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Penggolongan Keanekaragaman Hayati

1.     Keanekaragaman genetik. Variasi genetik dalam satu sp, baik
diantara populasi-2 yang terpisah secara geografis maupun
diantara individu-2 dalam satu populasi

2.    Keanekaragaman spesies. Semua sp di bumi, termasuk bakteri
dan protista serta sp dari kingdom bersel banyak (tumbuhan, dan protista serta sp dari kingdom bersel banyak (tumbuhan, 
jamur, hewan)

2. Keanekaragaman ekosistem.  Perbedaan komunitas biologi dan
asosiasinya dengan faktor fisik lingkungan masing-masing.



Nilai Keanekaragaman Hayati :
1. Langsung : Pemanfaatan konsumtif dan 

produktif

2.  Tidak langsung (pemanfaatan non konsumtif) : fungsi 
ekologis, pemilihan dan keberadaan)ekologis, pemilihan dan keberadaan)



Keanekaragaman : salah satu kharakteristik

suatu komunitas :

1. Keanekaragaman (α) : keanekaragaman spesies pada skala
lokal atau habitat tertentu

2. Keanekaragaman (β) : mengukur laju perubahan spesies
dalam skala regional

3. Keanekaragaman (γ) : keanekaragaman spesies dalam skala3. Keanekaragaman (γ) : keanekaragaman spesies dalam skala
regional



Konservasi juga menyangkut 7 P:
1. Penataan

2. Pemanfaatan

3. Pengembangan

4. Pemeliharaan

Pemulihan5. Pemulihan

6. Pengawasan

7. Pengendalian LH



Konferensi Tingkat Tinggi Dunia - United Nations 
Conference on Environment and Development
(UNCED) telah diresmikan pada tanggal 5 Juni
1992 di Rio de Janeiro, Brazil Konvensi
Keanekaragaan Hayati-KKH (Convention on 
Biological Diversity-CBD) 

� ditandatangani oleh 184 negara, � ditandatangani oleh 184 negara, 
� Indonesia merupakan negara ke-8 yang

menandatangani konvensi ini

Indonesia meratifikasi � UU No.5 tahun 1994 
tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai
Keanekaragaman Hayati



LATAR BELAKANG CBD

1. Tingkat kemerosotan keanekaragaman
hayati secara global makin meningkat

2. Adanya pemanfaatan keanekaragaman hayati2. Adanya pemanfaatan keanekaragaman hayati
antar negara

Keanekaragaman hayati sudah menjadi
perhatian hingga pada taraf internasional



TUJUAN CBD

Konservasi keanekaragaman hayati
Pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya
Pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan
sumber daya genetik

PRINSIP CBDPRINSIP CBD

mengakui hak kedaulatan setiap negara untuk memanfaatkan
sumber daya alamnya secara berkelanjutan sejalan dengan
keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan
pembangunan dan tanggung jawab masing-masing negara
sehingga tidak merusak lingkungan



MANFAAT 
1. Dukungan global untuk pengelolaan keanekaragaman hayati nasional;

2. Pengakuan atas hak berdaulat negara dalam pemanfaatan sumberdaya
hayati untuk pembangunan nasional;

3. Peluang kerja sama dan transfer teknologi termasuk bioteknologi;
Sharing experiences dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;

4. Perlindungan dan jaminan penanganan global atas dampak negatif dari
aktivitas manusia yang bersifat transboundary;

5. Memperoleh manfaat adanya program pendukung implementasi konvensi:
a. Bantuan program
b. Bantuan teknis
c. Bantuan pendanaan/GEF mekanisme financial
d. Balai Kliring (pertukaran informasi)



KKH mendorong negara pihak untuk:
� Konservasi ekosistem dan habitat alami serta 
perlindungan dan restorasi populasi jenis didalam dan 
diluar habitat alaminya;

� Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan;

� Identifikasi dan pemantauan keanekaragaman hayati

� Penelitian dan pelatihan dalam identifikasi, konservasi 
dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 

� Penelitian dan pelatihan dalam identifikasi, konservasi 
dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan

� Edukasi publik untuk peningkatan kesadaran

� Analisa dampak untuk kegiatan-kegiatan yang 
berdampak secara signifikan kepada keanekaragaman 
hayati

� Insentif ekonomi dan sosial untuk konservasi dan 
pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan;



Lanjutan :
� Pertukaran informasi terkait dengan konservasi dan 
pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan;

� Kerjasama teknis dan ilmiah untuk memenuhi tujuan 
Konvensi

� Akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian 
keuntungan yang adilkeuntungan yang adil

� Transfer teknologi untuk promosi konservasi dan 
pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan

� Penanganan bioteknologi untuk menjamin 
perpindahan, penanganan dan penggunaan 
organisme hasil modifikasi genetika

� Pelaporan nasional � implementasi dari KKH



- Tumbuhan (Flora)
- Hewan (Fauna)
- Jasad Renik (Mikroba) BIOMASSA

- Sumber bahan pangan - Biofertilizer
- Sumber energi - Biopestisida
- Sumber bahan industri - Bioremediasi thd 

polutan, dll



Sumber :
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (Convention on
Biological  Diversity/CBD)


