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DESKRIPSI SINGKAT MATERI 

Materi ini menjelaskan mengenai kawasan 
konservasi perairan sebagai kawasan yang 
dilindungi untuk keberlanjutan sumberdaya 
perikanan. 



RELEVANSI 

Materi ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa 
yang akan menjadi tenaga profesional dalam 
bidang konservasi sumberdaya perairan ataupun 
dalam bidang analis sumberdaya perairan dan 
merupakan pengetahuan awal untuk 
mempelajari bab selanjutnya. 



STANDAR KOMPETENSI 

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Menjelaskan keanekaragaman hayati sumberdaya  
perairan 

2. Menjelaskan kawasan konservasi perairan 

3. Menjelaskan Kriteria, zonasi dan pemanfaatan 
kawasan konservasi perairan 

4. Menjelaskan strategi konservasi sumberdaya perairan  

5. Menjelaskan pengelolaan kawasan konservasi 
perairan 



KOMPETENSI DASAR 

Setelah selesai mempelajari materi ini, 
mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 
tentang konservasi sumberdaya perairan yang 
meliputi: pengertian konservasi, pentingnya 
konservasi bagi kesinambungan sumberdaya 
perikanan 



I. PENGERTIAN KONSERVASI 

• Pengertian Konservasi 

 Berasal dari kata Conservation 

 - Con = Together 

 - Servare = keep atw save 

 atw bisa diartikan sebagai upaya memelihara apa yang 
kita punya (keep/save what you have), namun secara 
bijaksana (wise use). 

• Konservasi dalam pengertian sekarang, sering 
diterjemahkan sebagai the wise use of nature resource 
(pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana). 

 



Pengertian Konservasi Lainnya…. 

Konservasi dapat dipandang dari segi ekonomi 
dan ekologi  

• konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba 
mengalokasikan sumberdaya alam untuk 
sekarang  

• segi ekologi, konservasi merupakan alokasi 
sumberdaya alam untuk sekarang dan masa 
yang akan datang. 



Pengertian Konservasi Lainnya…. 

3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, 
tanah, mineral ke organisme hidup termasuk 
manusia sehingga dapat dicapai kualitas 
kehidupan manusia yang meningkat termasuk 
dalam kegiatan survai, penelitian, administrasi, 
preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan 
(IUCN, 1968). 

4. Konservasi adalah manajemen penggunaan 
biosfer oleh manusia sehingga dapat 
memberikan atau memenuhi keuntungan yang 
besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-
generasi yang akan datang (WCS, 1980). 
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KKP 

• Kawasan konservasi perairan atau KSP adalah 
kawasan perairan yang dilindungi, dikelola 
dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya ikan dan 
lingkungannya secara berkelanjutan.  

• Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, KKP 
dapat meliputi: KKP tawar, perairan payau 
atau perairan laut.  

• Kawasan konservasi perairan laut dikenal 
sebagai kawasan konservasi laut (KKL). 



Manfaat KKP (Gell & Robert, 2002; 
PISCO, 2002 ) 

1. Habitat yang lebih cocok dan tidak terganggu 
untuk pemijahan induk;  

2. Meningkatnya jumlah stok induk sumberdaya 
perikanan di luar wilayah KKP; 

3. Ukuran (body size) dari stok induk yang lebih 
besar;  

4. Larva dan recruit hasil reproduksi lebih banyak.  
Sebagai akibatnya, terjadi kepastian dan 
keberhasilan pemijahan pada wilayah KKP atau ada 
perbaikan stok 

 



• Indikator keberhasilan yang bisa dilihat adalah 
peningkatan hasil tangkapan nelayan di luar kawasan 
konservasi setelah beberapa saat setelah dilakukan 
penerapan KKP secara konsisten.  

• Seberapa jauh efektivitas Kawasan Konservasi 
Perairan mampu memenuhi fungsi (peran) tersebut 
akan sangat tergantung pada pembatasan yang 
diterapkan pada kegiatan perikanan dan jenis 
pemanfaatan lainnya. 



Contoh wilayah perairan yang telah 
dilindungi (Sumber: Hamzah, 2010) 



Contoh wilayah perairan yang telah 
dilindungi (Sumber: Hamzah, 2012) 



Pentingnya Konservasi bagi 
Kesinambungan Sumberdaya Perikanan 

 Adanya KKP menyebabkan terjadinya kepastian dalam  
peningkatan ukuran ikan dan jumlah ikan serta spesies di 
wilayah zona inti (Robert & Hawkins, 2000). 

 Banyaknya ikan karang yang berkumpul untuk memijah , 
karena lokasinya yang terlindungi/no take area (Johannes, R.E. 
1998) 

 Biomassa dan rata-rata ukuran spesies ikan lebih besar yang 
berada di dalam wilayah perlindungan di Sulawesi Utara 
(Blongko and Kakarotan) (McClanahan et al. 2006). 



• Di Bidang Pariwisata 

 Hasil penelitian McNeely et al. (1994) di beberapa tempat 
yang memiliki terumbu karang dilindungi dengan baik terjadi 
peningkatan wisatawan (pariwisata selam) : 

1. Netherlands Antilles (Taman Nasional Laut Bonaire),. 

2. Cozumel Island (Mexican Caribbean),  terjadi peningkatan 
jumlah wisatawan lokal dan manca negara yang datang 
untuk menyaksikan melimpahnya ikan-ikan karang 

3. Kenya (Taman Nasional dan Cagar AlamMalindi/Watamu) 

 

 



Tugas Mandiri 

Buat makalah sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi kawasan konservasi laut 
daerah (KKLD) di seluruh Indonesia  

 Mengidentifikasi potensi yang dimiliki KKLD 
tsb (alasan wilayah perairan tersebut dijadikan 
sebagai KKLD) serta sejauhmana keberhasilan 
KKLD tersebut (pengelolaan KKLD pada 
wilayah tsb) 

 



Ket. Tugas Individu 

• Makalah diketik pada kertas ukuran A4, huruf 
arial 11, spasi 2. 

• Minimal 5 halaman 

• Referensi : jurnal terkait dengan KKP/KKLD 

• Batas waktu pengumpulan : Tanggal 24 
Oktober 2012 pukul 15.00 Wita 



Aspek penilaian tugas 

Ketepatan waktu 

Ketepatan isi makalah : 

1. Hasil identifikasi KKLD (menyebutkan KKLD 
di suatu tempat) 

2. Alasan  wilayah perairan tersebut dijadikan 
KKLD (potensi yang dimiliki) 

3. Keberhasilan KKLD (pengelolaan yang 
dilakukan) 

Gaya bahasa penulisan 

 



ASPEK PENILAIAN TUGAS 
NO ASPEK YANG DINILAI NILAI SKOR 

1 2 3 

1 Ketepatan waktu 

2. Gaya Bahasa Penulisan 

Ketepatan isi makalah : 

Pendahuluan 

2 Latar belakang 

3 Rumusan masalah 

4 Tujuan 

Isi makalah 

5 Hasil identifikasi KKLD 

6 Potensi KKLD/alasan dijadikan KKLD 

7 Keberhasilan (pengelolaan  KKLD) 

8 Penutup 

9 Daftar Pustaka 


