada investasi sektor 

real dan investasi surat berharga; yang pada investasi surat berharga ada pasar 

uang dan pasar modal. Dari jenis modalnya dibedakan antara investasi asing dan 

investasi dalam negeri, yang bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dari 

segi lamanya investasi ada investasi jangka panjang dan ada pula investasi jangka 

pendek (Irham Fahmi, 2014:265). Semua jenis investasi dimaksud di atas dapat 

digunakan untuk pengelolaan dan pemanfaatan SDA/G. 

Investasi SDA/G terutama fokus pada penggunaan secara berkelanjutan SDA/G 

dimaksud dengan menekankan pada manajemen lokal, akses setara, dan pilihan 

alternatif bahan pangan alternatif. Kunci suksesnya investasi pada bidang SDA/G 

 
8Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2003-2020, Badan Perencanaan Nasional, 24-26. 



menurut World Bank paling tidak ada ada 9 (sembilan) elemen kunci, yaitu (World 

Bank, 2006: 4-9):  

(1) arah politik pengelolaan SDA/G (political nature);  

(2) kebijakan dan regulasi lingkungan (policy and regulatory environment);  

(3) karakter ekonomi SDA/G (economic characteristics of natural resources);  

(4) mempromosikan pelaksanaan pengelolaan SDA/G dalam praktik (promoting 

adoption of NRM practices);  

(5) melaksanakan layanan pengelolaan SDA/G (delivering NRM services);  

(6) menyediakan pilihan pangan alternative (providing alternative livelihood options);  

(7) fokus pada kemiskinan (poverty focus);  

(8) mempertahankan wilayah yang dilindungi (maintaining protected areas);  

(9) pertimbangan global dan regional (global and regional considerations). 

Kekuasaan dan politik merupakan hal utama dalam perlindungan, 

pengembangan, dan peningkatan manfaat SDA/G. setiap perubahan kebijakan 

akses misalnya akan menyebabkan menurun bahkan terhambatnya akses 

dimaksud oleh sebagian anggota masyarakat yang menyebabkan menurunnya 

tingkat pendapatan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Menyusun 

kebijakan dan/atau regulasi yang efisien, setara, dan berkelanjutan merupakan 

prioritas dalam rangka menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam 

pemanfaatan SDA/G dan penyelesaian konflik para pihak yang menggunakannya 

(World Bank, 2006: 5). Oleh karena itu, searah dengan kebijakan Pemerintah untuk 

pendorongan investasi, momen ini hendaknya ditangkap daerah untuk 

memaksimalkan perlindungan terhadap sumber daya alam/genetik di daerah. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk investasi pada sektor sumber daya 

alam/genetik ini sebagai berikut: 

1. Memiliki database sumber daya alam/genetik yang dimiliki daerah. 

Berdasarkan penelitian Lubis (2010: 441), database merupakan salah satu 

komponen utama dalam perlindungan SDG Indonesia yang idealnya dipantau 

oleh lembaga khusus yang disebut Lembaga Otoritas Nasional. 

2. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur 

yang panjang harus dipotong sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk 

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. 

3. Memperhatikan bidang usaha yang tertutup seperti penangkapan Spesies Ikan 

yang Tercantum dalam Appendix I PERMEN-KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang 



Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan atau Tercantum dalam APPENDIX 

CITES; dan pemanfaatan (pengambilan) Koral/Karang dari Alam. 

4. Memperhatikan prinsip-prinsip Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) 

tentang “Permanent sovereignty over natural resources”, yang antara lain meliputi: 

a. Pemanfaatan SDA/G untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan 

masyaakat; 

b. Investasi asing untuk SDA/G harus sesuai dengan peraturan dan kondisi 

nasional; 

c. Keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dengan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tidak akan berkurangnya 

nilai kedaulatan negara atas SDA/G-nya; 

d. Perjanjian investasi asing harus dilakukan dengan itikad baik dengan 

menghormati kedaulatan bangsa dan negara atas kekayaan alam berdasarkan 

prinsip-prinsip dalam Resolusi ini. 

5. Meningkatkan kemampuan legal drafting untuk kontrak atau perjanjian yang 

mencakup pembagian keuntungan yang adil dan perlindungan hak kekayaan 

intelektual. 

6. Menggunakan mekanisme prior informed consent (PIC) untuk penggunaan 

pengetahuan tradional terkait dengan pengelolaan SDA/G. 

7. Persyaratan pencantuman asal materi genetik (country of origin) dan 

pengetahuan tradisional terkait dalam permohonan paten dan publikasi ilmiah 

tentang SDA/G dimaksud. 

 

 

E. Penutup 

 

Arah kebijakan Pemerintah untuk membentuk Omnibus Law Cipta Lapangan 

Kerja dengan strategi membuka dan mempermudah investasi, harus ditangkap 

oleh daerah dengan sebaik-baiknya. Salah satu sumber daya yang dapat 

ditingkatkan manfaatnya melalui investasi adalah pemanfaatan sumber daya alam 

yang besar jumlahnya karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati kedua 

terbesar di dunia. Sumber daya alam terbagi dua: sumber daya mineral dan sumber 

daya hayati atau genetik. Khusus untuk SDG kegiatan investasi harus secara hati-

hati dilaksanakan, yaitu sekaligus dengan upaya perlindungan atau 



konservasinya. Jika tidak demikian, maka akan menjadi malapetaka atau bahkan 

kepunahan bagi SDG dimaksud.  

Strategi yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan investasi dimaksud adalah 

dengan mendorong pemanfaatan SDG menggunakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terkini dengan tetap melaksanakan upaya perlindungannya antara lain 

dengan: 

a. Memiliki database sumber daya alam/genetik yang dimiliki daerah selengkap 

mungkin. 

b. Menciptakan laparangan kerja yang maksimal dan kemungkinan transfer 

teknologi. 

c. Memperhatikan larangan pemanfaatan SDG yang dilindungi sebagaimana 

tercantum dalam CITES dan peraturan-peraturan nasional lainnya. 

d. Memperhatikan prinsip-prinsip Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 

(XVII) tentang “Permanent sovereignty over natural resources”. 

e. Meningkatkan kemampuan legal drafting untuk kontrak atau perjanjian yang 

mencakup pembagian keuntungan yang adil dan perlindungan hak kekayaan 

intelektual. 

f. Menggunakan mekanisme prior informed consent (PIC) untuk penggunaan 

pengetahuan tradional terkait dengan pengelolaan SDA/G. 

g. Menetapkan syarat pencantuman asal materi genetik (country of origin) dan 

pengetahuan tradisional terkait dalam permohonan paten dan publikasi ilmiah 

tentang SDA/G dimaksud. 
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