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I. PENDAHULUAN 
 

Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan (Archipelagic state) terbesar di 
dunia, yang terdiridari 17.508 pulau serta memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km.  
Dengan  garis pantai yang panjang ini, maka Indonesia menempati negara kedua yang 
memiliki garis pantai terpanjang di  dunia  setelah  Kanada. Dengan garis pantai 
sepanjang ini, wilayah pesisir Indonesia (termasuk perairan dan daratan) mencakup 
daerah yang sangat luas. 

Wilayah pesisir (coastal zone) Indonesia yang luas mengandung sumberdaya 
alam (di wilayah pesisir) yang kaya dan sangat beragam mulai dari sumberdaya yang 
dapat pulih (seperti perikanan dan hutan bakau) sampai sumberdaya yang tidak dapat 
pulih (seperti minyak dan gas serta mineral lainnya). Selain itu, wilayah pesisir juga 
menjadi pusat pengembangan kegiatan industri, pelabuhan dan pelayaran, pariwisata, 
agribisnis, pemukiman dan penampungan limbah secara gratis dari segenap aktivitas 
manusia, baik yang berada di dalam sistem wilayah pesisir maupun yang berada di 
luarnya (lahan atas dan laut lepas). 

Program pembangunan ekonomi Indonesia dalam PJP II, menempatkan 
sumberdaya pesisir dan laut menjadi salah satu tumpuan bagi keberlanjutan 
pembangunan ekonomi (sustainable economic development) Indonesia. Hal ini dapat 
dipahami dengan dua alasan utama, yaitu (1) pertumbuhan penduduk Indonesia yang 
terus meningkat dan (2) kenyataan yang menunjukkan bahwa sumberdaya alam di 
lahan atas (uptand resources) semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. 

Pengalaman  membangun sumberdaya pesisir dan laut dalam kurun PJP I 
selain telah menghasilkan berbagai keberhasilan, juga telah menimbulkan berbagai 
permasalahan ekologis dan sosial-ekonomis yang justru dapat mengancam 



kesinambungan pembangunan nasional. Secara ekologis, banyak kawasan pesisir dan 
laut, terutama di Pesisir Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Bali, dan Ujung Pandang, 
telah terancam kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity)-nya  akibat  pencemaran, 
degradasi fisik habitat over-eksploitasi sumberdaya alam, dan konflik penggunaan 
lahan (ruang) pembangunan. Secara sosial-ekonomis, sebagian besar  penduduk  
pesisir  masih  merupakan kelompok sosial termiskin di tanah air, dan kesenjangan 
pembangunan antar wilayah masih sangat besar. 

Salah satu penyebab berbagai permasalahan yang mengancam keseimbangan 
pembangunan wilayah pesisir adalah karena selama ini pola pemanfaatan sumberdaya 
dilakukan secara sektoral. Pengelolaan sektoral telah terbukti kurang efektif dalam 
menangani kompleksitas permasalahan pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir 
dan lautan. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memperbaiki 
pendekatan pengelolaan sektoral dalam empat hal utama, yaitu: (1) memberikan 
perhatian yanq lebih mendalam dan menyeluruh mengenai sistem sumberdaya pesisir 
yang unik, serta kapasitas keberlanjutannya bagi berbagai macam kegiatan manusia; 
(2) mengoptimalisasi pemanfaatan serta neka (ganda) dari sistem ekosistem pesisir 
serta seluruh sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya dengan memperhatikan 
atau mengintegrasikan segenap informasi ekologis, ekonomis, sosial-budaya dan 
hukum kelembagaan; (3) meningkatkan pendekatan interdisipliner dan koordinasi serta 
kerjasama intersektoral dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks, 
kemudian memformulasikan strategi bagi perluasan dan diversifikasi berbagai kegiatan 
ekonomi; dan (4) membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
investasi kapital pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam 
mencapai tujuan pembangunan nasional, di bidang ekonomi, sosial-budaya dan 
lingkungan hidup. 
 
II. BATASAN WIILAYAH PESISIR 
 

Definisi dan pengertian wilayah pesisir secara baku sampai saat ini belum ada 
kesepakatan, perlu pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik 
utama dari kawasan ini. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa 
wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Apabila ditinjau 
dari garis pantai (coastline), wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundaries), 
yaitu : batas yang sejajar garis pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap 
garis pantai (cross-shore). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas wilayah 
pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif  mudah  misalnya  batas  wilayah  
pesisir antara Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo, atau  batas wilayah  pesisir 
Kabupaten Kupang adalah antara Tanjung Nasikonis dan Pulau Sabu, dan batas 
wilayah pesisir DKI Jakarta adalah antara Sungai Dadap di sebelah barat dan Tanjung 
Karawang di sebelah timur. 



Gambar 1. memperlihatkan batasan wilayah pesisir yang banyak digunakan 
dalam menentukan batas ke arah darat dan ke arah laut dari suatu wilayah pesisir. 
Pada satu ekstrim, wilayah pesisir dapat meliputi suatu kawasan yang sangat luas 
mulai dari batas laut (terluar) ZEE sampai daratan yang masih dipengaruhi oleh iklim 
laut. Pada ekstrim lainnya, suatu wilayah pesisir hanya meliputi kawasan peralihan 
antara ekosistem laut dan daratan yang sangat sempit, yaitu dari garis rata-rata  

 
 
pasang tertinggi sampai 200 m ke arah darat dan kearah laut meliputi garis 

pantai pada saat rata-rata pasang terendah. Batasan wilayah pesisir yang sangat 
sempit ini dianut oleh Kosta Rika. Sementara itu, negara-negara lain mengambil 
batasan wilayah pesisir di antara kedua ekstrim tersebut. 

Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir 
dapat ditetapkan  sebanyak dua  macam,  yaitu batas untuk wilayah perencanaan 
(planning zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau 
pengelolaan sehari-hari (day-to day management). Wilayah perencanaan sebaiknya 
meliputi seluruh daerah daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia 
(pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata (significant) terhadap 
lingkungan dan sumberdaya di pesisir. Oleh karena itu, batas wilayah pesisir ke arah 
darat untuk kepentingan perencanaan (planning zone dapat menjadi sangat jauh 
kearah hulu, misalnya Kota Bandung untuk kawasan pesisir dari DAS Citarum. Jika 
suatu program pengelolaan wilayah pesisir menetapkan dua batasan wilayah 
pengelolaannya  (wilayah  perencanaan  dan  wilayah pengaturan), maka wilayah 
perencanaan selalu lebih luas daripada wilayah pengaturan. 

Dalam  pengelolaan  wilayah  sehari-hari, pemerintah (pihak pengelola) 

memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan 
pembangunan. Sementara itu, kewenangan semacam ini di luar batas wilayah 
pengaturan (regulation zone) sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara 



instansi pengelolaan wilayah pesisir data regulation zone dengan instansi yang 
mengelola daerah hulu atau laut lepas. 

Menurut kesepakatan intemasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan 
sebagal wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah 
yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut 
meliputi daerah paparan benua (continental shelf) (Beatley et al., 1994). 

Dalam Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (Marine Resource Evaluation and 
Planning atau Perencanaan dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan) di Manado,1-3 
Agustus 1994, telah ditetapkan bahwa batas ke arah laut suatu wilayah pesisir untuk 
keperluan praktis dalam proyek MREP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat 
dalam peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dengan skala 1:50.000 yang telah 
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). 
Sedangkan batas kearah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa 
pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal  Pemerintahan  Umum  dan 
Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri) yang termasuk ke dalam wilayah Pesisir 
MREP (Dahuri, dkk., 1996). 

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk kepentingan pengelolaan adalah 
kurang begitu penting  untuk  menetapkan  batas-batas fisik suatu wilayah pesisir 
secara kaku (rigid). Akan lebih berarti, jika penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir 
didasarkan  atas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pengelolaan 
ekosistem pesisir dan laut beserta sumberdaya yang ada di dalamnya, serta tujuan 
dari pengelolaan itu sendiri. Jika tujuan pengelolaan adalah untuk mengendalikan atau 
menurunkan tingkat pencemaran perairan pesisir yang dipengaruhi oleh aliran sungai,  
maka batas wilayah pesisir ke arah darat hendaknya mencakup suatu DAS (Daerah 
Aliran Sungai) dimana buangan Limbah di sini akan mempengaruhi kualitas perairan 
pesisir.  Batas wilayah pesisir ke arah darat semacam ini sama seperti yang dianut 
oleh United States (U.S) Coastal Management Act dan California sejak tahun 1976. 
Sedangkan ke arah laut hendaknya meliputi daerah  laut yang  masih  dipengaruhi  
oleh pencemaran yang berasal dari daratan tersebut atau suatu daerah laut di mana 
kalau terjadi pencemaran (misalnya tumpahan minyak), minyaknya akan mengenai 
perairan pesisir. Batasan wilayah pesisir yang sama dapat berlaku, juga  untuk  
mengendalikan  laju sedimentasi di wilayah pesisir akibat pengelolaan lahan atas yang 
kurang bijaksana seperti penebangan hutan secara semena-mena dan bertani pada 
lahan dengan kemiringan tebih dari 40%. 

Sementara itu, jika tujuan pengelolaan suatu wilayah pesisir adalah untuk 
mengendalikan erosi pantai, maka batas ke arah darat cukup hanya sampai pada 
lahan pantai yang diperkirakan terkena abrasi, dan batas ke arah laut  adalah daerah  
yang  terkena  pengaruh distribusi sedimen akibat proses abrasi, yang biasanya  
terdapat  pada  daerah  pemecah gelombang (breakwater zone) yang paling dekat 
dengan garis pantai. Dengan demikian, meskipun untuk kepentingan pengelolaan 
sehari-hari (day-to-day management) kegiatan pembangunan di lahan atas atau di laut 
lepas biasanya ditangani oleh instansi tersendiri.namun untuk kepentingan 
perencanaan pembangunan wilayah pesisir, segenap pengaruh-pengaruh atau 
keterkaitan tersebut harus dimasukkan pada saat menyusun perencanaan 
pembangunan wilayah pesisir. 

 



III. PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PESISIR 
3.1.  Karakteristik Wilayah Pesisir 

Wilayah pesisir memiliki karakteristik dan keunikan serta beragam sumberdaya 
yang khas. Kekhasan ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaah wilayah tersebut 
dikelola dengan pendekatan terpadu bukan pendekatan sektoral. Karakteristik  wilayah  
pesisir  yang  dimaksud adalah:     

  
Pertama, Adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional)  baik  antar  ekosistem  di  
dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. 
Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir (mangrove, 
misalnya), cepat atau lambat, akan mempengaruhi ekosistem lainnya.   Begitu pula halnya, 
jika pengelolaan kegiatan pembangunan di lahan atas (industri, pertanian, pernukiman, dan 
lain-lain) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara arif  (berwawasan  
lingkungan),  maka  dampak negatifnya akan merusak tatanan dan fungsi ekologis 
kawasan pesisir dan laut. Fenomena inilah  yang  kemungkinan  besar  merupakan faktor 
penyebab utama bagi kegagalan panen tambak udang yang akhir-akhir ini menimpa 
kawasan Pantai Utara Jawa. Karena untuk kehidupan dan pertumbuhan udang secara 
optimal diperlukan kualitas perairan yang baik, tidak tercemar seperti Pantai Utara Jawa. 
 
Kedua, dalam suatu kawasan pesisir (misalnya Kalianda - Bandar Lampung), terdapat 
lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat 
dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. 
 
Ketiga,  dalam suatu kawasan pesisir,  pada umumnya terdapat lebih dari satu 
kelompok masyarakat (orang) yang memiliki ketrampilan/keahlian dan kesenangan 
(preference) bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani 
rumput laut pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan 
sebagainya.  Padahal, sangat sukar atau hampir tidak mungkin,  untuk mengubah 
kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah secara mentradisi 
menekuni suatu bidang pekerjaan. 
 
Keempat, baik secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan 
pesisir secara monokultur (single use) adalah sangat rentan terhadap perubahan 
internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha, Contohnya, lagi-lagi 
pembangunan tambak udang di Pantai Utara Jawa, yang sejak tahun 1982 
mengkonversi hampir semua pesisir termasuk mangrove (sebagai kawasan lindung) 
menjadi tambak udang. Sehingga, pada saat akhir 1980an sampai sekarang terjadi 
peledakan wabah virus, sebagian besar tambak udang di kawasan ini terseranq 
penyakit yanq meruqikan ini. 
 
Kemudian, pada tahun 1988 ketika .Jepang memberhentikan impor udang Indonesia 
selama sekitar  3 bulan,karena kematian kaisamya (rakyat Jepang berkabung, tidak 
makan udang), maka mengakibatkan penurunan harga udang secara drastis dari rata-
rata Rp. 14.000,- per kg menjadi Rp 7.000,-per kg,sehingga banyak petani tambak 
yang rugi dan frustasi. 
 



Kelima, kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama 
(common property resources) yang dapat dimanfaakan oleh semua orang (open 
access). Padahal setiap pengguna sumberdaya pesisir biasanya berprinsip  
memaksimalkan  keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran, overeksploitasi 
sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi dikawasan ini. 
 
3.2. KeterpaduanPengelolaan 

Berdasarkan keterkaitan sektor, maka model pengelolaan sumberdaya pesisir 
dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pengelolaan sektoral dan pengelolaan secara 
terpadu. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral pada dasarnya 
berkaitan hanya dengan satu jenis sumberdaya atau ekosistem untuk memenuhi 
tujuan tertentu  (sektoral), seperti perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, 
pemukiman, perhubungan dan sebagainya. Dalam perencanaan dan pengelolaan 
semacam ini aspek "cross-sectoral”  atau “cross-regional” impacts seringkali 
terabaiakan. Akibatnya, model perencanaan dan pengelolaan sektoral ini menimbulkan 
berbagai dampak yang dapat merusak lingkungan dan juga akan mematikan sektor 
lain.  Fenomena  Pantai  Utara  Jawa  merupakan salah satu contoh dari perencanaan 
pembangunan sektoral, dimana sektor industri mematikan sektor perikanan budidaya 
(tambak) apabila penanganan dan pengelolaan limbah industri tidak dilakukan secara 
tepat dan benar. 

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki 
pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan 
laut dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh  (comprehensive assessment), 
merencanakan tujuan dan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola 
segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan 
berkelanjutan. Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara kontinyu dan 
dinamis dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomis-budaya dan aspirasi 
masyarakat pengguna wilayah pesisir (stakeholders) serta konflik kepentingan dan 
pemanfaatan yang mungkin ada. 

Keterpaduan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini  
mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: (1) keterpaduan wilayah/ekologis; (2) keterpaduan 
sektor; (3) keterpaduan disiplin ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholder. 

 
a. Keterpaduan Wilayah/Ekologis 

Secara keruangan dan ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara 
lahan atas (daratan) dan laut lepas.  Hal ini disebabkan karena  wilayah  pesisir  
merupakan  daerah pertemuan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan 
tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir dan laut tidak terlepas dari pengelolaan 
lingkungan yang dilakukan di kedua kawasan tersebut. Berbagai dampak lingkungan 
yang mengenai kawasan pesisir dan laut adalah akibat dari dampak yang ditimbulkan 
oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan atas, seperti pertanian, 
perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman dan sebagainya, demikian juga dengan 
kegiatan yang dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan pengeboran minyak lepas 
pantai dan perhubungan laut. 

Penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri dan limbah rumah 
tangga, sedimentasi akibat erosi dari kegiatan perkebunan dan kehutanan, dan limbah 



pertanian tidak dapat hanya dilakukan di kawasan pesisir saja, melainkan harus 
dilakukan mulai dari sumber dampaknya. Oleh karena itu, pengelolaan di wilayah ini 
harus diintegrasikan dengan wilayah daratan dan laut serta Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Menjadi satu kesatuan dan keterpaduan pengelolaan. Pengelolaan yang baik di 
wilayah pesisir akan hancur dalam sekejap jika tidak diimbangi dengan perencanaan 
DAS yang baik pula. Keterkaitan antar ekosistem yang ada di wilayah pesisir harus 
selalu diperhatikan. 
 
b. Keterpaduan Sektor 

Sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumberdaya alam di 
kawasan pesisir dan laut adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pelaku 
pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. 
Akibatnya, sering kali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut 
antar satu sektor dengan sektor lainnya. Agar pengelolaan sumberdaya alam di 
kawasan pesisir dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, maka dalam 
perencanaan pengelolaan harus mengintegrasikan semua  kepentingan sektoral. 
Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu, apalagi sampai mematikan 
kegiatan sektor lain.  Keterpaduan sektoral ini, meliputi keterpaduan secara horisontal 
(antar sektor) dan keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor). Oleh karena itu, 
penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan di kawasan pesisir sangat perlu 
dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan 
pembangunan lainnya. 

 
c. Keterpaduan Displin llmu 

Wilayah pesisir dan laut memiliki sifat dan karakteristik yang unik, baik sifat dan 
karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya 
masyarakat pesisir. Sehingga dalam mengkaji wilayah pesisir dan laut tidak hanya 
diperlukan satu disiplin ilmu saja, tetapi dibutuhkan berbagai disiplin ilmu yang 
menunjang sesuai dengan karakteristik pesisir dan lautan tersebut. Dengan sistem 
dinamika perairan pesisir yang khas, dibutuhkan disiplin ilmu khusus pula seperti 
hidrooseanografi, dinamika oseanografi dan sebagainya. Selain itu, kebutuhan akan 
disiplin ilmu lainnya juga sangat penting. Secara umum, keterpaduan disiplin ilmu 
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah ilmu-ilmu ekologi, oseanografi, 
keteknikan, ekonomi, hukum dan sosiologi. 

 
d. Keterpaduan Stakeholder 

Segenap keterpaduan di atas, akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh 
keterpaduan dari  pelaku  dan  pengelola  pembangunan  di kawasan pesisir dan laut 
(Stakeholder). Seperti diketahui bahwa  pelaku  pembangunan  dan pengelola 
sumberdaya alam  wilayah  pesisir antara lain terdiri dari pemerintah (pusat dan 
daerah), masyarakat pesisir, swasta/investor dan juga lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya 
alam di kawasan pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu 
mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan sumberdaya pesisir dan 
laut.  Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan pembangunan harus menggunakan 
pendekatan dua arah, yaitu pendekatan "top down" dan pendekatan "bottom up". 



Keterpaduan  merupakan  aspek  yang sangat  esensial  dalam  sistem  
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, yang tidak hanya menjamin kecocokan 
secara internal antara kebijakan dan program aksi, antara proyek dan program,  tetapi  
juga  menjamin  keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan jenis 
keterpaduan dapat dibedakan atas tiga jenis  keterpaduan,  yaitu  keterpaduan  sistem, 
keterpaduan fungsi dan keterpaduan kebijakan (ChuaThia-Eng, 1993). 

Keterpaduan sistem memasukkan pertimbangan dimensi spasial dan temporal 
system sumberdaya pesisir dalam persyaratan fisik perubahan lingkungan, pola 
pemanfaatan sumberdaya dan penataan sosial ekonomi. Keterpaduan ini menjamin 
bahwa isu-isu relevan yang muncul dari hubungan secara fisik-biologi, sosial dan 
ekonomi ditangani secara cukup. Keterpaduan ini membutuhkan berbagai 
ketersediaan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, 
seperti pada Tabel 1. 

Keterpaduan fungsional berkaitan dengan hubungan antara berbagai kegiatan 
pengelolaan seperti konfirmasi antara program dan proyek dengan tujuan dan 
sasarannya. Keterpaduan ini juga mengupayakan tidak terjadinya duplikasi diantara 
lembaga yang terlibat, tetapi saling melengkapi. Penyusunan zonasi pesisir yang 
mengalokasikan pemanfaatan sumberdaya secara spesifik merupakan salah satu 
bentuk efektif dari keterpaduan fungsional. 

 
 
 

Tabel 1. Kebutuhan Informasi untuk Pengelolaan Pesisir 
 
Biologi Jenis dari  luas ekosistem; produktifitas primer; Keaneka ragaman dan 

kelimpahan spesies; Daerah pemijahan (nursery ground); Siklus hidup 
Fisik Geologi; Suhu; Salinitas: Nutrien: Pasang surut: Arus dan Permukaan 

Laut: Distribusi dan Jenis Sedimen; Erosi 
Sosio-ekonomi Distribusi dan pertumbuhan penduduk; Aktivitas ekonomi; Pemanfaatan 

lahan 
Hukum dan 
Kelembagaan 

Sistem pemilikan lahan; Hukum dan peraturan yang relevan; Tanggung 
Jawab Lembaga-lembaga: Pemanfaatan sumberdaya manusia 

 
Keterpaduan kebijakan sangat esensial untuk menjamin konsistensi dari 

program pengelolaan pesisir terpadu dalam konteks kebijakan pemerintah pusat dan 
daerah serta untuk memelihara koordinasi. Tujuan akhir adalah mengintegrasikan 
program pengelolaan pesisir secara terpadu ke dalam rencana pembangunan ekonomi 
nasional dan daerah. Namun demikian, kebijakan dan strategi penyuluhan pesisir 
harus dapat merupakan perubahan yang terjadi di wilayah pesisir dan konsisten 
dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. 
 
3.3. Koordinasi 

Koordinasi merupakan salah satu ciri utama dari pengelolaan wilayah pesisir 
terpadu. Proses koordinasi memberikan pengertian dan kerjasama yang lebih diantara 
berbagai stakeholder dalam manajemen pembangunan pesisir dan dalam menangani 
isu-isu pengelolaan pesisir. Koordinasi lembaga secara baik harus dilakukan pada 



sasaran pusat dan daerah selama tahap perencanaan dan pelaksanaan program. 
 
IV. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu seperti diuraikan di 
atas, merupakan  salah  syarat  untuk  mencapai pembangunan yang optimal dan 
berkelanjutan. Selain itu, juga terdapat kaidah-kaidah yang harus diterapkan dalam 
pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mencapai pembangunan yang optimal dan 
berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi 
kebuluhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi 
mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987). 

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan 
suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (limit) pada 
laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya,  
Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak (absolute), melainkan merupakan batas yang 
luwes (flexible) yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfir untuk menerima dampak 
kegiatan manusia. Dengan perkataan lain, pembangunan berkelanjutan adalah suatu 
strategi pemanfaatan ekosistem alamiah  sedemikian rupa, sehingga kapasitas 
fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak. 
Secara garis besar konsep pembangunan berkelanjutan memiliki empat dimensi : (1) 
ekologis, (2) social-ekonomi-budaya, (3)sosial politik, dan (4) hukum dan kelembagaan. 

 
4.1. Dimensi Ekologis 

Berangkat dari konsep ini, pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara 
berkelanjutan berarti bagaimana mengelola segenap kegiatan pembangunan yang 
terdapat di suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total 
dampaknya tidak melebihi kapasitas  fungsionalnya.  Setiap  ekosistem alamiah 
termasuk wilayah pesisir, memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia: (1) jasa-
jasa pendukung kehidupan, (2) jasa-jasa kenyamanan, (3) penyedia sumberdaya alam, 
dan (4) penerima limbah (ORTOLANO 1984). 

Dari keempat fungsi ekosistem alamiah tersebut, dapatlah dimengerti bahwa 
kemampuan dua fungsi yang pertama sangat bergantung pada dua fungsi yang 
terakhir. Ini berarti bahwa jika kemampuan dua fungsi terakhir dari suatu ekosistem 
alamiah  tidak dirusak oleh kegiatan manusia, maka fungsi sebagai pendukung 
kehidupan dan penyedia jasa-jasa kenyamanan dapat diharapkan tetap terpelihara. 

Berdasarkan keempat fungsi ekosistem di atas, maka secara ekologis terdapat 
tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: 
(1) keharmonisan spasial, (2) kapasitas asimilasi, dan (3) pemanfaatan berkelanjutan.   
Keharmonisan spasial (spatial suitability) mensyaratkan, bahwa dalam suatu 
pembangunan wilayah pesisir dan lautan selain zona pemanfaatan perlu adanya 
keberadaan zona preservasi dan konservasi. Keberadaan zona preservasi dan 
konservasi dalam suatu wilayah pembangunan sangat penting dalam memelihara 
berbagai proses penunjang kehidupan, seperti siklus hidroloqi dan unsur hara; 
membersihkan limbah secara alamiah; dan sumber keanekaragaman hayati 
(biodiversity). 

Bergantung pada kondisi alamnya, luas zona preservasi dan konservasi yang 



optimal dalam   suatu   kawasan   pembangunan sebaiknya antara 30 - 50 % dari luas 
totalnya. seperti Pantai Timur Kalimantan, Pulau Batam, dan Pantai Utara Jawa Barat, 
hendaknya tidak seluruhnya diperuntukkan bagi zona pemanfaatan, tetapi harus pula 
dialokasikan untuk zona preservasi dan konservasi, Contoh daerah preservasi  adalah  
daerah  pemijahan  ikan (spawning ground) dan jalur hijau pantai. Dalam zona 
preservasi ini tidak diperkenankan adanya kegiatan pembangunan, kecuali penelitian. 
Sementara itu, beberapa kegiatan pembangunan, seperti pariwisata alam, 
pemanfaatan hutan bakau dan perikanan secara berkelanjutan (sustainable basis) 
dapat berlangsung dalam zona konservasi. 

Ketika kita memanfaatkan wilayah (perairan) pesisir  sebagai  tempat  untuk  
pembuangan limbah, maka harus ada jaminan bahwa jumlah total dari limbah tersebut 
tidak boleh melebihi kapasitas daya asimilasinya (assimilative capacity). Dalam hal ini, 
yang dimaksud dengan daya asimilasi adalah kemampuan sesuatu ekosistem pesisir 
untuk menerima suatu jumlah  limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya 
kerusakan lingkungan dan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi (Krom, 1986). 

Sementara itu, bila kita menganggap wilayah pesisir sebagai penyedia 
sumberdaya alam,  maka  dalam  pemanfaatan  yang  berkelanjutan perlu kiranya 
memperhatikan sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources) dan sumberdaya 
yang tak dapat pulih (non-renewable resources). Pemanfaatan sumberdaya yang 
dapat pulih (renewable resources) adalah bahwa laju ekstraksinya tidak boleh melebihi 
kemampuannya untuk memulihkan dari pada suatu periode tertentu (Clark, 1988). 
Sedangkan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tak dapat pulih (non-renewable 
resources) harus dilakukan dengan cermat, sehingga efeknya tidak merusak 
lingkungan sekitamya. 
 
4.2. Dimensi Sosial-Ekonomi 

Dimensi ekologis seperti diuraikan di atas pada dasarnya menyajikan iriformasi 
tentang daya dukung (kemampuan suplai) sistem alam wilayah pesisir dalam 
menopang  segenap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia. Dengan 
demikian, agar pembangunan  wilayah pesisir dapat berkelanjutan maka pola dan laju 
pembangunan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga total permintaannya (demand) 
terhadap sumberdaya alam dan jasa jasa lingkungan tidak  melampaui  kemampuan  
suplai tersebut. 

Secara sosial-ekonomi-budaya konsep pembangunan berkelanjutan 
mensyaratkan, bahwa manfaat (keuntungan) yang diperoleh dari kegiatan penggunaan 
suatu wilayah pesisir serta sumberdaya alamnya harus diprioritaskan untuk 
meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar kegiatan (proyek) tersebut, terutama 
mereka yang ekonomi lemah, guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi 
wilayah itu sendiri. Untuk negara berkembang, seperti Indonesia, prinsip ini sangat 
mendasar, karena banyak kerusakan lingkungan pantai misalnya penambangan batu 
karang, penebangan mangrove, penambangan pasir pantai dan penangkapan ikan 
dengan menggunakan bahan peledak, berakar pada kemiskinan dan tingkat  
pengetahuan  yang  rendah  dari  para pelakunya. Keberhasilan Pemda Dati I Propinsi 
Bali dalam menanggulangi kasus penambangan batu karang dengan menyediakan 
usaha budidaya rumput laut sebagai altematif mata pencaharian bagi para pelakunya, 
adalah merupakan salah satu contoh betapa relevannya prinsip ini bagi kelangsungan 



pembangunan di Indonesia. 
 
4.3. Dimensi Sosial Politik 

Pada umumnya permasalahan (kerusakan) lingkungan bersifat eksternafitas.  
Artinya pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah sipembuat 
kerusakan, melainkan pihak lain, yang biasanya masyarakat  miskin  dan  lemah. 
Sebagai contoh pendangkalan bendungan dan saluran irigasi   serta   peningkatan 
frekuensi  dan  magnitude banjir suatu sungai akibat penebangan  hutan  yang kurang 
bertanggung jawab didaerah hulu. Demikian juga  dampak  pemanasan global  akibat  
peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang sebagian besar disebabkan 
oleh negara-negara industri. 

Mengingat karakteristik  permasalahan lingkungan tersebut, maka 
pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana 
politik yang demokratis dan transparan. Tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju 
kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan 
penanggulangannya. 

 
4.4. Dimensi Hukum dan Kelembagaan 

Pada akhirnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan 
pengendalian diri dari setiap warga dunia untuk tidak merusak lingkungan. Bagi 
kelompok the haves dapat berbagi kemampuan dan rasa dengan saudaranya yang 
masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sembari mengurangi budaya 
konsumerismenya. Persyaratan yang bersifat personal ini dapat dipenuhi melalui 
penerapan sistem peraturan dan perundangundangan yang berwibawa dan konsisten, 
serta dibarengi dengan penanaman etika pembangunan berkelanjutan pada setiap 
warga dunia. 

 
V. PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR 

Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu (PPST) akan lebih efektif jika diterapkan 
sebagai proses atau mekanisme perencanaan dan pengelolaan secara proaktif. Ada 
empat tahap utama di dalam mengembangkan suatu program PPST seperti tercantum 
pada Gambar 2, yaitu: (1) tahap penataan dan perencanaan, (2) tahap formalisasi, (3)  
tahap  implementasi,  dan  (4) tahap evaluasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Proses Pengelolaan wilayah Pesisir Secara Terpadu 
 
 

5.1. Penataan dan Perencanaan 
(1)  Pendefinisian masalah 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam mendefinisikan permasalahan 
PPST. 
Pertama,  pendefinisan  masalah  hendaknya disusun dalam format yang jelas bagi 
penentuan strategi dan program untuk mengatasi masalah tersebut. Strategi dan 
program untuk memecahkan masalah ini biasanya diformulasikan sebagai tujuan 
PPST. Tujuan dan sasaran PPST yang disusun atas dasar permasalahan yang ada ini 
hendaknya tidak boleh bertentangan dengan tujuan  pembangunan  daerah  maupun  
pembangunan nasional.  Kedua, penentuan ruang lingkup kegiatan PPST yang 
meliputi hal-hal berikut: 

- Penentuan kegiatan pembangunan sektoral yang akan dimasukkan ke dalam 
program PPST, seperti: pariwisata, perikanan, pertanian, kehutanan, pemukiman, 
industri, perhubungan, dan pertambangan; 

- Penetapan batas spasial dan wilayah pesisir yang akan kita kelola; dan 
- Penentuan alokasi sumberdaya keuangan dan kelembagaan yang tersedia untuk 

mengatasi (addressing) tujuan yang telah ditetapkan. 
 
(2) Pengkajian dan Analisis 

Setelah permasalahan dan tujuan ditetapkan dan disetujui oleh semua pihak 
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yang terkait (stakeholders), maka perlu dikaji apakah tujuan-tujuan  tersebut  dapat  
dicapai  dalam  ruang lingkup wilayah yang akan kita kelola. Dalam hal ini, ada tiga hal  
yang perlu dikaji:  (1) sumberdaya pesisir dan laut yang akan dikembangkan serta 
kondisi lingkungan di mana sumberdaya tersebut berada; (2) Kondisi sosial-ekonomi-
budaya dalam kaitannya dengan pembangunan sumberdaya termaksud; dan (3) 
kondisi administrasi, hokum dan kelembagaan wilayah pesisir yang akan kita kelola. 

 
Lingkungan dan Sumberdaya Alam 

Hal-hal yang harus dikaji dan dianalisis meliputi: (1) distribusi dan potensi 
lestari (sustainable yield) dan strap sumberdaya pesisir dan laut yang akan 
dikembangkan; (2) tingkat pemanfaatan dari strap sumberdaya tersebut, (3) dampak 
lingkungan yang mungkin ditimbulkan akibat pemanfaatan sumberdaya tersebut; dan 
(4) dampak dari kegiatan pembangunan saat ini dan masa depan terhadap 
sumberdaya pesisir dan laut. 

Pengumpulan dan analisis data untuk keperluan dapat dilakukan dengan cara 
memetakan penyebaran sumberdaya wilayah pesisir dan laut, pemanfaatan 
sumberdaya tersebut, dan dampak dari pemanfaatan sumberdaya. Atas dasar data ini, 
kita dapat mengidentifikasi atau mendeleniasi wilayah pesisir dan laut yang masih 
dapat dikembangkan atau yang tidak dapat dikembangkan, serta menentukan apakah 
kegiatan  yang  akan  dikembangkan  sesuai (compatible) dengan kondisi wilayah. 
Berbagai macam teknik analisis dapat digunakan untuk keperluan ini. Dari yang 
sederhana, seperti penampilan (overlay) peta transparansi, sampai yang canggih 
seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikombinasikan dengan penginderaan 
jauh (remote sensing). 

 
Kondisi Sosial-Ekonomi-Budaya 

Kondisi  sosial-ekonomi-budaya  yang perlu dikaji adalah hal-hal yang berkaitan 
dengan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan laut terutama: persepsi dan 
aspirasi masyarakat setempat terhadap sumberdaya dan lingkungan; pola  pemilikan  
sumberdaya  dan  hak  pengusahaannya; dan sistem pengelolaan traditional seperti 
"sasi" di Maluku dan "panglima laut” di Aceh. 

 
Kondisi administrasi, hukum dan kelembagaan 

Kelemahan atau kegagalan dalam mengelola pembangunan sumberdaya 
wilayah pesisir dan laut terutama disebabkan segenap sistem administrasi, hukum dan 
kelembagaan selama ini disusun berdasarkan pada asumsi (prinsip) bahwa ekosistem 
wilayah pesisir dan laut  beserta  sumberdaya  yang  terdapat  di dalamnya merupakan 
sumberdaya milik bersama (common property resources), sumberdaya hayatinya 
dapat dimanfaatkan terus-menerus serta tanpa batas, dan laut dapat menampung 
limbah tanpa batas pula. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan 
intensitas pembangunan, temyata kedua asumsi terakhir itu  salah. Sebaliknya,  agar  
kita dapat memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara 
berkesinambungan, kita harus mengendalikan tingkat pemanfaatannya sesuai dayad 
ukung lingkungan wilayah pesisir dan laut. 

Sayangnya, pengembangan sistem administrasi, hukum, dan kelembagaan 
untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut jauh tertinggal 



dibandingkan dengan kecepatan serta keragaman umat manusia di dalam  
memanfaatkan  sumberdaya  tersebut. Akibatnya,  terjadilah  berbagai  kerusakan 
lingkungan  (seperti  yang sudah dikemukakan pada bab-bab  sebelumnya), yang 
dapat mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan laut. Oleh 
karena itu, di  dalam  program  PPST perlu  dikembangkan sistem  administrasi, hukum 
dan kelembagaan yang sesuai  dengan kondisi  ekologis  (alam) dan sosial ekonomi 
dan budaya setempat. 

 
(3) Isu dan Pilihan 

Beranjak  dari  hasil pengkajian dan analisis pada tahap-2, dapatlah ditetapkan  
bahwa  suatu kegiatan pembangunan ditempatkan  agar  serasi (compatible)  dengan 
kegiatan  lain  yang  berdampingan. Misalnya, kawasan industri sebaiknya jangan 
ditempatkan berdekatan dengan kawasan konservasi  laut. Selain itu, hasil analisis di 
atas dapat pula digunakan  untuk  mengidentifikasi  kegiatan-kegiatan yang tidak 
serasi atau in conflict. Dari hasil analisis dampak yang mungkin ditimbulkan oleh setiap 
sektor pembangunan (cross-sectoral impacts) terhadap ekosistem pesisir dan laut 
dapatlah ditentukan kegiatan-kegiatan mana yang serasi  atau bertentangan jika 
ditempatkan berdampingan. Analisis ini seharusnya juga dapat menentukan skala 
prioritas pembangunan. 

 
5.2. Formalisasi Rencana 

Pada tahap ini dilakukan sintesis data berdasarkan hasil dari tahap 1 - 3, yang 
hasilnya berupa persetujuan tentang isi dari rencana dan program pengelolaan. Pada 
umumnya, suatu program PPST terdiri dari delapan komponen yaitu:  (1)  kebijakan 
dan tujuan; (2) rencana, program, dan proyek; (3) perangkat kelembagaan; (4) 
peraturan dan perundang-undangan; (5) pelatihan, (6) implementasi rencana; (7) 
pendidikan untuk masyarakat; dan (8) pemantauan dan penegakan hukum. Ada dua 
karakteristik yang  penting  untuk diperhatikan dari ke delapan komponen tersebut. 

Pertama, bahwa perlu adanya mekanisme umpan-balik. secara interatif antar 
komponen tersebut di atas. Sebagai contoh  bilamana suatu negara sudah 
merencanakan suatu pengembangan  perikanan  untuk memenuhi  hajat hidup 
penduduknya,  dan  tidak mengandalkan pendapatannya dari aktivitas turis asing 
karena dinilai tidak potensi atau karena alasan tatar belakang  budaya atau  agama.  
Tetapi  belakangan  terbukti bahwa pengembangan perikanan sudah tidak 
memungkinkan lagi dilakukan karena hampir terjadi   tangkap   lebih   (overfishing),   
dan wilayah pesisir dimana perikanan itu akan dikembangkan  temyata  mempunyai  
kondisi yang baik untuk dapat di kembangkan wisata, maka negara tersebut harus 
mengubah sasaran pembangunan dan investasinya sedemikian rupa agar  
pengembangan  wisata  dapat  diterima masyarakat. Selain itu perlu diantisipasi 
bilamana ada  pertentangan  diantara  karakter  khusus masyarakat setempat dengan 
kelakuan wisatawan dari berbagai negara. 

Kedua, pentingnya suatu dinamika dari interaksi dan kesepakatan pihak-pihak  
yang berperan-serta dalam proses perencanaan atau pembuatan  kebijakan  
pembangunan wilayah pesisir. Tujuan dari setiap aktivitas pembangunan di wilayah 
pesisir harus ditujukan untuk sebesar-besamya memenuhi kepentingan masyarakat. 



Oleh karena itu dalam penetapan suatu kebijakan nasional masyarakat setempat yang  
akan terlibat langsung atau daerahnya akan menjadi lokasi proyek pembangunan, 
harus dilibatkan dalam proses konsultasi. Kesepakatan mengenai tujuan kebijakan,  isi 
dari program, dan kesesuaian rencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
proses perencanaan wilayah pesisir dan laut yang berhasil. 

Kelompok-kelompok pengguna surmber-daya pesisir, para manajer dan 
pengambil kebijakan serta para ilmuwan, ikut berperan serta dalam kegiatan PPST 
dengan tujuan yang kadang-kadang berbeda-beda, tingkat pengetahuan mengenai 
sumberdaya yang berbeda-beda, serta berbeda pula dalam pengetahuan tentang 
kendala-kendala dari tujuan mereka. Sebagai contoh yang umum dijumpai di wilayah 
pesisir yaitu nelayan  selalu  ingin  menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan cara 
memperbaharui alat dan sarana penangkapannya, tidak peduli dengan terjadinya 
penurunan harga jual pada saat melimpahnya ikan hasil tangkapan.  Sebaliknya, 
pemerintah akan mengupayakan suatu pengembangan perikanan  lepas pantai 
bekerjasama dengan penanam modal asing dalam rangka untuk meningkatkan 
cadangan devisa negara. Dalam hal ini, tidaklah mengherankan bilamana pemerintah 
akan menganggap remeh semua pertimbangan tentang sumberdaya perikanan pantai 
dimana sejumlah nelayan menggantungkan hidupnya. 
Dalam kehidupan sehari-hari, yang terlibat dalam suatu PPST tidak hanya  suatu 
kelompok nelayan tradisional seperti dicontohkan di atas, tetapi lebih kompleks. Oleh 
karena itu, pembentukan suatu kesepakatan bersama di antara piliak-pihak yang 
terlibat akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagatan PPST. 

Keterpaduan selama proses perumusan kebijakan, perencanaan, dan 
penetapan program perlu  mendapat  perhatian  khusus.  Biasanya terdapat sejumlah 
kecil ketidaksesuaian di antara batasan-batasan biogeofisik yang teridentifikasi selama 
prakiraan lingkungan; batasan-batasan administratif dan  hukum yang  sudah  mapan, 
dan pengaturan tata ruang perlu memasukkan faktor-faktor  sosial  ekonomi  yang  
berkaitan dengan proses kebijakan, penentuan program, dan perencanaan wilayah 
pesisir. Batasan-batasan ini termasuk: 

1) Migrasi ikan dan nelayan melewati batas-batas negara tetangga; 
2) Pembuangan limbah di bagian hulu sungai akan mencemari perairan pesisir di 

mana sungai tersebut bermuara; 
3) Adanya tumpang-tindih wewenang diantara sejumlah lembaga yang terlibat 

dalam PPST; 
4) Kebijakan suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan negara lain. 

 
 
Batasan-batasan  tersebut  dapat  dipadukan dengan berbagai cara, antara lain: 

1) Pengaturan  para  pengguna  dan  dapat memenuhi keinginannya; 
2) Dalam  hal-hal  tertentu  periu  Negosiasi suatu  kesepakatan  khusus yang   

melibatkan berbagai sektor; 
3) Membuat konsep peraturan untuk mengubah batasan-batasan tersebut; dan  
4) Memenuhi keinginan setiap sektor. 
 

Keterpaduan dapat dilihat dan proses adopsi dan penentuan kombinasi 
optimum beberapa alternatif pendekatan dalam perumusan kebijakan dan program 



nasional serta subprogram untuk wilayah pesisir. 
 

Adopsi 
Setelah kebijakan, program, atau rencana dirumuskan, perlu diperiksa melalui 

prosedur adopsi (adoption) resmi, sehingga keseluruhannya diimplementasikan,  
Prosedur ini dapat berupa persetujuan resmi oleh instansi yang bertanggung jawab 
pada tingkat pemerintahan yang sesuai melalui produk perundang-undangan (seperti 
Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, dan Keputusan Presiden), melalui 
persetujuan atau komite khusus yang dibentuk bersama oleh semua pihak yang terkait. 
Mekanisme yang menjamin adanya umpan balik bagi tahap formulasi adalah penting 
karena seringkali terjadi suatu peraturan perlu direvisi  kembali jika bertentangan  
dengan  undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu sangat penting untuk menyusun 
suatu rencana aksi prosedur adopsi yang mengarahkan tindakan-tindakan yang perlu 
dilaksanakan; kerangka waktu bagi pelaksanaannya; dan critical pathway analysis. 

 
5.3. Implementasi 

Pada tahap formulasi dan adopsi rencana, adalah penting untuk 
mengantisipasi bagaimana kebijakan, program, atau rencana dapat diimplementasikan 
dalam situasi dan kondisi yang berlaku. Terutama hal-hal yang krusial, jika ada 
pembentukan lembaga baru atau terjadi modifikasi secara besar-besaran terhadap 
lembaga yang sudah ada. Demikian juga bila ada pemberlakuan peraturan baru yang  
menghapuskan peraturan yang ada atau secara radikal mengubah hukum, baku mutu 
lingkungan, atau pedoman pengelolaan yang sedang berlaku. 

Dalam hai ini, jadwal (timing) implementasi menjadi sangat penting dan 
mungkin harus diimplementasikan secara bertahap, agar penyesuaian terhadap situasi 
sekarang dapat berlangsung secara sinergis. 

 
5.4. Pemantauan dan Evaluasi 

Betapapun sempurnanya suatu kebijakan, program-program, atau rencana 
disusun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat berbagai penyimpangan. Hal ini 
disebabkan tidak mungkin perencana dapat mengantisipasi dan merencanakan semua 
ketidaktentuan dan perubahan serta dinamika yang terjadi dimasa depan. Selain  itu,  
tenggang  waktu  antara  tahap pendefinisian masalah dan tahap implementasi 
sedemikian lama, sehingga kondisi lingkungan sosiai ekonomi budaya, hukum dan 
kelembagaan mengalami perubahan. Dengan demikian, cara terbaik untuk 
mengantisipasi kondisi semacam ini adalah dengan cara melakukan pemantauan dan 
evaluasi tentang keberhasilan dan kegagalan dari segenap kebijakan, program, dan 
rencana. Memang, tujuan dari tahap ini agar kita dapat mengoreksi atau memperbaiki 
kegagalan yang terjadi pada saat implementasi. 

Alasan lain, mengapa suatu rencana, program, atau rencana yang matang 
dapat mengalami kegagalan, karena lembaga, individu, atau  kelompok  masyarakat 
tidak mentaati segenap persyaratan dari rencana yang telah disepakati bersama. 
Dengan demikian, pemantauan yang dimaksudkan untuk mengevaluasi ketaatan pihak 
yang terlibat di dalam melaksanakan segenap rencana yang telah disepakati bersama 
(compliance), adalah sangat penting.  Tindakan yang dapat ditempuh guna mengoreksi 
adanya pelanggaran kesepakatan bersama sangat bervariasi, tergantung kondisi dan 



situasi setempat. Dalam sistem politik dan administrasi tertentu, penegakan hukum 
dengan memberi sangsi kepada si pelanggar barangkali tepat. Akan tetapi dalam 
situasi dan kondisi yang lain, tindakan yang lebih persuasif (seperti sistem insentif dan  
dis-insentif) barangkali lebih efektif. 

Hasil penting dari tahap pemantauan dan evaluasi adalah kemampuan untuk 
dapat menilai  keberhasilan  atau  kegagalan dari kebijakan  dan  program  yang  telah  
diadopsi secara menyeluruh. Atas dasar temuan dari tahap ini maka dapat ditentukan 
upaya perbaikannya atau mengubah tujuan yang sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan 
bahwa proses perencanaan program PPST adalah proses yang bersifat dinamis, siklus, 
dan berlanjut. 

Selain itu, di dalam mengembangkan suatu program PPST harus dilakukan 
keempat hal penting berikut ini 
1. Penyadaran masyarakat 

- Mengembangkan kesadaran segenap lapisan masyarakat, terutama mereka 
yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir (stakeholders), akan arti 
penting sumberdaya pesisir bagi program pembangunan sosial-ekonomi 
nasional. 

- Mengembangkan kesadaran segenap lapisan masyarakat tentang kemampuan 
ekosistem pesisir dalam mendukung lebih dari satu kegiatan sosial atau 
ekonomi (pembangunan) secara berkesinambungan. 

- Mengembangkan kesadaran segenap lapisan masyarakat tentang saling 
ketergantungan dari berbagai kelompok masyarakat pengguna terhadap 
barang (sumberdaya alam) dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem pesisir. 

 
2. Kerjasama 

Meningkatkan kerjasama antar berbagai instansi sektor-sektor  swasta  dan  
kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. 

 
3. Koordinasi 

Mengembangkan koordinasi kebijakan, strategi investasi, piranti administrasi, 
dan berbagai baku mutu yang harmonis sebagai dasar dalam mengukur keberhasilan 
suatu program PPST. 

 
4. Integrasi 

Mengimplementasikan dan memantau kebijaksanaan, strategi investasi, piranti 
administrasi dan baku mutu yang harmonis sebagai bagiari integral dari suatu program 
PPST, dan melakukan langkah-langkah penyesuaian manakala diperlukan, guna 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dari suatu program 
PPST. 

PPST dapat dioperasikan pada berbagai tingkat pemerintahan. Di dalam 
menerapkan segenap prinsip, konsep dan pedoman PPST untuk mengatasi 
permasalahan pengelolaan wilayah pesisir atau untuk mengenalkan pendekatan baru 
dalam pembangunan pada tingkat lokal, tidak perlu menunggu sampai kebijaksanaan 
tentang PPST diberlakukan pada tingkat nasional. 
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