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KATA PENGANTAR

I
dentifikasi, inventarisasi dan pencadangan kawasan konservasi merupakan langkah 
awal dalam pembentukan sebuah kawasan konservasi. Oleh karena itu, tahapan 
ini sangat menentukan perkembangan level efektifitas pengelolaan pada tahapan 
selanjutnya. Tahapan-tahapan ini sejatinya telah diatur dan diulas dalam Pedoman 

Teknis E-KKP3K yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/
KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi 
Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). buku panduan ini merupakan bagian dari 
seri panduan suplemen E-KKP3K yang terdiri atas: Panduan Identifikasi, Panduan Rencana 
Pengelolaan dan Zonasi, Panduan Kelembagaan, Panduan Sarana dan Prasarana, Panduan 
Pendanaan, Panduan Penetapan, Panduan Penataan batas;Panduan Monitoring biofisik 
(Sumberdaya Kawasan); dan Panduan Monitoring Sosial budaya dan Ekonomi.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi 
dalam proses penyusunan buku ini terutama kepada LSM mitra yang tergabung dalam 
konsorsium Marine Protected Area governance (CI, CTC, TNC, WCS , WWF) serta pihak lain 
yang tidak disebutkan satu per satu. 

Jakarta,        2014
Tim Penyusun,
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BAB I 
PENDAhULUAN

1.1. Latar Belakang
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) adalah kawasan 

perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan 
sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Zonasi Kawasan Konservasi 
merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-
batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-
proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Kawasan konservasi 
yang efektif perlu diwujudkan guna memberikan manfaat sosial-ekonomi-budaya bagi 
masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya. 

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan dan efektivitas KKP3K dapat dilakukan dengan 
mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 
Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) E-KKP3K yang sekaligus menjadi 
perangkat untuk menyusun prioritas pengembangan pengelolaan efektif. E-KKP3K 
membagi tingkatan pengelolaan efektif sebuah KKP3K dalam 5 (lima) level, berurut dari 
level terendah pengelolaan yakni: Level 1 (merah), Level 2 (kuning), Level 3 (hijau), Level 4 
(biru) dan Level 5 (emas). Level-level tersebut ditentukan dengan 17 (tujuh belas) kriteria 
yang diuraikan dalam 74 (tujuh puluh empat) pertanyaan. 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan mencakup aspek-aspek 
kelembagaan, sumberdaya kawasan dan sosial budaya ekonomi masyarakat. Sejumlah 
parameter digunakan dalam proses evaluasi efektivitas tersebut untuk menilai bagaimana 
status pencadangan kawasan, status kelembagaan, status rencana pengelolaan dan zonasi, 
dan ketersediaan infrastruktur kawasan. Adapun substansi materi evaluasi mencakup 
aspek-aspek tata kelola, konservasi/sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya yang relevan 
dengan pengelolaan kawasan konservasi. 

1.2. Tujuan
Panduan ini merupakan bagian dari 9 Suplemen E-KKP3K dan diharapkan dapat  

dijadikan sebagai acuan bagi pengelola KKP3K dalam mencapai peringkat merah.  
Suplemen ini memuat langkah langkah dalam mencapai kriteria peringkat pengelolaan 
pada level 1 (merah) yang  terkait dengan pengajuan usulan inisiatif, pelaksanaan 
identifikasi dan pengajuan pencadangan KKP/KKP3K.  
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BAB II
URAIAN MENGENAI USULAN INISIATIF, IDENTIFIKASI DAN 

INVENTARISASI SERTA PENCADANGAN

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) merupakan mandat 
dari  Undang-undang No. 31 tahun 2004 Juncto Undang-undang No. 45 tahun 2007 dan 
Undang-undang No. 27 tahun 2007 juncto Undang-undang No.1 tahun 2014. Jenis  KKP3K 
dan katagori menetapkan berdasarkan maksud dan tujuan dari pembentukan kawasan 
konservasi tersebut yang disesuaikan dengan kondisi sumberdaya ikan, kondisi sosial dan 
budaya dari kawasan tersebut. Katagori dan jenis KKP3K 

2.1. Kriteria KKP3K
Kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya 

dan ekonomi. Kriteria ekologi meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan 
ekologis, keterwakilan, keunikan, produkvitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah 
pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan.  Kriteria sosial budaya meliputi dukungan 
masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, dan kearifan lokal serta adat 
istiadat. Kriteria ekonomi meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, 
estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.

 2.1.1. Kriteria Ekologi 
Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kawasan :
1. Mempunyai kontribusi dalam pemeliharaan proses ekologi penting atau sistem 

penyangga kehidupan.
2. Merupakan habitat bagi satwa langka atau terancam punah.  Melindungi 

keanekaragaman genetik.
3. Memiliki kealamiahan; memiliki kondisi fisik dan biologi yang belum mengalami 

kerusakan dan belum mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas, baik oleh 
karena faktor eksternal maupun internal.

4. Memiliki keterkaitan ekologis; terdapat hubungan fungsional antar habitat 
ekosistem di suatu kawasan.

6. Merupakan keterwakilan; yang merefleksikan keanekaragaman hayati dari 
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ekosistem laut dimana keanekaragaman hayati tersebut berasal.
7. Memiliki keunikan; berupa keunikan spesies, ekosistem, biodiversitas, atau bentang 

alam;
8. Produktif;  apakah suatu kawasan memiliki produktifitas optimal
9. Merupakan daerah Ruaya; yaitu merupakan daerah migrasi bagi suatu jenis ikan 

atau mamalia tertentu.
10. Merupakan habitat Ikan Langka;  memiliki habitat yang sesuai dan dihuni oleh ikan 

langka/ unik/endemik/khas/dilindungi.
11. Merupakan daerah Pemijahan Ikan; merupakan habitat yang cocok dan optimal 

bagi ikan untuk memijah. 
12. Merupakan daerah asuhan; memiliki kondisi ekosistem yang optimal bagi 

pertumbuhan biota.

 2.1.2. Kriteria Sosial Dan Budaya 
1. Dukungan masyarakat; kondisi ini digunakan untuk melihat apakah dukungan 

masyarakat terhadap kegiatan konservasi.
2. Potensi konflik kepentingan; yaitu potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan sumberdaya alam penting untuk dilihat apakah pengelolaan 
kawasan dapat berjalan dengan baik.

3. Potensi ancaman; yaitu faktor-faktor yang mengancam kelestarian sumberdaya 
keanekaragaman hayati dan pesisir lautan.

6. Kearifan lokal; melihat adakah pengetahuan lokal/pengetahuan tradisional yang 
dapat membantu kelestarian sumberdaya alam.

7. Adat istiadat; yaitu melihat ada tidaknya adat dan kebiasaan masyarakat yang 
dapat mendukung kegiatan konservasi.

 2.1.3. Kriteria Ekonomi 
Kawasan ini digunakan untuk menilai apakah masyarakat memiliki:
1. Nilai penting perikanan; yaitu nilai penting sektor perikanan dalam suatu wilayah.  
2. Potensi rekreasi dan pariwisata; yaitu melihat suatu kawasan memiliki potensi 

dalam rekreasi dan pariwisata yang menunjang kegiatan konservasi.
4. Estetika; yaitu berupa keindahan alamiah dari suatu perairan dan/atau biota yang 

memiliki daya tarik tertentu.
5. Kemudahan mencapai lokasi; melihat akses dan kemudahan dalam mencapai 

lokasi kawasan dari berbagai daerah.

2.2  Kategori dan Jenis KKP3K

Kategori KKP3K, terdiri dari:

1. Kawasan Konservasi Perairan

2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM;

4. Sempadan Pantai

 2.2.1 Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di bedakan menjadi 4 jenis kawasan konservasi 

dengan tujuan pengelolaan dan kriteria sebagai berikut:

(1)  Taman Nasional Perairan ditetapkan berdasarkan  tujuan pengelolaannya untuk 

penelitian, ilmu pengetahuan,   pendidikan, kegiatan yang menunjang   perikanan   

berkelanjutan,   wisata   perairan,   dan rekreasi.

(2) Suaka Alam Perairan ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk  

perlindungan  keanekaragaman  jenis  ikan  dan ekosistemnya.

(3)  Taman Wisata Perairan ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk 

kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

(4)  Suaka Perikanan ditetapkan  berdasarkan  tujuan  pengelolaannya  sebagai daerah  

perlindungan sumber daya ikan tertentu.

 2.2.2 Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibedakan menjadi 4 jenis kawasan 

konservasi dengan tujuan pengelolaan dan kriteria sebagai berikut:

(1) suaka pesisir, dengan kriteria: (i). merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat 

hidup dan  erkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati 

yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat  

kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan 

upaya perlindungan, dan/atau pelestarian; (ii)  mempunyai keterwakilan dari 

satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami; 

(iii) mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan 

habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat 

dikelola secara efektif; dan (iv) mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan 

terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
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(2) suaka pulau kecil, apabila memenuhi kriteria: (i) merupakan pulau kecil yang 
menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa 
sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, 
dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu 
yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian; 
(ii). mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil 
yang masih asli dan/atau alami; (iii). mempunyai luas wilayah pulau kecil yang 
cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu 
dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan (iv) mempunyai 
kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu 
mengurangi dampak bencana.

(3) taman pesisir, apabila memenuhi kriteria: (i) merupakan wilayah pesisir yang 
mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala 
alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan 
ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi 
sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi; (ii) mempunyai luas wilayah 
pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta 
pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan (iii). kondisi lingkungan di sekitarnya 
mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

(4) taman pulau kecil, apabila memenuhi kriteria: (i) merupakan pulau kecil yang 
mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau 
gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan 
pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan 
kesadaran konservasisumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi; (ii). 
mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup 
untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil 
yang berkelanjutan; dan (iii) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya 
pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

berdasarkan tingkatannya, 8 jenis kawasan konservasi tersebut dibagi menjadi dua, 
yaitu tingkat Daerah dan tingkat Nasional, kecuali untuk Taman Nasional Perairan yang 
hanya pada tingkat Nasional.

2.2.3 Kawasan Konservasi Maritim (KKM)
KKM dapat ditetapkan sebagai daerah perlindungan adat maritim apabila memenuhi 

kriteria: (i)  wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum 
adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; (ii) . 
mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan; dan (iii) tidak bertentangan dengan hukum nasional.
KKM dapat ditetapkan sebagai daerah perlindungan budaya maritim apabila 

memenuhi kriteria: (i) tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis 
khusus; (ii) situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan 
guna memajukan kebudayaan nasional; dan (iii) tempat ritual keagamaan atau adat.

 2.2.4. Sempadan Pantai
Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan 

bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke 
arah darat. Pengaturan pemanfaatan sempadan pantai diatur dengan Peraturan Menteri. 

2.3  Usulan Inisiatif menuju Pencadangan KKP3K
Pengajuan Usulan Inisiatif, Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan merupakan 

tahapan awal pendirian KKP3K.  Alur alir pengajuan usulan inisiatif hingga diterbitkannya 
surat keputusan pencadangan KKP3K sebagai berikut :

2.3.1 Usulan Inisiatif
Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang 

perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga 
pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Usulan disampaikan kepada Menteri 
dengan tembusan Gubernur dan bupati/Walikota, atau kepada Gubernur dengan 
tembusan Menteri dan bupati/Walikota terkait; atau kepada bupati/Walikota dengan 
tembusan Menteri dan Gubernur.

2.3 Usulan Inisiatif menuju Pencadangan KKP/KKP3K 
Pengajuan Usulan Inisiatif, Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan 

merupakan tahapan awal pendirian KKP3K.  Alur alir pengajuan usulan 

inisiatif hingga diterbitkannya surat keputusan pencadangan KKP/KKP3K 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.3.1 Usulan Inisiatif 
Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh 

orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga 

pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. 
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Bupati/Walikota, atau kepada Gubernur dengan tembusan Menteri dan 

Bupati/Walikota terkait; atau kepada Bupati/Walikota dengan tembusan 

Menteri dan Gubernur. 

 

Usulan inisiatif calon KKP/KKP3K dilengkapi dengan: (i) kajian awal yang 

memuat gambaran umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan serta 

urgensi suatu lokasi dapat diusulkan menjadi calon KKP/KKP3K; serta peta 

lokasi berupa peta sketsa dan perkiraan luasan calon KKP/KKP3K yang 

diusulkan. Contoh Usulan Inisiatif sebagaimana terlampir. 
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Gambar 1. Skema proses pencadangan KKP/KKP3K 
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Usulan inisiatif calon KKP3K dilengkapi dengan: (i) kajian awal yang memuat gambaran 

umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan serta urgensi suatu lokasi yang 

diusulkan menjadi calon KKP3K; serta peta lokasi berupa peta sketsa dan perkiraan luasan 

calon KKP3K yang diusulkan. Contoh Usulan Inisiatif sebagaimana terlampir.

Usulan  inisiatif  calon  kawasan  konservasi  perairan  sebagaimana dimaksud dapat 

juga diajukan kepada Menteri, Gubernur atau bupati/Walikota  dilengkapi kajian awal 

maupun peta lokasi dengan beberapa persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud 

apabila usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan tersebut telah termuat pada: (i). 

dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut untuk wilayah administratif kabupaten/

kota; (ii). dokumen hasil kajian awal dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah  

yang berkompeten merekomendasikan usulan calon kawasan konservasi perairan; 

dan/atau (iii). rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah/pemerintah daerah.

2.3.2 Identifikasi dan Inventarisasi

Identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan: (i) survei dan penilaian potensi; (ii) 

sosialisasi; (iii) konsultasi publik; dan (iv) d. koordinasi dengan instansi terkait. Data dan 

informasi yang  dihasilkan dari pelaksanaan identifikasi antara lain  data ekologi,  sosial  

budaya  dan  ekonomi  serta kebijakan  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  yang 

menunjang penetapan  kawasan konservasi perairan. 

Data hasil Identifikasi terdiri dari: (i).  data fisik, berupa keadaan umum perairan 

dan potensi fisik lainnya; (ii)  data  bioekologis,    meliputi  keanekaragaman  hayati, 

kealamiahan, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktifitas,  daerah  ruaya,  

habitat  ikan langka,  dan daerah pemijahan ikan serta daerah pengasuhan; dan (iii)  

data   sosial   budaya   dan   ekonomi,   meliputi   tingkat dukungan masyarakat,   potensi 

konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, dan adat istiadat serta nilai penting 

perikanan, peluang pengembangan ekowisata perairan, nilai estetika  dan  kemudahan  

mencapai  kawasan  serta  kebijakan dan aturan pemerintah/pemerintah daerah yang 

terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan. 

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Identifikasi

Tahap pelaksanaan identifikasi calon KKP3K  di atas dijabarkan sebagai berikut :

 2.3.2.1  Perencanaan
Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari kegiatan identifikasi
calon KKP3K disesuaikan dengan situasi dan kondisinya sebagai berikut:
1.    Koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti :
l  Pemerintah daerah; Koordinasi mengenai rencana kegiatan yang akan 

dilakukan;
l	Dinas perikanan daerah; Koordinasi mengenai rencana kegiatan yang akan 

dilakukan;

aturanpemerintah/pemerintahdaerahyangterkaitdengan 

penetapankawasankonservasiperairan. Tahapan pelaksanaan Identifikasi 

sebagaimana pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 2.Tahapan Pelaksanaan Identifikasi 

 

 

Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan identifikasi calon KKP/KKP3K 

berupa tahapan-tahapan di atas dapat dijabarkansebagai berikut : 

 

Tahapan pelaksanaan Identifikasi sebagaimana pada gambar berikut.
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l	bKSDA, Dinas Kehutanan Daerah; berkoordinasi mengenai status kawasan 
yang akan dijadikan calon KKP3K.

l	DKP Pusat (apabila kegiatan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 
Daerah); berkoordinasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan.

l	Universitas, LIPI atau lembaga penelitian lain mengenai kegiatan-kegiatan 
yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut di lokasi kegiatan;

l	Forum atau Tim Kerja untuk mengembangkan Visi bersama dalam rangka 
persiapan pembentukan KKP3K;

l	Dan instansi terkait lainnya.

2.  Pengumpulan data awal seperti :
l	Laporan penelitian-penelitian dan observasi yang pernah dilakukan di daerah 

yang diusulkan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya 
untuk menjadi kawasan konservasi;

l	hasil Interpretasi dari Citra Satelit;
l	Statistik perikanan dan rencana tata ruang dari instansi terkait, serta sejarah;
l	Proses inisiatif kawasan yang digali dari stakeholders.

3. Pengurusan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan seperti :
l	Izin melaksanakan kegiatan dari lembaga/instansi terkait;
l	Pemberitahuan kepada instansi seperti Pemda, Koramil, AL, Kepolisian; 

kecamatan dan desa setempat mengenai pelaksanaan kegiatan di lokasi yang 
dimaksud;

l	Izin melakukan kegiatan dari Lembaga/Instansi terkait jika menggunakan 
tenaga ahli asing.

4. Perencanaan metode-metode yang akan digunakan dalam:
l	Menentukan prioritas Kawasan Konservasi, setelah melalui lokakarya 

stakeholders;
l	Melaksanakan perencanaan konservasi yang dapat dilakukan dengan 

menerapkan model 5 S yaitu : 
a. Sistem, target konservasi dan proses alamiah;
b. Stresses, tipe-tipe degradasi dan ancaman terhadap sistem;
c. Sources, sumber-sumber ancaman;
d. Strategies, tipe-tipe aktivitas konservasi yang akan dilaksanakan, 
e. Sussess, ukuran kesehatan biodiversitas dan penanggulangannya. 

(Wiryawan et al, 2005).

 2.3.2.2  Persiapan dan Pelaksanaan Survei
Sebelum survei ke lokasi perlu dipersiapkan Peta Dasar/Acuan, yang merupakan 

dasar dalam menentukan titik-titik lokasi, sehingga dapat dikoordinasikan lagi kepada 
masyarakat/pemerintah daerah setempat mengenai lokasi yang akan disurvei.

Pelaksanaan survei merupakan kegiatan pencarian dan penghimpunan data yang 
digunakan atau diperlukan. Dalam survei lokasi dilakukan pengumpulan data primer dan 
sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan 
dan pendataan secara langsung di lokasi dan melalui wawancara/interview terhadap 
responden.  Data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga terkait atau berbagai sumber 
data informasi. Survei lokasi ini dibagi dalam 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu : (i) Inventarisasi 
data kondisi bawah Laut, (ii) Darat dan (iii) Data Sosial budaya. 

Persiapan dan pelaksanaan survei identifikasi lokasi kawasan konservasi laut merupakan 
tahapan kedua dan ketiga dari kegiatan identifikasi dan penilaian potensi calon kawasan 
konservasi perairan, kegiatan tersebut diantaranya meliputi:

Gambar 3. Skema Pelaksanaan Survei

 
Gambar 3. Skema Pelaksanaan Survey 

 

2.3.2.2.1  Persiapan Survei 
Pelaksanaan survey identifikasi dan penilaian potensi lokasi calon 

kawasankonservasi perairan laut memerlukan persiapan-persiapan mulai 

dari pengumpulanliterature sampai persiapan alat dan bahan yang 

dibutuhkan Peta dasar dapat dibuat berdasarkan hasil peta rupa bumi 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Badan Koordinasi Survey 

dan Pemetaan Nasional) yang disertai oleh hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan, peta jenis ini dapat dibuat apabila ketersediaan dana kurang 

mencukupi untuk mengadakan citra satelit.  

Pembuatan peta dasar dengan menggunakan peta dasar dari citra 

digitalsatelit.Citra ini dapat diperoleh di Lapan, lembaga pemerintah terkait 

atauperusahaan swasta yang menyediakan maupun lembaga 

internasional,seperti NASA, google earth, dan lain-lain. 
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 2.3.2.2.1  Persiapan Survei
Pelaksanaan survei identifikasi dan penilaian potensi lokasi calon kawasan konservasi 

perairan laut memerlukan persiapan mulai dari pengumpulan literatur sampai persiapan 
alat dan bahan yang dibutuhkan, peta dasar dapat dibuat berdasarkan hasil peta rupa bumi 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (badan Koordinasi Survei dan Pemetaan 
Nasional) yang disertai dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. hal ini diketahui 
apabila ketersediaan dana kurang mencukupi untuk mengadakan citra satelit. 

Pembuatan peta dasar dapat juga dengan menggunakan peta dasar dari citra digital 
satelit yang diperoleh dari Lapan, lembaga pemerintah terkait atau perusahaan swasta 
yang menyediakan maupun lembaga internasional, seperti NASA, google earth, dan lain-
lain.

Tahapan pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kegiatan, yaitu 
persiapan dan pengolahan awal citra satelit, visualisasi citra dan interpretasi visual.

- Penyiapan dan pengolahan awal citra satelit meliputi : 
i. Koreksi radiometrik, untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi 

pengaruh hamburan atmosfer terhadap nilai digital citra; dan 
ii. Koreksi geometrik, untuk menyamakan koordinat transformasi, titik pada peta, 

koordinat umumnya yang digunakan dalam bentuk sistem geografi lintang 
dan bujur untuk memudahkan proses berikutnya;

- Visualisasi citra satelit meliputi : 
i. Penajaman citra :  Penajaman citra dilakukan untuk mempertinggi kekontrasan 

yang terdapat dalam citra dengan tujuan mempermudah interpretasi secara 
visual. hal ini dilakukan dengan mengubah piksel, sebelum melakukan 
interpretasi visual dilakukan teknik penajaman yang bertujuan meningkatkan 
kemampuan interpretasi;

ii. Pengenalan pola spektral objek : Pengenalan pola spektral dapat dilakukan 
dengan 2 (dua) cara yaitu cara terbimbing dan tidak terbimbing. Pengenalan 
pola spektral cara terbimbing terdiri atas tiga tahap, pertama sekali disusun suatu 
kunci interpretasi yang digunakan untuk mengembangkan secara numerik pola 
spektral tiap objek yang menjadi perhatian pada citra atau disebut ”training 
areas”. Kedua adalah tahap klasifikasi. Tahap terakhir dari pengenalan pola cara 
tersedia adalah setelah seluruh data dikelompokkan, hasilnya disajikan pada 
tahap keluaran berupa peta atau citra terklasifikasi. Untuk mengelompokkan 
piksel-piksel citra ke dalam kategori tertentu digunakan pengkelas kemiripan 
maksimum (maximum likelihood classifier) yang lazim dan umum digunakan.

iii. Klasifikasi citra merupakan kegiatan pengenalan suatu objek pada sebuah 
citra. Dalam pekerjaan ini pengenalan objek dilakukan adalah secara digital 

dan visual pada layar monitor komputer. Pengenalan tersebut dilakukan 
dengan menggunakan ciri-ciri objek yang terekam pada citra. Di dalam 
pelaksanaannya pengenalan objek pada citra dilakukan melalui tiga tahap 
yaitu deteksi, identifikasi dan pengenalan akhir.

- Interpretasi visual citra
 Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengenali pola spektral yang digambarkan 

oleh citra satelit sesuai dengan kondisi eksisting di permukaan bumi, selanjutnya 
akan dianalisa untuk penentuan tutupan lahan, kemudian dikembangkan dalam 
pola penggunaan tanah/ruang. Interpretasi dilakukan terhadap objek-objek 
poligon seperti pemukiman, kegiatan ekonomi skala besar, rawa, hutan dan objek 
perencanaannya sendiri, yaitu kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

- Analisa penataan ruang pesisir
 Metode yang digunakan dalam analisa untuk masing-masing aspek ini pada 

prinsipnya sama, yaitu pada tahap awal melakukan pengumpulan data dan 
informasi, kemudian mengkompilasi sesuai dengan tujuan analisa. hasil kompilasi 
akan dianalisa untuk mengkaji keadaan ekosistem terutama ekosistem pesisir. 
Peta citra kemudian didigitasi dan diproses sehingga mendapatkan peta tentative, 
selanjutnya akan digunakan untuk menentukan titik-titik pengamatan lokasi 
survei.

- Personalia
 Personil yang terlibat dalam kegiatan survei adalah tenaga ahli dan tenaga 

teknisi yang bertanggung jawab di bidang kegiatan masing-masing. Khususnya 
untuk karang dan ikan karang dibutuhkan tenaga ahli dan teknisi  yang memiliki 
akreditasi. Tenaga ahli diharapkan mempunyai latar belakang biologi Laut atau 
Perikanan (S1) dan setelah kegiatan survei tenaga ahli bertanggung jawab dalam 
penyusunan laporan.
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Tabel 1. Tenaga Ahli yang dibutuhkan

- Persiapan bahan dan Alat
 Persiapan bahan dan alat untuk digunakan di lokasi dapat disesuaikan dengan 

bidang dan metode yang dipakai dari masing-masing substansi yang akan 
diamati.

- Persiapan Administrasi
 Sebelum pelaksanaan survei disiapkan izin resmi yang ditandatangani oleh 

pejabat terkait dari instansi asal, dan dikirimkan ke pemerintah daerah setempat 
di lokasi calon KKP3K yang akan disurvei.  Surat izin survei juga ditujukan kepada 
lembaga/instansi terkait untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu 
melaksanakan kegiatan di lokasi survei. Apabila menggunakan tenaga ahli asing 
harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan.

- Sarana dan Prasarana
 Kegiatan identifikasi di lokasi survei tidak lepas dari penggunaan sarana dan 

prasarana baik dalam perjalanan maupun di lokasi yang akan disurvei. Sarana dan 
prasarana yang harus disiapkan meliputi sarana transportasi selama pelaksanaan 
kegiatan dan penginapan atau basecamp.

 2.3.2.2.   Pelaksanaan Survei
Setelah persiapan selesai, pelaksanaan survei sudah dapat dilakukan sesuai dengan 

waktu yang telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di lokasi, pelaksanaan survei 
perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca atau kondisi alam.  Data-data yang diambil selama 
pelaksanaan survei lokasi meliputi hal-hal sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Personil yang terlibat dalam kegiatan survei adalah tenaga ahli 

dantenaga teknisi yang bertanggung jawab di bidang kegiatan 

masing-masing. Khususnya untuk karang dan ikan karang 

dibutuhkan tenaga ahli dan teknisi  yang memiliki akreditasi. 

Tenaga ahli diharapkan mempunyai latar belakang Biologi Laut 

atau Perikanan (S1) dan setelah kegiatan survei tenaga ahli 

bertanggungjawab dalam penyusunan laporan. 

 
Tabel1. Tenaga Ahli yang dibutuhkan 

 

- Persiapan bahan dan Alat 

Persiapan bahan dan alat untuk digunakan di lokasi dapat 

disesuaikandengan bidang dan metode yang dipakai dari masing-

masing substansiyang akan diamati. 

- Persiapan Administrasi 

Sebelum pelaksanaan surveidisiapkan izinresmi yang 

ditandatangani oleh pejabat terkait dari instansi asal, dan 
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kepada lembaga/instansi terkait untukmenjaga hal-hal yang 
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survey.Apabila menggunakan tenaga ahli asing harus 

dilengkapidengan persyaratan administrasi sesuai dengan 
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Tabel 2 Contoh Daftar Data yang Perlu diambil selam survei
  
 2.3.3.  Analisa Data hasil Survei

Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lokasi kemudian dianalisa 
untuk mendapatkan rekomendasi kategori dan jenis KKP/KKP3K. Analisa hasil survei dapat 
dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam konsultasi publik dengan para stakeholders di 
daerah seperti masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. 
 
 2.3.3.1. Analisa Berdasarkan Kriteria-Kriteria Dalam Menentukan Kategori Dan 

Jenis Kawasan Konservasi:

Keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati yang dihitung pada parameter ini hanya untuk tiga 
ekosistem utama di pesisir perairan yaitu ekosistem karang, lamun dan mangrove. Indek 
keanekaragaman dapat dihitung menggunakan indeks Shannon-wiener  yaitu :

h’ = – Σ ni/N x log niN
 
h’ = Indeks Keanekaragaman N  = Jumlah total individu
ni = Jumlah individu dalam genus ke-i
Dimana apabila  
h < 1   = nilai indeks keanekaragaman Rendah
h > 1 - 3  = nilai indeks keanekaragaman Sedang   
h > 3   = nilai indeks keanekaragaman Tinggi

Untuk nilai scoring parameter ini dapat di lihat pada tabel berikut
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2.3.3.  Analisa Data Hasil Survei 
Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lokasi 

kemudian dianalisa untuk mendapatkan rekomendasi kategori dan jenis 

KKP/KKP3K.Analisa hasil survey dapat dijadikan sebagai bahan 

pembahasan dalam konsultasi publik dengan para stakeholders di daerah 

seperti masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. 

2.3.3.1  AnalisaBerdasarkan Kriteria-Kriteria Dalam Menentukan 
Kategori Dan Jenis Kawasan Konservasi: 

 

 Keanekaragaman Hayati 
 

Keanekaragaman hayati yang dihitung pada parameter ini hanya untuk tiga 

ekosistem utama di pesisir perairan yaitu ekosistem karang, lamun dan 

mangrove.Indek keanekaragaman dapat dihitung menggunakan indeks 

Shannon-wiener  yaitu : 

H’ = – Σ ni/N x logniN 
 

H’ = Indeks Keanekaragaman N  = Jumlah total individu 

ni = Jumlah individu dalam genus ke-i 

Dimana apabila   

H < 1  = nilai indeks keanekaragaman Rendah 

H > 1 - 3  = nilai indeks keanekaragaman Sedang    

H > 3   = nilai indeks keanekaragaman Tinggi 

 

Untuk nilai scoring parameter ini dapat di lihat pada tabel berikut 

    

Contoh :Ket : 

Tinggi    = 3     

Sedang = 2     

Kurang  =1     

v = nilai H’ (keanekaragaman masing-masing ekosistem)  

Jumlah total  :  3-4 skor  =  1   

 5-8 skor  =  2   

 9   skor  =  3   

 

Maka nilai skor yang didapat adalah 2 

 

 Kealamiahan 
Parameter ini dinilai dengan menghitung persentase campur tangan 

manusia pada ekosistem/habitat yang bersangkutan terhadap kawasan 

yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan campur tangan manusia 

adalah kawasan yang sudah mengalami perubahan, antara lain seperti 

adanya kegiatan budidaya mutiara, rumput laut, jaring apung, pembuatan 

dermaga, pengerukan, penimbunan, pembuatan tanggul, pembuangan 
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Contoh : Ket :
Tinggi    = 3       
Sedang = 2       
Kurang  =1       
v = nilai h’ (keanekaragaman masing-masing ekosistem) 

Maka nilai skor yang didapat adalah 2

- Kealamiahan
Parameter ini dinilai dengan menghitung persentase campur tangan manusia pada 

ekosistem/habitat yang bersangkutan terhadap kawasan yang bersangkutan. yang 
dimaksud dengan campur tangan manusia adalah kawasan yang sudah mengalami 
perubahan, antara lain seperti adanya kegiatan budidaya mutiara, rumput laut, 
jaring apung, pembuatan dermaga, pengerukan, penimbunan, pembuatan tanggul, 
pembuangan limbah dan lain-lain. Campur tangan manusia dinilai dengan menghitung 
luasan ekosistem/kawasan yang digunakan, luasan kawasan dapat dihitung dengan 
menggunakan hasil klasifikasi peta citra yang dikombinasikan dengan hasil pengamatan 
di lokasi survei. Perhitungan kealamiahan ekosistem/habitat dilakukan dengan 
menggunakan rumus (sumber yunia, C. 1996):

Or = (1-(Am/An))*100%
dimana: 
Or  = kealamiahan (%)
Am  = luas ekosistem yang telah mengalami campur tangan manusia  
An  = luas ekosistem yang dinilai

Nilai yang diberikan terhadap hasil perhitungan kealamiahan di atas adalah:
 > 75%   =  alami (3)
  50 ≤ Pr ≤ 75%  =  cukup alami (2)   
 ≤ 50%   =  tidak alami (1)

Untuk nilai scoring parameter ini dapat di lihat pada tabel berikut 

    

Contoh :Ket : 

Tinggi    = 3     

Sedang = 2     

Kurang  =1     

v = nilai H’ (keanekaragaman masing-masing ekosistem)  

Jumlah total  :  3-4 skor  =  1   

 5-8 skor  =  2   

 9   skor  =  3   

 

Maka nilai skor yang didapat adalah 2 

 

 Kealamiahan 
Parameter ini dinilai dengan menghitung persentase campur tangan 

manusia pada ekosistem/habitat yang bersangkutan terhadap kawasan 

yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan campur tangan manusia 

adalah kawasan yang sudah mengalami perubahan, antara lain seperti 

adanya kegiatan budidaya mutiara, rumput laut, jaring apung, pembuatan 

dermaga, pengerukan, penimbunan, pembuatan tanggul, pembuangan 

- Keterwakilan
Parameter ini dinilai dengan melihat jumlah tipe ekosistem dan habitat yang ideal 

dalam suatu kawasan seperti padang lamun (sea grass beds), terumbu karang, hutan bakau, 
estuaria, laguna, pantai berlumpur, pantai berpasir, pulau-pulau kecil dan laut terbuka.

Parameter ini dinilai dengan mempertimbangkan ekosistem/habitat yang bersangkutan 
terhadap kawasan yang dilindungi (konservasi) di suatu wilayah biogeografi atau pulau 
dengan perhitungan sebagai berikut :

  Pr  = (EEc/EEs)*100% 
dimana :  
  Pr  = Keterwakilan (%)
  EEc  =  Jumlah tipe ekosistem di kawasan yang dinilai 
  EEs   =  Jumlah ideal tipe ekosistem yang ada di suatu wilayah (biogeografi 

atau pulau).

Nilai yang diberi terhadap hasil perhitungan keterwakilan di atas adalah :
  Pr ≥ 75%   =  terwakili (3)
  40 ≤ Pr < 75%  =  cukup terwakili (2)   
 Pr < 40%   =  tidak terwakili (1)

-    Keunikan
Parameter ini dinilai dengan melihat keberadaan atau kekayaan jenis satwa dan atau 

tumbuhan pada suatu kawasan perairan yang dinilai atau ekosistem di dalam suatu wilayah 
biogeografi atau pulau. Nilai keunikan ini diperhitungkan dengan memperhatikan bahwa 
jenis flora atau fauna atau ekosistem yang dinilai terdapat di tempat lain atau tidak. Nilai 
yang diberikan untuk masing-masing tingkat adalah:

 Unik   =  3 hanya terdapat di satu daerah di Indonesia 
 Cukup unik   =  2 terdapat di beberapa daerah dalam satu wilayah biogeografi yang sama.
 Tidak unik   =  1 banyak terdapat di wilayah Indonesia

- Daerah Ruaya
Parameter dapat dilihat dari kondisi perairan suatu daerah, apakah daerah itu 

merupakan daerah migrasi bagi suatu jenis ikan, atau mamalia laut tertentu, seperti paus 
dan lumba-lumba. Daerah perairan yang merupakan jalur migrasi memiliki penilaian yang 
tinggi dalam parameter ini.



20 Panduan Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 21Panduan Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Penilaian terhadap parameter ini adalah :
banyak (>1) jenis ikan yang beruaya  = 3
Sedikit (1) jenis ikan yang beruaya   = 2
Tidak ada ikan yang beruaya   = 1

habitat Ikan khas/langka/Unik/endemik
Perairan daerah kawasan dapat dilihat dari kondisi habitat yang sesuai dan dihuni oleh 

ikan langka/unik/endemik/khas/dilindungi. Ikan dilindungi yang dimaksud adalah ikan 
yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU No. 5 Thn 
1990 dan UU No. 31 Tahun 2004 serta turunannya. Penilaian dibuat terpisah antara ikan 
langka/unik/endemik/khas dan ikan dilindungi. hal ini untuk menentukan apakah lokasi 
tersebut akan dijadikan Suaka Alam Perairan atau Suaka Perikanan. Untuk penilaian ikan 
Khas/Langka/Unik/Endemik adalah:

Ada beberapa (>2) Jenis Ikan Khas/Langka/Unik/Endemik  :  3
hanya satu atau dua Jenis ikan Khas/Langka/Unik/Endemik  :  2
Tidak ada ikan langka Khas/Langka/Unik/Endemik   :  1

- Ikan di Lindungi
Parameter ini ditentukan berdasarkan keberadaan jenis ikan yang dilindungi oleh 

undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang berlaku. 
Parameter keberadaan ikan dilindungi tersebut juga ditentukan berdasarkan kelimpahan 
masing-masing jenis ikan dilindungi tersebut:

Untuk penilaian ikan dilindungi adalah:
Ada beberapa (>=1) jenis ikan dilindungi dalam jumlah yang banyak   :   3
Ada beberapa (>=1) jenis ikan dilindungi dalam jumlah sedikit masing-masing :  2  
Ada satu jenis ikan dilindungi dalam jumlah sedikit :  1

- Ikan yang perlu dilindungi
Parameter ini ditentukan berdasarkan keberadaan jenis ikan yang perlu dilindungi. 

Jenis ikan yang perlu dilindungi ini mengacu pada rencana strategis konservasi jenis ikan 
di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, parameter ini ditentukan berdasarkan 
kelimpahan dari masing-masing jenis ikan yang perlu di lindungi tersebut:

Untuk penilaian ikan yang perlu dilindungi adalah:
Ada beberapa (>=1) jenis ikan yang perlu dilindungi dalam jumlah yang banyak :  3
Ada beberapa (>=1) jenis ikan yang perlu dilindungi dalam jumlah sedikit masing-  

            masing : 2   
Ada satu jenis ikan yang perlu dilindungi dalam jumlah sedikit :1

Potensi rekreasi dan Pariwisata
berikut adalah aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam potensi rekreasi dan 

pariwisata:
a. Letak calon kawasan konservasi terletak secara paralel dalam jangkauan daerah 

tujuan pariwisata yang sudah ada.
b. Mempunyai jenis ikan yang unik atau endemik dan tidak ada di daerah lain
c. Mempunyai fenomena alam yang unik

berpotensi tinggi apabila (minimal dua poin dari poin a/b/c)   : 3
Cukup berpotensi apabila (memiliki salah satu dari pon a/b/c)  : 2  
Kurang berpotensi apabila (tidak ada potensi)      : 1

 - Kemudahan Mencapai Lokasi
Aksesibilitas dapat dinilai dengan memperhatikan ketersediaan jalan masuk (akses) 

atau perhubungan dari kota-kota terdekat ke obyek-obyek menarik di dalam kawasan yang 
dinilai. Jalan masuk yang diperhitungkan adalah sampai dengan pintu masuk kawasan 
yang bersangkutan. Perhitungan frekuensi kendaraan yang optimum disesuaikan dengan 
jarak dan kepadatan penduduk di sekitar kawasan (terutama yang berpergian) dibagi 
dengan kapasitas mobil. Perhitungan aksesibilitas dilakukan dengan rumus (sumber: 
Pedoman Penetapan Kriteria Kawasan Konservasi Laut, Departemen Kehutanan, 1995) :

       EOc
Kp

 =EOs    *100%
dimana :
  Kp  =   Aksesibilitas (%)
  EOc  =  Frekuensi kendaraan yang menuju obyek menarik
  Eos  = Frekuensi kendaraan yang optimum menuju obyek menarik
Nilai yang diberikan terhadap hasil perhitungan aksesibilitas di atas adalah :
  Kp ≥ 75%   =  mudah dicapai (3)
  40 ≤ Kp ≤ 75%  =  dapat dicapai (2)
  Kp < 40%   =  sulit dicapai (1)
Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria kawasan konservasi 

maka dilakukan skoring untuk penentuan jenis kawasan yang diusulkan dengan melihat 
pembobotan pada tabel 3.
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- Pemanfaatan Kawasan Untuk Pariwisata
yang dimaksud dengan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata ini adalah keberadaan 

aktivitas pemanfatan untuk pariwisata di dalam calon kawasan konservasi. berikut adalah 
paramaternya:

a. Pariwisata pengunjung local
b. Pariwisata pengunjung nasional
c. Pariwisata pengunjung manca negara

Terdapat >=1 pemanfaatan untuk pariwisata dengan pengunjung dari local, nasional 
dan manca Negara : 3

Terdapat >=1 pemanfaatan untuk pariwisata dengan pengunjung dari local, nasional : 2
Tidak terdapat pemanfaatan untuk pariwisata : 1

- Keunikan Budaya 
Atraksi budaya merupakan salah satu magnet pariwisata yang potensial untuk di 

ekplorasi. Kearifan local yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat disekitar atau di 
dalam calon kawasan konservasi dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di 
dalam dan disekitar calon kawasan konservasi serta melestarikan budaya agar tidak hilang 
oleh modernisasi. berikut adalah penilaian terhadap keunikan budaya:

Terdapat >=1 atraksi budaya, rutinitas masyarakat setempat dan masih        
berlangsung : 3

Terdapat >=1 atraksi budaya, bukan rutinitas masyarakat setempat : 2
Tidak terdapat atraksi budaya: 1

- Daerah Pemijahan Ikan
Parameter ini dapat dinilai dari suatu daerah perairan merupakan habitat yang cocok 

dan sesuai bagi beberapa jenis ikan penting untuk memijah. Dan daerah ini harus memiliki 
kondisi perairan yang baik untuk menunjang ikan memijah. 

Faktor lain yang dipertimbangkan dalam menilai daerah pemijahan ikan ini adalah 
kelimpahan dari dari jenis ikan yang memijah dan nilai ekonomis dari ikan tersebut.

Terdapat >=1 daerah Pemijahan Ikan, dalam jumlah banyak, dari jenis ikan ekonomis 
penting : 3

Terdapat >=1 daerah Pemijahan Ikan, dalam jumlah sedikit, dari jenis ikan ekonomis 
penting  : 2

Terdapat >=1 daerah pemijahan Ikan, jumlah banyak/sedikit, bukan dari jenis ikan 
ekonomis penting: 1

- Daerah Pengasuhan
Daerah pengasuhan merupakan daerah yang memiliki kondisi ekosistem yang 

optimal bagi pertumbuhan ikan, kondisi ini dapat dilihat dari kondisi ekosistem seperti 
lamun, terumbu karang dan mangrove yang dapat menyediakan nutrisi yang baik bagi 
pertumbuhan ikan. Untuk penilaian dalam pedoman ini keberadaan ekosistem yang dilihat 
hanya ekosistem lamun dan mangrove karena memiliki peranan yang lebih signifikan 
untuk daerah pengasuhan ikan. Penilaian terhadap daerah pengasuhan adalah :

Terdapat ekosistem lamun dan mangrove    : 3
Terdapat hanya salah satu ekosistem lamun atau mangrove  : 2
Tidak terdapat kedua ekosistem     : 1

- Nilai Penting Perikanan 
Nilai penting perikanan dapat diperoleh dengan menganalisis ekonomi wilayah 

yang akan dinilai. Analisis ekonomi wilayah dilakukan dengan menghitung LQ (Location 
Quotient).  Analisis dengan model LQ ini digunakan untuk melihat sektor basis atau non 
basis dari suatu wilayah perencanaan dan dapat mengidentifikasi sektor unggulan atau 
keunggulan komparatif suatu wilayah. Pendekatan dengan menggunakan metoda LQ ini 
adalah dengan menganalisis nilai PDRb sub sektor i di wilayah suatu kabupaten. hal ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut, dimana :

   Xij/Xi.
     LQij = 

 
    Xj/X..  

LQij = indeks kuosien lokasi :

Penilaian pada hasil LQ adalah:
   LQ > 1 :  3
   LQ = 1 :  2
   LQ < 1 :  1

Kepentingan Nasional/Kepentingan Strategis Nasional/Internasional 

KKP/KKP3K yang memiliki potensi biofisik dan sosial budaya yang sangat penting secara 
global dapat diusulkan oleh Pemerintah kepada lembaga internasional yang berwenang 
sebagai kawasan warisan alam dunia sesuai peraturan perundang-undangan.
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 2.3.3.2  Analisa Potensi
Analisa potensi dilakukan untuk menentukan kategori dan jenis KKP/KKP3K yang 

sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi tersebut.  Kriteria tambahan yang 
merupakan kriteria penting dan berfungsi dalam memperkuat landasan penentuan jenis 
calon KKP/KKP3K adalah sebagai berikut : 

- Produktivitas
Tingkat produktifitas bisa dilihat dari chlorofil, plankton ataupun biomassa ikan. Nilai 

chlorofil suatu kawasan bisa dihitung dengan menggunakan citra kawasan tersebut. 
Penghitungan plankton bisa dilakukan di laboratorium dengan membawa sampel air yang 
telah diberi perlakukan. Penghitungan biomassa ikan bisa dilakukan dengan pengukuran 
panjang ikan dengan teknik visual sensus.

Penilaian untuk indikator chlorofil dan plankton adalah:

Produktifitas optimal (oligotrophic)   : 3
Produktifitas sedang     : 2  
Produktifitas rendah atau melebihi kapasitas  : 1

Sedangkan penilaian untuk indikator biomassa ikan adalah (WCS, 2006):
Produktifitas tinggi (> 1.200 kg/ha)   :  3
Produktifitas sedang (600 – 1.200 Kg/ha)   :  2   
Produktifitas rendah (< 600 Kg/ha)   :  1

- Keterkaitan ekologis
Ekosistem-ekosistem di daerah pengamatan memiliki hubungan fungsional antar habitat 

ekosistem dimana perubahan terhadap salah satu ekosistem akan mempengaruhi ekosistem 
yang lain pada daerah yang sama, misal perubahan kondisi pada ekosistem mangrove akan 
mempengaruhi ekosistem lain seperti ekosistem lamun atau terumbu karang. Parameter ini 
dinilai dengan melihat pengaruh hubungan antara ekosistem yang ada : 

 75-100% komponen ekosistem terkait secara ekologis = 3
50-70% komponen ekosistem terkait secara ekologis    = 2
< 50% komponen ekosistem terkait secara ekologis    = 1

- Dukungan Masyarakat
Dalam penilaian aspirasi masyarakat, diperlukan daftar pertanyaan (questionaire) 

terhadap masyarakat sekitar dan atau yang mempunyai perhatian terhadap kawasan yang 
dinilai. Nilai yang diberikan untuk parameter ini sangat bergantung pada jumlah responden 
(masyarakat sekitar) yang menyepakati penunjukan kawasan yang dinilai. Rumusan yang 

digunakan dalam penilaiannya adalah (sumber: Pedoman Penetapan Kriteria Kawasan 
Konservasi Laut, Departemen Kehutanan, 1995):

 Am dimana: = (Eps/Epo) x 100%; 
  Am    =  Aspirasi masyarakat
  Aps    = Jumlah penduduk yang setuju
  Epo    =  Jumlah responden

Kriteria penilaian :
  ≥ 75%   =  mendukung (3)
  40 - 75%   =  cukup mendukung (2)   
 ≥ 40%   =  tidak mendukung (1)

- Potensi konflik kepentingan (Stakeholder analisis)
Potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam 

penting untuk dinilai, karena potensi konflik dapat menjadikan suatu kawasan menjadi 
tidak dapat dikelola dan terawasi dengan baik, potensi konflik dapat dilihat dari hasil 
wawancara dengan berbagai responden yang terkait dengan kawasan, juga dilihat dari 
rencana tata ruang pemanfaatan kawasan, juga dilihat potensi konflik yang berasal 
dari faktor politik dan kepentingan ekonomi daerah. Penilaian terhadap potensi konflik 
adalah

   berpotensi konflik tinggi  =  1 
   berpotensi konflik sedang  =  2
   Kurang berpotensi konflik =  3

- Potensi ancaman 
beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman 

hayati dan pesisir lautan antara lain, pemanfaatan berlebih, penggunaan alat tangkap dan 
tehnik yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, 
perubahan iklim, bencana alam, dan lain-lain.

Penilaian terhadap potensi ancaman ini adalah :

berpotensi ancaman tinggi, terdapat > 5 faktor ancaman yang ada  = 1
berpotensi ancaman sedang, terdapat 2 hingga 5 faktor ancaman yang ada = 2
Kurang berpotensi, terdapat < 2 faktor ancaman yang ada    = 3

- Kearifan Lokal
Penilaian terhadap kearifan lokal dapat dilihat dari masih dipeliharanya adat istiadat 

di masyarakat merupakan suatu kekayaan sendiri dan hal ini turut membantu dalam 
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melestarikan sumberdaya alam yang ada. Seperti peraturan adat Sasi yang turut membantu 
dalam menjaga stok bagi beberapa jenis biota yang ada. Kearifan lokal masyarakat sangat 
menunjang dalam menjaga kawasan konservasi.

Penilaian terhadap parameter ini adalah :

Memiliki kearifan lokal yang menunjang konservasi  =  3
Memiliki kearifan lokal tetapi tidak efektif   =  2
Tidak memiliki kearifan lokal    =  1

- Estetika
Keindahan alam dapat digambarkan melalui keindahan alam seperti terumbu karang 

di perairan, hamparan pasir putih, kebersihan lingkungan, dan ombak yang memecah 
serta kenyamanan berada di dalam lokasi. 

 berestetika tinggi  :  3
  Cukup berestetika  :  2
  Tidak memadai  :  1
Catatan : Karena penilaian estetika relatif maka penilaian berdasarkan kesehatan dan 

kebersihan lingkungan.

2.3.3 Penentuan Jenis Kawasan Konsevasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria diatas, selanjutnya 

masukkan data-data tesebut diatas kedalam bagan seperti dibawah ini. 

Tabel 3 Contoh Pembobotan Penentuan Jenis KKP/KKP3K 

berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan jenis kawasan konservasi perairan, 
pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Tabel 3 diatas.

1. Selanjutnya, jawablah pertanyaan nomor 17a dan 17b terlebih dahulu, 
- jika jawaban pada nomor 17a = “ya” maka jenis kawasan konsevasi yang sesuai 

adalah jenis kawasan konservasi yang sesuai adalah “Taman Pesisir atau Suaka 
Pesisir” pada kolom 8 dan 10

- jika jawaban pada nomor 17b = “ya” maka jenis kawasan konsevasi yang sesuai 
adalah jenis kawasan konservasi yang sesuai adalah “Taman Pesisir atau Suaka 
Pesisir” pada kolom 9 dan 11

2. Selanjutnya kembali ke pertanyaan no 1 hingga no 15 dan mengisinya sesuai 
dengan kriteria nilai yang telah ditentukan, dengan perhitungan sebagai berikut:
a. Tingkat Kesesuaian
 Tingkat Kesesuaian adalah menghitung berapa jumlah nilai yang di tentukan,  

2.3.3Penentuan Jenis Kawasan Konsevasi Perairan, Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil 
Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria diatas, 

selanjutnya masukkan data-data tesebut diatas kedalam bagan seperti 

dibawah ini. 

Tabel 3 Contoh Pembobotan Penentuan Jenis KKP/KKP3K  

  

 

 
Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan jenis kawasan 

konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Tabel 3 

diatas. 
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sesuai dengan kriteria nilai yang ada pada kolom jenis kawasan konservasi.
 Selanjutnya di hitung nilai prosentase Kesesuaian dengan rumus sebagai 

berikut:
        TK
 PK=------ x 100%
        TTK

 Ket:  PK : Prosentase Kesesuaian
  TK : Tingkat Kesesuaian pada masing-masing jenis kawasan
  TTK : Total Tingkat Kesesuaian dari seluruh jenis kawasan 

berdasarkan mandat UU 

b. Pembobotan
 Pembobotan dilakukan dengan mengkalikan nilai yang telah ditentukan 

dengan bobot pada masing-masing 

3.    Analisa:
NK = PK x B x N x 100
Keterangan:
NK : Nilai Kesesuaian
PK : Prosentase Kesesuaian
b : Nilai Total bobot 
N : Angka Penilaian

4. Selanjutnya, Nilai Kesesuaian (NK) dari jenis calon kawasan konservasi adalah 
sebagai berikut:
a. Rekomendasi Utama
 Nilai Kesesuaian (NK) yang paling tinggi adalah jenis kawasan konservasi yang 

paling sesuai berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, adalah Rekomendasi 
Utama calon kawasan konservasi perairan.

b. Rekomendasi Kedua
 Nilai Kesesuaian (NK) dengan nilai nomor 2 paling tinggi adalah rekomendasi 

kedua, untuk jenis calon kawasan konservasi perairan dan menegasikan 
rekomendasi utama dengan catatan bahwa pemilihan rekomendasi kedua 
harus dilengkapi dengan penjelasan pada keterangan tambahan sesuai 
dengan 1.4.3.5. kriteria tambahan.

5. berikutnya, silahkan isi pertanyaan nomor 16 dengan jawaban “ya” atau “tidak”. 
Jika jawaban dari pertanyaan nomor 16 yang adalah “ya”, maka jenis kawasan 

konservasi yang akan ditentukan harus di tingkatkan menjadi Tingkat Nasional, 
atau menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat nasional. 

Aplikasi program Penentuan Jenis/kategori KKP3K dapat diakses melalui website kkji.
kp3k. kkp.go.id.

2.3.4. Konsultasi Publik
Konsultasi Publik merupakan presentasi hasil-hasil pelaksanaan survei yang telah 

dilakukan, dimaksudkan untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah dilakukan serta 
mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka pengembangan usulan 
pembentukan kawasan konservasi perairan laut. Target sasaran dalam konsultasi publik 
ini adalah masyarakat daerah lokasi calon KKP3K, dinas pemerintah daerah terkait, dan 
stakeholders terkait di daerah lokasi.

2.3.5.  Sosialisasi
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kegiatan identifikasi dan penilaian 

potensi KKP3K serta arahan usulan bentuk calon KKP3K. Sasaran yang akan dicapai pada 
kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan informasi mengenai usulan dan rekomendasi 
bentuk calon KKP3K kepada masyarakat, pemerintah daerah dan para stakeholders terkait 
lainnya. 

2.3.6. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendokumentasikan hasil dan proses 

pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penilaian potensi calon KKP3K yang telah dilakukan. 
Dalam pelaporan sebaiknya menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dimengerti 
dan format yang sederhana. 

2.2.3.  Pencadangan KKP/KKP3K
Pencadangan KKP/KKP3K ditetapkan melalui Keputusan Menteri, Gubernur atau 

bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Keputusan penetapan pencadangan 
KKP/KKP3K  dimaksud antara lain memuat: (i) lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, 
dengan batas batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding 
dua ratus lima puluh ribu); (ii) jenis kawasan konservasi perairan, dan (iii) penunjukan 
satuan unit organisasi di bawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan 
pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, 
mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan 
pengelolaan. Contoh surat keputusan penetapan pencadangan KKP/KKP3K sebagaimana 
terlampir.
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BAB III
PENUTUP

buku Pedoman/Suplemen Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan ini merupakan 
bagian dari upaya untuk memberikan informasi atau penjelasan yang melengkapi Pedoman 
Teknis E-KKP3K dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan berdasarkan 
indikator capaian pengelolaannya.  Panduan dan informasi yang terdapat dalam buku 
ini disusun hanya untuk memberikan penjelasan secara ringkas kepada pembaca. Acuan 
utama yang digunakan dalam buku panduan ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi 
Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang 
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta peraturan terkait 
lainnya. 
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LAMPIRAN 1. Contoh Surat Usulan Inisiatif dari LSM lokal

Kepada yth 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab.Kota
Di Tempat

  bersama ini disampaikan bahwa pada kurun waktu beberapa 
bulan terakhir, berdasarkan laporan dari masyarakat dan nelayan lokal, kawasan pesisir 
kecamatan….. Provinsi/Kabupaten/kota……..  beberapa kali ditemui penyu bertelur 
dengan jenis……… . Perguruan tinggi…. Dan LSM….. telah melaksanakan kajian lapangan 
menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Kami juga telah melakukan analisis potensi 
kawasan kecamatan…. tersebut menjadi kawasan konservasi seluas…. hektar. Sehubungan 
dengan hal tersebut, dalam rangka melindungi penyu dan potensi sumberdaya ikan 
lainnya, kami mengusulkan agar pemerintah dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai 
kawasan konservasi. Selanjutnya, kiranya instansi terkait dapat menindaklanjuti usulan 
inisiatif ini. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan peta, koordinat, foto 
dan hasil kajian cepat potensi wilayah tersebut menjadi kawasan konservasi.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Ketua LSM……. 
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