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Kata Pengantar

M
akna konservasi sumberdaya ikan bukan saja perlindungan 
semata, namun secara seimbang melaksanakan upaya pe-
lestarian dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber-
daya ikan.  Departemen Kelautan dan Perikanan khususnya 

melalui Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut saat ini 
telah melakukan pengembangan kawasan konservasi perairan di 
daerah. Di tengah perubahan selama satu dekade terakhir, terutama 
menyangkut otonomi daerah dan tuntutan partisipasi masyarakat 
yang lebih terbuka, upaya-upaya konservasi perairan tersebut telah 

mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah. 
Sebagai suatu skema baru dalam upaya konservasi sumberdaya ikan, pengelolaan 

KKP membutuhkan berbagai perangkat agar dapat berjalan secara optimal sesuai 
dengan tujuan pembentukannya. Perangkat tersebut, antara lain rencana pengelolaan 
yang didalamnya memuat rencana zonasi KKP, unit organisasi pengelola atau 
kelembagaan KKP, jejaring KKP, pengembangan pendanaan, dan lain sebagainya. 
Terkait dengan kelembagaan KKP, keberadaan sebuah lembaga yang handal sangat 
penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan KKP. Belajar dari pengalaman 
dalam sejarah pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, kelembagaan yang 
dijalankan secara profesional serta dapat mengakomodasi kepentingan para 
pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih menunjang keberhasilan pengelolaan 
kawasan konservasi sebagaimana diharapkan dalam tujuan pembentukannya.

Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 
(Pasal 15), bahwa kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya 
pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh organisasi pengelola sesuai 
dengan peraturan perundangan. Sebagai acuan dalam pelaksanaannya, Direktorat 
Konservasi dan Taman Nasional Laut menyusun buku Pedoman Teknis Penyiapan 
Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan di Daerah, yang diharapkan dapat dijadikan 
salah satu acuan teknis dalam pengembangan kelembagaan kawasan konservasi 
perairan guna menunjang pengelolaan KKP yang efektif dan berkelanjutan. 

 Akhirnya, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya 
buku pedoman ini, tak lupa kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada Depdagri, Kantor Menpan, Conservation International 
(CI) Indonesia, serta kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. 
Semoga bermanfaat.

Jakarta,   Desember 2008

Ir. Agus Dermawan, MSi.
Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut
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Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya perikanan dan ekosistem perairan melalui 
pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berkembang pesat dalam 
beberapa tahun belakangan ini di berbagai daerah di Indonesia. Tingginya 
tingkat kerusakan ekosistem perairan seperti terumbu karang, mangrove 
dan padang lamun serta masih berjalannya praktek-praktek penangkapan 
sumberdaya perikanan yang bersifat merusak, keberadaan KKP sangat 
penting dalam melindungi satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait 
dengan sumber daya ikan. KKP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
pengelolaan perikanan dapat menjadi alat dalam pengelolaan perikanan yang 
berkelanjutan, suatu pendekatan yang telah cukup banyak dikembangkan di 
berbagai negara saat ini. 

KKP menurut Peraturan Pemerintah No. 60  Tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumber Daya Ikan adalah kawasan konservasi 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, KKP payau dan KKP laut. Untuk 
KKP di wilayah laut dikenal sebagai Kawasan Konservasi Laut (KKL).
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Terbitnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

memberikan pengaruh nyata bagi perkembangan KKP di Indonesia, 

khususnya di daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, KKL 

yang inisiasi dan pengelolaannya dilakukan oleh daerah disebut Kawasan 

Konservasi Laut Daerah (KKLD). Sampai dengan Desember 2008 tercatat 32 

KKLD atau 3.844.000 ha diumumkan dicadangkan oleh Bupati/Walikota di 

berbagai daerah mulai dari barat sampai timur Indonesia. 

Penetapan KKP atau KKLD dilakukan melalui beberapa tahapan. Dalam 

PP No. 60 Tahun 2007 pasal 11 disebutkan tahapan penetapan KKP melalui 

usulan inisiatif, identifikasi dan inventarisasi, pencadangan KKP dan 

penetapan. Untuk pengelolaannya, pasal 15 ayat 1 dan 2 menyebutkan KKP 

yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

sesuai kewenangannya. Operasional pengelolaannya dilakukan oleh satuan 

unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 

Sebagai suatu skema baru dalam upaya konservasi sumber daya ikan 

dibawah payung hukum UU No. 31 tahun 2004 dan PP No. 60 Tahun 2007, 

pengembangan dan pengelolaan KKP membutuhkan berbagai perangkat 

agar dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. 

Perangkat tersebut adalah rencana pengelolaan yang isinya antara lain 

memuat rencana zonasi KKP, unit organisasi pengelola atau kelembagaan 

KKP, jejaring KKP, pengembangan pendanaan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan kelembagaan KKP, keberadaan sebuah kelembagaan yang 

handal sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan KKP. 

Belajar dari pengalaman dalam sejarah pengelolaan kawasan konservasi 

di Indonesia, kelembagaan yang dijalankan secara profesional serta dapat 

mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan lebih dapat 

menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai 

tujuan pembentukannya. 

Pembentukan kelembagaan KKP dimaksudkan agar pengelolaan KKP 

dapat berjalan secara efisien, efektif dan transparan yang didukung dengan 

kemampuan, kebutuhan dan potensi pada masing-masing daerah. Untuk itu 

dalam pembentukan kelembagaan KKP di daerah perlu dipersiapkan melalui 

suatu proses dan perencanaan yang baik agar lembaga yang terbentuk dapat 

menjadi penggerak dalam pengelolaan KKP. Arahan teknis ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam mempersiapkan kelembagaan KKP di daerah, 

khususnya kelembagaan KKLD.

B. Maksud
Maksud penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan acuan 

bagi pemerintah daerah dalam pembentukan kelembagaan KKP di daerah.

C. Tujuan
Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah:

1.  Memberikan alternatif bentuk kelembagaan KKP sesuai dengan situasi 

dan kondisi daerah setempat.

2.  Meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP.
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D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Teknis Penyiapan Kelembagaan KKP terdiri dari 

lima bab sebagai berikut: 

l Bab I Pendahuluan mengulas tentang penting dan manfaat KKP, definisi 

dan jenis KKP, mandat regulasi pembentukan KKP dan pengembangan 

KKP di daerah, tahapan penetapan KKP dan pengelolaannya, perangkat 

yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pengelolaan KKP, dan 

pentingnya kelembagaan KKP

l Bab II Landasan Hukum memuat berbagai peraturan yang melandasi 

penetapan KKP dan pembentukan kelembagaan KKP

l Bab III Prinsip dan Kriteria Kelembagaan berisi uraian tentang prinsip-

prinsip serta pendekatan dan kriteria dalam pembentukan kelembagaan 

KKP

l Bab IV Opsi kelembagaan KKP menguraikan karakteristik KKP, struktur 

organisasi yang sesuai dengan karakteristik KKP, tugas pokok dan fungsi 

organisasi, kebutuhan SDM dan pendanaan.

l Bab V Saran dan Rekomendasi memuat tentang pentingnya kelembagaan 

transisi setelah dilakukan pencadangan KKP oleh Bupati/Walikota/Menteri 

menuju kepembentukan kelembagaan formal

Penyusunan materi pedoman teknis ini dilakukan sejak tahun 2006 sampai 

akhir 2008 melalui beberapa tahapan baik kajian dan studi, workshop dan 

pertemuan-pertemuan tim kecil. Tahapan dalam menghasilkan arahan teknis 

ini antara lain sebagai berikut:

1.  Melaksanakan kajian pengembangan sistem kelembagaan dan mekanisme 

pendanaan pengelolaan KKP tahun 2006 

2.  Melaksanakan kajian menuju rezim kelembagaan yang berkelanjutan 

pada KKL dan pesisir: studi kasus KKL Berau tahun 2007

3.  Melaksanakan workshop kelembagaan KKLD pada 6 September 2007 

di DKP yang dihadiri oleh DKP, Kantor Menteri Negara PAN, Depdagri, 

Pemda Raja Ampat, Pemda Berau, CI, TNC, WWF, PKSPL IPB.

4.  Melaksanakan workshop kelembagaan KKLD pada 30 April 2008 di DKP 

yang dihadiri oleh DKP, Depdagri, CI, TNC, WWF, Coremap II.

5.  Melaksanakan pertemuan tim penyusunan dokumen Arahan Teknis 

Penyiapan Kelembagaan KKP di Daerah pada 15 Juli 2008 di DKP.

6.  Melaksanakan workshop Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut pada 30 

Oktober 2008 di Jakarta, dihadiri oleh para pengelola program Coremap 

II, pengelola KKLD serta para pemangku kepentingan terkait.

7.  Melaksanakan konsultasi teknis konsep kelembagaan KKLD di daerah 

dengan Deputi Policy, Hukum dan Keamanan, Menpan, pada 6 November 

2008.

8.  Melaksanakan konsultasi teknis konsep kelembagaan KKLD di daerah 

khususnya BLUD dengan Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, 

Depdagri, pada 25 November 2008.

9.  Melaksanakan workshop pembinaan dan penguatan kelembagaan KKLD 

pada 24-25 November 2008 di Alor.

10. Melaksanakan diskusi teknis pembahasan draf dokumen arahan teknis 

penyiapan kelembagaan KKP di daerah bersama dengan Depdagri dan 

Menpan di Jakarta.
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Landasan hukum terkait dengan penetapan KKP dan pembentukan 

kelembagaan KKP di daerah terdiri dari:

1.  Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2.  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.  Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil.

4.  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber 

Daya Ikan

5.  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah

6.  Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

8.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 tentang 

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Landasan Hukum
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Prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan pada sebuah kelembagan KKP 

adalah:

Memiliki visi dan misi yang jelas

Dengan visi dan misi yang jelas, sebuah organisasi akan dapat 

disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Bersikap fleksibel dan adaptif

Perubahan merupakan sesuatu yang konstan. Oleh karena itu 

organisasi harus fleksibel dan adaptif, artinya organisasi harus mampu 

mengikuti setiap perubahan yang terjadi terutama perubahan yang 

diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbentuk flat atau datar

Sebagai organisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat 

dan pengelolaan sumberdaya alam, maka organisasi hendaknya lebih 

berbentuk flat atau datar. Hal ini berarti struktur organisasinya tidak 

perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hirarki. Dengan demikian proses 

pengambilan keputusan dan pelayanan akan cepat.

Menerapkan strategi ”Learning Organization”

Organisasi mau tidak mau harus berhadapan dengan perubahan yang 

sangat cepat. Dalam suasana tersebut diperlukan organisasi yang mampu 

mentransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan 

memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat perubahan tersebut. 

Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat 

terhadap perubahan yang terjadi.

Prinsip dan Kriteria Pembentukan 
Kelembagaan KKP
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Kriteria yang harus diperhatikan dalam pembentukan kelembagaan KKP 

adalah:

Luasan KKP

Secara umum KKP, khususnya KKLD yang telah dibentuk diberbagai 

daerah di Indonesia memiliki luasan yang berbeda-beda mulai dari puluhan 

hektar sampai jutaan hektar. Luasan KKLD yang berbeda-beda menyebabkan 

bentuk kelembagaan KKP di daerah dapat berbeda antara satu daerah 

dengan daerah lain. Perbedaan ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas 

pembentukan kelembagaan KKP.

Tujuan pembentukan KKP

Tujuan pembentukan sebuah KKP dapat berbeda antara satu lokasi dengan 

lokasi lain atau antar satu daerah dengan daerah lainnya. Sebuah KKP dapat 

dibentuk dengan hanya satu tujuan pembentukan saja yaitu perlindungan 

habitat ikan atau dua atau lebih tujuan pembentukan seperti pengelolaan 

perikanan dan ekowisata, atau perikanan, ekowisata dan penelitian. Perbedaan 

tujuan pembentukan KKP ini antara lain akan menyebabkan perbedaan 

struktur organisasi pengelola antar satu KKP dengan KKP lainnya.

Keberadaan dan keterlibatan para pihak

Keberadaan dan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan KKP dapat 

berbeda antara satu KKP yang memiliki luasan puluhan hektar dengan satu 

tujuan pembentukan dengan KKP yang memiliki ratusan bahkan jutaan 

hektar dengan dua atau tiga tujuan pembentukan. Pada umumnya para pihak 

banyak yang berkepentingan dan perlu untuk dilibatkan dalam pengelolaan 

sebuah KKP yang luas dengan bermacam tujuan pembentukan. Perbedaan 

ini menyebabkan besaran kelembagaan KKP yang dibentuk antar satu daerah 

dengan daerah lainnya dapat berbeda.

Secara umum perbedaan karakteristik KKP antara satu wilayah dengan 

wilayah lainnya, serta situasi dan kondisi antar daerah yang tidak sama, 

menyebabkan bentuk kelembagaan KKP dapat berbeda antar satu daerah 

dengan daerah lainnya.
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Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, pasal 15, ayat 1 dan 2 menye-

butkan KKP yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengelolaannya dilakukan 

oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan PP ini maka sifat kelembagaan KKP utamanya 

berbasiskan pemerintah. 

Namun dengan melihat situasi dan kondisi KKP dibeberapa tempat serta 

pembelajaran dari keberhasilan beberapa kelembagaan dalam mengelola 

sebuah kawasan konservasi, maka kelembagaan KKP dapat dikembangkan 

melalui kemitraan antara pemerintah dengan para pihak.

Beberapa pilihan kelembagaan KKP, khususnya KKLD, yang dapat 

dibentuk di daerah sebagai berikut:

KELEMBAGAAN KKLD BERBASISKAN TUPOKSI DINAS TEKNIS

1. Bidang / Seksi / UPTD - KKLD

PP No. 41 Tahun 2007, Pasal 29, ayat 1 menyebutkan dinas terdiri dari 1 

(satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 

3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 

3 (tiga) seksi. Mengacu pada peraturan ini maka kelembagaan KKLD dapat 

dibentuk pada bidang atau seksi pada dinas yang terkait dengan urusan 

kelautan dan perikanan di daerah.

Kelembagaan KKP
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Karakteristik KKLD yang dapat dikelola oleh bidang / seksi adalah:

l Luasan KKLD sekitar 10 ha atau lebih yang terdiri dari satu, dua atau 

beberapa KKLD dalam satu kabupaten / kota, atau memiliki satu atau 

beberapa DPL yang dikelola masyarakat pada satu kabupaten / kota.

l Tujuan pengelolaan terutama untuk perlindungan ikan dan habitatnya 

melalui pembentukan kawasan larang tangkap (no take zone).

Struktur organisasi

Gambar 1. Struktur organisasi KKLD yang ditangan oleh bidang
 pada dinas teknis.

Catatan: KP = Kelautan dan Perikanan
*) atau dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan

Gambar 2. Struktur organisasi KKLD yang ditangani oleh seksi
 pada dinas teknis.

Catatan: KP = Kelautan dan Perikanan
*) atau dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan

Tugas dan Tanggung Jawab bidang / seksi KKLD adalah menyusun dan 
melaksanakan program / kegiatan terkait dengan pengelolaan KKLD.

Mekanisme kerja kepala bidang / seksi KKLD bertanggungjawab terhadap 
kepala dinas.

Kualifikasi personil yang dibutuhkan untuk kepala bidang KKLD adalah eselon 
IIIb sedangkan kepala seksi KKLD adalah eselon IVa, memiliki kemampuan 
dan penguasaan keilmuan dibidang konservasi. 

Untuk membentuk bidang atau seksi KKL dapat dilakukan secara langsung 
maupun bertahap sesuai dengan kebutuhan. Secara bertahap dilakukan 
melalui proses transisi dengan menambah satu tugas pokok fungsi (tupoksi) 
terkait dengan KKLD pada satu bidang atau seksi pada dinas teknis yang 
sudah ada. Dalam perjalanannya apabila terjadi peningkatan ruang lingkup, 
potensi atau kebutuhan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan KKLD, 
maka satu bidang atau seksi khusus KKLD dapat dibentuk pada dinas.
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2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) - KKLD

PP No. 41 Tahun 2007, pasal 14, ayat 6, menyebutkan dinas daerah dapat 

membentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang 

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Berdasarkan hal 

ini maka kelembagaan KKLD dapat dibentuk pada UPTD pada dinas yang 

terkait dengan urusan kelautan dan perikanan di daerah.

Karakteristik KKLD yang dapat dikelola oleh UPTD adalah:

l  Luasan KKLD sekitar 1.000 ha atau lebih yang terdiri dari 1 atau beberapa 

KKLD dalam 1 kabupaten / kota, atau memiliki beberapa DPL yang dikelola 

masyarakat pada satu kabupaten / kota.

l  Tujuan pengelolaan untuk perlindungan ikan dan habitatnya serta tujuan 

kepentingan lain seperti parawisata pantai / bahari dan sebagainya.

Struktur organisasi

Gambar 3. Struktur organisasi KKLD yang ditangani oleh UPTD
 pada dinas teknis.

Catatan: KP = Kelautan dan Perikanan
*) atau dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan

Tugas dan Tanggung Jawab UPT  KKLD adalah menyusun dan melaksanakan 

program / kegiatan terkait dengan pengelolaan KKLD.

Mekanisme kerja kepala UPTD KKP bertanggungjawab terhadap kepala 

dinas.

Kualifikasi personil yang dibutuhkan untuk kepala UPTD adalah eselon IVa. 

Kepala UPTD dibantu beberapa orang staf yang jumlahnya disesuaikan 

dengan kebutuhan, dengan kualifikasi memiliki kemampuan dan penguasaan 

keilmuan dibidang konservasi.

3. Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) UPTD KKLD

PP No. 58 tahun 2005, pasal 145, menyebutkan pemerintah daerah dapat 

membentuk BLUD untuk:

a.  menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;

b.  mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 secara rinci antara lain 

menyebutkan persyaratan dan penetapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) 

BLUD (Pasal 4-30), tata kelola (Pasal 31-42), dewan pengawas (Pasal 43-48), 

renumerasi (Pasal 50-54), tarif layanan (Pasal 57-59), pendapatan dan biaya 

BLUD (Pasal 60-68), dan perencanaan dan penganggaran (Pasal 69-79).

Dalam menerapkan PPK-BLUD pada SKPD atau unit kerja harus memenuhi 

persyaratan substantif, teknis dan administratif. Untuk persyaratan 

substantif, PPK-BLUD dapat diterapkan apabila tugas dan fungsi SKPD atau 

sony vaio vgn sr 25B
Stamp
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unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum 

yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Konteks pelayanan umum 

yang dimaksudnya diantaranya berhubungan dengan penyediaan barang 

dan/atau jasa layanan umum untuk mengingkatkan kualitas dan kuantitas 

pelayanan masyarakat, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk 

tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan 

pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat.

 Mengacu pada kedua peraturan diatas, maka sebuah BLUD-KKLD dapat 

didirikan di daerah-daerah yang telah membentuk KKLD.

Karakteristik KKLD yang dikelola oleh BLUD-KKLD seperti:

n Luasan KKLD cukup luas sekitar 10.000 ha atau lebih dengan satu, dua 

atau beberapa KKLD pada satu kabupaten / kota.

n  Memiliki beberapa tujuan pengelolaan seperti perlindungan ikan dan 

habitatnya, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan perikanan 

dan ekowisata.

n  Kepentingan dan ketergantungan para pihak terhadap KKLD tinggi.

Proses pembentukan BLUD-KKLD dilakukan secara bertahap.

Sebuah BLUD-KKLD dapat dibentuk melalui UPTD. UPTD dapat 

menerapkan PPK-BLUD melalui Keputusan Kepala Daerah sehingga menjadi 

BLUD-UPTD, sedangkan UPTD sendiri dibentuk melalui Peraturan Kepala 

Daerah.

Gambar 4. Proses pembentukan BLUD-UPTD KKLD pada dinas kelautan 
dan perikanan atau yang dinas yang menangani kelautan dan 
perikanan*) 

Status UPTD-KKLD yang menerapkan PPK-BLUD terdiri atas BLUD-UPTD 

penuh dan BLUD-UPTD bertahap. Status BLUD-UPTD penuh diberikan apabila 

seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinilai memuaskan. Adapaun status 

BLUD-UPTD bertahap dapat ditingkatkan menjadi BLUD-UPTD penuh apabila 

memenuhi seluruh persyaratan. Selain itu, UPTD KKLD yang menerapkan 

PPK-BLUD dapat dicabut statusnya oleh kepala daerah atas usulan sekretaris 

daerah atau kepala SKPD menjadi UPTD-KKLD kembali.

Pendanaan untuk pelaksanaan program / kegiatan terkait dengan 

pengelolaan KKLD serta operasional BLUD-UPTD KKLD dapat berasal dari 

pendapatan (PerMendagri No. 61 Tahun 2007, pasal 60):

n  Jasa layanan

n  Hibah

n  Hasil kerjasama dengan pihak lain

n  APBD

n  APBN

n  Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
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Seluruh pendapatan diatas kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat 
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-UPTD KKLD (pasal 
62).

BLUD-UPTD KKLD dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang 
dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan (pasal 57, 
ayat 1 dan 2). Tarif layanan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan 
disampaikan kepada pimpinan DPRD (pasal 58, ayat 3).

Struktur organisasi 

Gambar 5. Opsi struktur organisasi BLUD-UPTD KKLD

Gambar 6. Opsi struktur organisasi BLUD-UPTD KKLD

Tugas dan tanggung jawab pengelola BLUD-UPTD KKLD adalah menyusun 

dan melaksanakan rencana kegiatan.

Mekanisme kerja BLUD-UPTD KKLD sebagai berikut:

n Pejabat pengelola BLUD-UPTD KKLD diangkat dan diberhentikan oleh 

kepala daerah (pasal 36, ayat 1)

n Pemimpim BLUD-UPTD KKLD bertanggung jawab kepada kepala daerah 

melalui Sekda (pasal 36, ayat 2)

n  Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada 

pemimpin BLUD-UPTD KKLD (pasal 36, ayat 3) 

Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD-UPTD KKLD dapat berasal dari PNS 

dan/atau non PNS (pasal 40) dengan diberi renumerasi sesuai dengan tingkat 

tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme (pasal 50).

Kualifikasi personil yang dibutuhkan untuk kepala atau bendahara BLUD 

apabila berasal dari PNS adalah eselon IIIa. Kualifikasi seluruh personil 

BLUD-UPTD KKLD memiliki kemampuan dan penguasaan keilmuan dibidang 

konservasi.
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KEMITRAAN KKLD

PP No. 60 Tahun 2007, pasal 18, menyebutkan Pemerintah atau 

pemerintah daerah dalam mengelola KKP dapat melibatkan masyarakat 

melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok 

masyarakat dan / atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat 

adat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.

Berdasarkan peraturan ini maka unit organisasi pengelola dalam 

melakukan pengelolaan sebuah KKLD dapat bermitra dengan berbagai 

pihak.

Keterlibatan para pihak dalam pengelolaan sebuah KKLD dimaksudkan 

selain untuk mengakomodasi kepentingan para pihak terhadap KKLD, juga 

sebagai partner kerja unit organisasi pengelola dalam melakukan pengelolaan 

KKL. Keterlibatan para pihak dapat diakomodir dalam bentuk sebuah forum 

atau mitra KKLD atau sebutan lain yang sesuai dengan kondisi setempat.

Bentuk kemitraan antar unit organisasi pengelola dengan para pihak 

sebagai berikut:

4. Bidang / Seksi / UPTD-KKLD Kemitraan

Karakteristik KKLD yang dikelola oleh bidang/seksi/UPT-KKLD Kemitraan 

umumnya sama dengan karakteristik KKLD yang dikelola oleh bidang/seksi/

UPTD-KKLD. Karakteristiknya lainnya adalah terdapat satu atau beberapa 

kelompok masyarakat pengelola KKLD atau DPL, atau KKLD berada dalam 

wilayah masyarakat adat. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan 

dan operasional bidang/seksi/UPT KKLD Kemitraan berasal dari APBD, 

sedangkan sumber pendanaan untuk forum/mitra dapat berasal dari:

n  Jasa layanan oleh forum/mitra

n  Hibah terhadap forum/mitra

n  Hasil kerjasama forum/mitra dengan pihak lain

n  Lain-lain pendapatan forum/mitra yang sah.

Struktur organisasi

Gambar 7. Struktur kemitraan pengelolaan KKLD antara bidang KKL
 dengan para pihak.

Catatan: KP = Kelautan dan Perikanan
*) atau dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan

Gambar 8. Struktur kemitraan pengelolaan KKLD antara seksi KKLD
 dengan para pihak.

Catatan: KP = Kelautan dan Perikanan
*) atau dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan
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Gambar 9.  Struktur kemitraan pengelolaan KKLD antara UPTD-KKLD    
 dengan para pihak.

Catatan: KP = Kelautan dan Perikanan
*) atau dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan

Gambar 10. Opsi struktur forum / mitra KKLD

Gambar 11. Opsi struktur forum / mitra KKLD

Tugas dan tanggung jawab

Bidang/Seksi/UPT-KKLD (unit organisasi pengelola):

l  Menyusun program/kegiatan berdasarkan masukan forum/mitra KKLD

l  Melaksanakan program/kegiatan pengelolaan KKLD

l  Memfasilitasi pertemuan forum/mitra KKLD Forum/mitra KKLD:

l  Memberikan masukan kepada bidang/seksi/UPT-KKLD dan pihak terkait 

lainnya terhadap kebijakan pengelolaan KKLD

l  Memberikan masukan usulan program/kegiatan terkait dengan 

pengelolaan KKLD ke bidang/seksi/UPT-KKLD.

l  Mobilisasi dana untuk kegiatan forum/mitra atau membantu bidang/

seksi/UPT-KKLD dalam mobilisasi dana untuk pengelolaan KKLD

l  Melakukan kerjasama atau membantu bidang/seksi/UPT-KKLD dalam 

pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak

l  Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan KKLD 

berdasarkan program/kegiatan yang telah disusun bersama bidang/seksi/

UPT-KKLD

l   Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang 

dilaksanakan oleh bidang/seksi/UPT-KKLD atau pihak terkait lainnya 

terkait dengan pengelolaan KKLD, dan juga efektivitas pelaksanaan 

sebuah kebijakan terkait dengan KKLD.
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Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan operasional BLUD-

UPTD KKLD Kemitraan dapat berasal dari (Pasal 60):

l Jasa layanan BLUD-UPTD KKLD atau forum/mitra

l  Hibah terhadap BLUD-UPTD KKLD atau forum/mitra

l Hasil kerjasama dengan pihak lain terhadap BLUD-UPTD KKLD atau 

forum/mitra

l  APBD (BLUD-UPTD KKLD)

l  APBN (BLUD-UPTD KKLD)

l Lain-lain pendapatan BLUD-UPTD KKLD atau forum/mitra yang sah. 

Sumber pendanaan untuk forum/mitra KKLD dapat berasal dari:

l Jasa layanan oleh forum/mitra

l  Hibah terhadap forum/mitra

l Hasil kerjasama forum/mitra dengan pihak lain

l  Lain-lain pendapatan forum/mitra yang sah 

Struktur organisasi

Gambar 12. Opsi Struktur kemitraan pengelolaan KKLD antara BLUD-UPTD  
 KKLD dengan para pihak.

Mekanisme kerja

l Kepala bidang/seksi/UPTD-KKLD bertanggung jawab terhadap kepala 

dinas KP

l Ketua forum/mitra KLLD bertanggung jawab terhadap anggotanya

l  Pendanaan pelaksanaan pertemuan rutin dan operasional forum/mitra 

KKLD dapat berasal dari anggaran bidang/seksi/UPTD-KKLD melalui 

anggaran proyek tahunan dan/atau dana forum/mitra sendiri.

l  Bidang/seksi/UPTD-KKLD berkoordinasi dengan forum/mitra KKLD dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta mobilisasi dana.

Kualifikasi personil untuk bidang/seksi/UPTD-KKLD Kemitraan sama dengan 

kualifikasi bidang/seksi/UPTD-KKLD

5. BLUD-UPTD KKLD Kemitraan

Karakteristik KKLD yang dikelola oleh BLUD-KKLD Kemitraan sama 

dengan yang dikelola BLUD-KKLD
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Tugas dan tanggung jawab
BLUD-UPTD KKLD Kemitraan (Unit Organisasi Pengelola):
l Menyusun program/kegiatan berdasarkan masukan forum/mitra KKLD 
l Melaksanakan program/kegiatan pengelolaan KKLD
l Memfasilitasi pertemuan forum/mitra KKLD
l Mobilisasi dana untuk pengelolaan KKLD dan operasional BLUD-UPTD 

KKLD

Forum/mitra KKLD:
l Memberikan masukan kepada BLUD-UPTD KKLD dan pihak terkait lainnya 

terhadap kebijakan pengelolaan KKLD
l Memberikan masukan usulan program/kegiatan terkait dengan 

pengelolaan KKLD ke BLUD-UPTD KKLD 
l Mobilisasi dana untuk kegiatan forum/mitra atau membantu BLUD-UPTD 

KKLD  dalam mobilisasi dana untuk pengelolaan KKLD
l Melakukan kerjasama atau membantu BLUD-UPTD KKLD dalam 

pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak
l Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan KKLD 

berdasarkan program/kegiatan yang telah disusun bersama BLUD-UPTD 
KKLD 

l Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BLUD-UPTD KKLD atau pihak terkait lainnya terkait 
dengan pengelolaan KKLD, dan juga efektivitas pelaksanaan sebuah 
kebijakan terkait dengan KKLD.

Mekanisme kerja
l Kepala BLUD-UPTD KKLD Kemitraan bertanggung jawab terhadap 

kepala dinas KP
l Ketua forum/mitra KKLD bertanggung jawab terhadap anggotanya
l Pendanaan pelaksanaan pertemuan rutin dan operasional forum/mitra 

KKLD dapat berasal dari anggaran forum/mitra KKLD sendiri atau UPTD-
BLUD KKLD. 

l BLUD-UPTD KKLD berkoordinasi dengan forum/mitra KKLD dalam 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta mobilisasi dana.

Kualifikasi personil untuk unit organisasi pengelola pada BLUD-KKLD 
Kemitraan sama dengan personil untuk BLUD-KKLD.

Kelembagaan KKP, khususnya kelembagaan KKLD yang dibentuk 

diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menjadi penggerak dalam 

pengelolaan KKLD. Sejak sebuah KKLD dicadangkan oleh bupati/walikota 

sampai terbentuknya kelembagaan formal dibutuhkan waktu dan berbagai 

persiapan yang melibatkan berbagai pihak.  Terkait dengan hal tersebut, 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelembagaan 

KKLD adalah:

1. Sejak dicadangkannya sebuah KKLD, perlu dibentuk kelembagaan KKLD 

transisi sebelum terbentuknya kelembagaan KKLD formal.   

2. Tugas utama dari kelembagaan KKLD transisi ini adalah mempersiapkan 

pembentukan kelembagaan formal, mengkoordinasikan penyelesaian 

berbagai isu-isu terkait dengan pengelolaan KKLD, mempersiapkan 

penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi, mengkoordinasikan 

penyusunan program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan KKLD, 

dan lainnya. 

3. Keanggotaan KKLD transisi dapat terdiri dari berbagai dinas terkait, LSM, 

camat, kepala desa/kepala kampung dan tokoh masyarakat yang ditetapkan 

melalui SK Bupati/Walikota. Pada beberapa daerah kelembagaan transisi 

ini disebut Tim Pengarah, Tim Terpadu, dan lainnya.

4. Kapasitas anggota pada kelembagaan transisi perlu dibangun terutama 

terkait dengan pengelolaan KKLD.

Saran dan Rekomendasi
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