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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menurut data yang dirilis 

Kemerintah Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017, Indonesia terdiri dari 

16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi. Banyaknya pulau di 

Indonesia menjadikan jumlah garis pantai di Indonesia cukup besar. Menurut Badan 

Informasi Geospasial, panjang garis pantai di Indonesia adalah 99.093 km2. 

Banyaknya jumlah pulau dan garis pantai yang dimiliki Indonesia, menunjukkan 

bahwa Indonesia kaya akan sumber daya kelautan, sehingga pemerintah Indonesia 

merencanakan pembangunan berbasis kelautan dan menjadi poros maritim dunia. 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pulau-pulau kecil. 

Jumlah pulau-pulau kecil yang dipublikasikan oleh Direktorat Pendayagunaan 

Pulau-Pulau Kecil dalam Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia adalah sebanyak 

13.556 pulau dari total keseluruhan pulau di Indonesia. Pulau-pulau kecil 

cenderung memiliki spesies endemik dan keanekaragaman hayati laut yang 

melimpah (Muhammad & Fandeli, 2008). Keanekaragam hayati (biological-

diversity atau biodiversity) adalah semua makhluk hidup di bumi (tumbuhan, 

hewan, dan mikroorganisme) termasuk keanekaragaman genetik yang 

dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya (DITR 2007). 

Keanekaragaman hayati itu sendiri terdiri atas tiga tingkatan (Purvis dan Hector 

2000). Tingkatan keanekaragaman hayati yang ada yaitu terdiri dari tingkat 

ekosistem, tingkat spesies dan gen. 

Dua pertiga wilayah Indonesia termasuk ke dalam Kawasan Segitiga 

Terumbu Karang (Coral Triangle). Kawasan ini menjadi sumber utama 

penghidupan dan  pangan bagi masyarakat di sekitarnya dan memiliki peran penting 

bagi ekosistem di bumi. Tercatat 76% spesies terumbu karang dunia, 6 dari 7 

spesies penyu laut, dan sekitar 2.228 spesies ikan karang menjadikan Kawasan 

Segitiga Terumbu Karang sebagai rumah (Burke, et.al., 2012 dalam Agnika, 2015). 

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki luas hutan mangrove 
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dan padang lamun terluas di dunia. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perairan 

pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memang memiliki kekayaan 

keanekaragaman hayati laut dengan banyak potensi. 

Kehidupan tingkat ekosistem keanekaragaman hayati akan berdampak besar 

pada tingkat hidup dibawahnya. Pentingnya melindungi keanekaragam hayati 

ekosistem dikarenakan sebagai tempat hidup bagi berbagai spesies hingga gen yang 

berada pada ekosistem tersebut. Salah satu dari beberapa ekosistem yang ada yaitu 

ekosistem terumbu karang merupakan habitat hidup sejumlah spesies bintang laut, 

tempat pemijahan, peneluran dan pembesaran anak-anak ikan. Dalam ekosistem 

ini terdapat banyak makanan bagi ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil tersebut 

merupakan mangsa bagi predator yang lebih besar. Gambaran kehidupan tingkat 

eksositem tersebut akan memiliki pola yang sama dalam komponen biotik ataupun 

abiotik didalamnya. 

Di samping melimpahnya keanekaragaman hayati, status Indonesia sebagai 

negara kepulauan memiliki beberapa ancaman, salah satunya adalah keselamatan 

pulau-pulau yang dimilikinya, karena abrasi, bencana, maupun kenaikan muka air 

laut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan 

DKP diketahui sejak tahun 2005 Indonesia sudah kehilangan setidaknya 24 pulau. 

Pulau-pulau itu adalah Gosong Sanjai, Karang Linon Kecil, Karang Linon Besar, 

Pusung, Mioswekel, Tikus, Inggit, Begonjai, Kikis, Urbinasi Kiakep, Lereh, 

Terumbu Daun, Sijaujau, Lawandra, Laut, Niankin, Ubi Besar, Ubi Kecil, Nirwana, 

Dapur, Payung Kecil, Air Kecil, Kairore, dan Nyamuk Kecil. Hilangnya pulau-

pulau kecil tersebut menunjukkan bahwa peran ekosistem pesisir sebagai pelindung 

sangatlah penting. Dilihat dari fungsinya, ekosistem mangrove, terumbu karang, 

dan lamun, penting karena ketiganya secara alami mampu melindungi pulau. 

Mangrove memiliki peranan sebagai penjebak hara dan sedimen, pelindung daratan 

dari abrasi dan intrusi air laut, lamun memiliki peranan yaitu mengurangi energi 

gelombang, menstabilkan substrat, sehingga mengurangi kekeruhan, menjebak zat 

hara, sedangkan terumbu karang sendiri mempunyai peranan yaitu mengurangi 

energi gelombang, juga memperkokoh daerah pesisir secara keseluruhan dan 
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menjadi habitat bagi banyak jenis organisme laut. Dengan kata lain, eksistensi 

daratan di pulau-pulau kecil sangat tergantung pada ekosistem pesisir.  

Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian Selatan Kepulauan 

Maluku dan merupakan salah satu provinsi bahari di Indonesia, karena 90% dari 

luas daerahnya merupakan lautan. Luas pulau-pulau di Maluku berkisar antara <761 

– 18.625  km2. Pulau dengan luas kurang dari 10.000 km2 dikategorikan sebagai 

pulau kecil  (Monk, et al., 2000). Dengan kriteria tersebut hanya Pulau Seram 

dengan luas 18.625 km2 (Nanere, 2006) yang tidak termasuk pulau kecil. Selain 

Pulau Seram, pulau-pulau lain yang memiliki luas lebih besar dengan pulau-pulau 

kecil lainnya adalah Pulau Yamdena, Buru, Wokam, Kobrour, dan Trangan 

(Susanto & Sirappa, 2007). Maluku termasuk dalam Kawasan Segitiga Terumbu 

Karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting bagi pesisir. 

Tubuhnya yang keras dapat menjadi benteng bagi pantai atau pulau dari gerusan 

arus laut. Jika tidak ada karang yang melindungi maka pengikisan pantai akan 

semakin cepat terjadi. Menurut hasil penelitian LIPI, kondisi terumbu karang di 

Provinsi Maluku tahun 2017 (berdasarkan data hingga tahun 2016), 8.51% 

tergolong sangat baik, 28.72% tergolong baik, 37.23% tergolong cukup, dan 

25.53% tergolong jelek. Berdasarkan persentase tersebut dapat diketahui bahwa 

kondisi terumbu karang di Provinsi Maluku didominasi oleh kondisi yang cukup 

baik.  Selain terumbu karang, ekosistem mangrove dan padang lamun juga memiliki 

peran yang sangat penting seperti pelindung pesisir dari abrasi dan gelombang, serta 

sebagai habitat dan tempat perkembangbiakan berbagai spesies laut. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk beberapa kawasan 

konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku. Upaya ini sejalan 

dengan target pemerintah Indonesia yaitu mencadangkan 20 hektar Kawasan 

Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada tahun 2020. Hingga tahun 

2016, kawasan konservasi yang sudah ditetapkan mencapai 17,98 juta hektar 

(Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2016 dalam Estradivari, et al., 2017). 

Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah masih perlu menambah kawasan 

konservasi agar memenuhi targetnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian 
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ini untuk menambah kawasan konservasi di Maluku mengingat adanya potensi 

keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. 

Perubahan yang terjadi di darat dapat mempengaruhi laut pesisir, begitu pula 

sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara darat dan laut. Meskipun 

ada hubungan yang kuat antara penggunaan lahan, proses DAS, ekosistem pesisir, 

muara, dan ekosistem laut, perencana konservasi hampir selalu merancang kawasan 

konservasi di ekosistem darat dan laut tanpa mempertimbangkan dampak interaksi 

antara wilayah darat dan laut (Beck 2003 dalam Stoms 2015). Keterlibatan 

konektivitas darat dan laut dalam membentuk suatu kawasan konservasi perlu 

dipertimbangkan agar kawasan yang terpilih tepat sasaran. Oleh karena itu, 

dibutuhkan data spasial untuk mendukung terbentuknya kawasan konservasi, salah 

satunya adalah data spasial area prioritas konservasi dengan mempertimbangkan 

konektivitas darat dan laut. Identifikasi area prioritas konservasi merupakan 

langkah awal  dalam pembentukan area konservasi. Tahapan ini sangat menentukan 

perkembangan level efektifitas pengelolaan pada tahapan selanjutnya. 

 

 Perumusan Masalah 

1. Dimana lokasi prioritas konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di 

Provinsi Maluku berdasarkan konektivitas darat-laut? 

2. Jenis keragaman hayati apa saja yang terpilih dalam lokasi prioritas 

konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku berdasarkan 

konektivitas darat-laut? 

 

 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan lokasi area prioritas konservasi pesisir dan pulau-pulau 

kecil di Provinsi Maluku berdasarkan sebaran spasial keanekaragaman 

hayati dengan potensi konektivitas antara darat dan laut. 

2. Mengkaji jenis keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pesisir yang 

dapat terlindungi di lokasi prioritas konservasi pesisir dan pulau-pulau 

kecil di Provinsi Maluku berdasarkan potensi konektivitas antara darat 

dan laut. 
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 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan rekomendasi ilmiah mengenai area prioritas konservasi di 

Provinsi Maluku berdasarkan potensi konektivitas antara darat dan laut, 

terutama pada lokasi yang mempunyai prioritas tinggi namun belum 

dilindungi dalam bentuk kawasan konservasi. 

2. Sebagai pertimbangan dalam membentuk pembentukan dan inisiasi 

kawasan konservasi di Provinsi Maluku berbasis konektivitas 

perlindungan darat dan laut. 

 

 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Konservasi 

Konservasi diartikan sebagai pengelolaan biosfer secara bijaksana bagi 

keperluan manusia, sehingga menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi 

generasi kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi 

generasi mendatang (Alikodra, 2012). Kegiatan konservasi adalah sangat positif, 

yang mencakup pengawetan perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, 

rehabilitasi, dan peningkatan mutu lingkungan alam. Konservasi dan pembangunan 

berkelanjutan saling mempengaruhi, sehingga pembangunan berkelanjutan di 

banyak negara mengalami hambatan akibat tidak diperhatikannya atau 

diimplementasikannya usaha konservasi secara tepat. Tujuan konservasi adalah 

menyiapkan prinsip dan alat untuk melestarikan keragaman biologi (Soule, 1985). 

Kegiatan konservasi difokuskan pada keragaman ekosistem, keragaman spesies, 

dan keragaman genetik. Konservasi ekosistem dapat disamakan dengan istilah 

konservasi in situ, sedangkan konservasi spesies di luar habitatnya disebut 

konservasi ex situ. Selain itu, konservasi juga berkaitan dengan unsur sosial 

ekonomi penduduk. Penduduk (manusia) memiliki interaksi dengan alam, dua 

diantaranya adalah melindungi dan merusak. Menurut Jaya TK (2004) dalam 

Sugandi (2013), kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari 
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lingkungannya, karena pemenuhan kebutuhan diperoleh dari lingkungan dengan 

memanfaatkan lahan. 

Perencanaan dalam konservasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, 

yaitu: pendekatan habitat atau ekosistem dan pendekatan spesies (Goombridge, 

1992). Konservasi dengan pendekatan habitat (wilayah terproteksi, misalnya 

kawasan suaka alam, taman nasional) berupaya agar contoh yang mewakili tipe 

habitat dan ekosistem dipelihara dengan baik, sehingga spesies yang tinggal di 

dalam habitat tersebut akan terpelihara. Cara konservasi semacam ini sangat 

sederhana, karena tidak memerlukan pengetahuan tentang status dan distribusi 

spesies, akan tetapi sulit diketahui kecukupan habitat bagi populasi yang berstatus 

langka ataupun populasi yang benar-benar sudah terancam. Pendekatan spesies 

berupaya untuk melindungi spesies tertentu atau spesies prioritas, umumnya yang 

berstatus spesies langka yang kritis oleh International Union for Conservation of 

Nature (IUCN), misalnya badak, komodo dan orang utan, untuk hewan langka, 

serta bunga bangkai untuk tumbuhan. Terdapat beberapa jenis kelompok spesies 

yang dilindungi, dua diantaranya adalah flagship species atau spesies kunci, yaitu 

satwa yang menjadi ikon. Keberadaannya mampu menggalang aksi, meningkatkan 

kesadartahuan dan dukungan bagi upaya konservasi dalam skala luas. Misalnya, 

harimau, gajah, badak, penyu dan orangutan.  Foot print impacted spesies atau 

spesies yang populasinya terancam akibat konsumsi yang tidak berkelanjutan, 

seperti eksploitasi, perburuan atau penangkapan berlebih. Contohnya adalah hiu 

dan kayu ramin. 

 

1.5.1.2 Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  

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 (Kementerian Kelautan dan 
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Perikanan, 2014). Tujuan dari dibentuknya kawasan ini sangat positif untuk 

keseimbangan alam, agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensinya. 

KKP3K dikategorikan kedalam empat kategori, antara lain, Kawasan 

Konservasi Perairan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kawasan 

Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM, dan Sempadan Pantai. Pulau-

pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan 

jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara 

nasional sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang 

atau sama dengan 10.000 km2, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 

200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-

pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya, memiliki batas 

fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; 

mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan 

bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah 

tangkapan air relatif kecil, sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan 

sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya (Bappenas, 

2017). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pulau-pulau kecil 

memiliki potensi dan ancaman. Ukurannya yang relatif kecil membuat perubahan 

yang terjadi di darat akan mudah berpengaruh ke laut.  

 

1.5.1.3 Kriteria Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

Kawasan ini dibagi menjadi empat kategori kawasan, antara lain, Kawasan 

Konservasi Perairan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  Kawasan 

Konservasi Maritim dan Sempadan Pantai. Kawasan konservasi ini ditetapkan 

berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya dan ekonomi yang ditentukan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014), dengan uraian sebagai berikut : 

1. Kriteria Ekologi 

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kawasan : 
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a. Mempunyai kontribusi dalam pemeliharaan proses ekologi penting 

atau sistem penyangga kehidupan. 

b. Merupakan habitat bagi satwa langka atau terancam punah.  

c. Melindungi keanekaragaman genetik. 

d. 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. 

e. Memiliki keterkaitan ekologis; terdapat hubungan fungsional antar 

habitat ekosistem di suatu kawasan. 

f. Merupakan keterwakilan; yang merefleksikan keanekaragaman 

hayati dari ekosistem laut dimana keanekaragaman hayati tersebut 

berasal. 

g. Memiliki keunikan; berupa keunikan spesies, ekosistem, 

biodiversitas, atau bentang alam; 

h. Produktif; apakah suatu kawasan memiliki produktifitas optimal 

i. Merupakan daerah ruaya; yaitu merupakan daerah migrasi bagi suatu 

jenis ikan atau mamalia tertentu. 

j. Merupakan habitat ikan langka; memiliki habitat yang sesuai dan 

dihuni oleh ikan langka/ unik/endemik/khas/dilindungi. 

k. Merupakan daerah pemijahan ikan; merupakan habitat yang cocok 

dan optimal bagi ikan untuk memijah. 

l. Merupakan daerah asuhan; memiliki kondisi ekosistem yang optimal 

bagi pertumbuhan biota. 

 

2. Kriteria Sosial dan Budaya 

a. Dukungan masyarakat; kondisi ini digunakan untuk melihat apakah 

dukungan masyarakat terhadap kegiatan konservasi. 

b. Potensi konflik kepentingan; yaitu potensi konflik kepentingan 

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

baik. 

c. Potensi ancaman; yaitu faktor-faktor yang mengancam kelestarian 

sumberdaya keanekaragaman hayati dan pesisir lautan. 

d. Kearifan lokal; melihat adakah pengetahuan lokal/pengetahuan 

tradisional yang dapat membantu kelestarian sumberdaya alam. 

e. Adat istiadat; yaitu melihat ada tidaknya adat dan kebiasaan 

masyarakat yang dapat mendukung kegiatan konservasi. 

 

3. Kriteria Ekonomi 

Kawasan ini digunakan untuk menilai apakah masyarakat memiliki: 

a. Nilai penting perikanan; yaitu nilai penting sektor perikanan dalam 

suatu wilayah. 

b. Potensi rekreasi dan pariwisata; yaitu melihat suatu kawasan 

memiliki potensi dalam rekreasi dan pariwisata yang menunjang 

kegiatan konservasi. 

c. Estetika; yaitu berupa keindahan alamiah dari suatu perairan dan/atau 

biota yang memiliki daya tarik tertentu. 

d. Kemudahan mencapai lokasi; melihat akses dan kemudahan dalam 

mencapai lokasi kawasan dari berbagai daerah. 

 

1.5.1.4 Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragam hayati (biological-diversity atau biodiversity) adalah semua 

makhluk hidup di bumi (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) termasuk 

keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang 

dibentuknya (DITR 2007). Secara umum, keanekaragaman hayati itu sendiri terdiri 

atas tiga tingkatan (Purvis dan Hector 2000), yaitu:  

1. Keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies, baik di 

antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara 

individu-individu dalam satu populasi. Dengan kata lain, keanekaragaman 

tingkat genetik terjadi, karena adanya keanekaragaman susunan gen. Contoh 
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dari keanekaragaman genetik adalah perbedaan pada bunga mawar. Bunga 

mawar memiliki warna yang berbeda-beda. 

2. Keanekaragaman spesies, yaitu keanekaragaman semua spesies makhluk hidup 

di bumi, termasuk bakteri dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak 

(tumbuhan, jamur, hewan yang bersel banyak atau multiseluler). 

Keanekaragaman tingkat individu/spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan 

variasi dari jenis-jenis organisme. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena 

adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari 

keanekaragaman individu/spesies ini ada pada palem-paleman. Habitat pohon 

aren yang biasa tumbuh di pegunungan, mempunyai struktur daun yang jauh 

berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan habitat inilah 

yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari tiap 

spesiesnya. 

3. Keanekaragaman ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berbeda serta 

asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing. setiap 

ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. 

Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme 

dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini 

ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis 

populasi organismenya. Contoh jenis keanakaragaman hayati ekosistem adalah 

ekosistem padang lamun, ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan, dan 

sebagainya. Tiap ekosistem memiliki perbedaan baik jenis tanaman yang hidup 

di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhinya 

 

1.5.1.5 Ekosistem 

Ekosistem adalah sistem ekologi, merupakan unit ekologi yang terdiri dari 

komponen fisik dan komponen biotik, komponen-komponen ini satu sama lain 

saling berkaitan erat dalam sistem yang sangat kompleks (Alikodra, 2012).   

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup memberikan pengertian tentang ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan 

hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memepengaruhi 
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dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

Ekosistem alam dari darat hingga laut dikelompokkan menjadi empat tipe, antara 

lain, ekosistem terestrial (darat), ekosistem semi terestrial, ekosistem limnik 

(perairan tawar), dan ekosistem marin (air asin). Beberapa ekosistem berikut 

digunakan dalam penelitian ini sebagai target konservasi maupun sebagai 

keterwakilan konektivitas darat-laut. 

 

1.5.1.5.1  Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 

DAS didefinisikan sebagai suatu unit fisiografis pada bentang alam, yang 

dibatasi oleh pembatas alam berupa punggung-punggung bukit ataupun gunung, 

dan di bawah lapisan tanah juga terdapat pemisah bawah tanah berupa batuan induk 

yang kedap air (Alikodra, 2000). Menurut PP No. 37 Pasal 1 tentang Pengelolaan 

DAS, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 

sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, 

yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian hulu sungai, bagian tengah sungai, dan bagian hilir sungai. 

Bagian hulu sungai merupakan bagian pertama yang dilewati oleh air dan yang 

paling dekat dengan sumber air, sedangkan bagian hilir merupakan kebalikannya. 

Bagian tengah sungai berada diantara bagian hulu dan bagian hilir. 

Manusia merupakan salah satu komponen biotik yang penting dan 

dinamis dalam DAS. Dalam menjalankan aktifitasnya sering mangakibatkan 

dampak pada salah satu komponen lingkungan dan untuk kemudian mempengaruhi 

ekosistem secara berurutan. Aktivitas dalam DAS yang menyebabkan perubahan 

ekosistem, misalnya perubahan tata guna lahan, khususnya di daerah hulu, sehingga 

memberikan dampak pada daerah hilir berupa perubahan jumlah debit air dan 

kandungan sedimen serta material yang terkandung di dalamnya (Alikodra, 2012). 

DAS bagian hulu menjadi sangat penting untuk dijaga, karena apabila rusak akan 

membawa dampak yang buruk bagi ekosistem dibawahnya, terutama ekosistem 

laut. 
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1.5.1.5.2  Ekosistem Hutan Hujan Tropis 

Hutan hujan tropis adalah tipe hutan di kawasan tropis yang selalu 

diguyur hujan sepanjang tahun. Tingkat curah hujan kawasan ini cukup tinggi, lebih 

dari 1.200 mm per tahun (Risnandar, 2016). Hutan hujan tropis merupakan 

ekosistem yang sangat kompleks, dan memiliki fungsi serta manfaat yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan secara berkelanjutan. Manfaat 

dari ekosistem hutan hujan tropis, antara lain, sebagai habitat asli bagi flora dan 

fauna, menstabilkan iklim dunia melalui penyerapan CO2 dari lapisan atmosfer, 

menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya dari penyebab banjir, kekeringan, 

dan erosi tanah. 

Setiap kerusakan yang terjadi di hutan menyebabkan berdampak serius 

terhadap perubahan iklim global. Salah satu penyebab kerusakan yang terjadi di 

ekosistem hutan hujan tropis adalah deforestasi. Deforestasi adalah proses 

penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau 

mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh 

kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami. Emisi CO2 yang 

dikeluarkan dari dampak deforestasi hutan menyumbangkan 6 – 17 % terhadap 

emisi global. Angka ini menunjukkan deforestasi penyumbang CO2 terbesar kedua 

setelah pembakaran bahan bakar fosil (Van Der Werf, 2009). Meningkatnya CO2 

yang tergolong gas rumah kaca mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi. 

Peningkatan suhu karena meningkatnya kadar gas-gas rumah kaca di udara disebut 

pemanasan global. Pemanasan global dapat mempengaruhi iklim, mencairkan es di 

kutub dan berdampak pada siklus global. 

Hutan dengan DAS, khususnya DAS bagian hulu, memiliki keterkaitan 

yang cukup penting. Semakin berkurangnya hutan, maka akan timbul berbagai 

masalah pada ekosistem DAS, karena hutan dapat meredam tingginya debit sungai 

pada musim hujan, dan berpotensi memelihara kestabilan aliran air sungai pada 

musim kemarau, mempunyai serasah yang tebal, sehingga memudahkan air 

meresap ke dalam tanah dan mengalirkannya secara perlahan ke sungai. Selain itu, 

lapisan serasahnya juga melindungi permukaan tanah dari gerusan aliran 
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permukaan, sehingga erosi pada tanah hutan sangat rendah. Dengan kata lain hutan 

dalam DAS dapat berkontribusi memfilter sedimen yg masuk ke laut. 

 

1.5.1.5.3  Ekosistem Hutan  

Hutan rawa tumbuh dan berkembang pada habitat tanah aluvial dengan 

aerasi buruk, karena tergenang terus menerus ataupun secara periodik. Ekosistem 

ini termasuk dalam tipe ekosistem terestrial. Vegetasi penyusun ekosistem hutan 

rawa bervariasi dari yang berupa rerumputan, palem dan pandan, sampai berupa 

pepohonan menyerupai hutan pamah (Darajati, et.al., 2016). Kekayaan jenis pohon 

dalam ekosistem rawa umumnya rendah dengan beberapa jenis. Di beberapa 

tempat, hutan rawa juga berkembang di belakang hutan mangrove/hutan bakau, 

umumnya berupa hutan rawa yang tergenang permanen, karena adanya pengaruh 

pasang surut, sehingga ada kalanya komponen jenis penyusunnya tercampur jenis 

bakau. Ekosistem ini bersama dengan hutan tropis, hutan mangrove, dan padang 

lamun memiliki kemampuan dalam menjaga keseimbangan penyerapan karbon 

dioksida (CO2) dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca. 

 

1.5.1.5.4  Ekosistem Mangrove 

Ekosistem mangrove termasuk ke dalam ekosistem semi terestrial. 

Mangrove hidup di lingkungan yang agak ekstrim yaitu membutuhkan air asin, 

berlumpur, dan selalu tergenang, yaitu di daerah yang berbeda dalam jangkauan 

pasang surut seperti di daerah delta, muara sungai, atau sungai-sungai pasang 

berlumpur (Irwan, 1992). Hutan mangrove menurut Nybakken (1992) adalah 

sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas 

pantai tropik yang didominasi oleh spesies pohon-pohon yang khas, atau semak-

semak yang punya kemampuan untuk tumbuh di perairan asin. Meskipun secara 

umum mangrove tahan terhadap berbagai tekanan lingkungan, sebenarnya 

mangrove sangat peka terhadap pengendapan dan sedimentasi, tinggi rata-rata 

permukaan air, dan pencucian serta tumpahan minyak.  
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Hutan mangrove memiliki peran ekologis yang besar bagi kehidupan 

manusia. Telah lama dijadikan tumpuan jutaan orang yang hidup di pesisir. Berikut 

beberapa manfaat dan peranan Hutan Mangrove (Earth Hour Indonesia, 2015)  : 

• Mencegah Intrusi Air Laut 

Intrusi laut merupakan peristiwa perembesan air laut ke tanah daratan. 

Intrusi laut dapat menyebabkan air tanah menjadi payau, sehingga tidak baik 

untuk dikonsumsi. Hutan Mangrove memiliki fungsi mengendapkan lumpur di 

akar-akar pohon bakau, sehingga dapat mencegah terjadinya Intrusi Air laut ke 

daratan. 

• Mencegah Erosi dan Abrasi Pantai 

Erosi merupakan pengikisan permukaan tanah oleh aliran air sedangkan 

abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. 

Hutan Mangrove memiliki akar yang efisien dalam melindungi tanah di 

wilayah pesisir, sehingga dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air. 

• Sebagai pencegah dan penyaring alami 

Hutan mangrove biasanya yang dipenuhi akar pohon bakau dan berlumpur. 

Akar tersebut dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke 

wilayah pantai.Selain pengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat 

membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut 

seperti minyak dan diterjen, dan merupakan enghalang alami terhadap angin 

laut yang kencang pada musim tertentu. 

• Sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa 

Hutan Mangrove juga merupakan tempat tinggal yang cocok bagi banyak 

hewan seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, dan lain sebagainya. 

Beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting dan siput juga banyak 

tinggal didaerah ini. Akar tongkat pohon mangrove memberi zat makanan dan 

menjadi daerah nursery bagi hewan ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. 

Ikan dan udang yang ditangkap di laut dan di daerah terumbu karang sebelum 

dewasa memerlukan perlindungan dari predator dan suplai nutrisi yang cukup di 

daerah mangrove ini. Berbagai jenis hewan darat berlindung atau singgah 

bertengger dan mencari makan di habitat mangrove. 
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• Berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir 

Hutan mangrove seringkali dikatakan pembentuk daratan, karena endapan dan 

tanah yang ditahannya menumbuhkan perkembangan garis pantai dari waktu ke 

waktu. Pertumbuhan mangrove memperluas batas pantai dan memberikan 

kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan. 

Sebagai contoh,  buah vivipar yang terbawa air akan menetap di dasar yang dangkal, 

dapat berkembang dan menjadi kumpulan mangrove di habitat yang baru. Dalam 

kurun waktu yang panjang habitat baru ini dapat meluas menjadi pulau sendiri. 

 

1.5.1.5.5  Ekosistem Pantai 

Ekosistem pantai, khususnya pantai berpasir memiliki peran penting 

sebagai habitat berbagai jenis fauna, seperti menjadi tempat penyu bertelur. 

Perairan wilayah pantai merupakan salah satu ekosistem yang sangat produktif di 

perairan laut. Davies (1972) dalam Soetikno (1993) mengatakan bahwa ekosistem 

pantai adalah ekosistem yang dinamik dan unik, karena terjadi pertemuan tiga 

kekuatan yaitu yang berasal daratan, perairan laut dan udara. Kekuatan dari darat 

dapat berwujud air dan sedimen yang terangkut sungai dan masuk ke perairan 

pesisir, dan kekuatan dari batuan pembentuk tebing pantainya. Kekuatan dari darat 

ini sangat beraneka. Sedang kekuatan yang berasal dari perairan dapat berwujud 

tenaga gelombang, pasang surut dan arus, sedangkan yang berasal dari udara berupa 

angin yang mengakibatkan gelombang dan arus sepanjang pantai, suhu udara dan 

curah hujan. 

Pemanasan global sudah menjadi kenyataan, sehingga ekosistem ini 

menghadapi ancaman yang semakin serius, yaitu terjadinya kenaikan suhu dan 

kenaikan muka air laut. Banyak kawasan pantai yang tenggelam, mundurnya garis 

pantai dan terjadinya banjir rob. Selain itu, menurut Alikodra (2012), berbagai 

satwa khas yang hidupnya banyak bergantung dengan ekosistem pantai juga akan 

banyak mengalami gangguan. Kenaikan muka air laut akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan populasi burung maleo, yang biasa meletakkan telurnya di daerah 

pantai berpasir. Demikian juga penyu laut yang juga menggunakan pantai berpasir 

sebagai tempat bertelur akan banyak mengalami gangguan. Berbagai jenis satwa 
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lainnya yang hidup berkaitan dengan pantai seperti buaya muara, biawak, maupun 

bekantan, akan terkena dampak secara langsung akibat pemanasan global.  

  

1.5.1.5.6  Ekosistem Lamun 

Menurut Nontji (2010), lamun adalah tumbuhan berbunga yang telah 

menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut dangkal. Lamun berbeda dengan 

rumput laut yang dikenal juga sebagai makroalga. Lamun berbunga (jantan dan 

betina) dan berbuah di dalam air. Produksi serbuk sari dan penyerbukan sampai 

pembuahan semuanya terjadi dalam medium air laut. Sama seperti ekosistem 

terumbu karang dan mangrove, ekosistem lamun juga dapat mempertahankan 

pantai dari gerusan ombak, karena mempunyai akar dan rimpang (rhizome) yang 

mencengkeram dasar laut. Padang lamun umumnya hidup di substrat pasir 

berlumpur dan sangat berperan penting pada proses filtrasi sedimen.   

Lamun menjadi tempat hidup bagi banyak organisme, antara lain, ikan, 

kepiting, udang, lobster, bulu babi, dan sebagainya. Sebagian besar organisme 

pantai (ikan, udang, kepiting, dll.) mempunyai hubungan ekologis dengan habitat 

lamun,, karena Padang lamun memberikan tempat yang sangat strategis bagi 

perlindungan ikan-ikan kecil tersebut dari beberapa predator, juga tempat hidup dan 

mencari makan bagi beberapa jenis udang dan kepiting. Selain itu, ekosistem 

padang lamun mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan 

perkembangan jasad hidup di laut dangkal antara lain sebagai kawasan tempat 

mencari makan dan sumber pakan Dugong (Darajati dkk, 2016). Dugong adalah 

salah satu satwa langka yang memanfaatkan lamun sebagai habitat dan sumber 

makannya. Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, menjaga 

ekosistem ini juga akan turut serta menjaga kelestarian Dugong. 

 

1.5.1.5.7  Ekosistem Terumbu Karang 

Terumbu karang merupakan ekosistem lengkap dengan struktur tropik, 

yang tersebar luas di perairan dangkal. Pada terumbu karang terdapat konsumen 

pertama, yaitu zooplankton. Zooplankton memegang peranan yang amat penting 

dalam rantai makanan di terumbu karang. Zooplankton mengapung bebas di kolom 
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air dan bersifat heterotrof, artinya tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. 

Oleh sebab itu, zooplankton sangat tergantung pada bahan organik hasil fotosintesis 

fitoplankton. Pada ekosistem perairan, zooplankton memiliki peran yang signifikan 

sebagai penghubung antara konsumen dan produsen. Komponen struktur tropik dari 

mulai produsen hingga konsumen tingkat pertama (herbivora) hingga konsumen 

tingkat akhir (predator/karnivora) tersedia di ekosistem ini, menjadikan ekosistem 

terumbu karang sebagai ekosistem dengan rantai makanan yang cukup kompleks. 

Ekosistem terumbu karang merupakan habitat hidup sejumlah spesies 

binatang laut, tempat pemijahan, peneluran dan pembesaran anak-anak ikan. Dalam 

ekosistem ini terdapat banyak makanan bagi ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil 

tersebut merupakan mangsa bagi predator yang lebih besar. Diperkirakan terdapat 

lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem ini. Meski terlihat kokoh seperti 

batuan karang, ekosistem ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. 

Perubahan suhu dalam jangka waktu yang panjang bisa membunuh terumbu karang. 

Ekosistem ini juga memerlukan perairan yang jernih, sehingga matahari bisa 

menembus hingga lapisan terdalamnya. 

Kerusakan ekosistem terumbu karang dibagi menjadi tiga kelompok, 

yaitu (1) sebab biologis, seperti adanya kompetisi, predasi, ledakan populasi 

fitoplankton, dan adanya penyakit tertentu pada terumbu karang; (2) sebab mekanis, 

seperti adanya arus yang kuat, sedimentasi, aktivitas vulkanik, perubahan suhu, dan 

penetrasi cahaya matahari; (3) sebab manusia, seperti pencemaran minyak, bahan 

kimia, pengambilan karang untuk keperluan industri dan bangunan, pemboman, 

koleksi biota laut, dan sebagainya (Suharsono, 1996). Kerusakan terumbu karang 

dapat berdampak pada pesisir pulau. Tubuh terumbu karang yang keras dapat 

menjadi benteng bagi pantai atau pulau dari arus laut. Jika tidak ada karang yang 

melindungi, maka pengikisan pantai akan semakin cepat terjadi. 

 

1.5.1.6 Keterkaitan Ekosistem Darat dan Ekosistem Laut 

Secara geomorfologis ekosistem dari darat hingga pantai sampai laut 

terbentuk bentang darat (landscape), bentang-darat-pantai (coastal land-scape), 

dan bentang laut (seascape). Ketiga bentuk bentang alam tersebut saling 
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berhubungan satu sama lain. Kerusakan ekosistem di darat dapat terjadi, karena 

rusaknya ekosistem laut, begitu juga sebaliknya.  

Dampak dari pencemaran yang berasal dari darat, seperti pembangunan 

pesisir, penggundulan hutan, limpasan pertanian dan tumpahan minyak dapat 

menghambat pertumbuhan dan reproduksi terumbu karang, mengganggu fungsi 

ekologis secara keseluruhan, dan menyebabkan penyakit dan kematian pada spesies 

tertentu. Permasalahan ini diperparah dengan karakteristik geografis dan iklim di 

Indonesia yang termasuk dalam wilayah pulau tropis.   

 

Gambar 1. 1 Infografis Ancaman Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis 

Pencemaran Dari Darat 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/coral-pollution.jpg 

 

Menurut Infografis dari NOAA (2017) pada Gambar 1.1, pembangunan, 

pertumbuhan populasi manusia di wilayah pesisir, dan perubahan lahan pada darat 

dapat meningkatkan sumber pencemaran dari darat dan mengancam kesehatan 

terumbu karang.  Polusi yang berasal dari darat (misalnya, sedimentasi, toksin, 

patogen, peningkatan nutrisi), dapat menyebabkan penyakit dan kematian, 

mengganggu fungsi ekologis, mengubah dinamika dan perilaku makan, dan 

mencegah pertumbuhan dan reproduksi karang. Dari infografis tersebut, sumber 

pencemaran yang dari darat dapat berasal dari : 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/coral-pollution.jpg
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1. Sistem septik yang gagal 

2. Pembangunan pesisir & permukaan lahan 

3. Limpasan air 

4. Deforestasi 

5. Tumpahan minyak dan bahan kimia 

6. Pembangunan jalan 

7. Pertanian 

Selain yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu kegiatan di darat yang 

juga dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitarnya dan terhadap laut 

adalah kegiatan pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya mineral 

yang beraneka ragam dan tersebar baik di wilayah darat, pesisir, pulau-pulau kecil, 

maupun laut. Kegiatan pertambangan ini memberikan keuntungan ekonomi, tapi 

juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekologi lingkungan dan 

sosial-budaya, serta ekonomi masyarakatnya. Secara umum, permasalahan yang 

menonjol dari sudut pandang lingkungan hidup adalah terjadinya pencemaran air 

permukaan, pencemaran air tanah, kesehatan manusia, serta kerusakan flora dan 

fauna seperti yang dijelaskan oleh US-EPA (1995) dalam Reliantoro dan Simon 

(2001). Apabila kegiatan tambang ini merusak ekosistem hutan ataupun lansekap 

menjadi rusak maka akan banyak pengaruhnya terhadap erosi, tanah longsor, banjir, 

sedimentasi di hilir sungai yang dapat merusak ekosistem pesisir (Alikodra, 2012). 

Area tambang menjadi sangat dihindari dalam perencanaan konservasi, karena 

dampaknya ke lingkungan yang dapat merusak. 

Terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik juga menyebabkan Indonesia 

menjadi lebih terancam oleh fenomena cuaca global akibat dari interaksi lautan dan 

atmosfer yang kuat, yaitu fenomena El Nino dan La Nina. Selain menimbulkan 

dampak pada perubahan kondisi cuaca ataupun iklim, peristiwa El Nino dan La 

Nina juga mempengaruhi kehidupan ekosistem di lautan dan peisisir. Fenomena 

tersebut juga berhubungan dengan perubahan fisik maupun biologis di lautan yang 

mempengaruhi distribusi ikan. Di antara variasi parameter oseanografi yang 

diamati selama terjadinya peristiwa El Nino adalah perubahan suhu permukaan laut 

yang menurun, perubahan struktur vertikal, termal laut khususnya di wilayah pesisir 
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dan perubahan arus upwelling. Sementara dampak La Nina adalah meningkatnya 

curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat, yang di mana Indonesia termasuk 

di dalamnya. La Nina membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab.  

Fenomena La Nina yang meningkatkan curah hujan, membuat cuaca pada musim 

kemarau Indonesia, menjadi lebih basah. Dampak La Nina juga membuat potensi 

bencana alam seperti banjir dan tanah longsor semakin tinggi. 

Keterkaitan darat-laut yang lain dipaparkan dalam sebuah studi baru di Atol 

Pasifik yang menerangkan hubungan antara hutan asli, burung laut, dan pari manta 

yang hidup di laut lepas dekat pantai. Zimmer (2012) memaparkan hasil penelitian 

McCauley dan rekan-rekannya yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara 

ekosistem darat dan laut. Burung laut  menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan 

makan mereka. Burung-burung itu kemudian kembali ke pulau untuk membuat 

sarang di pepohonan dalam hutan asli.  Hutan asli memiliki lima kali lebih banyak 

burung daripada hutan kelapa sawit. Bersarang di pepohonan, burung-burung 

menjatuhkan banyak guano (tinja burung laut) yang kaya akan nitrogen ke tanah. 

Para ilmuwan menemukan bahwa tanah hutan asli memiliki tingkat nitrogen lima 

kali lebih tinggi daripada yang ditemukan di hutan kelapa sawit. Kesuburan tanah 

di hutan asli juga dipengaruhi oleh daun pepohonan hutan yang jatuh ke tanah. 

Nitrogen dan nutrisi lainnya yang mengalir keluar dari hutan asli menyuburkan 

fitoplankton yaitu ganggang yang memanfaatkan sinar matahari di lautan. Studi 

McCauley menyoroti mengapa ekosistem di darat dan laut dapat dikaitkan. 

Nitrogen dan nutrisi lainnya seringkali kekurangan pasokan, dan makhluk hidup 

sangat piawai berkonsentrasi dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. 

Burung-burung laut ini menarik nitrogen dari samudera dan menjatuhkannya ke 

hutan, yang kemudian memberikan pasokan nitrogen dan nutrisi lain yang kaya 

kembali ke laut, yang pada akhirnya memberi pari manta makanan. Siklus tersebut 

membuktikan  keterkaitan darat dengan laut yang sangat penting. 

 

1.5.1.7 Perencanaan Konservasi Sistematis 

Perencanaan konservasi sistematis adalah pendekatan perencanaan yang 

menggunakan serangkaian model operasional yang mencakup rancangan dan 



21 
 

 
 

pelaksanaan konservasi, dengan fokus yang kuat untuk memobilisasi tindakan 

kolektif yang biasanya diperlukan untuk menerapkan konservasi. Pendekatan ini 

banyak digunakan oleh ahli perencanaan konservasi spasial untuk mendapatkan 

area-area dengan keanekaragaman hayati tinggi dengan biaya pengelolaan yang 

rendah/minimal. Perencanaan konservasi sistematis menekankan pada prinsip 

saling melengkapi. Analisis sangat tergantung pada data yang dimasukkan (input 

data), yang akan mempengaruhi hasil analisis. (Pressey, et al., 2007). 

Perencanaan konservasi sistematis terdiri dari enam tahap, yaitu, 

pengumpulan data, identifikasi tujuan konservasi, evaluasi jaringan kawasan 

lindung yang ada, desain perluasan, pelaksanaan tindakan konservasi, dan 

pemeliharaan keanekaragaman hayati jangka panjang di suatu kawasan (Kukkala 

& Moilanen, 2013). Perencanaan konservasi sistematis menggunakan metodologi 

dari banyak bidang sains lainnya seperti ekologi spasial, sosiologi, geografi, ilmu 

komputer, matematika, dan ekonomi (Lindenmayer & Hunter, 2010). Perencanaan 

konservasi sistematis ini secara umum dikategorikan kuantitatif.  

Perencanaan konservasi merupakan proses melokasikan, mengonfigurasi, 

mengimplementasi, dan mempertahankan area-area yang direncanakan untuk 

mempromosikan persistensi dari keanekaragaman hayati dan nilai-nilai alami 

lainnya. Perencanaan konservasi secara inheren dikategorikan spasial. Ilmu 

pengetahuan di belakangnya telah memecahkan beberapa permasalahan spasial dan 

sejumlah penelitian-penelitian yang berpengaruh yang semakin meningkat 

jumlahnya. Meskipun begitu, menurut Pressey, et.al., (2007), secara efektif, 

perencanaan konsevasi harus lebih siap dalam menghadapi dua jenis perubahan. 

Pertama, keanekaragaman hayati bukanlah sesuatu yang statis dalam ukuran waktu 

atau ruang namun diciptakan dan dipertahankan oleh proses-proses yang terjadi 

secara alami. Kedua, manusia selalu mengubah planet ini dalam berbagai cara dan 

semakin cepat setiap waktunya  

Saat ini perancangan desain kawasan konservasi menggunakan pendekatan 

ini telah banyak digunakan di dunia. Marxan, salah satu perangkat lunak yang 

digunakan dalam perencanaan konservasi sistematis, telah banyak digunakan, 

contohnya desain zonasi di Great Barrier Reef. Dalam kajian terintegrasi darat-laut, 
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contohnya di Belize untuk merancang perencanaan kebijakan dan sistem 

pengelolaan kawasan konservasi nasional (NPAPSP). Selain itu, Makino, et al., 

2013 juga menggunakan Marxan untuk merancang kawasan konservasi yang 

memiliki konektivitas antar ekosistem guna melindungi terumbu karang di Fiji. 

 

1.5.1.8 Marxan 

Marxan adalah salah satu alat/perangkat lunak untuk membantu dalam 

proses perencanaan kawasan konservasi secara sistematis. Perangkat lunak ini 

secara sistematis membantu menemukan lokasi, merancang, dan mengelola 

kawasan lindung (konservasi) secara komprehensif yang mencakup 

keanekaragaman hayati dalam setiap area (Mace, et al., 2006). Marxan adalah 

perangkat lunak yang paling banyak digunakan di dunia untuk menciptakan sistem 

kawasan lindung laut dan terestrial (Watts, et.al., 2017). 

Dasar prinsip kerja marxan adalah membantu memilih kawasan lindung 

yang memiliki nilai konservasi tinggi dengan biaya pengelolaan rendah (Game, E. 

T., 2008). Marxan bekerja menggunakan algoritma simulated annealing yang 

berfungsi untuk mencari nilai total biaya (cost) terendah. Total biaya merupakan 

kombinasi sederhana dari biaya satuan perencanaan terpilih dan nilai penalty, 

seperti disajikan pada hubungan berikut (Ball dan Possingham, 2000) : 

 

∑Cost + (BLM) ∑Boundary Length + ∑(Species Penalty x SPF) + CTP 

    (a)                          (b)                                           (c)                      (d) 

dimana:  

(a) Planning unit Total Cost adalah nilai total bobot pembatas (total cost) 

(b) Total Boundary Length. adalah kontrol penting dari batas relatif cost terpilih 

dari planning unit. BLM bernilai 0 (nol) maka boundary length tidak dimasukan 

dalam fungsi objektif. Semakin tinggi nilai BLM semakin kompak area solusi 

(Bruce, 2010) 

(c) Species Penalty adalah nilai penalti yang diberikan apabila target perlindungan 

keanekaragaman hayati tidak tercapai. Sementara Species Penalty Factor (SPF) 



23 
 

 
 

merupakan nilai yang diatur oleh pengguna yang berhubungan dengan seberapa 

penting tujuan target perlindungan keanekaragaman hayati. Semakin tinggi SPF 

diberikan pada suatu fitur, maka Marxan akan semakin memprioritaskan target fitur 

tersebut.  

(d) Cost Treshold Penalty (CTP) adalah nilai penalti dari solusi yang menghasilkan 

cost walaupun seluruh target tercapai. 

Marxan mempunyai dua keluaran sebagai hasil analisis yaitu area terbaik 

(best selected area) dan area solusi (frequency selected area). Area terbaik hanya 

akan memberikan satu pilihan yaitu terpilih untuk dilindungi atau tidak terpilih 

untuk dilindungi. Area solusi adalah akumulasi dari frekuensi terpilih setiap unit 

perencanaan. Semakin sering sebuah unit perencanaan terpilih maka semakin tinggi 

potensi area tersebut untuk dijadikan kawasan lindung. Area solusi juga 

memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi perencana dalam mendesain 

kawasan konservasi.  

 

 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dan kesamaan dalam tema, tujuan, metode 

maupun data yang digunakan. Penelitian yang dijadikan acuan adalah penelitian 

yang dilakukan Makino et al (2012) dan Handayani et al (2017). Meskipun terdapat 

kemiripan di berbagai bagian, penelitian ini tetap memiliki perbedaan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya.  

Makino et al (2012) membandingkan bagaimana hasil identifikasi lokasi 

prioritas konservasi memperhatikan koneksi dan mengabaikan koneksi. Makino et 

al (2012) menganalisis rencana prioritas konservasi di Pulau Vanua Levu, Fiji yang 

memungkinkan dengan lima tipe konektivitas, yaitu mengabaikan konektivitas (no 

connectivity), menggunakan konektivitas laut yang terjadi pada terumbu karang 

(adjacent reef connectivity), menggunakan konektivitas darat-laut simetris 

(symetric land-sea connectivity), menggunakan konektivitas darat-laut asimetris 

(asymmetric land-sea connectivity), dan menggunakan kombinasi konektivitas laut 

yang terjadi pada terumbu karang dan konektivitas darat-laut asimetris (adjacent 
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reef and asymmetric connectivity). Analisis spasial yang dilakukan Makino et al 

(2012) menggunakan pendekatan perencanaan konservasisi sistematis dengan 

Marxan. Fitur konservasi darat yang digunakan Makino et al (2012) adalah hutan 

dan fitur konservasi di laut yang digunakan adalah terumbu karang (fringing reefs 

dan non-fringing reef) dengan target konservasi yang mencakup 20% tutupan hutan 

dan 30% dari kedua jenis terumbu karang, agar sesuai dengan target Pemerintah 

Fiji.  

Handayani et al (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Identifikasi 

Lokasi Prioritas Konservasi di Indonesia Berdasarkan Konektivitas Darat-Laut” 

menggunakan lebih banyak data dibandingkan dengan penelitian Makino et al 

(2012). Skenario yang dibangun ada dua, yaitu melindungi 20 – 30% target konservasi 

dengan mempertimbangkan seluruh unit perancanaan dan yang kedua melindungi 20 

– 30% target konservasi dengan mempertimbangkan kawasan lindung yang sudah 

ada memiliki peluang terpilih lebih tinggi untuk mengidentifikasi gap antara lokasi 

prioritas baru dan kawasan konservasi yang sudah ada. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian Handayani et al (2017) adalah analisis spasial 

menggunakan pendekatan konservasi sistematis dengan Marxan. Potensi 

konektivitas dalam penelitian Handayani et al (2017) dilihat dari unit perencanaan 

terpilih yang saling berdekatan. 

Berbeda dengan kedua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

penelitian ini menggunakan konektivitas simetris seperti salah satu penelitian 

Makino et al (2012), namun data yang digunakan untuk konektivitasnya lebih 

beragam. Selain itu target konservasi yang dalam penelitian Makino et al (2012) 

adalah hutan dan terumbu karang saja, sedangkan penelitian ini memiliki target 

konservasi yang lebih banyak, yaitu, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering 

sekunder, hutan mangrove, hutan rawa, pantai peneluran penyu, area penting untuk 

burung, terumbu karang, sebaran lamun, daerah pemijahan ikan, dan konektivitas 

biota laut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Handayani et al (2017) adalah 

penelitian ini lebih fokus ke Provinsi Maluku dan memiliki tema konservasi pesisir 

dan pulau-pulau kecil. Oleh, karena perbedaan tema konservasi, maka data yang 

digunakan lebih fokus kedalam konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 
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konektivitas darat berupa hutan dan skenario yang dibangun adalah melindungi 20-

30%. Selain itu, perbedaan lain dengan penelitian Handayani et al (2017) adalah 

analisis rekomendasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilihat dari 

hasil pertampalan dengan kawasan konservasi yang sudah ada, sedangkan 

Handayani et al (2017) memasukkan fitur kawasan konservasi yang sudah ada 

sebagai skenario dengan status locked out. 
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Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya yang Terkait dengan Penelitian Peneliti 

Peneliti dan Judul Tujuan Metode Hasil 

Makino, et al., (2012) 

 

 “Integrated Planning for 

Land–Sea Ecosystem 

Connectivity to Protect 

Coral Reefs” 

1. Mengembangkan dan 

menerapkan model 

koneksi sederhana antara 

ekosistem yang 

memerlukan sedikit data 

2. Menggabungkan 

berbagai tipe model 

konektivitas ke dalam 

prioritas konservasi. 

1. Analisis spasial menggunakan pendekatan 

perencanaan konservasi sistematis dengan Marxan  

2. Menganalisis rencana prioritas konservasi yang 

memungkinkan dengan lima metode (lima 

skenario), yaitu mengabaikan konektivitas, 

menggunakan konektivitas laut yang terjadi pada 

terumbu karang, menggunakan konektivitas darat-

laut simetris, menggunakan konektivitas darat-laut 

asimetris, dan menggunakan kombinasi 

konektivitas laut yang terjadi pada terumbu karang 

dan konektivitas darat-laut asimetris 

 

Unit perencanaan terumbu karang yang dipilih 

dalam skenario 1 tersebar di seluruh wilayah 

perencanaan. Unit perencanaan terumbu karang 

mengelompok terlepas dari mana tangkapan yang 

dipilih berada di skenario 2, sedangkan unit 

perencanaan terumbu karang yang dipilih 

dikelompokkan dekat dengan daerah tangkapan 

air dengan tutupan hutan yang tinggi pada 

skenario 3. Di sisi lain, unit perencanaan terumbu 

karang terpilih pada skenario 4 tersebar sama 

seperti skenario 1 yang menghasilkan tangkapan 

yang lebih prioritas. Unit perencanaan terumbu 

karang yang dipilih dikelompokkan di antara 

terumbu karang dan mengumpulkan tangkapan air 

terdekatnya di skenario 5. 

Handayani, et al., (2017) 

 

“Identifikasi Lokasi 

Prioritas Konservasi di 

Mengidentifikasi lokasi 

prioritas konservasi di 

Indonesia berdasarkan 

konektivitas darat-laut. 

1. Analisis spasial menggunakan pendekatan 

perencanaan konservasi sistematis dengan Marxan 

2. Menggunakan dua skenario, yaitu melindungi 20 – 

30% target konservasi dengan mempertimbangkan 

1. Di seluruh Indonesia terdapat 32 lokasi yang 

teridentifikasi memiliki keanekaragaman 

hayati tinggi sekaligus memiliki potensi 

keterkaitan darat -laut. 
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Indonesia Berdasarkan 

Konektivitas Darat-Laut” 

seluruh unit perancanaan dan yang kedua 

melindungi 20 – 30% target konservasi dengan 

mempertimbangkan kawasan lindung yang sudah 

ada memiliki peluang terpilih lebih tinggi 

2. Sumatera 5 lokasi, Kalimantan 5 lokasi, Jawa 

3 lokasi, Sulawesi 4 lokasi, Bali dan Nusa 

Tenggara 4 lokasi, Kepulauan Maluku 9 

lokasi, Papua 2 lokasi. 

Dyah RD Darmawan 

(2017) 

 

“Identifikasi Lokasi 

Prioritas Konservasi 

Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil di Provinsi Maluku 

Berdasarkan Konektivitas 

Darat-Laut” 

 

 

1. Menentukan lokasi dan 

menghitung luasan area 

prioritas konservasi 

pesisir dan pulau-pulau 

kecil di Provinsi Maluku 

berdasarkan konektivitas 

darat-laut  

2. Mengkaji jenis 

keanekaragaman hayati 

yang dapat terlindungi 

1. Analisis spasial menggunakan pendekatan 

perencanaan konservasi sistematis dengan Marxan  

2. Melindungi 20 – 30% target konservasi dengan 

mempertimbangkan seluruh unit perancanaan 

1. Sebaran lokasi prioritas konservasi 

berdasarkan konektivitas darat-laut di 

Provinsi Maluku 

2. Persentase luas lokasi terpilih dan persentasi 

fitur konservasi yang terpilih 

3. Analisis antara kawasan konservasi yang 

sudah ada dengan hasil analisis 

Sumber : Studi pustaka, 2017

Lanjutan Tabel 1 
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 Kerangka Penelitian 

Provinsi Maluku yang terdiri atas sekumpulan pulau-pulau yang saling 

berdekatan dan termasuk ke dalam kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi 

sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai 

modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. 

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses yang akan 

membawa suatu perubahan pada ekosistemnya.  Perubahan-perubahan tersebut 

akan membawa pengaruh pada lingkungan.  Semakin tinggi intensitas pengelolaan 

dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan 

sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang 

akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil. Kawasan pesisir menjadi sangat penting 

bagi pulau-pulau kecil, karena menjadi pelindung pulau. 

Sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan rentan 

terhadap kerusakan, perlu adanya pengelolaan yang baik agar dapat menghasilkan 

keuntungan yang optimal. Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati berarti 

menjaga keselamatan makhluk hidup termasuk manusia. Karena perubahan yang 

terjadi di darat dapat mempengaruhi ekosistem laut, dan begitu pula sebaliknya, 

maka untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di laut, perlu juga menjaga 

kelestarian keanekaragaman hayati di darat. Oleh karena itu, salah satu pengelolaan 

yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kawasan konservasi pesisir dan 

pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan konektivitas antara darat dan laut 

agar efisien dan efektif untuk keberlanjutannya. 

Ekosistem hutan, ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan rawa, pantai 

peneluran penyu, area penting untuk burung dan area burung endemik adalah 

beberapa data terestrial/data darat dan data semi terestrial yang memberikan 

pengaruh pada ekosistem di laut. Selain menjaga keanekaragaman hayati di 

dalamnya, menjaga ekosistem hutan, ekosistem hutan mangrove, dan ekosistem 

hutan rawa dapat mencegah terjadinya sedimentasi di hilir sungai yang dapat 

berdampak pada kerusakan terumbu karang. Sebaran terumbu karang, sebaran 

lamun, habitat dugong, daerah pemijahan ikan, konektivitas larva biota laut adalah 
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fitur target konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah sesuai dengan 

kriteria kawasan konservasi.  

Fitur pembatas dapat berupa kegiatan manusia maupun kondisi alam yang 

dapat merusak ekosistem. Interaksi manusia dengan alam tidak selalu merusak, 

namun keadaan suatu ekosistem akan lebih berisiko mengalami kerusakan apabila 

dekat dengan manusia. Jalan, lokasi tambang, perkebunan, pertanian dan 

permukiman adalah fitur pembatas dari darat yang berisiko merusak ekosistem 

darat maupun laut. Prediksi peningkatan suhu permukaan laut, sebaran polusi DAS, 

dan tekanan perikanan adalah fitur pembatas dari laut yang dapat berisiko merusak 

ekosistem laut maupun darat. Alur kerangka penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.2 
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Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Provinsi Maluku 

Kerusakan 

keanekaragaman hayati 

laut yang disebabkan 

oleh : 

- Kerusakan 

ekosistem darat 

(misalnya ekosistem 

hutan) 

- Aktivitas manusia 

 

 

Memiliki 

keanekaragaman hayati 

tinggi, terutama di laut, 

yaitu : 

- Mangrove 

- Terumbu Karang 

- Lamun 

- Dugong 

- Penyu 

Memerlukan upaya untuk mencegah 

kerusakan pulau dan menjaga 

keanekaragaman hayati dalam bentuk 

konservasi dengan konektivitas darat-

laut 

Ekosistem di darat dan di laut 

memiliki keterkaitan 

Pemanasan global  

Pulau-pulau Kecil 

Terancam Tenggelam 

Ancaman Abrasi 

Permukaan laut 

meningkat 

Analisis lokasi prioritas konservasi 

berdasarkan konektivitas darat-laut 

dengan alat bantu Marxan 
  

Sebaran lokasi prioritas konservasi 

berdasarkan konektivitas darat-laut 
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 Batasan Operasional 

Ekosistem darat, atau ekosistem terestrial adalah ekosistem yang lingkungan 

fisiknya berupa daratan. 

Ekosistem laut, atau disebut juga ekosistem bahari adalah ekosistem yang 

lingkungan fisiknya berupa perairan laut. 

Ekosistem pesisir, adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berada di daerah 

peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. 

Fitur Konservasi, adalah data-data yang menjadi target konservasi. 

Fitur Pembatas/Fitur Cost, atau fitur biaya adalah data-data yang dapat 

menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu ekosistem atau target 

konservasi. 

Keanekaragaman Hayati, adalah variasi makhluk hidup di bumi yang memiliki 

tiga tingkatan, yaitu tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem (Purvis 

dan Hector, 2000). Penelitian ini menggunakan tingkat ekosistem dan juga disebut 

sebagai fitur konservasi. 

Konservasi, adalah pengelolaan biosfer secara bijaksana bagi keperluan manusia, 

sehingga menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi generasi kini dan 

menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang 

(Alikodra, 2012). 

Lokasi prioritas konservasi, adalah lokasi yang memiliki nilai keanekaragaman 

hayati yang lebih tinggi dan nilai cost rendah dibanding lokasi lain. 

Pengelolaan berkelanjutan, adalah pengelolaan sumberdaya alam yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan potensi pemenuhan 

kebutuhan manusia di masa depan. 

Pulau-pulau kecil, adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 

km2, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa (KKP, 2002) 


