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TINJAUAN UMUM MATA KULIAH  

KONSERVASI SUMBERDAYA PERAIRAN 

 

a. Deskripsi Singkat 

Konservasi sumberdaya perairan merupakan upaya perlindungan, 

pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya perairan, termasuk ekosistem, 

jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan 

kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 

nilai dan keanekaragaman sumberdaya. Konservasi saat ini telah menjadi 

tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas 

kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan 

sumberdaya yang ada bagi masa depan. Atas dasar tersebut, maka mata 

kuliah ini mempelajari tentang keanekaragaman hayati sumberdaya  

perairan, konservasi sumberdaya perairan, kriteria, zonasi dan 

pemanfaatan kawasan konservasi perairan, strategi konservasi 

sumberdaya perairan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. 

b. Kegunaan Mata Kuliah  

Mata kuliah konservasi sumberdaya perairan mempelajari tentang 

upaya perlindungan keanekaragaman hayati sumberdaya perairan melalui 

konservasi. Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan 

pemanfaatan sumberdaya, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk 

menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan 
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tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman 

sumberdaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mata kuliah ini 

diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menerapkan prinsip 

pengelolaan konservasi sumberdaya perairan berbasis pembangunan 

perikanan berkelanjutan. 

c. Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 

menerapkan prinsip konservasi sumberdaya perairan berbasis 

pembangunan perikanan berkelanjutan dengan baik dan benar. 

d. Susunan Bahan Ajar 

Materi kuliah konservasi sumberdaya perairan membahas 

mengenai : 

Bab I.  Keanekaragaman hayati sumberdaya  perairan 

1. Deskripsi keanekaragaman hayati perairan 

2. Kegunaan keanekaragaman hayati perairan 

3. Ancaman dan faktor penyebab kerusakan keanekaragaman 

hayati di Indonesia 

Bab II. Kawasan konservasi perairan 

1. Pengertian konservasi  

2. Pentingnya konservasi bagi kesinambungan sumberdaya 

perikanan  

3. Kondisi konservasi sumberdaya perikanan  
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4. Isu dan masalah konservasi di Indonesia 

Bab III. Kriteria, zonasi dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan 

1. Kriteria kawasan konservasi perairan 

2. Zonasi kawasan konservasi perairan 

3. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan 

Bab IV. Strategi konservasi sumberdaya perairan 

1. Strategi konservasi sumberdaya pada perairan darat  

2. Strategi konservasi sumberdaya pada perairan laut 

Bab V.Pengelolaan kawasan konservasi perairan 

1. Dukungan perundangan 

2. Perlindungan jenis ikan dan genetik ikan 

3. Pengelolaan kawasan konservasi perairan  

4. Pengembangan jejaring pengelolaan konservasi sumberdaya 

perairan 

e. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa telah membaca buku 

yang relevan dengan materi yang akan dibahas pada setiap 

pertemuan. 

2. Mengikuti setiap materi yang diajarkan dan materi yang 

dipraktekkan, sehingga dapat memahami dan mengerti materi yang 

diajarkan serta dapat mencari suatu contoh kasus yang terjadi 

berkaitan dengan materi perkuliahan untuk menambah wawasan 

pengetahuan. 
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3. Disarankan mencari tambahan materi yang relevan dengan materi 

yang akan dibahas untuk kemudian didiskusikan dalam 

perkuliahan. 

4. Mengerjakan tugas mandiri yang diberikan pada setiap akhir 

perkuliahan dan mengikuti ketentuan yang disepakati. 
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BAB II 

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 

 

1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi Singkat 

Bab ini menjelaskan mengenai kawasan konservasi perairan 

sebagai kawasan yang dilindungi untuk keberlanjutan sumberdaya 

perikanan.  

B. Relevansi 

Materi dalam bab 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. 

C. Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 

menerapkan konservasi sumberdaya perairan berbasis pembangunan 

perikanan berkelanjutan dengan baik dan benar. 

D. Kompetensi Dasar  

Setelah selesai mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat 

melakukan penilaian kesesuaian suatu wilayah perairan sebagai kawasan 

konservasi perairan berdasarkan kriteria yang telah ada. 
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2. PENYAJIAN  

Penyajian materi ini diawali dengan informasi singkat standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai, pokok bahasan dan 

strategi pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah 

kolaborasi antara metode problem based learning dan metode inquiry. 

a. URAIAN BAHAN PERKULIAHAN  

I. Definisi  

1. Definisi Konservasi 

Konservasi berasal dari kata con  atau bisa diartikan sebagai 

together atau bersama-sama; dan servare atau keep/save yang berarti 

menjaga; berdasarkan kata tersebut, maka konservasi 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 atau pemanfaatan sumberdaya 

alam secara bijaksana. 

Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, 

yaitu :  

a. konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan 

sumberdaya alam untuk sekarang.  

b. segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam 

untuk sekarang dan masa yang akan datang. 

Beberapa pengertian konservasi lainnya adalah sebagai berikut: 
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 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). 

 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). 

 Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural 

dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat 

sekarang. 

 Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi 

keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama 

(American Dictionary). 

 Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) 

yang optimal secara sosial (Randall, 1982). 

2. Definisi Kawasan Konservasi Perairan 

Kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai  

kawasan perairan  yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk 

mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara 

berkelanjutan.  
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Pengertian KKP menurut UU 31/2004 tentang Perikanan beserta 

perubahannya (UU 45/2009) dan PP 60/2007 tentang konservasi 

sumberdaya ikan, paling tidak memuat dua hal penting yang menjadi 

paradigma baru dalam pengelolaan konservasi. Pertama, Pengelolaan 

KKP diatur dengan sistem ZONASI. Ada 4 (empat) pembagian zona yang 

dapat dikembangkan di dalam KKP yakni: zona inti, zona perikanan 

berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zona perikanan 

berkelanjutan tidak pernah dikenal dan diatur dalam regulasi pengelolaan 

kawasan konservasi menurut UU 5/1990 dan PP 68/1998. Kedua, dalam 

hal kewenangan, pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini 

menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan undang-undang 

27/2007 dan PP 60/2007 serta Permen Men KP No.02/2009, Pemerintah 

daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di 

wilayahnya. Hal ini sejalan dengan mandat UU 32/2004 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan UU No.12/2008 tentang pemerintahan 

daerah terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi. 

Pengertian KKP menurut IUCN – The Conservation Union, adalah 

sebagai suatu area atau daerah di kawasan pasang surut beserta kolom 

air di atasnya dan flora dan fauna serta lingkungan budaya dan sejarah 

yang ada di dalamnya, yang diayomi oleh undang-undang untuk 

melindungi sebagian atau seluruh lingkungan yang tertutup. 
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KKP menurut UU 27/2007 adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau 

kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan 

pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. 

II. Pentingnya Konservasi bagi Kesinambungan Sumberdaya 

Perikanan 

Kawasan konservasi perairan (KKP) merupakan suatu kawasan 

yang berfungsi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang 

terdapat di dalam kawasan tersebut dari berbagai gangguan. Berbagai 

gangguan terhadap KKP yang terjadi semakin meningkat dalam beberapa 

tahun belakangan ini, baik gangguan dari alam maupun dari aktivitas 

kegiatan manusia. Salah satu langkah yang nyata dalam mengurangi 

berbagai gangguan tersebut adalah dengan melakukan penetapan KKP 

disetiap daerah. KKP ini sendiri berdasarkan tipe ekosistem terbagi atas 3 

yaitu KKP tawar, KKP payau dan KKP laut/KKL (kawasan konservasi 

laut).  

Saat ini pemerintah sedang menggiatkan pembukaan KKL disetiap 

daerah yang ada di seluruh Indonesia, dengan target yang ingin dicapai 

adalah 10 juta ha di tahun 2010 dan target tersebut terlampaui, dimana 

pada tahun 2009 KKL yang ada di seluruh Indonesia mencapai 13,5 juta 

ha. 

Menurut Mulyana, Y. (2006), beberapa alasan penting dalam 

penetapan kawasan konservasi laut adalah sebagai berikut: 
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1. Perlindungan terhadap kelangsungan ekosistem pesisir laut 

dan pulaupulau kecil dari berbagai ancaman baik dari alam 

maupun kegiatan manusia. 

2. Perlindungan terhadap biota laut yang dilindungi dari ancaman 

kepunahan. 

3. Menjaga kelestarian sumberdaya laut dari eksploitasi yang 

berlebihan. 

4. Pemanfaatan aktivitas kegiatan yang tepat/sesuai dengan 

fungsi kawasan 

Berdasarkan bukti-bukti dari penutupan wilayah laut terbatas yang 

ada, baik di daerah tropis maupun sub-tropis, KKP dan laut lindung bisa 

digunakan sebagai alat yang efektif untuk mengungkapkan kebutuhan 

konservasi sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan lautan 

secara terpadu.  Bahkan  pada tingkat global, tampaknya data statistik 

perikanan harus diinterpretasi dengan sangat hati-hati: Watson R. & Pauly 

D. (2001) mengamati bahwa laporan statistik yang salah oleh suatu 

negara dengan hasil perikanan besar, digabungkan dengan besar dan 

tingginya fluktuasi hasil tangkapan spesies seperti perikanan teri di Peru 

dapat menyebabkan kecenderungan laporan yang salah secara global. 

Kecendrungan seperti itu mempengaruhi keputusan-keputusan 

penanaman modal yang tidak bijaksana oleh perusahaan perikanan dan 

perbankan, serta menghambat efektifitas pengelolaan perikanan 

internasional secara global. 
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Di seluruh dunia, luasan daerah perairan laut dilindungi sangat 

kecil. Saat ini seluruh wilayah KKL hanya meliputi kurang dari setengah 

persen lautan di dunia, sedikit yang sangat dilindungi dan  71%  tidak ada 

pengelolaan yang aktif  (Roberts C.M. & J.P. Hawkins 2000). 

Beberapa dampak adanya KKP menurut Supyan dan Gamal (2011) 

adalah sebagai berikut : (1) Wilayah perlindungan tertutup dapat 

meningkatkan produksi anakan ikan sehingga dapat memperbaharui ikan 

di wilayah penangkapan. (2) Wilayah perlindungan tertutup 

memungkinkan pergerakan induk dan ikan muda ke dalam wilayah 

penangkapan. (3) Wilayah perlindungan tertutup menyediakan tempat 

perlindungan bagi species yang lemah. (4) Wilayah perlindungan tertutup 

dapat mencegah kerusakan habitat. (5) Wilayah perlindungan tertutup 

dapat mendukung pengembangan komunitas biologi alami yang berbeda 

dengan komunitas-komunitas yang terdapat di daerah tangkapan. (6) 

Wilayah perlindungan tertutup membantu upaya pemulihan dari gangguan 

manusia dan alam. 

Kawasan konservasi perairan yang terlindungi dengan baik, secara 

ekologis akan mengakibatkan beberapa hal berikut terkait dengan 

perikanan, yaitu:  

1. habitat yang lebih cocok dan tidak terganggu untuk pemijahan 

induk. 

2. Meningkatnya jumlah stok induk. 

3. Ukuran (body size) dari stok induk yang lebih besar dan  
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4. Larva dan recruit hasil reproduksi lebih banyak. 

Terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa melindungi 

daerah dari penangkapan ikan membuat bertambahnya jumlah, besarnya 

ukuran, dan biomasa dari jenis organisme yang dieksploitasi. Wilayah 

penyimpanan dan perlindungan laut sering dikatakan hanya berlaku untuk 

lingkungan terumbu karang. Kenyataannya, metode ini sudah berhasil 

diterapkan pada berbagai habitat di dalam lingkungan dari kondisi tropis 

maupun sub-tropis. Penyimpanan dan perlindungan laut adalah suatu alat 

yang bersifat global.  (Roberts C.M. & J. P. Hawkins 2000). Tabel 1 di 

bawah ini menunjukkan dampak terukur pada bidang perikanan di wilayah 

KKP. 

Tabel 1. Dampak terukur akibat adanya kawasan konservasi perairan laut 

(KKL) di seluruh dunia 

Nama Daerah 
Perlindungan 

dan Lokasinya 

Jangka 
Waktu 

Perlindungan 
(Tahun) 

Tipe Habitat Dampak yang Dilaporkan 

Perlindungan 
laut Leigh, New 
Zealand 

21 Iklim Subtropis 
Hangat, 
Karang 
Berbatu 

Ikan predator yang sangat umum 
terdapat di perairan ini yaitu Pagrus 
auratus jumlahnya 16 kali lebih 
banyak ditemukan di daerah 
perlindungan dibandingkan dengan 
di luar kawasan, Spiny Lobster 
Jassus edwardsii jumlahnya 1,5 kali 
lebih berlimpah dan karapasnya 
berukuran lebih panjang. Dalam 
waktu 18 tahun, densitas bintang 
laut di dalam kawasan menurun 
dari 4,9 m

2
 menjadi 1,4 m

2
, 

sementara penutupan bintang laut 
meningkat di luar kawasan dari 
14% menjadi 40% (Babcock, 1999) 



13 

 

Taman Laut 
Tacharanus, 
New Zealand 

14 Iklim 
Subtropis, 
karang 
berbatu 

Ikan predator utama yang banyak 
ditemukan di perairan yaitu Pagrus 
auratus jumlahnya 9 kali lebih 
banyak di dalam kawasan 
perlindungan dibandingkan dengan 
di luar kawasan. Spiny Lobster 
Jassus edwardsii densitasnya lebih 
berlimpah sebanyak 3,7 kali 
dengan ukuran karapas 18 mm 
lebih panjang (Babcock, 1999). 

Kepulauan 
Mayotte, 
Samudera 
Hindia 

3 Terumbu 
karang 

Jumlah total penampakkan spesies 
tidak berbeda antara di dalam 
kawasan perlindungan dengan di 
luar kawasan, meskipun demikian 
jenis karnivora besar yang umum 
ditemukan lebih beragam dan 
berlimpah di dalam kawasan 
perlindungan (Babcock, 1999). 

Looe Key, 
Florida, USA 

2 Terumbu 
karang 

Setelah adanya pelarangan pola 
perikanan tangkap dengan tombak, 
15 jenis ian target densitasnya 
meningkat; kakap densitasnya 
meningkat sebanyak 93% dan 
grunts 43,9% (Clark et al, 1989). 

Kepulauan 
Cousin, 
Seychelles 

15 Terumbu 
karang 

Kerapu, Injil dan kakap lebih 
berlimpah dan beragam di dalam 
kawasan perlindungan 
dibandingkan dengan di daerah 
penangkapan (Jennings, 1998) 

Sainte Ann, 
Seychelles 

11 Terumbu 
karang 

Meskipun pada kenyataannya ada 
beberapa keluarga yang masih 
memegang hak penangkapan dan 
perburuan masih banyak dimiliki, 
keragaman target spesies dan total 
biomassa ikan lebih tinggi di dalam 
kawasan perlindungan 
dibandingkan di daerah yang 
banyak dilakukan kegiatan 
penangkapan. Biomassa 
pemangsa tidak meningkat sejalan 
dengan hilangnya predator karena 
penangkapan (Jennings et al, 1995; 
Jennings et al, 1998). 

Perlindungan 
Hewan Liar 
Kepulauan 
Merrit, Florida, 
USA 

28 Rawa sub-
tropis 

Penangkapan Eksperimen Per Unit 
Upaya (Jumlah Yang Ditangkap 
Untuk Setiap Unit Upaya Tangkap) 
Sebesar 2,6 Kali Lebih Besar Di 
Dalam Kawasan Perlindungan 
Untuk Semua Kombinasi 
Permainan Mamancing 2,4 Kali 
Untuk Ikan Trout Laut Bertotol 
(Cynoscion Nebulosus), 6,3 Kali 
Untuk Ikan Red Drum (Sciaenops 
Ocellata), 12,8 Kali Untuk Black 
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Drum (Pogonius cromis), 5,3 kali 
ikan Snoops (Centropomus 
undecimalis), dan 2,6 kali untuk 
ikan Stripe Mullet (Mugil cephallus). 
Ikan di kawasan perlindungan 
berukuran lebih besar, 
kelimpahannya lebih besar dan 
pemancing lebih memilih untuk 
memancing di daerah perbatasan 
kawasan perlindungan (Johnson et 
al, 1999). 

Taman Nasional 
Laut Kisite, 
Kenya 

5 Terumbu 
karang 

Kakap, Injil dan Kerapu lebih 
berlimbah di dalam Taman 
Nasional dan tampaknya sampai 
tercecer ke daerah penangkapan. 
Perlindungan tidak berdampak 
pada keragaman spesies (Watson 
et al, 1996) 

    

Tabel tersebut menunjukkan dampak yang sangat jelas/terukur 

dengan adanya KKP/KKL di suatu perairan. 

Selain bagi perikanan, kawasan konservasi perairan juga 

memberikan sumbangan penting di dalam pengelolaan dan 

pengembangan wisata alam (eko-wisata), antara lain dalam hal 

perlindungan secara lebih baik terhadap habitat dan ikan (jenis tertentu) 

membuat wilayah tersebut semakin menarik sebagai tujuan ekowisata. 

Status kawasan konservasi perairan dan publikasi yang dihasilkan 

biasanya juga akan meningkatkan profil suatu wilayah sebagai tujuan 

ekowisata. Selanjutnya, melalui pengelolaan kawasan konservasi 

perairan, dampak negatif kegiatan pariwisata dapat dikendalikan. Di sisi 

lain, pariwisata sering diharapkan mampu menutup pembiayaan 

pengelolaan perikanan dan pemanfaatan lainnya.  

Nilai penting kawasan konservasi bagi kepentingan ekonomi, 

khususnya dalam pembangunan perikanan, telah dilakukan berbagai 
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penelitian di beberapa Negara, antara lain: peningkatan produksi telur di 

dalam kawasan konservasi laut hingga 10 kali lipat, Kelimpahan jumlah 

ikan di dalam kawasan konservasi laut hingga 2 sampai 9 kali lipat, 

peningkatan ukuran rata-rata ikan di dalam kawasan konservasi laut 

antara 33 – 300 %, peningkatan keanekaragaman spesies di dalam 

kawasan konservasi laut antara 30 – 50 %, dan peningkatan hasil 

tangkapan ikan di luar cagar alam antara 40 – 90 % (Sumarja, 2002). 

Secara tidak langsung, kawasan konservasi perairan dapat 

memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian setempat 

dengan cara membuat wilayah tersebut menarik sebagai tujuan 

ekowisata. Misalnya, di Wakatobi National Park, Operation Wallacea 

menawarkan kombinasi riset dan wisata bawah air, yang memberikan 

sumbangan besar bagi perekonomian masyarakat di pulau Hoga. Di Raja 

Ampat, setiap turis yang akan melakukan wisata selam diwajibkan 

membayar kepada pemerintah daerah dan pendapatan ekstra ini 

mendorong pemerintah daerah untuk membentuk jaringan Wilayah 

Perlindungan Laut yang dapat menjaga kelestarian terumbu karang di 

Raja Ampat. Banyak pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang 

berpandangan bahwa pembentukan Wilayah Perlindungan Laut sebagai 

langkah awal pengembangan ekowisata. 
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III. Kondisi Konservasi Sumberdaya Perikanan 

a. Konservasi Sumberdaya Perikanan Era Tahun 1970 

Secara formal konservasi sumber daya ikan di Indonesia diawali 

pada tahun 1960 dan 1970 yaitu ditandai dengan mulai berkiprahnya 

Indonesia di tingkat Internasional. Pada era ini, konservasi di Indonesia 

bercermin pada mainstream konservasi global saat itu, yakni melakukan 

upaya-upaya perlindungan terhadap jenis-jenis hewan dan tumbuhan 

langka termasuk jenis-jenis ikan. Namun sebelum era ini, upaya-upaya 

pengembangan konservasi kawasan juga telah dimulai sejak zaman 

penjajahan Belanda (1640-1942), walaupun fokus pengembangannya 

masih pada kawasan konservasi hutan. Kemudian setelah kemerdekaan 

di masa pemerintahan orde baru (1968-1998), berkembang pula kawasan-

kawasan konservasi, termasuk untuk wilayah perairan.  

b. Konservasi Sumberdaya Perikanan Era Tahun 1980 

Perkembangan kawasan konservasi di era tahun 1980 dimulai 

sedikit lebih maju dari pada era sebelumnya, dimana pengembangan 

konservasi di Indonesia tidak hanya pada konservasi jenis dan kawasan 

saja, tetapi mulai masuk dala isu keanekaragaman hayati. Hal ini sangat 

diperngaruhi juga oleh mainstream konservasi global dengan hadirnya 

Convention of Biological Diversity (CBD) yang memandatkan negara-

negara anggotanya untuk melestarikan keanekaragaman jayati. Namun 

sayang isu biodiversity ini masih mementingkan kepentingan perlindungan 

aspek biologi dan lingkungannya saja, sedangkan masyarakat masih 
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dianggap tidak merupakan satu kesatuan dengan lingkungan yang 

dilestarikan. 

c. Konservasi Sumber Daya Ikan Era Tahun 1990 

Pada era ini, perkembangan konservasi sumber daya ikan di 

Indonesia mulai berubah seiring perubahan mainstream konservasi global, 

yaitu masyarakat menuntut agar tidak ada pembatasan akses terhaap 

kawasan-kawasan konservasi yang ditetapkan. Pihak-pihak civil society 

mulai mengembangkan konsep-konsep pengembangan konservasi yang 

juga mulai memperhatikan akses masyarakat terhadap sumber daya alam 

baik yang berada di luar kawasan maupun di dalam kawasan konservasi. 

Pengakuan hak-hak masyarakat menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan pembangunan konservasi di Indonesia. Kemudia di tingkat 

global pun mulai banyak diperkenalkan metode pengelolaan sumber daya 

alam yang berbasis mayarakat. 

Pada era ini kawasan konservasi laut (KKL) di Indonesia mulai 

dikembangkan dengan nyata, walaupun tidak sebanyak kawasan 

konservasi hutan. Namun, sayangnya pendekatan pengelolaan KKL yang 

ada, baik itu taman nasional ataupun suaka alam yang saat itu 

dikembangkan oleh Departemen Kehutanan, masih dilakukan dengan 

pendekatan yang bias dan darat dan juga sangat sentralistik. Sehingga 

muncul berbagai gejolak yang menuntut peran Pemerintah Daerah 

semakin diperbesar. Pada era tahun 1990 ini kemudian dikeluarkan 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 
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memberikan sebagian kewenangan pengelolaan konservasi kepada 

Pemerintah Daerah. 

Kemudian di akhir era ini (1990) Departemen Kelautan dan 

Perikanan (DKP) terbentuk yang pada saat itu bernama Departemen 

Eksplorasi Laut. DKP saat itu mulai melakukan pembenahan-pembenahan 

termasuk didalamnya melakukan pengembangan konsep konservasi laut 

yang memperhitungkan semua kepentingan yang ada, mulai dari 

mengembangkan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat, 

sampai pada konsep pengelolaan kawasan konservasi oleh Pemerintah 

Daerah. Walaupun berdirinya DKP belum lama, namun DKP berupaya 

untuk menjawab semua tantangan konservasi yang ada pada masa 

tersebut. 

d. Konservasi Sumber Daya Ikan Era Tahun 2000 sampai 

sekarang 

Pada era ini, mulai terjadi perubahan paradigma pembangunan, 

sejalan dengan disyahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, yang merupakan perubahan atas Undang-undang 

No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah memperjelas 

pembagian wewenang ke Pemerintah Daerah yang didalamnya termasuk 

urusan konservasi. Kemudian DKP mulai memperlihatkan kepada 

masyarakat Indonesia bahwa pengelolaan kawasan konservasi 

merupakan hal yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun 

masyarakat, sehingga paradigma sentralistik mulai berkembang dalam 
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pengelolaan KKP. DKP juga mulai mengejar ketinggalan dari sektor 

kehutanan dalam mengembangkan KKL. 

Pada era ini, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, 

mendeklarasikan untuk menghasilkan KKL seluas 10 juta Ha pada tahun 

2010, yang saat itu dirasakan adalah janji yang sangat ambisius. Namun 

perkembangannya sangat signifikan, sehingga pada bulan Maret tahun 

2006 di Brazil, Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui 

perwakilannya kembali mempertegas komitmen Indonesia dengan 

mendeklasrasikan di depan sidang COP CBD bahwa Indonesia 

mentargetkan kawasan konservasi laut seluas minimal 10 juta Ha pada 

tahun 2010 dan 20 juta Ha pada tahun 2020. Deklarasi ini memacu DKP 

untuk lebih serius dalam menangani KKL di Indonesia. 

Pada tingkat global juga mulai menekankan bahwa pengembangan 

KKL tidak hanya mentargetkan luasnya kawasan, namun juga harus 

melakukan pengelolaan efektif, yang dapat memberikan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, DKP juga harus tetap memperhatikan keinginan 

Pemerintah Daerah untuk mengembangkan KKL Dareah (KKLD). 

Kemudian pada era ini pula, dengan disyahkannya UU No. 31/2004 yang 

saat ini menjadi UU No. 45/2009 tentang perikanan. Pada era ini juga 

disyahkan pula UU No. 27/2007 yang didalamnya mengatur pula tentang 

konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Perkembangan kawasan konservasi perairan laut di Indonesia, saat 

ini telah mencapai 13,95 Juta Hektar, luasan kawasan ini melebihi target 
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yang telah ditetapkan yakni 10 juta hektar tahun 2010. Angka tersebut 

meningkat sekitar 400 ribu Ha dibandingkan dengan luas kawasan 

konservasi pada tahun 2009 yang hanya mencapai 13,5 juta Ha (Tabel 2). 

Tabel 2. Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2010 

NO KAWASAN KONSERVASI 
JUMLAH 

KAWASAN 
LUAS (HA) 

A Inisiasi Dephut 32 4,694,947.55  

Taman Nasional Laut  7 4,043,541.30  

Taman Wisata Alam Laut 14 491,248.00  

Suaka Margasatwa Laut 5 5,678.25  

Cagar Alam Laut 6 154,480.00  

B Inisiasi DKP dan Pemda 50 9,256,413.11  

Taman Nasional Perairan 1 3,521,130.01  

Suaka Alam Perairan  3 445,630.00  

Taman Wisata Perairan  5 278,354.00  

Kawasan Konservasi Perairan 

Daerah 41 5,011,299.10  

Jumlah Total 82 13,951,360.66  

Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan (2010) 

Selain perkembangan kawasan konservasi yang melampaui target, 

pada tahun 2010 juga telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia nomor per.30/men/2010 tentang rencana 
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pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. Dimana, dalam 

peraturan tersebut dijelaskan mengenai rencana pengelolaan kawasan 

konservasi perairan, zonasi kawasan konservasi perairan dan tata cara 

penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. 

IV. Isu dan Masalah Konservasi di Indonesia 

1. Lemahnya kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan dan 

pendanaan 

Dalam pengelolaan konservasi sumberdaya ikan (KSDI) pada era 

desentralisasi saat ini, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang 

lebih besar untuk mengelola SDI di wilayahnya. Kewenangan tersebut 

meliputi hak dalam memanfaatkan, konservasi dan pengelolaan SDI, 

kewenangan pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang dan zonasi 

dan kewenangan menegakkan hukum. Namun dalam kenyataannya, 

kapasitas kelembagaan dan SDM di daerah yang ada belum memadai, 

baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Hal ini menjadi 

permasalahan di tingkat pusat, sehingga dalam upaya membangun, 

mengelola dan mengembangkan KSDI, maka kapasitas kelembagaan dan 

SDM merupakan unsur yang penting dan menjadi prioritas utama untuk 

ditingkatkan. 

Pendanaan untuk pengembangan KSDI tidak cukup didapatkan 

dari dana APBN, namun dibutuhkan upaya-upaya untuk mendapatkan 

model-model pendanaan yang berkelanjutan bagi kawasan-kawasan 

konservasi.  
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2. Wilayah Repulik Indonesia yang sangat luas dan kaya SDI 

Wilayah Republik Indonesia sangat luas dan kaya akan 

sumberdaya alam, sehingga diperlukan upaya-upaya monitoring lapangan 

dan sosialisasi ke masyarakat. Kendala yang biasanya dihadapi adalah 

luasnya wilayah, sehingga menyulitkan untuk menjangkau wilayah-wilayah 

tersebut. Untuk itu, diperlukan pengembangan teknologi informasi yang 

efektif yang selanjutnya dapat mendorong pengembangan KSDI secara 

optimal. 

3. Perubahan iklim dan pemanasan global 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan ekosistem 

perairan terutama ekosistem laut memiliki peran penting dalam menjaga 

keseimbangan panas bumi. Fungsi ekologis yang diperankan laut juga 

signifikan untuk strategi mitigasi dan adaptasi untuk perubahan iklim yang 

sedang terjadi saat ini. Demikian pula beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa laut dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam 

menyerap CO2 yang terlepas di alam. Terumbu karang yang berasosiasi 

dengan biota lainnya juga padang lamun yang ada di pesisir dapat 

menyerap karbon (CO2) yang kemudian diurai menjadi energi yang positif 

bagi alam ini. dari uraian tersebut, maka fungsi dari kawasan konservasi 

laut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan 

masyarakat di sekitarnya, tetapi juga berperan langsung dalam menjaga 

keseimbangan suhu bumi.  
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4. Peningkatan perdagangan ikan-ikan langka 

Peningkatan perdagangan ikan semakin meningkat seiring 

globalisasi. Tidak hanya ikan-ikan konsumsi, namum jenis ikan yang 

tergolong terancam punah, langka, endemik dan populasinya sedikit juga 

diperdagangkan. Ikan-ikan tersebut memiliki nilai konservasi sangat tinggi, 

bahkan cukup banyak jenis-jenis ikan yang dilarang diperdagangkan 

namun secara illegal terus diperdagangkan. Hal tersebut apabila tidak 

dikendalikan tentu akan menyebabkan musnahnya suatu jenis ikan 

tertentu yang selanjutnya akan memberikan dampak ketidakseimbangan 

ekosistem yang mengganggu pengelolaan perikanan. 

b. Rangkuman 

Konservasi sumberdaya ikan telah dipahami sebagai upaya 

perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk 

ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan 

dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Sedangkan 

kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan 

perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk 

mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara 

berkelanjutan. 

Kawasan konservasi perairan secara tidak langsung memberikan 

sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian setempat dengan cara 

membuat wilayah tersebut menarik sebagai tujuan ekowisata. Hal ini 
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dapat dilihat di Wakatobi National Park, Operation Wallacea menawarkan 

kombinasi riset dan wisata bawah air, yang memberikan sumbangan 

besar bagi perekonomian masyarakat di pulau Hoga. 

Perkembangan kawasan konservasi perairan terutama KKL di 

Indonesia, saat ini telah mencapai 13,95 Juta Hektar. Luasan kawasan ini 

melebihi target yang telah ditetapkan yakni 10 juta hektar tahun 2010. 

Angka tersebut meningkat sekitar 400 ribu Ha dibandingkan dengan luas 

kawasan konservasi pada tahun 2009 yang hanya mencapai 13,5 juta Ha.  

Selain perkembangan kawasan konservasi yang melebihi target, 

konservasi sumberdaya perikanan di Indonesia juga mengalami 

permasalahan, diantaranya adalah: lemahnya kapasitas sumberdaya 

manusia, kelembagaan dan pendanaan, wilayah Repulik Indonesia yang 

sangat luas dan kaya SDI sehingga sulit dalam sosialisasi dan monitoring, 

perubahan iklim dan pemanasan global serta adanya peningkatan 

perdagangan ikan-ikan langka. 

3.  PENUTUP 

a.  Evaluasi/Tes 

Bentuk soal : Tertulis 

Jenis soal : Essay 

Soal 

1.  Apa yang dimaksud dengan konservasi  

2.  Sebutkan empat zona yang dikembangkan dalam kawasan 

konservasi perairan 
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3.  Sebutkan dampak apabila suatu kawasan konservasi perairan 

terlindungi dengan baik 

Petunjuk Menjawab 

Untuk dapat menjawab soal-soal tersebut, maka mahasiswa 

diharuskan membaca kembali materi yang telah diberikan. 

b.  Umpan Balik 

Anda dapat menguasai materi ini dengan baik jika memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Membaca bahan atau materi yang relevan dengan materi yang 

akan dibahas. 

2. Aktif dalam tanya jawab sehubungan dengan materi yang dibahas. 

3. Mengerjakan latihan. 

c. Tindak Lanjut 

Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan 80% pertanyaan di atas, 

maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan ke bab selanjutnya, sebab 

materi kawasan konservasi perairan merupakan dasar untuk bab-bab 

selanjutnya. 

Jika di antara mahasiswa ada yang belum mencapai penguasaan 

80% dianjurkan untuk: 

1. Mempelajari kembali topik di atas dari awal. 

2. Berdiskusi dengan teman terutama hal-hal yang belum 

dikuasai. 
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3. Bertanya kepada Dosen jika ada hal-hal yang tidak jelas dalam 

penyampaian materi atau diskusi. 

Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

anda terhadap materi pada Bab II. 

Rumus : 

 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89% = baik 

70% - 79% = cukup 

 < 70% = kurang 

d.  Kunci Jawaban 

1. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap 

memperhatikan manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan 

tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan 

untuk pemanfaatan masa depan. 

2. Empat zona yang dikembangkan dalam kawasan konservasi perairan 

adalah zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan 

dan zona lainnya. 

3. Dampak dari adanya kawasan konservasi adalah: 
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(1) Wilayah perlindungan tertutup dapat meningkatkan produksi 

anakan ikan sehingga dapat memperbaharui ikan di wilayah 

penangkapan.  

(2)  Wilayah perlindungan tertutup memungkinkan pergerakan induk 

dan ikan muda ke dalam wilayah penangkapan.  

(3)  Wilayah perlindungan tertutup menyediakan tempat perlindungan 

bagi species yang lemah.  

(4)  Wilayah perlindungan tertutup dapat mencegah kerusakan habitat.  

(5)  Wilayah perlindungan tertutup dapat mendukung pengembangan 

komunitas biologi alami yang berbeda dengan komunitas-

komunitas yang terdapat di daerah tangkapan.  

(6)  Wilayah perlindungan tertutup membantu upaya pemulihan dari 

gangguan manusia dan alam. 
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f.  Senarai 

Habitat =  tempat suatu makhluk hidup tinggal dan 

berkembang biak. Pada dasarnya, habitat 

adalah lingkungan paling tidak lingkungan 

fisiknya di 

sekeliling populasi suatu spesies yang 

memengaruhi dan dimanfaatkan oleh 

spesies tersebut. Menurut Clements dan 

Shelford (1939), habitat adalah lingkungan 

fisik yang ada di sekitar suatu spesies, atau 

populasi spesies, atau kelompok spesies, 

atau komunitas. 

Rekruit = Penambahan suplai baru ke dalam stok lama 

yang sudah ada dan sedang dieksploitasi 

Zonasi =  Penentuan batas-batas keruangan 
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