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PENDAHULUAN 

 
Perairan laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, 
memiliki indeks keanekaragaman hayati (biodiversity index) yang tinggi. Walaupun 
Indonesia hanya mewakili 1,3% luas daratan dunia, tetapi memiliki 25 spesies ikan 
dunia, 17% spesies burung, 16% reptil dan amphibi, 12% mamalia, 10% tumbuhan dan 
sejumlah invertebrata, fungi, dan mikroorganisme (Departemen Kelautan dan 
Perikanan, 2003).  
 
Untuk menghindari terjadinya kepunahan flora-fauna dan mikroorganisme sesuai 
dengan Convention on Conservation of Biodiversity (“save it, study it, and use it’) 
mengamanatkan selamatkanlah suatu spesies atau ekosistem sebelum hilang (rusak), 
kemudian kaji kegunaannya bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia secara 
berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan ketersediaan 
sumberdaya alam secara berkelanjutan. Upaya konservasi akan mengarahkan agar 
dapat tercukupi kebutuhan jangka pendek dengan cara mempertahankan keberadaan 
sumberdaya untuk jangka panjang. Upaya konservasi akan dapat dicapai melalui 
perlindungan alam (protected area) yakni pengelolaan biosfir sedemikian rupa agar 
menghasilkan manfaat sebesar-besarnya pada generasi sekarang tanpa menghilangkan 
kebutuhan generasi yang akan datang. 
 
Pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia saat ini cenderung bersifat 
sentralistik. Mekanisme dan seluruh tahapan proses penetapan kawasan konservasi 
serta perencanaan sumberdaya manusia dan sistem pendanaan bersifat top-down yang 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat yakni Departemen Kehutanan. Peran pemerintah 
daerah sangat terbatas dan masyarakat lokal kurang dilibatkan. Beberapa permasalahan 
dan pelanggaran yang terjadi di lapangan belum ditangani dengan baik oleh pengelola 
kawasan konservasi dan kurang mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah. 
 
Kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan 
konservasi laut yang ada saat ini belum menunjukkan visi dan misi yang menunjang 
pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bahkan terkesan bahwa kebijaksanaan di 
bidang konservasi sering kali tidak berdaya dan terkalahkan manakala dihadapkan pada 
persoalan penambangan/eksploitasi yang menjanjikan keuntungan ekonomi yang secara 
langsung dapat diukur dengan nilai rupiah. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa 
dukungan kebijakan pemerintah pusat belum menempatkan kondisi yang setara antara 
kepentingan konservasi dengan kepentingan ekonomi. 
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Ancaman dan permasalahan kerusakan sumberdaya hayati laut yang terjadi di berbagai 
wilayah tentunya akan berdampak serius dan menyebabkan degradasi sumberdaya, 
apabila tidak ditangani dengan baik serta tidak dirumuskan dalam sebuah kebijakan 
pengelolaan yang mampu mendukung keberlanjutan pembangunan perikanan dan 
kelautan. Untuk menjawab tantangan ke depan tentunya memerlukan pemikiran untuk 
memberikan peluang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal 
agar lebih banyak berkiprah dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi laut yang  
berkelanjutan. Melihat beberapa konsep dan realita di atas, maka sudah selayaknya 
paradigma pengelolaan taman nasional laut mempertimbangkan asas desentralisasi. 
 
 
 

POKOK PIKIRAN 
 
 
Kawasan Taman Nasional Laut di Indonesia 
 
Kawasan dilindungi (protected area) adalah suatu areal baik darat dan atau laut yang 
secara khusus diperuntukan bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman 
hayati dan budaya yang terkait dengan sumberdaya alam tersebut, dan dikelola melalui 
upaya-upaya yang legal atau upaya-upaya efektif lainnya IUCN (1994). Definisi Kawasan 
Konservasi di Indonesia tertuang di dalam UU. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya adalah mengadopsi dari World Conservation 
Strategy, yakni konservasi didefinisikan sebagai manajemen biosphere secara 
berkelanjutan untuk memperoleh manfaat bagi generasi sekarang dan generasi 
yang akan datang. 
 
Marine protected area (MPA) didefinisikan pada World Wilderness Congress ke 4 dan 
diadopsi oleh IUCN dalam General Assembly pada tahun 1988, adalah daerah intertidal 
atau subtidal beserta flora dan fauna, sejarah dan corak budaya dilindungi sebagai suaka 
dengan melindungi sebagian atau seluruhnya melalui peraturan perundangan (Gubbay, 
1995). National Research Council (1999) juga mendefinisikan marine protected area 
sebagai suatu daerah di laut yang ditetapkan untuk melestarikan sumberdaya laut. Di 
daerah tersebut ditetapkan zona-zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dan tidak 
dapat dilakukan, misalnya pelarangan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi, 
perlindungan ikan, biota laut lain, dan ekologinya untuk menjamin perlindungan yang 
lebih baik. 
 
Kawasan konservasi di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil memiliki peran/fungsi 
utama (Agardy, 1997; Barr et al., 1997 yang diacu dalam Bengen, 2002) sebagai berikut : 
(1) Melindungi keanekaragaman hayati serta struktur, fungsi dan integritas ekosistem, 
(2) Meningkatkan hasil perikanan, (3) Menyediakan tempat rekreasi dan pariwisata, (4) 
Memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem, dan (5) Memberikan 
manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir. 
 
Pada prinsipnya menurut Budiharsono, et al. (2003), Marine Protected Area berperan 
memenuhi tujuan dari World Conservation Strategy, yaitu memadukan aktivitas 
konservasi dengan non-konservasi secara simultan, sehingga dapat meningkatkan 
manfaat dari pengguna atau stakeholders. Aktivitas konservasi bertujuan untuk : (1) 



memelihara proses-proses ekologis dan melindungi sistem penyangga kehidupan, (2) 
pengawetan keanekaragaman jenis beserta ekosistemnya, dan (3) pemanfaatan secara 
lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Aktifitas non-konservasi digunakan 
sebagai obyek penelitian, sarana pendidikan tentang flora-fauna dan ekosistemnya, 
sarana dan prasarana wisata alam. Tujuan utama dari pengembangan MPA adalah 
melakukan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hayati laut secara berkelanjutan, 
terutama yang terkait dengan keberlanjutan sumberdaya perikanan dan mengurangi 
dampak perubahan iklim global. 
 
Indonesia telah menetapkan sembilan taman nasional laut dengan total luas 41.129 km2  
yang mewakili sekitar 11,5% dari total kawasan lindung nasional cakupan (Alder, 1994 
yang diacu dalam Clifton, J. 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Taman Nasional Laut di Indonesia 
 

 
Otonomi Daerah dalam Hubungannya dengan Pengelolaan Taman Nasional Laut 
 
Perkembangan sistem pemerintahan dewasa ini dengan mengedepankan pendekatan 
desentralistik dalam sistem pemerintahan modern, telah menempatkan eksistensi 
legitimasi pemerintah daerah dan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan 
konservasi laut semakin jelas. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan lingkungan 
bagi kehidupan yang sehat dan keterkaitan pengelolaan kawasan konservasi laut yang 
memiliki nilai penting untuk menunjang pembangunan perikanan. Untuk membuktikan 
nilai penting dan peran kawasan konservasi laut bagi kepentingan ekonomi, khususnya 
dalam pembangunan perikanan, telah dilakukan berbagai penelitian di beberapa negara 
(Pisco, 2002). 
 
Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-undang No.22 Tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 Tentang Pertimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam UU No. 22 tahun 1999, terdapat aturan mengenai 
kewenganan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut dalam batasan 12 mil yang 
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Pemerintah 



kota/kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut seperti tercantum dalam 
pasal 3 dan pasal 10 ayat 2 dan 3. Sedangkan UU No. 25 Tahun 1999 mengandung 
aturan tentang pembagian alokasi ependapatan antara pemerintah pusat dan daerah 
yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir dan laut 
(Pasal 6 ayat 5). Aturan penjelasannya menunjukkan ketidak adilan karena kabupaten 
atau kota akan menerima bagian yang sama dari 80% milik daerah tanpa ada ketentuan 
apakah daerah tersebut mengelola laut atau tidak. Hal ini perlu segera diperbaiki. Agar 
sumberdaya perikanan dan kelautan dapat dikelola dengan baik maka diperlukan biaya, 
sehngga wajar bila daerah yang mengelola laut menerima bagian yang lebih besar dari 
daerah yang tidak punya laut. Lahirnya kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya 
pergeseran paradigma pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yakni dari rezim 
sentralistik ke desentralistik (Kusumastanto, 2003). 
 
 
 

ANALISIS KRITIS 
 
 

Secara umum ada dua sumber permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan 
pengembangan konservasi laut di Indonesia, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara 
internal sumber permasalahanya adalah berbagai kekurangan, seperti sarana 
pengelolaan, dana, dukungan politis dan peraturan dalam penerapan regulasi. 
Sedangkan faktor eksternal, pengelolaan menghadapi berbagai kendala dari faktor 
sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menyebabkan kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi. Dalam hal ini akan dianalisis 
arahan kebijakan guna mencari best solution terhadap isu utama pengelolaan tersebut. 
Adapun isu utama yang ingin di analisis antara lain : 

1. Mekanisme rezim pemanfaatan 
2. Pemahaman masyarakat terhadap ekosistem 
3. Kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) 

 
Ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan 
penguasaan sumberdaya pesisir. Biasanya sumberdaya pesisir dianggap tanpa pemilik 
(open access), tetapi berdasarkan UUD 45 pasal 33 menyatakan bahwa semua 
sumberdaya termasuk sumberdaya perairan Indonesia adalah milik pemerintah, 
sehingga pemerintah memberikan izin pemanfaatan kepada pihak investor yang 
memenuhi persyaratan. Investor tersebut mengeksploitasi sumberdaya wilayah pesisir 
ini untuk memenuhi kepentingannya atau mendapatkan keuntungan jangka pendek. Jika 
tidak maka pihak lain yang menganggap sumberdaya tersebut open access akan 
mengeksploitasinya. Untuk itu pemerintah perlu mengatur mekanisme pemanfaatan 
sumberdaya pesisir di wilayah yang menjadi milik pemerintah (state property), tetapi 
juga mengakui hak-hak ulayat (common poperty) atau memberikan konsesi pengelolaan 
kepada masyarakat adat yang melestarikan sumberdaya pesisir dan mereka berhak 
untuk mendapatkan incremental benefit dari upaya mereka melestarikannya. 
 
Di Indonesia upaya konservasi sering dianggap kurang mendukung dan terpisah dari 
kegiatan pembangunan ekonomi. Kegagalan konservasi tersebut umumnya karena tidak 
dapat menambah pendapatan masyarakat, tidak dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi suatu negara dan tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya 
konservasi bukan sesuatu yang menarik dan kurang memberikan keuntungan sehingga 



sulit mendapat dukungan politis dari masyarakat. Dahuri (2003) mengemukakan bahwa 
tingginya laju pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan secara 
menyeluruh tanpa memperhatikan aspek kelestarian, sangat mengancam keberadaan 
sumber daya tersebut. Hai ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya ekosistem alam yang dapat menjaga keseimbangan siklus hidup, sekaligus 
menjaga sumber kehidupan bagi umat manusia.  Pemahaman terhadap ekosistem alam 
harus dilakukan secara komprehensif, sehingga pemanfaatan dapat dilakukan searif 
mungkin, dengan mempertimbangkan aspek kelestariannya. Pemahaman tersebut 
penting untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, sehingga 
keberadaan suatu sumberdaya alam pesisir dan laut tidak hanya bermanfaat bagi 
generasi sekarang, tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. 
Pemahaman yang penting mengenai ekosistem  terutama berkaitan dengan aspek daya 
dukung lingkungan. Jika daya dukung lingkungan terlewati, maka keberadaan suatu 
sumber daya alam akan terancam kelestariannya, sehingga akan berpengaruh pada 
upaya pemanfaatannya di masa mendatang. 

Kebijakan otonomi daerah termasuk untuk kawasan taman nasional laut merupakan 
sebuah pilihan politik yang diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian 
sumberdaya kelautan dan perikanan. Otonomi daerah di wilayah laut juga akan memiliki 
makna pembebasan dan pemberdayaan bagi masyarakat (serta daerah) untuk ikut serta 
dalam perlindungan lingkungan alam di laut. Oleh karena itu menurut Kusumastanto 
(2003), Political will pemerintah adalah (i) bagaimana memfasilitasi proses peningkatan 
kapasitas masyarakat dalam mengelola da memanfaatkan sumberdaya kelautan dan 
perikanan secara kolektif dan berkelanjutan, (ii) bagaimana melindungi masyarakat dan 
sumberdaya sektor kelautan dan perikanan dari penetrasi kekuatan rent seeker yang 
semakin mudah menemukan jalannya kedaerah-daerah dengan perangkat institusional 
yang sudah mereka kuasai dengan paradigma otonomi daerah ala orde baru. 

Menurut Kusumastanto (2003), untuk mendukung  konsepsi epistimologi pembangunan 
yang mendukung otonomi daerah di wilayah laut, diperlukan beberapa prasyarat yakni : 
Pertama, kebebasan poitik (political of freedom) yang bermakna bagi masyarakat pesisir 
yang implementasinya berlandaskan pada prakarsa mereka sendiri. Kedua, penyediaan 
fasilitas-fasilitas ekonomi (economic fasilities) yan menunjang pengembangan sektor 
kelautan guna menunjang proses ekonomi yang berkeadilan. Ketiga, terbukanya 
peluang sosial (social opportunity) yan mendukung ekonomi daerah di wilayah laut. 
Keempat, perluasan partisipasi (expansion of partisipation) masyarakat pesisir dalam 
pengambilan keputusan mengenai kebijkaan ekonomi-politik yang berkaitan dengan 
kebijakan pembangunan sektor kelautan di daerah. 

 
 

KESIMPULAN 
 

 
Akhirnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berupa kesejahteraan 
masyarakat, maka berbagai kebijakan perlu diarahkan secara tepat. Dalam hal 
pengelolaan kawasan taman nasional laut, pemerintah sebagai Policy maker (pembuat 
kebijakan) hendaknya mampu secara cermat menganalis setiap permasalahan dan 
menguraikannya dengan langkah-langkah kongkrit berupa best solution (untuk 
masyarakat). 



Adapun kebijakan pemerintah terkait pengelolaan taman nasional laut sebagai kawasan 
konservasi yang memberikan manfaat lebih antara lain ; pengaturan mekanisme 
pemanfaatan sumberdaya pesisir (property right) dengan adil (fairnes), efektif dan 
efisien. Selanjutnya pemerintah juga perlu menata sistem ekonomi dengan 
mempertimbangkan aspek ekologi, serta pengembangan wawasan dan kapasitas 
masyarakat melalui kebijakan penilaian ekosistem yang lebih komprehensif. Kebijakan 
otonomi daerah termasuk untuk kawasan taman nasional laut merupakan sebuah 
pilihan politik yang diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian 
sumberdaya kelautan dan perikanan. 
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