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ABSTRACT  

Aquaculture and capture fisheries with the potential utilization of marine 

waters are important business activities in the production process for 

economic growth and improvement to welfare for the people ofWest Nusa 

Tenggara Province in addition to the agricultural and livestock sectors. So it 

needs an effort to implement an Ecosystem Approach to Fisheries 

Management (EAFM) model. Considering of West Nusa Tenggara Province 

has the potential of fisheries resources with various biodiversity and 

environmental wealth that have high economic and ecological value. In order 

to ensure the sustainability of its management, it must be carried out in a 

planned and integrated manner by taking into account its preservation 

aspects.   

  Keywords: Sustainable of Fisheries Management  

 

ABTRAK 

Perikanan budidaya dan Perikanan tangkap dengan pemanfaatan potensi 

perairan laut merupakan kegiatan usaha penting dalam proses produksi untuk 

pertumbuhan ekomomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat 

setempat selain sektor pertanian dan peternakan. Maka perlu upaya untuk 

diterapkan model Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EAFM). 

Mengingat Provinsi NTB memiliki Potensi Sumberdaya Perikanan dengan 

berbagai kekayaaan keanekaragaman hayati dan lingkungan yang mempunyai 

nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan 

pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu dengan 

memperhatikan aspek pelestariannya. 

Kata kunci : Pengelolaan Perikanan yang bekelanjutan,  
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 I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar belakang.  

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi 

Kepulauan dengan memiliki potensi sumberdaya perikanan tangkap seluas 

2.385.455,31 Ha yang terdapat pada 3 (tiga) zona yaitu subzona pelagis, 

subzona demersal, dan subzona pelagis dan demersal dan potensi perikanan 

budidaya dengan luas 72.862.833 Ha, dan panjang garis pantai 2.333 km dan   

mempunyai ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairan laut 

pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan 

terumbu karang, padang lamun, mangrove hingga perairan umum yang 

berlimpah Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.   

Berdasarkan potensi Sumberdaya tersebut diatas, maka sudah 

sewajarnya jika sektor Kelautan dan Perikanan dijadikan sebagai salah satu 

prime mover pembangunan ekonomi terutama dalam rangka mewujudkan visi 

Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa laut adalah masa depan 

bangsa serta tiga pilar pembangunan Nasional yaitu: Kedaulatan  

(sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan Kesejahteraan (prosperity).  

Kondisi terumbu karang di Propinsi Nusa Tenggara Barat telah 

mengalami penurunan kualitas dibandingkan tahun 1997. Berdasarkan data 

yang diambil dari tahun 1996-2003, kondisi terumbu karang dalam kategori 

baik sekitar 8,82%, kategori sedang 38,24% dan kategori jelek 52,94%. 

Kondisi yang sebenarnya bisa lebih jelek karena sebagian data yang 

digunakan dalam kajian ini diambil secara sengaja pada lokasi yang 

kondisinya paling baik. Penurunan kondisi terumbu karang tersebut 

diperkirakan sebagian besar disebabkan oleh pengeboman ikan, pemucatan 

karang akibat El Nino dan pembuangan jangkar. (Imam bactiar 2014).  

Menurut data statistik dan Informasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan Provinsi NTB, bahwa kasus tindak pidana yang terjadi 

sepanjang tahun 2015-2017 sebanyak 19  kasus penggunaan bahan peledak. 

Kondisi ini disebabkan oleh karena terjadinya pengalihan pengawasan 
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sumberdaya perairan laut dan kurangnya kesadaran masyarakat setempat 

sebagai pengguna dan pemanfaat terhadap pengelolaan sumberdaya Periknan 

yang bertanggung jawab.    

Kondisi hutan mangove dengan ekosistem mangrove yang memiliki 

tingkat kekritisan yang bervariasi yakni mulai dari tingkat rusak berat, rusak 

sedang sampai relatif masih baik. Secara keseluruhan sekitar 54% kawasan 

mangrove di Nusa Tenggara Barat tergolong kritis atau rusak dan 46% yang 

berada dalam kondisi cukup baik. Bila dilihat pada masing - masing pulau 

maka mangrove di Pulau Lombok yang berada dalam tingkat rusak berat 

(sangat kritis) seluas 1071,10 ha (32%), rusak sedang sekitar 590,87 ha (18%), 

dan yang masih baik sekitar 1642,67 ha (50%). Sedangkan di Pulau Sumbawa, 

mangrove yang berada dalam tingkat rusak berat (sangat kritis) seluas 685,76 

ha (5%), (rusak sedang) sekitar 7537,21 (50%), dan yang masih baik sekitar 

6829,29 ha (45%). (Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi NTB, 1999).   

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan berbasis ekositem merupakan 

Model pendekatan pengelolaan Sumberdaya Perikanan dengan tujuan 

pengelolaan dan  pemanfaatan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. 

Pelarangan jenis alat tangkap tertentu dapat dilakukan secara permanen atau 

sementara waktu, yang dilakukan untuk melindungi Sumberdaya ikan dari 

penggunaan alat tangkap yang merusak atau destruktif, atau pertimbangan lain 

yang bertujuan untuk melindungi nelayan kecil/tradisional. Cara-cara 

penangkapan ikan yang dewasa ini sudah lazim dilarang adalah penangkapan 

ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak.  

 Permasalahan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dalam waktu dasawarsa 

terakhir ini dengan isu : 1). Secara ekologi penurunan kualitas lingkungan dan 

ekosistem dan secara biologi rendahnya kelimpahan sumberdaya ikan karang 

serta produktivitas alat penangkap ikan (Catch perUnit Effort/CpUE) yang 

dioperasikan nelayan dan trend biomassa perikanan tangkap cenderung 

mengalami penurunan. 2). Pengalihan kewenangan pengelolaan perairan laut 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dari Kabupaten/Kota ke 
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Provinsi, menimbulkan persoalan baru dalam hal pengawasan dan ancaman 

keamanan terhadap sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan. 3).Secara 

Etik/legal masih lemahnya kesadaran hukum formal dan peraturan yang 

berlaku oleh masyarakat nelayan dan stekeholder terhadap pengelolaan 

sumberdaya Perikanan yang bertanggung jawab. 4). Terancam punahnya 

beberapa spesies endemik seperti Tiram Mutiara Pinctada Maxima Sea South 

Pearldan matatujuh (abalone) di Kawasan perairan NTB. 

1.2.Tujuan dari penyusuan artikel adalah Rencana Kebijakan untuk tata kelola 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang berkelanjutan.   

1.3.Metode dalam penulisan ini merupakan Kajian Empiris yang bersumber 

dari dokumen dan FGD.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA.   

2.1. Ekosistem.  

Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, 

organisme dan non organisme lain serta proses yang 

menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitas. Pendekatan ekosistem termasuk dampak kegiatan 

manusia pada komponen-komponen ekosistem dan mencoba untuk 

mengelola aktivitas manusia dalam rangka melindungi ekosistem dan 

melestarikan ekosistem serta habitat yang rusak, spesies langka atau 

rapuh, terancam atau hampir punah dan bentuk lain dari kehidupan 

laut. untuk mempertahankan atau mengembalikan populasi spesies 

yang dieksploitasi pada tingkat yang dapat menghasilkan hasil 

maksimum yang lestari, seperti kualifikasi oleh faktor lingkungan dan 

ekonomi. Perlu dicatat bahwa pelestarian keanekaragaman hayati 

diakui sebagai salah satu tujuan pengelolaan perikanan berbasis 

ekosistem.  ( MSP Anty Landu 2012)  
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2.2. Perikanan berbasis ekosistem. 

Pengelolaan Perikanan dengan pendekatan Ecosystem Approach to 

Fisheries Management (EAFM) merupakan suatu pendekatan yang 

berusaha menyeimbangkan tujuan sosial yang beragam, dengan 

memperhatikan pengetahuan dan ketidak pastian yang terdapat pada 

sumber daya biotik, abiotik dan manusia sebagai komponen ekosistem 

dan interaksi mereka dan menerapkan pendekatan yang terintegrasi 

untuk perikanan di dalam batas – batas ekologis yang berarti. 

Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan ini sangat penting 

diimplementasikan sebagai salah satu acuan penting pengelolaan, 

menuju perikanan Indonesia lestari untuk kesejahteraan masyarakat 

(FAO-2003). Pendekatan pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem 

(Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM).“merupakan 

rangkaian dalam rangka implementasi pola pengelolaan Perikanan 

yang bertanggung jawab sebagaimana mandat dalam FAO- Code of 

Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Sehingga diharapkan 

pelaku usaha Perikanan agar dapat melakukan pengelolaan usahanya 

yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, 

dan ekonomi. 

Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari pemanfatan sumberdaya pesisir dan 

perairan secara keseluruhan dengan tetap menjamin kelestarian 

ekosistem melalui penerapan prinsip “eco-efisiensi.“Prinsip tersebut 

yaitu mendorong produktivitas dengan tetap menjaga kualitas 

lingkungan yang ada.  
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III. PEMBAHASAN   

3.1. Pengelolaan Perikanan    

Definisi kegiatan proses terpadu yang menyangkut pengumpulan 

informasi, analisis perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan 

dan pengalokasian sumberdaya dan perumusan dan pelaksanaan. 

Penegakan aturan yang mengatur kegiatan perikanan untuk menjamin 

produktifitas dan tujuan lain dari sumberdaya Perikanan. Dalam 

tatalaksana tanggung jawab dan dasar utama untuk mengawasi proses 

pengelolaan perikanan diberikan tatanan perikanan dan organisasinya 

agar menjadi operasional dan memadai dan dipadukan dalam struktur 

dukungan kelembagaan secara  bebas dikelompokan dalam dua 

kategori utama yaitu otoritas pengelolaan perikanan dan pihak yang 

berkepentingan.  

3.2. Sumberdaya dan kendala biologi Lingkungan  

Sumberdaya yaitu populasi hayati atau stok mampu tumbuh dalam 

kelimpahan dan biomasa, akan tetapi hanya sampai suatu batas 

tertentu, dan batas-batas terhadap pertumbuhan ditentukan oleh ukuran 

populasi saat ini dan berhubungan dengan kelimpahan rata-ratanya 

dalam keadaan tidak diusahakan oleh lingkungan dimana stok itu    

berada.   Produkrivitas potensi stok ikan sebaiknya dipahami melalui 

analisis ilmiah berdasarkan konsep yang disepakati untuk 

menggunakan metodelogi dan standar yang dapat memberikan ulasan 

hasil yang menjadi perbandingan. Perikanan yang bertanggung jawab 

tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan yang 

berlebihan (Over Fishing)  melebihi dari sumberdaya yang ada, jikalau 

dibandingkan dengan pergantian pertumbuhan stoknya, dan hal ini 

tidak berarti bahwa setiap tahun dilakukan penangkan dengan 

kewajaran produksi tahunan. Jika tidak dilakukan langkah dan upaya 

memperpebaikinya, maka resiko kehancuran biologi dalam waktu yang 

tidak dapat  ditentukan dan menimbulkan pemborosan secara ekonomi 

dan punahnya Sumberdaya Perikanan.  Kendala lingkungan yang dapat 

mempengaruhi laju pertumbuhan, reproduksi dan moralitas melalui 
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tahapan kehidupan yang lebih dini istemewa dan rentan terhadap 

pengaruh semacam itu yang menjurus pada varibelitas tinggi dalam 

kelimpahan sumberdaya dan produksi berdasarkan skala waktu. 

Relevansi tertinggi pada pengelolaan Perikanan adalah fluktuasi dalam 

rekrutmen dari tahun ketahun dalam pergeseran sistem ekologi dan ciri 

fungsional dari ekositem termasuk komposisi, kelimpahan dan lokasi 

komunitas ikan yang bisa berubah secara drastis sepanjang periode 

dasawarsa yang digerakan oleh tekanan lingkungan.  

 Keadaan variabel lingkungan dapat juga mempengaruhi ketersediaan 

ikan tersebut seperti memencarnya ikan lebih luas sehingga 

menurunnya ketersediaan ikan, dan kebanyakan ekosistem yang idak 

terganggu dengan stok ikan yang tidak ditangkap akan cenderung 

berfluktuasi sekitar tingkatan rata-rata maksimum yang sesuai dengan 

dayadukung habitat. Produksitifitas jangka panjang berhubungan 

dengan dayadukung lingkungan yang berubah sepanjang waktu yang 

disebabkan oleh variebal alami akan tetapi menurun karena kegiatan 

manusia seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 

peledak dan potasium dan kerusakan kawasan pesisir.   

 Dimensi sosial dan ekonomi yaitu suatu perspektif keterlibatan 

manusia dalam Perikanan dapat dipandang mempunyai dampak yang 

yang sangat besar dan kemungkinan terhadap tidak terpulihnya 

sumberdaya. Secara alternatif sumberdaya Perikanan dapat dipandang 

sebagai stok modal yang apabila dikelola secara bertanggung jawab 

yang dapat menghasilkan manfaat secara sosial dan ekonomi yang 

besar serta berkelanjutan.  

 Peran Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan Sumberdaya 

Perikanan yang bersumber dari hukum formal (hukum positif) yaitu 

dari Undang-undang maupun peraturan lainnya telah ada. Namun 

untuk pendekatan pelibatan partisipasi masyarakat dan stakeholder 

dalam penegakan aturan yang berusumber dari kearifan lokal (awiq-

awig)bersifat button up dengan karakteristik di masingmasing kawasan 
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sebagai payung hukum dalam mengatasi persoalan kerusakan 

sumberdaya Perikanan beserta ekosistemnya.   

Pemulihan dan perlindungan terhadap spesies endemik seperti induk 

siput mutiara (Pinctada Maxima South Sea Pearl) dan matatujuh 

(abalone) pada Kawasan Teluk ekas, Bumbang dan teluk Sape perlu 

didesain model Kebijakan yang mengatur rtentang spesies tersebut, 

oleh karena siput/induk mutiara (Pinctada Maxima South Sea 

Pearl)dan matatujuh (Abalone) dalam kurung waktu sepuh tahun 

terakhir menujukan kelangkan dan dikuatirkan akan punah.   

3.3.Kebijakan Publik.  

3.3.1.Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Isu, Sintetis dan Gagasan.  

Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan dan 

menyejahterakan masyarakat pengguna sangat diharapakan 

oleh semua pihak. Kebijakan Pengelolaan Perikanan pun 

diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun tidak sedikit 

masalah dan kendala yang dihadapi, sehingga diperlukan 

langkah-langkah untuk menyikirkan kendala-kendala tersebut 

terlebih dahulu. Upaya membedah masalah dan kendala 

tersebut tidak mudah karena adanya kompleksitas pengelolaan 

Perikanan itu sendiri dan sering terjadinya perbedaan prespsi 

antara pelaku Perikanan, Pemerintah dan akademisi.  

(Ahamad Fauzi) Kendala-kendala dan masalah yang ada 

melalui pisau keilmuan yang berkelanjuta sekaligus mencari 

solusi kebijakannya berbagai isu Perikanan, seperti overfishing, 

overcapacity, kemiskinan lingkungan pesisir, desentralisasi, 

kebijakan fiskal, illegal fishing, serta terobosan-terobosan 

kebijakan yang ditawarkan.   

3.3.2.Kebijakan Publik terhadap pengelolaan sumberdaya alam. 

Kebijakan Pemerintah meliputi suatu program kegiatan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah di rencanakan (pleaning) 
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sebelumnya. Sehingga perumusan suatu kebijakan mempunyai 

nilai (value) perbedaan serta persamaan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan demikian pembentukan kebijakan dapat 

dilakukan melalui pemilihan alternatif yang sifatnya 

berlangsung secara terus-menerus, (Tjokroamidjojo, 1981).   

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak hanya ditetapkan 

untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut 

dari Pemerintahan. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan 

tersebut diterapkan sebagimana mestinya oleh masyarakat.   

Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang 

kewenangan Daerah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah 

otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan 

pengkuan politis melalui transfer otoritas dari Pemerintah pusat 

kepada Daerah  : 1). Meletakkan Daerah pada posisi penting 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2).Memerlukan peranan 

lokal dalam mendesain Kebijakan. 3). Membangun hubungan 

interpedensi antar daerah. 4). Menetapkan pendekatan 

kewilayahan.  Berdasarkan undang-undang nomor : 45 tahun 

2009 tentang Perubahan undang-undang nomor : 31 tahun 

2004, tentang Perikanan. Bahwa konservasi sumberdaya ikan 

dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan 

sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk 

menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya 

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keaneragaman sumberdaya ikan. Konservasi ekosistem 

merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan 

fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota 

perairan pada waktu sekarang dan akan datang. Undangundang 

nomor : 27 tahun 2007 bahwa kawasan konservasi diwilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri dan khas yang 

dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan secara 

berkelanjutan.  
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3.3.3.Kebijakan penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi (KK) 

yang dikelola berdasarkan zonasi dilaksanakan dengan 

penetapan kategori pengelolaan dalam Suaka Perikanan (Fish 

Sanctuary) yaitu (1) Zona Inti, (2). Zona Perikanan 

berkelanjutan dan, (3). Zona Pemanfatan umum Kebijakan 

penetapan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan atas 

dasar perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan (SDI) dan 

ekosistemnya secara berkelanjutan.  

VI.KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN  

Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan yang luas untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut 

adalah :  

• Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan 

laut kecuali minyak dan gas bumi.  

• Pengaturan tata ruang.  

• Pengaturan administrasi (perizinan, kelayakan, keselamatan 

pelayaran)  

• Ikut memelihara kamla  

• Ikut mempertahankan kedaulatan negara  

Matriks  Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara  

Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. 
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Tabel 1 :  Pembagian Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

 

No  Kewenangan  

1  Provinsi  Kabupaten/Kota  

1 Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau 

kecil. 

 

 a. Pengelolaan ruang laut 
sampai dengan 12 mil di 

luar minyak dan gas bumi.   

b. Penerbitan izin dan 

pemanfaatan ruang laut di 

bawah 12 mil di luar  

minyak dan gas bumi.   

c. Pemberdayaan masyarakat 

pesisir dan pulau-pulau 

kecil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Perikanan Tangkap   

 a. Pengelolaan penangkapan 

ikan di wilayah laut sampai 

dengan 12 mil.    

b. Penerbitan izin usaha 
perikanan tangkap untuk 
kapal perikanan berukuran 
di atas 5 GT sampai dengan 
30 GT.    

c. Penetapanlokasi  

pembangunan serta 
pengelolaan Pelabuhan 
perikanan Provinsi.   

d. Penerbitan izin pengadaan 
kapal penangkap ikan dan 
kapal pengangkut ikan 
dengan ukuran di atas 5 GT 
sampai dengan  30 GT.   

e. Pendaftaran kapal 

perikanan di atas 5 GT 

sampai dengan 30 GT.   

a. Pemberdayaan nelayan kecil  dalam 

Kabupaten/Kota 

b. Pengelolaan penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI).   

 

3  Perikanan Budidaya    



12 

 

 

 

Penerbitan IUP di bidang 
pembudidayaan ikan yang 
usahanya lintas Daerah 
kabupaten/kota dalam   

1 (satu) Daerah provinsi.   

a.Penerbitan IUP di bidang 

pembudidayaan ikan yang 

usahanya dalam  1 (satu) 

Daerah kabupaten/kota.   

  

 

b. Pemberdayaan usaha kecil 

pembudidayaan ikan.   

c. Pengelolaan pembudidayaan 

ikan.   

 

4  Pengawasan   

 Pengawasan sumber daya kelautan 

dan perikanan sampai dengan 12 

mil.  

 

 

 

 

 

5  Pengolahan dan Pemasaran.   

 Penerbitan izin usaha pemasaran 

dan pengolahan hasil perikanan 

lintas Daerah kabupaten/kota dalam 

1 (satu) Daerah provinsi.   

 

 

Berdasarkan pembagian tersebut diatas Pemerintah Provinsi memiliki 

kewenangan sebanyak 5 (lima) bidang dengan 11 (sebelas) urusan. 

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 2(dua) 

bidang dengan 5 (lima) urusan.  

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota merasa bukan 

kewenangannya terhadap pengelolaan peariran laut, dan beberapa 

tahun terakhir intensitas penangkapan ikan secara destruktif dan 

ancaman keamanan semakin tinggi oleh karena  secara geografis 

perairan yang cukup luas. Juga pengguna dan pemanfaat kawasasan 

perairan sekitarnya merupakan masyarakat Kabupaten/Kota 

setempat. Maka perlu adanya kesamaan pemahaman pemanfaatan 

antara Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga perlu disepakati 

terhadap penanganan masalah pengawasan serta dukungan 
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pembiayaan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap 

pengelolaan  perairan dari wilayah Kabupaten/Kota setempat.       

 V.  DUKUNGAN  TERHADAP  PENGELOLAAN  SUMBERDAYA  

PERIKANAN DIPROVINSI NTB.  

     5.1. Pencanangan Kawasan Konservasi.  

  Adapun dukungan Daerah Provinsi NTB yang telah dilakukan 

terhadap pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui  Surat 

Keputusan Gubernur Provinsi NTB Nomor : 523-505 tahun 2016 

tentang Pencanangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan 

Pulau-pulau kecil di Provinsi NTB.     Luas kawasan konseravasi 

yang dikelola Provinsi NTB seluas  229.555,36 Ha. Sedangkan 

perairan pesisir yang merupakan Kawasan Konservasi Nasional dan 

telah memperoleh penetapan dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dan Kementerian Kehutanan sebagai Kawasan  

Konservasi mencapai seluas 11.554,00 Ha.   

Tabel 2 : Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB 

 

No  Kawasan Konservasi Perairan  Legalitas  Luas (Ha)  

1  TWP  Gita Nada Lombok  

Barat  

SK. Gubernur NTB  

Nomor: 523-505  

Tahun 2015  

Tentang  

Pencadangan  

Kawasan  

Konservasi  

Perairan, Pesisir  

Dan Pulau-pulau  

Kecil Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.  

21.556,00  

2  TWP Teluk BumbangLombok 

Tengah  

6.310,00  

3  TWP Gili Lawang, Gili Sulat 

Lombok Timur  

10.000,00  

4  TP Penyu Tatar Sepang dan TPK  

Gili Balu’  

6.728,36  

5  TPK  Pulau Kramat, Bedil dan 

Temudong  

2.000,00  

6  TP Penyu Lunyuk  70.000,00  

7  TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali  33.461,00  

8  Suaka alam perairan Teluk Cempi  39.000,00  
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9  Taman Wisata Perairan Gili Banta  40.500,00  

10  TWP  Gili Meno, Air dan  

Trawangan KLU (Pusat-KKP)  

SK. MKP No.  

KEP.67/MEN/2009  

2.954,00  

11  TWA Laut Pulau Moyo  SK. Menhut No.  6.000,00  

 Sumbawa (Pusat – BKSDA)  308/Kpts/II/1986   

12  TWA Laut Pulau Satonda,  

Kab. Dompu (Pusat-BKSDA)  

SK Menhut No.  

22/Kpts/II/1998  

2.600,00  

Luas Kawasan konservasi Dikelola pusat  11.554,00  

Luas Pencadangan Kawasan Konservasi dikelola Provinsi  

NTB  

229.555,36  

Total Luas Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTB.  241.109,36  

 

Jadi jumlah Kawasan Konservasi perairan di Provinsi NTB sampai dengan 

tahun 2018 seluas 241.109,36 Ha ( 70,62 % ) dari rencana alokasi sampai 

dengan tahun 2020 seluas 341,641,44 Ha.  Maka untuk pengembangan dan 

pencanangan kawasan konservasi sampai dengan tahun 2020 seluas 

100.532,08 Ha. 

5.2. Rencana Zonasi Wilayah. 

Melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana 

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi 

NTB. Merupakan penataan ruang Wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil dengan maksud sebagai instrumen/alat pengendali dan 

pengelolaan wialayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam undang-uandang nomor :27 tahun 2007 jo.UU 

nomor : 1 tahun 2014. Adapun tujuannya adalah : (1). Menciptakan 

harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut 

antara Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pengelolaan 

sumeberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan. (2). Menciptakan harmonisasi dan sinergi 

perencanaan dan pemanfaatan ruang laut dan ruang darat dalam rangka 
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perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadapa 

lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (3). Mewujudkan kelestarian 

sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan 

berkelanjutan. (4). Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan 

pulau-pulau kecil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

VI. KESIMPULAN.  

1. Pengelolaan Perikanan berbasis Ekositem (EAFM) merupakan sebuah 

model yang memiliki nilai strategis untuk pengembangan ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melalui pengembangan dan 

recovery spsies endmik sperti siput dan Induk Mutiara jenis Pincada 

Maxxima ( South Sea Pearl) dan Matatujuh (abalone) merupakan spsies 

yang dilestarikan  diwilayah perairan Provinsi NTB,  

2. Sumberdaya Perikanan merupakan sumberdaya yang sangat rentan 

terhadap pengerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Kebijakan 

Pengelolaan Perikanan berkelanjutan berfokus pada aspek parameter 

lingkungann dan konservasi merupakan dukungan terhadap keberlanjutan 

untuk pengembangan spesies endemic pada Kawasan Koservasi. 

3. Pengawasan Sumberdaya Perikanan oleh Kabupaten/Kota melalui 

undang-undang Nomor : 23 tahun 2014, yang berdampak pada  

persoalan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak dan 

potassium pada beberapa tahun terakhir. 

 

VII. REKOMENDASI.  

1. Interpendensi dan keserasian dalam Pengawasan dan Pengelolaan 

Sumberdaya Perikanan, maka perlu ditinjau kembali/direvisi Undang-

Undang Nomor : 23 tahun 2014,  agar Pemerintah Kabupaten/Kota 

bertangung jawab terhadap Pengawasan Pengelollaan Sumberdaya 

Perikanan, oleh karena masyarakat setempat sebagai pengguna dan 

pemanfaatnya. 
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2. Perlu adanya Kebijakan yang melindungi kelestarian Tiram Mutiara 

Pinctada Maxima South Sea Pearl dan Matatujuh (abalone) diwilayah 

peairan Provinsi NTB. 

3. Peningkatan Kerjasama pendampingan dengan berbagai Stakeholder 

dalam rangka alih teknologi dan peningkatan SDM masyarakat nelayan 

dalam rangka Pengelolaan Perikanan yang berbasis Ekosistem di Provinsi 

NTB. 
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