
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI BAWAH LAUT 

 

2.1 Lingkungan Berkelanjutan 

2.1.1 Pengertian Lingkungan Berkelanjutan dan Dasar Hukumnya 

 

Pengertian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya 

disebut UUPPLH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkungan 

hidup selain diatur berdasarkan ketentuan UUPPLH, dikemukakan pula oleh para ahli. Menurut 

Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi/keadaan dan pengaruh 

yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk 

kehidupan manusia.
1
 Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro bahwa lingkungan 

hidup adalah seluruh benda dan daya serta keadaan termasuk yang ada di dalamnya yaitu 

manusia dan segala tingkah perbuatannya yang berada dalam ruang dimana manusia memang 

berada dan mempengaruhi suatu kelangsungan hidup serta pada kesejahteraan manusia dan jasad 

hidup yang lainnya.
2
  

Berdasarkan pengertian dari lingkungan hidup baik berdasrkan undang-undang dan 

pendapat para ahli sebagaimana yang telah disebutkan di atas, semua makhluk yang ada di dunia 
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sangat tergantung dengan lingkungan hidup dimana mereka tinggal. Lingkungan hidup termasuk 

di dalamnya, adanya benda, daya, dan perbuatan manusia yang mempengaruhi keadaan yang 

hidup termasuk kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam berbuat, manusia sebaiknya  

mengusahakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terwujud lingkungan hidup yang 

baik dan sehat.  

Berdasarkan Penjelasan atas UUPPLH bagian Umum angka 1 menyatakan bahwa 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap 

warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku 

kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Hak asasi 

manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  

Agar setiap manusia mendapatkan haknya baik di masa sekarang dan yang akan datang 

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (lingkungan hidup yang 

berkelanjutan) maka penting adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab negara; kelestarian dan berkelanjutan; keserasian 

dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman 

hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintah yang baik; dan 



otonomi daerah. Secara detail berkaitan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup Penjelasan Pasal 2 UUPPLH menentukan sebagai berikut: 

a. Asas tanggung jawab negara, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 

rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; negara menjamin hak 

warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Negara mencegah 

dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. Asas kelestarian dan berkelanjutan, adalah  bahwa setiap orang memikul kewajiban 

dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu 

generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 

memperbaiki kualitas lingkungan hidup; 

c. Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup 

harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya 

dan perlindungan serta pelestarian ekosistem; 

d. Asas keterpaduan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai 

komponen terkait; 

e. Asas manfaat, adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan 

lingkungannya; 



f. Asas kehati-hatian, adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau 

kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan 

merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari 

ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

g. Asas keadilan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas 

daerah, lintas generasi, maupun lintas gender; 

h. Asas ekoregion, adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya 

masyarakat setempat, dan kearifan lokal; 

i. Asas keanekaragaman hayati, adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, 

dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati 

dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya 

secara keseluruhan membentuk ekosistem; 

j. Asas pencemar membayar, adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau 

kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib 

menanggung biaya pemulihan lingkungan; 

k. Asas partisipatif, adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung; 



l. Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 

masyarakat; 

m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, 

dan keadilan; dan  

n. Asas otonomi daerah, adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berkaitan dengan asas kelestarian dan berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b UUPPLH, I Nyoman 

Nurjaya mengemukakan bahwa prinsip Keadilan, Demokrasi, dan Keberlanjutan dalam 

pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup prinsip-prinsip dalam negara hukum yang 

merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip Berkelanjutan berdimensi pengelolaan yang 

berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam; menjaga kelestarian untuk keseimbangan 

ekologi bagi kehidupan makhluk hidup; karena lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung 

dan daya tamping dalam memenuhi kehidupan manusia.
3
 

2.1.2 Unsur-Unsur Lingkungan Berkelanjutan 

 

Dari ketentuan Pasal 1 yang terdapat dalam UUPPLH sebagaimana yang telah disebutkan 

tersebut, terdapat unsur-unsur mengenai lingkungan hidup yang terdiri dari: 
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 Benda, merupakan sesuatu yang berwujud dapat berupa hasil buatan manusia, seperti 

bangunan, alat transportasi dan lain sebagainya; maupun hasil ciptaan alam, seperti tanah, 

bebatuan dan lain sebagainya; 

 Daya (energi), yang memberi kemampuan dan sebagai pendukung segala bentuk 

kehidupan, seperti cahaya matahari, angin, panas bumi dan lain sebagainya; 

 Keadaan (kondisi/situasi), segala sesuatu yang tidak berwujud yang mempengaruhi 

kelangsungan segala bentuk kehidupan, misalnya: kepadatan penduduk, kemiskinan, 

kesuburan, kekeringan; 

 Makhluk hidup (selain manusia), organisme hidup selain manusia, baik itu hewan (fauna) 

dan tumbuhan (flora); 

 Manusia dan perilakunya, manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti aspek 

ekonomi, sosial dan budaya; 

 Ruang, tempat dimana semua unsur diatas berada sebagai suatu kesatuan yang saling 

mempengaruhi.
4
 

 

Keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas, tidaklah merupakan unsur-unsur yang terlepas 

satu sama lain. Unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan 

teratur yang merupakan suatu sistem hubungan timbal balik (interaksi) yang saling 

mempengaruhi.
5
 

Sehubungan dengan pentingnya lingkungan hidup dan unsur-unsur yang terlibat di 

dalamnya bagi kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi, maka diperlukan suatu 

perlindungan dan pengelolaan bagi lingkungan hidup yaitu dengan adanya pelaksanaan 
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konservasi dengan lingkungan yang terkait baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dengan 

konsep lingkungan berkelanjutan yang menjamin setiap manusia agar mendapatkan haknya baik 

di masa sekarang dan yang akan datang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 

Dalam era maraknya pembangunan dewasa ini, perlindungan hukum in casu konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnyaseyogianya di intensifkan, mengingat bahwa 

kegiatan pembangunan dapat menimbulkan resiko berupa kerusakan pada kemampuan dan 

fungsi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Resiko kerusakan tersebut menurut 

Soemartono dapat berupa rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan yang vital bagi 

manusia, baik sistem biofisik maupun sosial. Oleh karena itu kegiatan pembangunan, baik 

secara makro maupun mikro seyogianya bernuansa dan berwawasan perlindungan lingkungan 

berupa konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya.
6
 

 

2.1.3 Konservasi Lingkungan Berkelanjutan 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UUPPLH, konservasi sumber daya alam untuk 

menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistemnya (UUKH) juga menyebutkan konservasi sumber daya alam hayati adalah 

pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 
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menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 

keanekaragaman dan nilainya.  

Asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tentunya identik dengan asas 

pelestarian kemampuan lingkungan. Dalam hubungan hal tersebut Koesnadi Hardjasoemantri 

mengemukakan bahwa asas pelestarian kemampuan lingkungan yang sesuai dan seimbang harus 

dikaitkan dan diartikan dengan melestarikan kemampuan lingkungan.
7
 Konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: 

a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan 

bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem 

penyangga kehidupan); 

b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya 

sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam 

hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); 

c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin 

kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).
8
   

 

Dalam strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan 

melalui beberapa pendekatan seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; kawasan suaka alam; 
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pengawetan jenis tumbuhan satwa; kawasan pelestarian alam; dan pemanfaatan jenis tumbuhan 

satwa liar.
9
 

Adapun tujuan dari pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

yang termuat dalam Pasal 3 UUKH, yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian 

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selain tujuan 

konservasi yang termuat dalam Pasal 3 UUKH tersebut, adapun tujuan dari konservasi 

mengandung: 

a) Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi 

komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi dan tata 

guna air. 

b) Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah 

membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam. 

c) Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus memanfaatkan 

sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak dan lain-lainnya yang sebetulnya 

berisi bahan organik yang dapat diolah menjadi bahan makanan. 

d) Penggunaan kembali (recycling) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah tangga, 

instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya. Penanganan sampah secara modern masih 

ditunggu-tunggu. 

e) Mencarikan pengganti sumber daya alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis 

atau habis sama sekali. Tenaga nuklir, menggantikan minyak bumi. 
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f) Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Cara terbaik dalam pemilihan sumber daya 

alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, misalnya pembuatan waduk yang 

serbaguna di Jatiluhur, Karangkates, Wonogiri, Sigura-gura. 

g) Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya diperpadukan berbagai 

kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau yang satu merugikan yang lain. 

Misalnya, pemanfaatan mata air untuk suatu kota tidak harus mengorbankan kepentingan 

pengairan untuk persawahan.
10

 

 

Berbicara mengenai tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara 

nasional, tentunya harus dihubungkan dengan tujuan pengelolaan lingkungan seperti di atur 

dalam UUPPLH. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 3 UUPPLH sebagai 

berikut: 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 

a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup; 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian 

dari hak asasi manusia; 

h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
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i.  Mengantisipasi isu lingkungan global.
11

 

 

Kegiatan perlindungan lingkungan berupa konservasi sumber daya hayati dan 

ekosistemnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional secara makro yang harus pula 

turut diwujudkan dan disukseskan. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

sebagai salah satu sisi dari pembangunan nasional di bidang pelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup mengemban tugas dalam rangka tetap menjaga terpeliharanya kelestarian 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya guna kepentingan kesinambungan pembangunan dan 

kepentingan generasi yang akan datang.
12

 Dengan kata lain, konservasi lahir akibat adanya 

semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam dalam memenuhi berbagai keperluan 

pembangunan yang bersumber dari sumber daya alam hayati. Maka sangat penting berlaku 

secara bijak dalam mengelola sumber-sumber alam tersebut untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 

2.1.4 Strategi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan 

 

Dalam ketentuan Pasal 1angka 3 UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya 

sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 

strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari 

konsep pembangunan berlanjut ini, yaitu : 
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 Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di 

topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara 

berlanjut, 

 Kedua, sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana 

penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti 

berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara 

berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya 

manusia. 

 Ketiga, kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik 

kualitas lingkungan, semakin posistif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain 

tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya 

tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, 

supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup. 

 Keempat, pembangunan berkelanjutan mengadaikan solidaritas transgenerasi, dimana 

pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya.
13

 

Pada tahun 1983, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai andil yang sangat besar 

dalam merumuskan wawasan lingkungan dalam pembangunan di semua faktor dan membentuk 

WCED (World Commission on Environment and Development). Pendekatan yang dilakukan 

WCED terhadap lingkungan dan pembangunan dari 6 (enam) aspek yaitu: keterkaitan, 

berkelanjutan, pemerataan, sekuriti dan resiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi serta 
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kerjasama internasional. Laporan WCED yang dibuat oleh Komisi Brundtland (Brundtland 

Commission) di tahun 1987 yaitu “Hari Depan Kita Bersama” (Our Common Future) telah 

mencuatkan gagasan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Tugas komisi 

tersebut telah ditentukan yaitu mendefinisikan hubungan anatara pembangunan dan lingkungan. 

Dalam laporan tersebut pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri (development that meet the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs). Di dalamnya 

terkandung 2 (dua) gagasan penting: 

1. Gagasan “kebutuhan”, khususnya kebutuhan esensiil kaum miskin sedunia, yang harus 

diberi prioritas utama. 

2. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial 

terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.
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2.2 Keanekaragaman Hayati Bawah Laut 

2.2.1 Pengertian Keanekaragaman Hayati Bawah Laut dan Dasar Hukumnya 

 

Pengertian keanekaragaman hayati berdasarkan Pasal 2 mengenai Pengertian dalam 

Terjemahan Resmi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, 

ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, 

daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan 

bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman did alam spesies, antara spesies 
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dan ekosistem. Keanekaragaman hayati selalu berkaitan dengan sumber daya hayati yang ada di 

dalamnya, sumber daya hayati tersebut mencakup sumber daya genetik, organisme atau 

bagiannya populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat atau nilai 

yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan. Maka, keanekaragaman hayati bawah laut 

berkaitan pula dengan sumber daya kelautan yang berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik 

yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan 

komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 

2.2.2  Jenis-jenis Keanekaragaman Hayati Bawah Laut 

 

Dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan yang mempunyai potensi sumber daya alam 

yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Di laut tropika pada umumnya dicirikan dengan 

keragaman sumber daya yang tinggi dilihat dari segi jumlahnya. Jenis sumber daya laut tersebut 

terbagi menjadi dua jenis yaitu, sumber daya dapat pulih dan sumber daya yang tidak dapat 

pulih. Berikut merupakan beberapa jenis sumber daya laut, yaitu: 

1. Ikan  

Secara geografis Indonesia merupakan negara kelautan yang terdiri dari ribuan 

pulau, laut Indonesia juga sejak dulu sudah terkenal dengan kaya akan ikan. Indonesia 

menjadi salah satu negara tropis yang menjadi salah satu negara yang menjadi daerah 

penting bagi kegiatan ekspor ikan dunia. Jenis ikan di Indonesia pada laut dalam (100-

350 m) ditemukan dalam laut lepas Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan peluang industri 

perikanan baik dalam skala kecil (perairan nusantara) maupun skala besar (ZEEI dan 

samudera) dapat dikelompokkan sebagai berikut: 



a) Ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut dapat 

ditangkap di perairan nusantara dan samudera terutama di perairan Laut Banda, Laut 

Seram sampai Teluk Tomini, Laut Arafura dan Samudera Hindia yang memiliki 

peluang pengembangan secara lestari sekitar 321.766 ton per tahun. 

b) Ikan pelagis kecil seperti ikan layang, selar, tembang, lemuru, dan kembung dapat 

ditangkap di perairan nusantara antara lain di perairan Laut Cina Selatan, Selat 

Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut 

Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia. Peluang 

pengembangan perikanan ikan pelagis kecil secara lestari masih sekitar 1.715 ribu 

ton. 

c) Ikan karang konsumsi seperti kerapu, kakap, lancam, beronang dan ekor kuning 

berpeluang dikembangkan di sekitar perairan Selat Makasar dan Laut Flores, Laut 

Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini dengan potensi lestari sekitar 31.355 

ton. 

d) Kelompok lobster seperti udang karang dan barong berpeluang dikembangkan di 

perairan Laut Cina Selatan, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini, 

dengan potensi sekitar 2.400 ton per tahun. 

2. Terumbu karang 

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan 

sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Hewan karang memiliki bentuk yang 

aneh, menyerupai batu dan mempunyai warna dan bentuk beraneka rupa. Hewan ini 

disebut polip, merupakan hewan pembentuk utama terumbu karang yang menghasilkan 

zat kapur. Polip-polip ini selama ribuan tahun membentuk terumbu karang. 



Zooxanthellae adalah suatu jenis alga yang bersimbiosis dalam jaringan karang. 

Zooxanthellae ini melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk 

kehidupan hewan karang. Pusat keanekaragaman hayati laut dunia, terutama terumbu 

karang terletak di kawasan segitiga karang. Kawasan ini meliputi Indonesia, Philipina, 

Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea dan Kepulauan Salomon. Jika ditarik garis 

batas yang melingkupi wilayah terumbu karang di ke-6 negara tersebut maka akan 

menyerupai segitiga. Itu sebabnya wilayah tersebut disebut sebagai segitiga karang dunia 

(coral triangle). Total luas terumbu karang di coral triangle sekitar 75.000 km². Manfaat 

terumbu karang bagi manusia selain aset wisata bahari adalah sebagai benteng alami 

pantai dari gempuran ombak dan sumber makanan dan obat-obatan, Sekitar 120 juta 

orang hidupnya sangat bergantung pada terumbu karang di coral triangle. 

3. Rumput laut 

Rumput laut adalah salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir 

dan laut. Sumber daya ini biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan 

keberadaan ekosistem terumbu karang. Rumput laut alam biasanya dapat hidup di atas 

substrat pasir dan karang mati. Beberapa daerah pantai di bagian selatan Jawa dan pantai 

barat Sumatera, rumput laut banyak ditemui hidup di atas karang-karang terjal yang 

melindungi pantai dari deburan ombak. Di pantai selatan Jawa Barat dan Banten 

misalnya, rumput laut dapat ditemui di sekitar pantai Santolo dan Sayang Heulang di 

Kabupaten Garut atau di daerah Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang. Sementara di 

daerah pantai barat Sumatera, rumput laut dapat ditemui di pesisir barat Provinsi 

Lampung sampai pesisir Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. 

2.2.3 Konservasi Kenekaragaman Hayati Bawah Laut 

 



Konservasi laut merupakan sebuah upaya dari Pemerintah sebagai bentuk pelindungan 

lingkungan laut yang berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

selain pengendalian pencemaran laut; penanggulangan bencana kelautan; dan pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana. Pemerintah menetapkan kebijakan 

konservasi laut sebagai bagian yang integral dengan pelindungan lingkungan laut. 

Secara umum konservasi mengandung pengertian suatu usaha yang dilakukan secara 

terencana dengan tujuan untuk menjaga kontinunitas (keberlanjutan) satu sumber daya (bisa 

berupa hewan atau tumbuhan, atau juga sumber daya tak berdaur ulang) terhadap ancaman 

kepunahan. Tujuannya agar sumber daya tersebut bisa dipergunakan atau dinikmati oleh generasi 

saat ini dan generasi yang akan datang. Selain tujuan konservasi adapun beberapa manfaat 

kawasan konservasi laut, yaitu terjaminnya kelangsungan hidup jangka panjang ekosistem laut di 

daerah kawasan, terselamatkannya lokasi-lokasi bersejarah dan berbudaya, serta nilai-nilai 

estetika di wilayah laut dan estuaria, untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Bentuk 

konservasi laut di Indonesia sendiri dikelompokkan menjadi 7 bagian yaitu Taman Nasional 

Laut, Taman Wisata Alam Laut, Cagar Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Kawasan 

Konservasi Laut Daerah, Daerah Perlindungan Laut, Hak Ulayat dan Petuanan Laut.  

Keberhasilan pelaksanaan konservasi sumber daya hayati laut ditentukan oleh lebih dari 

satu faktor diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk konservasi 

sumber daya hayati laut maka pada tahapan perencanaan termasuk penelitian-penelitian dasar 

genetika, habitat, sosial budaya masyarakat, penentuan spesies atau organisme konservasi 

berdasarkan criteria kekhasan, keterancaman, dan kegunaan/manfaat. Dari segi pengelolaan 

termasuk di dalamnya, sumber daya manusia yang tersedia, sumber dana, perangkat hukum. 



Semua faktor-faktor tersebut akan sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan 

pelaksanaan kawasan konservasi pada umunya. 

2.2.4  Strategi Pengelolaan Sumber Keanekaragaman Hayati Bawah Laut 

 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah. 

Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya 

berupa kewenangan yang bersifat universal. Kewenangan tersebut adalah: 

1) Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan; 

2) Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 mil laut; 

3) Penilaian Amdal bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas 

dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang bersifat lintas batas provinsi dan 

negara; 

4) Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan pedoman tentang pencemaran lingkungan; 

5) Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.
15

 

Dari uraian di atas, pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat berdampak pula dengan pengelolaan sumber daya hayati bawah laut. 

Strategi pengelolaan sumber daya hayati bawah laut berupa suatu perencanaan kawasan 

konservasi haruslah dilakukan secara cermat dan melibatkan setiap stakeholder yang 

berkepentingan dengan sumber daya yang akan dikonservasi dan perencanaan harus dilakukan 

secara terintegrasi, bukan hanya kewajiban dari pihak Pemerintah saja. Ketentuan pengelolaan 

sumber daya hayati bawah laut juga diatur di dalam Bab VIII Pengelolaan Ruang Laut dan 
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Pelindungan Lingkungan Laut UU Kelautan. Dalam Pasal 42 UU Kelautan tersebut mengatur 

mengenai tujuan pengelolaan ruang laut yaitu untuk melindungi sumber daya dan lingkungan 

dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; memanfaatkan potensi 

sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; dan 

mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. 

Pengelolaan sumber daya hayati bawah laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, 

dan pengendalian. Untuk menentukan pilihan pengelolaan termasuk konservasi maka pada 

tingkat awal perlu melakukan suatu perencanaan yang baik yang mencakup pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat ekonomis, lingkungan/biologi, dan sosial budaya. Hal tesebut perlu 

didukung oleh data yang akurat guna keperluan perencanaan.  

Melihat banyaknya aspek yang perlu diterimbangkan dan banyaknya stakeholder yang 

berkepentingan dalam perencanaan sampai pemberlakuan satu kawasan konservasi dan 

kemungkinan munculnya konflik kepentingan maka salah satu cara yang efektif dalam 

mengurangi konflik adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem baik sistem lingkungan (bio-

ekologi) maupun sistem non lingkungan. Dalam sistem non lingkungan dimaksudkan bahwa 

semua pihak yang berkepentingan dengan kawasan yang direncanakan untuk menjadi kawasan 

konservasi perlu bersama-sama mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan rencana 

pemberlakuakn konservasi.  Masyarakat, pemerintah lewat departemen terkait, lembaga swasta 

(LSM, pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat) perlu terlibat bersama-sama dalam proses ini. 

Pendekatan yang terintegrasi ini diharapkan akan dapat mengurangi conflict of interest antar 

lembaga dan masyarakat dan mencapai hasil yang optimal dalam pemberlakuan kawasan 

konservasi. Pendekatan semacam ini dalam teori sistem disebut pendekatan sistem (system 

approach). 



 


