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Abstract: Banyak kota-kota besar di Indonesia yang berada di wilayah pesisir yang 

mempunyai potensi yang besar untuk menjadi kota pariwisata, perdagangan dan  industri 

karena letaknya yang strategis. Namun demikian, kualitas lingkungan pesisir masih kurang 

diperhatikan, sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akhirnya  

mengancam pengembangan potensi kota pesisir tersebut. Oleh karena itu, perlu langkah 

nyata berupa pengelolaan, pengendalian dan pemantauan lingkungan yang 

berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumber pencemar dan kerusakan lingkungan 

berasal dari kegiatan di daratan dan lautan. Langkah pengelolaan yang harus dilakukan 

adalah pengelolaan limbah dan penerapan manajemen terpadu (Integrated Coastal 

Management) yang melibatkan semua pihak dan sektor. Langkah pengendalian terhadap 

terjadinya pencemaran dan kerusakan pesisir perlu dilakukan dengan melakukan 

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan atau pencemaran yang telah 

terjadi. Dalam pelaksanaan pengelolaan pesisir terpadu perlu dibentuk Tim dengan 

kerangka kelembagaan yang jelas serta melaksanakan 6 (enam) langkah yang dikembangkan 

oleh PEMSEA (Environmental Management for the Seas of East Asia). 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau sangat banyak. Data SLHI 

2013 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah Pulau di Indonesia 13.466 pulau 

dengan garis pantai sepanjang 80.791 km. Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar 

dalam mengembangkan dan mengelola potensi sumberdaya pesisir dan laut. Wilayah pesisir dan laut 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar serta menyediakan jasa-jasa lingkungan yang 

beragam, seperti minyak dan gas, mineral, perikanan, ekosistem terumbu karang dan mangrove, 

maupun pariwisata. Sayangnya, sumberdaya di wilayah pesisir dan laut Indonesia pada masa lampau 
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belum mendapat perhatian serius sebagaimana halnya pembangunan di wilayah daratan. Beberapa 

kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi serta pencurian sumberdaya laut oleh pihak 

asing yang tidak terkendali. Kemiskinan di wilayah pesisir juga banyak ditemukan.  

Jumlah penduduk di wilayah pesisir perkotaan yang makin meningkat, ternyata mengakibatkan 

sumberdaya di daratan semakin terbatas, maka wilayah pesisir dan laut beserta sumberdayanya 

menjadi alternatif pendukung pembangunan daerah maupun nasional yang strategis di masa 

mendatang. Oleh karena itu sangatlah beralasan, jika dalam pembangunan jangka panjang bangsa 

Indonesia mengorientasikan kiprah pembangunannya terutama pada wilayah pesisir dan laut. 

Komitmen pemerintah dalam bidang ini dapat terlihat  dari  masih diperlukannya kementerian yang 

mengurusi masalah lingkungan hidup serta kelautan, bahkan pada kabinet saat ini ditambah dengan 

Menteri Koordinator Maritim. 

Saat ini yang masih menjadi keprihatinan kita,  beberapa  kegiatan pembangunan di kawasan 

daratan dan lautan, masih banyak yang memberikan dampak negatif pada lingkungan yang akhirnya 

berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut maupun kelestarian sumberdaya alam, 

yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemanfaatan yang berlebih atas 

sumberdaya pesisir dan laut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul harus menjadi bagian dari kebijakan dan 

langkah aksi pengelolaan lingkungan pada setiap sektor kegiatan pembangunan. 

Disamping permasalahan tersebut di atas, juga terdapat masalah lain, yaitu sistem manajemen 

yang belum terpadu. Pengelolaan pesisir saat ini masih banyak dilakukan secara sektoral dan tidak ada 

keterpaduan antara pengelolaan daratan dan lautan. 

Padahal sumber pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir berasal dari kegiatan yang ada di 

daratan dan di lautan. Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

serta Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pengelolaan di wilayah 

pesisir ini harus dilakukan secara terpadu. 

Pada naskah ini penulis menyampaikan beberapa contoh kasus kerusakan pesisir antara lain kasus 

kerusakan di wilayah pesisir Kota Semarang sebagai bahan kajian, karena Semarang merupakan salah 

satu kota pantai di Indonesia yang sangat potensial untuk berkembang menjadi kota wisata, industri 

dan perdagangan, namun mengalami permasalahan lingkungan pesisir yang sangat serius. 

Penulisan naskah ini sangat berguna bagi pengembangan mata ajar pengelolaan pesisir terpadu 

pada diklat teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Pesisir yang dilaksanakan di 

Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  maupun yang dilaksanakan di Pusat 

Pengelolaan Ekoregion Jawa, Bali atau lainnya. Pendidikan dan latihan ini ditujukan bagi 

pengembangan aparat Badan Lingkungan Hidup Provinsi, kabupaten atau kota terutama bagi daerah 

yang ada pantainya. 

 

2. Metoda 

Pengumpulan data penulisan naskah ini berdasarkan pada studi pustaka, observasi lapangan serta 

wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis 

secara deskriptif.  
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B. Potensi Sumberdaya Pesisir 

Dalam Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dijelaskan bahwa wilayah 

pesisir (coastal zone) adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling 

berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut 

itu untuk kabupaten/kota, dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota. 

Pada umumnya sumber daya pesisir dan laut  dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu (a) 

sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources), (b) sumberdaya tidak dapat pulih (non renewable 

resources), (c) energi kelautan serta (d) jasa-jasa lingkungan kelautan (environmental services). 

Sumberdaya yang dapat pulih antara lain ikan, rumput laut, mangrove termasuk kegiatan mariculture. 

Sumberdaya yang tidak pulih antara lain berupa mineral, pasir laut, minyak bumi, gas alam. Energi 

kelautan antara lain gelombang laut, pasang surut air laut. Sedangkan jasa lingkungan di wilayah 

pesisir dan laut antara lain: pariwisata bahari, transportasi laut.  Pada waktu lampau sumberdaya ini 

belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, karena kewenangan pengelolaannya 

ada di Pemerintah Pusat, sehingga setiap kali Pemerintah Daerah mengajukan anggaran ke DPRD 

selalu ditolak atau diberi namun porsinya hanya sedikit. Padahal pengelolaan pesisir dan laut secara 

terpadu dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

Berdasarkan pada data Kementerian Kelautan produksi perikanan Indonesia mencapai 11,06 juta 

ton hingga triwulan ketiga 2013 yang disumbangkan oleh sub sektor perikanan tangkap 5,86 juta ton. 

PDB sub sektor perikanan juga terus mengalami pertumbuhan yang signifikan selama tahun 2013 

dengan rata-rata kenaikan 6,45 %. 

Ekosistem hutan mangrove mempunyai kegunaan yang beragam sehingga mempunyai nilai 

ekonomis yang sangat tinggi. Ekosistem ini juga mempunyai produktivitas biomassa yang tinggi, 

bahkan dapat mencapai 5.000 grCal/m2/tahun (Lugo & Snedaker, 1974). Kegunaan hutan mangrove 

antara lain merupakan spawning ground, nursery ground dan feeding ground bagi berbagai jenis satwa 

air maupun satwa darat. Selain itu, dapat digunakan pula sebagai bahan bakar, bahan bangunan, obat-

obatan serta dapat melindungi pesisir dari hempasan ombak, gelombang pasang, badai serta dapat 

menahan sedimen dan mencegah terjadinya abrasi pantai. Data luasan mangrove di Indonesia sampai 

tahun 2010 yang dimuat dalam SLHI tahun 2012 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup 

seluas 5.543.012.08 hektar dengan konsisi 56,91 % baik, 10,69 % sedang, 7,20% rusak dan 25,20 % 

tidak teridentifikasi. 

Terumbu karang merupakan kumpulan dari banyak sekali habitat mikro yang saling berhubungan 

dengan ribuan spesies tumbuhan maupun tanaman sebagai penyusunnya. Ekosistem terumbu karang 

mempunyai nilai yang sangat tiggi, namun sangat rentan. Fungsi terumbu karang antara lain sebagai 

breeding nursery dan feeding ground bagi banyak spesies ikan, invertebrata dan reptelia, selain itu 

juga dapat menahan ombak dan mencegah terjadinya abrasi. Kawasan terumbu karang juga sangat 

baik untuk obyek wisata, obyek penelitian, mariculture, bioteknologi. Data SLHI tahun 2013  Luas 

terumbu karang di Indonesia  50.875 km2 atau 18 % dari total terumbu karang di dunia. Sedangkan 

kondisi terumbu karang di Indonesia hasil penelitian Oseanografi LIPI tahun 2012 di 1.133 lokasi 

menunjukkan hanya 5,30 % terumbu karang yang kondisinya sangat baik, 27,19 % baik, 37, 25 % 

cukup baik dan 30,45 % kurang baik.    
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Lamun adalah tumbuhan berbunga (spermatophyta) yang hidup di laut, berbiji satu (monokotil) dan 

terdiri dari tiga bagian utama yaitu daun, rimpang (rhizome) dan akar. Lamun dapat menyesuaikan diri 

untuk hidup dan tumbuh pada lingkungan laut dengan kemampuan : hidup pada air asin, berfungsi 

normal dalam keadaan terbenam, bertahan terhadap arus dan gelombang melalui sistem perakaran 

yang baik, berbiak secara generatif (biji) dalam keadaan terbenam.  Luas area padang lamun di 

Indonesia data BPS tahun 2013 yang dimuat dalam SLHI tahun 2013 seluas 2.016.728.46 hektar pada 

tahun 2012. Produktifitas padang lamun sangat tinggi, dapat mencapai lebih dari 5000 grCal/m2/tahun. 

Di Indonesia terdapat 12 jenis lamun yang dapat dijumpai dalam skala besar dan menutupi dasar 

perairan yang luas untuk membentuk suatu padang lamun (seagrass bed). Keberadaan lamun di 

perairan laut dangkal  sangat penting, karena : (1) dapat membentuk lingkungan berupa padang lamun 

yang menjadi salah satu ekosistem terkaya dan paling produktif, (2) dapat menjaga dan memelihara 

stabilitas pantai pesisir dan lingkungan ekosistem estuaria, (3) merupakan sumber makanan bagi 

banyak hewan laut seperti duyung, penyu, ikan dan bulu babi, (4) merupakan tempat berlindung 

banyak jenis hewan dan tumbuhan dari hewan pemangsa, (5) merupakan komoditas yang banyak 

digunakan sebagai pupuk, kertas, pakan ternak dll. Selain bencana alam (badai), kegiatan manusia 

(pencemaran dan perusakan) dapat mengancam kelestarian lamun. 

Ekosistem estuaria merupakan ekosistem yang khas, karena air tawar dan air laut bertemu 

sehingga sumberdaya yang dapat pulih banyak terdapat di wilayah tersebut. Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan dengan sungai-sungai yang mengalir didaratannya menjadikan wilayah 

estuary menjadi banyak dan luas. Mengingat pentingnya wilayah estuary ini, maka wilayah estuary 

perlu dilestarikan. Aktivitas yang paling mengancam ekosistem estuary ini adalah aktivitas manusia 

terutama penebangan pohon yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi serta pencemaran 

lingkungan.  Salah satu wilayah estuaria di Indonesia yang telah mengalami kerusakan akibat 

sedimentasi adalah Segara Anakan di Kabupaten Cilacap, namun demikian usaha penyelamatan 

masih terus diupayakan. 

Potensi sumberdaya yang tidak dapat pulih di Indonesia yang paling potensial adalah minyak dan 

gas bumi. Sedangkan energi kelautan belum banyak dimanfaatkan, namun usaha ke arah 

pemanfaatan energi kelautan telah mulai dilakukan, yaitu yang dikenal dengan ocean thermal energy 

conversion (OTEC) antara lain berupa energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, konversi 

energi dari perbedaan salinitas. Penelitian oleh BPPT telah dilakukan di pantai Baron di Yogyakarta, 

Bagan Siapi-api dan Merauke serta akan di kembangkan lagi di pantai utara Pulau Bali. Laut Indonesia 

menyimpan kekayaan migas yang cukup tinggi. Dari 40 cekungan yang ada di laut diperkirakan 

berpotensi menghasilkan 106,2 milyar barel setara minyak. Cadangan minyak yang belum terjamah 

diperkirakan sebanyak 57,3 milyar barrel terkandung di lepas pantai. 

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi untuk pengembangan wisata bahari dan 

pelayaran. Namun demikian, masih banyak wisata bahari yang belum dikembangkan secara 

professional.  Padahal Keanekaragaman flora dan fauna di wilayah pesisir dan laut dapat dijual 

sebagai obyek wisata. Potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan antara lain: wisata pantai, 

menyelam dll. Jasa transportasi laut juga belum dikembangkan secara optimal.  Pihak asing masih 

menguasi jasa pelayaran di Indonesia. 
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C. Permasalahan Pesisir 

Permasalahan dalam pengelolaan pesisir di Indonesia pada dasarnya adalah masalah menejemen 

dan masalah teknis yang bersumber dari daratan dan lautan.  Pengelolaan pesisir belum dilaksanakan 

secara terpadu, namun masih sektoral.  Dalam pelaksanaan program tidak didasarkan pada rencana 

strategis pengelolaan pesisir yang disusun dengan melibatkan semua stakeholder atau sudah ada 

rencana strategisnya namun pelaksanaan program atau proyeknya tidak berdasarkan pada rencana 

strategis yang telah dibuat tersebut. Koordinasi yang belum baik juga merupakan salah satu kendala, 

beberapa daerah belum membentuk Tim Teknis Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu, sehingga 

koordinator atau leading sector yang menangani pengelolaan pesisir dan laut ini tidak jelas.  

Pemahaman atas pengelolaan pesisir secara terpadu oleh aparat pengelola belum merata atau tidak 

paham sama sekali.  

Masalah menejemen yang lain adalah kurangnya data dan informasi yang valid atau belum adanya 

data base management untuk pengelolaan pesisir, adanya ego sectoral, lemahnya penegakan hukum, 

rendahnya komitmen, tidak adanya dana yang berkelanjutan,  perpindahan staf yang cukup sering,  

belum adanya kebersamaan dan keterpaduan antar sektor, belum adanya tata ruang pesisir dan laut, 

kerangka hukum untuk pengelolaan pesisir di daerah masih lemah, keterlibatan ilmuwan atau pakar 

belum optimal sehingga hasil kajian ilmiah belum dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan 

keputusan, serta permasalahan lain yang masing-masing daerah berbeda sesuai dengan situasi dan 

kondisi setempat. Sering pengelolaan pesisir tidak  mendasarkan pada prinsip good environmental 

governance, yaitu: (1) partisipasi, (2) penegakan hukum, (3) transparansi, (4) kesetaraan, (5)  daya 

tanggap, (6) wawasan ke depan, (7) akuntabilitas, (8) pengawasan, (9) efisien dan efektif, (10) 

profesionalisme. 

Adanya kelemahan menejemen ini, mengakibatkan pengelolaan pesisir sampai batas 12 mill belum 

dapat dilakukan secara optimal. Potensi pariwisata, sumberdaya perikanan, mineral dan lain-lainnya 

belum digarap secara terpadu untuk menaikkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat 

pesisir. Dilain pihak, mutu lingkungan pesisir dan laut makin menurun dari tahun ke tahun. 

Selain masalah menejemen seperti tersebut di atas, masalah teknis yang muncul adalah 

menurunnya kualitas pesisir dan laut yang diakibatkan oleh kegiatan yang ada di daratan dan di lautan. 

 

1. Bahan Pencemar Lingkungan Wilayah Pesisir  

Kita ketahui bahwa laut menerima aliran dari sungai yang mengandung zat pencemar. Selain itu, 

beberapa kegiatan sering membuang limbah langsung ke laut bahkan ada yang secara illegal. 

Dengan demikian, seakan-akan laut menjadi tempat sampah yang sangat besar. Beberapa bahan 

pencemar yang berasosiasi dengan lingkungan laut antara lain sebagai berikut : 

a) Patogen 

b) Sedimen 

c) Limbah padat 

d) Panas 

e) Material an organic beracun 

f) Material organic beracun 

g) Minyak 
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h) Nutrient 

i) Bahan radioaktif 

j) Oxygen demand materials (al. karbohydrat, protein, dan senyawa organic lainnya) 

k) Material asam-basa 

l) Material yang merusak estetika 

 

Pada daerah tertentu, suatu bahan pencemar dapat menjadi lebih beresiko dibanding bahan 

pencemar lain, sedangkan pada daerah lainnya dapat terjadi hal yang sebaliknya. 

 

2. Sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir 

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tentang Pengendalian Pencemaran 

Dan/Atau Perusakan Laut disebutkan : 

“Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan  manusia sehingga  kualitasnya turun sampai ke 

tingkat tertentu  yang  menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau 

fungsinya”. 

Dalam perspektif global, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah 

buangan kegiatan atau aktifitas di daratan (land-based pollution), maupun kegiatan atau aktivitas di 

lautan (sea-based pollution). Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas 

kontaminasi secara fisik dan secara kimiawi. 

 

a)  Pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan (Land-based pollution) 

Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan 

laut,  antara lain adalah : 

a) Penebangan hutan (deforestation) 

b) Buangan limbah industri (disposal of industrial wastes) 

c) Buangan limbah pertanian (disposal of agricultural wastes) 

d) Buangan limbah cair domestik (sewege disposal) 

e) Buangan limbah padat (solid waste disposal) 

f) Konvensi lahan mangrove & lamun (mangrove swamp conversion) 

g) Reklamasi di kawasan pesisir (reclamation) 

 

b)  Pencemaran bersumber aktivitas di laut (Sea-based pollution) 

Sedangkan, kegiatan atau aktivitas di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut 

antara lain adalah :  

a. Pelayaran (shipping) 

b. Dumping di laut (ocean dumping) 

c. Pertambangann (mining) 

d. Eksplorasi dan eksploitasi minyak (oil exploration and exploitation) 

e. Budidaya laut (marine culture) 

f. Perikanan (fishing) 
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Sedangkan perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Bentuk 

kerusakan lingkungan  wilayah pesisir di beberapa daerah antara lain berupa hancurnya terumbu 

karang akibat pengeboman, rusaknya hutan bakau akibat penebangan liar dan abrasi pantai (al. di 

Marunda DKI Jakarta, Kelurahan Mangunharjo di Semarang) Kegiatan yang berpotensi menimbukan 

abrasi antara lain adalah penimbunan atau reklamasi pantai dan pengambilan pasir laut yang tidak 

terkendali. 

Beberapa contoh kasus kerusakan dan pencemaran pesisir, antara lain terjadi di Indramayu, Tegal 

dan Semarang yang telah mengalami abrasi pantai. Kerugian yang diderita Kabupaten Indramayu 

akibat abrasi pantai juga cukup besar, antara lain di Kecamatan Indramayu, Balongan dan Juntinyuat.  

Sedangkan kasus pencemaran laut juga terjadi di perairan laut Muncar, Banyuwangi. Teluk Jakartapun 

sudah mulai tercemar dengan meningkatnya kandungan Amonia dan detergen (angka MBAS) yang 

melebihi baku mutu air laut. Begitu pula jumlah sampahnya sudah sampai tahap yang memprihatinkan, 

sehingga mengganggu estetika serta kelancaran arus transportasi laut, karena banyak sampah yang 

tersangkut pada propeller kapal. Bau-pun menyengat akibat pembusukan sampah yang berada di 

pantai. Hasil penelitian Bapedalda Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa sampah yang tidak 

terangkut dan diperkirakan masuk ke laut melalui sungai, berasal dari lima kecamatan di Jakarta Utara 

mencapai 362 m3/tahun, dari waduk 40.001,83 m3/tahun dan sampah sungai 13.818,43 m3/tahun. 

Gambaran mengenai sumber pencemaran serta kerusakan di wilayah pesisir dan laut yang berasal dari 

kegiatan di daratan maupun di lautan adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1. Jenis kegiatan di daratan atau di lautan yang menjadi kontributor 

                               penurunan kualitas pesisir. 
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Selain hal tersebut di atas, kegiatan wilayah pesisir juga sangat kompleks sehingga rawan terjadi 

konflik kepentingan. Misal pembangunan bendungan raksasa di pantai Jakarta Utara (giant sea wall) 

mengakibatkan konflik kepentingan antara pemerintah DKI dan nelayan setempat. Nelayan 

menganggap pembangunan bendungan tersebut mengganggu mobilitas nelayan dan jumlah 

tangkapan ikan dikhawatirkan menurun. Kompleksitas wilayah pesisir dapat dilihat pada gambar berikut 

dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 2. Kompleksitas kegiatan wilayah pesisir yang rawan konflik kepentingan. 

 

3. Kasus Kerusakan Pesisir Kota Semarang 

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai dataran rendah dan 

dataran tinggi serta pantai. Terdapat dua sungai besar yang melintasi Kota Semarang, yaitu Sungai 

Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timur. Sungai Banjirkanal Barat merupakan muara Sungai Kali 

Garang dan Sungai Kreyo. Kedua sungai ini mengalirkan zat pencemar baik berupa limbah domestik 

dan limbah industri dari Kota Semarang maupun Kabupaten Semarang (Kota Ungaran). Kota 

Semarang dan Kabupaten Semarang hingga saat ini tidak mempunyai pengolahan air limbah domestik 

yang terpadu. Dengan demikian, limbah cair maupun padat dari penduduk di kota dan kabupaten 

Semarang langsung masuk ke laut melalui kedua sungai Banjirkanal, sehingga berpotensi menurunkan 

kualitas air laut di perairan pesisir Kota Semarang.  

Selain masalah pencemaran, kota Semarang juga mengalami kerusakan lingkungan yang cukup 

parah, yaitu terjadinya abrasi pantai dan naiknya muka air laut yang akhirnya menenggelamkan tambak 

ikan dan perumahan penduduk di daerah Sayung. Daerah Sayung ini berbatasan dengan Kabupaten 

Demak, sehingga beberapa daerah di Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan kota 

Semarang juga mengalami abrasi pantai maupun Rob. Naiknya muka air laut (Rob) ini juga diikuti oleh 

turunnya permukaan tanah, sehingga pada saat musim hujan beberapa daerah tergenang air termasuk 

stasiun kereta api Tawang Semarang. Abrasi pantai yang cukup parah juga terjadi di Kecamatan Tugu 
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yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Kerugian nelayan tambak cukup besar, karena 

tambaknya tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Pendangkalan Pantai Semarang juga menjadi 

masalah besar bagi pelabuhan. Agar kapal bisa masuk ke pelabuhan, perairan laut di pelabuhan 

Tanjung Mas harus dilakukan pengerukan setiap tahun yang menghabiskan dana milyaran rupiah. 

 

 
 

Gambar 3. Contoh kerusakan lingkungan di Pesisir Semarang (Rob). 

 

D. Dasar-Dasar Kebijaksanaan  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Pesisir 

Undang-undang  Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menegaskan bahwa sumberdaya 

alam agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan harus dapat dinikmati baik 

oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan yang telah 

diletakkan sebagai kebijaksanaan pada masa lalu, pada kenyataannya selama ini justru terjadi 

pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang 

mengganggu kelestarian alam.  

Kebijakan Agenda 21 Indonesia, dimana pengelolaan sumber daya alam merupakan agenda 

keempat. Tiga sub-agenda dirumuskan dalam agenda ini, yaitu: (1) konservasi keanekaragaman 

hayati; (2) pengembangan bioteknologi; dan (3) pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. 

Penanganan bagi ketiga aspek tersebut diarahkan pada upaya pelestarian dan perlindungan biologi 

pada tingkat genetic, spesies dan ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang dan tumbuhan 

di seluruh Indonesia. 

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menyatakan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagai bagian dari hak asasi manusia". Selain itu pada Pasal 67 Undang-Undang tersebut 

menyatakan:“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Hal ini berarti antara masyarakat 

dan pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup.  Dalam 

pengaturan sumber daya alam, fungsi pemerintah adalah : 

ROB 

Stasiun Tawang 
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a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; 

b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan 

kembali sumberdaya alam, termasuk sumberdaya genetika; 

c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya 

serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya 

genetika; 

d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; 

e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.”  

 

Sedangkan mengenai kebijaksanaan nasional lingkungan hidup mengacu pada  nilai-nilai dasar 

dalam pelestarian lingkungan, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan, yaitu 

pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi–generasi 

mendatang. Pembangunan Berkelanjutan  didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta 

keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan  

ekonomi, dinamisme social dan pelestarian lingkungan hidup. 

2. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu 

memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya. Daya dukung 

lingkungan menjadi kendala (constraint) dalam pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu 

dilakukan secara kontinu dan konsekuen. 

3. Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. 

Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan  perlu mempertahankan daya pemulihannya. 

4. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan 

berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai 

hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutahir. 

5. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha 

penanggulangan dan pemulihan. 

6. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan 

perlu dihindari; bila sampai terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka diadakan 

penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung jawab pada pihak yang menyebabkan. 

7. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan 

menejemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban. 

 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan 

lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu. Dalam Pasal 2 huruf d. dinyatakan “Perlindungan dan 

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan”. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut harus dilakukan 

secara terpadu.  Keterpaduan ini meliputi keterpaduan antar sektor (permukiman, pariwisata, 

perhubungan, perikanan, kehutanan, industri dll.),  keterpaduan tugas dan kewajiban serta 

keterpaduan antara aspek,  yaitu sosial ekonomi, ekologi, teknologi dan kelembagaan (institusi).  
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Untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pesisir dan laut, Pemerintah Daerah telah 

diberikan kewenangan di wilayah laut. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya di 

wilayah laut meliputi: 

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; 

b. pengaturan kepentingan administrative; 

c. pengaturan tata ruang; 

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan 

kewenangannya oleh Pemerintah; 

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan 

f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. 

 

Kewenangan daerah yang tersebut di atas merupakan dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir 

secara terpadu, dengan demikian daerah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada 

diwilayahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (4)  Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa kewenangan untuk 

mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mill laut diukur dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah 

kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. 

Adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah sampai 12 mil, maka kegiatan 

pemantauan, pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di wilayah pesisir dapat dilakukan 

secara rutin dan berkesinambungan.  Pada Pasal 18 Ayat (3) huruf d.  Undang-undang tentang 

Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa  kewenangan Daerah di wilayah laut termasuk penegakan 

hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh 

pemerintah. Hal ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang 

berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut, sehingga pemahaman atas konvensi internasional yang 

telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi sangat penting agar tidak terjadi kerancuan hukum. 

Adanya wewenang melakukan penegakan hukum di wilayah laut juga dapat mendorong diadakannya 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, sehingga langkah penegakan hukum dapat lebih 

lancar. 

 

Agenda 21 Indonesia 

 

Permasalahan di wilayah pesisir dan laut  yang telah diuraikan di atas membutuhkan penanganan  

yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah, khususnya yang menyangkut aspek kebersamaan dan 

keterpaduan serta kewenangan kelembagaannya, sehingga pengelolaan kawasan pesisir dan laut 

diharapkan juga dapat mendorong pengelolaan di wilayah hulu (daratan) yang akhirnya pembangunan 

daerah kota/Kabupaten dapat meningkat. Bidang program yang dibahas dalam agenda 21 Indonesia 

untuk mengatasi permasalahan pesisir dan laut, meliputi: 

A. Perencanaan dan Pengemnbangan Sumberdaya Terpadu Di Daerah Pesisir 

B. Pemantauan dan Perlindungan Lingkungan Pesisir dan Laut 

C. Pemanfaatan Sumberdaya Laut  yang Berkesinambungan 
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D. Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Pesisir 

E. Pembangunan Kepulauan Kecil Secara Berkelanjutan 

F. Pemeliharaan Keamanan Daerah Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

G. Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim dan Gelombang Pasang. 

 

Dengan dipublikasikannya Agenda 21 Indonesia, maka dokumen tersebut dapat dipakai sebagai 

landasan dalam pembuatan perencanaan program maupun dalam implementasi Program 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut yang dikemas dalam Program Pantai dan 

Laut Lestari.  Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengintegrasikan Agenda 21 Indonesia dalam 

pengelolaan lingkungan maupun pembangunan (Djajadiningrat, Surna T., 2001) adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemahaman dan penghayatan terhadap visi dan isi dokumen Agenda 21 Indonesia menjadi kunci 

utama proses implementasi dokumen Agenda 21 Indonesia, yang kemudian diikuti dengan 

pengkajian kembali rencana jangka pendek dan panjang. 

b. Menyadari kompleksitas pengelolaan lingkungan, salah satu kunci keberhasilan terwujudnya 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah kerjasama yang sangat erat dan 

koordinasi yang terus menerus dari masing-masing pengelola lingkungan baik di tingkat pusat, 

daerah, sektoral dan masyarakat lainnya. 

c. Dilihat dari perspektif perencanaan pengelolaan lingkungan, dokumen  Agenda  21  Indonesia 

dapat langsung digunakan pada skala nasional, sektoral, regional dan lokal. Skala lokal, seperti 

perumusan dan penyusunan program-program masyarakat dan organisasi-organisasi non 

pemerintah lainnya. 

d. Penyebarluasan visi dan subtansi yang terkandung di dalam Agenda 21 ke segala lapisan 

masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keseragaman pandangan yang 

mengarah pada terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

seperti yang diamanatkan dalam GBHN 

e. Upaya pemahaman dan penghayatan dokumen Agenda 21 Indonesia di atas memberikan 

masukan yang berharga terhadap perumusan dan penyusunan kebijakan tentang lingkungan hidup 

dan pembangunan, sesuai dengan sifat dokumen Agenda 21 Indonesia yang merupakan dokumen 

yang hidup (living document) yang diharapkan selalu dapat sesuai dengan perkembangan 

dinamika pembangunan. 

 

Arahan Agenda 21 Indonesia mengenai tujuan untuk perencanaan dan pengembangan 

sumberdaya terpadu di daerah pesisir pada periode 2003 - 2020 adalah sebagai berikut: 

 

1. Meninjau kembali dan meningkatkan pengelolaan terpadu sumberdaya pesisir dan lautan. 

2. Meneruskan peningkatan kemampuan kelembagaan untuk pengembangan terpadu sumberdaya 

pesisir dan lautan. 

3. Mendorong dan mendidik para perencana dan pengambil keputusan dalam pembuatan dan 

pemakaian basis informasi yang cocok untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan dan membantu pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkesinambungan. 

4. Melanjutkan kerjasama antar daerah dan di tingkat internasional tentang pengelolaan 

berkesinambungan sumberdaya pesisir dan lautan. 
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E. Analisis Permasalahan 

Analisis terhadap permasalahan pesisir, penulis uraikan dalam strategi pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir yang dapat dibagai menjadi strategi pengelolaan dan 

strategi pengendalian serta program pemantauan lingkungan pesisir. 

 

1.  Strategi Pengelolaan 

 

Strategi pengelolaan disini dimaksudkan untuk mengelola limbah, baik limbah cair, padat dan gas 

(emisi gas buang). Dengan adanya pengelolaan limbah yang benar, maka air limbah dan gas buang 

dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Suatu kota harus mempunyai  instalasi pengolahan 

air limbah domestik terpadu, baik limbah padat maupun cair. Dengan demikian, kualitas air laut di 

pesisir dapat terjaga.  

 

 Limbah yang harus dikelola (waste management), antara lain: 

 a). Limbah padat domestik (solid waste) 

 b). Limbah Cair Domestik (sewage) 

 c). Limbah industri (industrial waste) 

 d). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Hazardous Waste) 

 e)  Limbah Minyak 

 f)  Limbah Gas dan Debu 

 

Strategi pengelolaan selanjutnya lebih mengarah pada sistem manajemen, yaitu pengelolaan 

pesisir terpadu (Integrated Coastal Management). 

 

Beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan terpadu : 

 

a. Adopsi pendekatan yang sistematis dalam implementasi proyek atau     program 

pengelolaan pesisir terpadu: 

1. Penerapan kerangka pengelolaan lingkungan pesisir dalam pengelolaan sektoral. 

2. Penggunaan kombinasi opsi-opsi pengelolaan. 

3. Adopsi pendekatan pencegahan. 

 

b. Pelibatan sektor masyarakat umum dalam proses pengelolaan lingkungan   pesisir dan laut 

terpadu 

c. Pengintegrasian informasi lingkungan, ekonomi dan sosial sejak tahap awal dari proses 

pengelolaanlingkungan pesisir dan laut terpadu 

d. Pembentukan mekanisme bagi keterpaduan dan koordinasi 

e. Pembentukan mekanisme pendanaan secara berkelanjutan 

f. Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan pesisir dan laut terpadu di    semua 

tingkatan 

g. Pemantauan efektifitas proyek atau program pengelolaan pesisir dan laut terpadu 
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Proses perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan lautan (Rokhmin Dahuri, 

et.al, 2001.) dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. Proses perencanaan serta pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu 

(Rokhmin Dahuri, et.al, 2001.) 
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Sedangkan kerangka kerja dan proses pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu 

(silklus perencanaan dan implementasi) yang dikembangkan PEMSEA adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Kerja dan Proses Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut Secara Terpadu 

(Silklus Perencanaan dan Implementasi). 
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Environmental Management 
Plan (SEMP) 

-  Rencana aksi yang spesifik 
menurut isu dan wilayah 

-  Pengaturan kelembagaan 
-  Opsi-opsi sumber pendanaan 

berkelanjutan 
-  Pemantauan lingkungan 
-  Sistim pengelolaan informasi 

terpadu 
-  Partisipasi stakeholders 

6.  PENYEMPURNAAN       

DAN KONSOLIDASI 
-  Pengaturan   kelembagaan 

-   Pemantauan dan evaluasi program 
-   SEMP dan Rencana aksi yang 

disempurnakan 
-   Perencanaan untuk siklus program  

berikutnya 

5. IMPLEMENTASI 
- Mekanisme koordinasi dan 

pengelolaan program 
- Program pemantauan 

lingkungan 
-  Pelaksanaan rencana aksi 

    4.  ADOPSI 
- Mekanisme organisasi 

dan legislasi 
- SEMP dan Rencana 

aksi 
- Mekanisme 

pendanaan 
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Dalam pelaksanaan pengolalaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu, prinsip dasar yang 

harus diperhatikan : 

 

1. Wilayah pesisir dan laut adalah suatu sistem sumber daya (resources system) yang unik, yang 

memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya. 

2. Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama (the major integrating force) dalam ekosistem 

wilayah pesisir. 

3. Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu 

4. Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program 

pengelolaan wilayah pesisir. 

5. Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang 

hendak dikelola serta bersifat adaptif. 

6. Fokus utama dari pengelolaan lingkungan pesisir dan laut adalah untuk mengkonservasi 

sumberdaya milik bersama (common property resources) 

7. Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus 

dikombinasikan dalam satu program pengelolaan lingkungan pesisir dan laut  secara terpadu 

8. Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan 

pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. 

9. Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam 

pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. 

10. Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir dan laut serta partisipasi masyarakat 

dalam program pengelolan lingkungan pesisir dan laut. 

11. Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumber 

daya lingkungan pesisir dan laut. 

12. Pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumber daya lingkungan 

pesisir dan laut. 

13. Pemanfaatan multiguna  merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan lingkungan pesisir 

dan laut secara berkelanjutan 

14. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara tradisional harus ditangani 

15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sangat penting bagi pengelolaan lingkungan pesisir dan 

laut secara efektif. 

 

2.  Strategi Pengendalian 

 

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka 

pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan:  

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. pencegahan; 

b. penanggulangan; dan 

c. pemulihan”. 
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Ada beberapa instrumen yang dapat dikembangkan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan di wilayah pesisir. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: 

a) kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); 

b) tata ruang; 

c) baku mutu lingkungan hidup; 

d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 

e) amdal; 

f) UKL-UPL; 

g) perizinan; 

h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; 

i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 

j) anggaran berbasis lingkungan hidup; 

k) analisis risiko lingkungan hidup; 

l) audit lingkungan hidup; dan 

m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan tata ruang yang konsisten akan 

mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam penyusunan strategi pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan, perlu memperhatikan: 

- Penerapan baku mutu;  

- Pelaksanaan program pengawasan;  

- Izin pembuangan limbah ke laut dan  

- Penaatan serta penegakan hukum lingkungan. 

 

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir harus 

dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Masing-masing pihak yang 

terkait harus memperhatikan instrumen pencegahan yang tersebut di atas, melaksanakan 

penanggulangan seperti yang diatur pada Pasal 53 Undang-Undang  No.   32 Tahun 2009, yaitu: 

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  

    kepada masyarakat; 

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Sedangkan pemulihan lingkungan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dapat dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 

b. remediasi; 

c. rehabilitasi; 

d. restorasi; dan/atau 

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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3.  Program Pemantauan Pesisir 

 

 Pemantauan dapat dilaksanakan dengan fokus dan sasaran, antara lain terhadap : 

1. Kualitas buangan (effuent/emission) dan lingkungannya (air sungai, laut) 

2. Penaatan  hukum dan peraturan 

3. Dampak dari buangan limbah 

4. Abrasi dan akresi di wilayah pantai 

5. Penurunan tanah dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir 

6. Daya dukung lingkungan 

7. Model prediksi perubahan lingkungan 

 

Hasil pemantauan lingkungan pesisir digunakan untuk menyusun Status Mutu Kualitas Pesisir dan 

pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Selain 

itu, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk  perbaikan program pada tahun berikutnya. 

 

F. Saran Langkah Tindak Untuk Peningkatan Pelaksanaan Pengendalian  

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Pesisir 

Mengingat di beberapa daerah telah banyak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan di 

wilayah pesisir, maka beberapa langkah nyata yang dapat dilaksanakan untuk memperkecil terjadinya 

perusakan dan pencemaran di wilayah pesisir adalah sebagai berikut: 

a. Gunakan pendekatan secara sistematis dan bertahap dalam mengembangkan dan 

mengimplementasikan  program. 

b. Gunakan prinsip-prinsip pengelolaan pesisir dan laut terpadu dan prinsip Good Environmental 

Governance dalam mengimplementasikan program dan proyek. 

c. Laksanakan tahapan-tahapan pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu (tahap 1s/d 6) dengan 

menyesuaikan keadaan situasi dan kondisi setempat. 

d. Libatkan masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan stakeholder lainnya dalam proses pelaksanaan 

program. 

e. Integrasikan informasi lingkungan, teknologi, ekonomi dan sosial sejak awal dalam suatu proses 

pelaksanaan program. 

f. Ciptakan mekanisme keuangan yang berkesinambungan untuk mendukung program pengendalian 

pencemaran dan kerusakan di pesisir. 

g. Kembangkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program pada semua tingkat 

pemerintahan 

h. Pantau efektifitas program dan proyek.  

i. Gunakan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan 

program tahun berikutnya (berkesinambungan dan berkelanjutan).  

j. Mengikuti atau masuk dalam Program Bangun Praja Lingkungan yang dikelola oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup.  
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G. Penutup 

Dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir, sudah saatnya Pemerintah 

aktif melakukan langkah-langkah yang konkrit mulai dari kegiatan pemantauan kualitas air laut, 

pendataan rona awal, penanganan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di pesisir serta 

pengelolaan wilayah pantai. Peningkatan penaatan pada peraturan oleh kegiatan industri yang 

membuang limbah langsung ke laut, transportasi laut (kapal), eksploitasi terumbu karang atau pasir laut 

sampai kepada langkah penegakan hukumnya perlu segera dilakukan. Valuasi ekonomi perlu 

dilakukan agar potensi wilayah pesisir secara ekonomi dapat diketahui degan pasti, sehingga 

memudahkan dalam melakukan tuntutan ganti rugi (claim) apabila terjadi pencemaran dan atau 

kerusakan lingkungan. 

Penanganan limbah domestik dari kegiatan perkotaan sudah saatnya dikelola dengan baik dan 

benar, karena dapat memberikan andil yang cukup besar pada penurunan kualitas air laut. Selain itu, 

adanya  erosi, limbah kegiatan pertanian dan pencemaran udara terutama Pb dan ammonia harus 

segera dikendalikan. Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan laut 

perlu dibangun suatu komitmen dari semua pihak terutama para pengambil keputusan baik di pusat 

maupun daerah serta adanya peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah. Pelaksanaan 

pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu melalui Program Pantai Lestari perlu dilakukan dengan 

konsisten serta dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga terwujutnya peningkatan 

pendapatan dan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di wilayah pesisir 

dapat terlaksana. 
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