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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kawasan Konservasi Perairan  

1. Pengertian Kawasan Konservasi Perairan 

 Definisi Kawasan Konservasi Perairan menurut IUCN (Supriharyono, 

2009)adalah suatu kawasan laut atau paparan subtidal, termasuk perairan yang 

menutupinya, flora, fauna, sisi sejarah dan budaya, yang terkait di dalamnya dan 

telah dilindungi oleh hukum atau peraturan lainya untuk melindungi sebagian atau 

seluruhnya lingkungan tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2007 dalam (Anjani, 2014) dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan 

(KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, 

untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara 

berkelanjutan. KKP terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, 

Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan.  

2. Manfaat Kawasan Konservasi Perairan 

 Lebih rinci IUCN (1994) dalam (Supriharyono) menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa manfaat keberadaan kawasan konservasi laut yaitu: 

a. Terjaminya kelangsungan hidup jangka panjang ekosistem laut di daerah 

kawasan. Dengan terjaminya kelangsungan hidup masyarakat organisme, 

maka keanekaragaman hayati tetap terjaga. Disamping itu pemanfaatan 

sumberdaya hayati di kawasan tersebut juga tetap terjaga. 
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b. Terlindunginya jumlah populasi organisme dari kemungkinan aktivitas 

manusia, terutama spesies langka. 

c. Terpeliharanya siklus hidup spesies, teritama yang mempunyai ekonomis 

penting 

d. Terjaganya kawasan dari aktivitas luar, yang memungkinkan terjadinya 

perusakan kawasan konservasi laut. 

e. Tetap terjaganya sumberdaya hayati laut, sebagai sumber kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. 

f. Terselamatkanya lokasi-lokasi bersejarah dan berbudaya, serta nilai-nilai 

estetika di wilayah laut dan estuaria untuk generasi sekarang dan yang akan 

datang. 

g. Kemudahan dalam menginterpretasikan sistem laut dan estuaria untuk tujuan 

konservasi, pendidikan dan pariwisata. 

h. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan yang sesuai yang mempunyai 

spektrum luas bagi aktivitas manusia dengan tujuan utamanya adalah 

penataan laut dan estuaria. 

i. Tersedianya tempat penelitian dan pelatihan dan pemantauan pengaruh 

lingkungan dari aktivitas manusia. 

 

 Menyediakan model pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, 

Menyediakan sumber pendapatan dan lapangan kerja, Menjamin area untuk 

penelitian ilmiah, pendidikan dan rekreasi Supaya KKP yang dikelola dengan baik 

dapat segera memberikan dampak positif terhadap masyarakat, maka diperlukan 
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strategi yang tepat sejak tahap pemilihan lokasi sampai dengan implementasi 

pengelolaannya. Pemilihan lokasi meliputi aspek ekologi, sosial ekonomi budaya, 

dan aspek lain yang dapat mendukung pengelolaan efektif KKP tersebut.  

 Selain itu, KKP yang dipilih harus mempertimbangkan kriteria-kriteria 

ketahanan dan ketangguhan terhadap perubahan iklim. Hal ini sangat penting 

sehingga sumberdaya dalam KKP tersebut dapat bertahan dalam menghadapi 

dampak perubahan iklim global seperti naiknya suhu permukaan laut, polusi, dll. 

Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem KKP secara nasional yang memudahkan 

stakeholders mengakses status dan perkembangan tentang perencanaan dan 

pengelolaan KKP di Indonesia. Sistem KKP ini tidak saja disusun atas 

pertimbangan ekologi, seperti dalam pengembangan jejaring KKP (MPA 

Network), tetapi juga berdasakan pertimbangan aspek pengelolaannya (Susanto, 

2011) dalam (Anjani, 2014). 

3. Tujuan Kawasan Konservasi Perairan 

 Pada dasarnya kawasan konservasi perairan mempunyai tujuan 

penyelamatan ekosistem laut. Namun lebih rinci dijelaskan menurut IUCN (1994) 

dalam (Supriharyono) ada beberapa tujuan kawasan konservasi laut yaitu :  

a. Melindungi dan mengelola sistem laut dan esturia supaya dapat dimanfaatkan 

secara terus menerus dalam jangka panjang dan mempertahankan 

keanekaragaman genetik. 

b. Untuk melindungi penurunan, tekanan, populasi dan spesies langka, terutama 

pengawetan habitat untuk kelangsungan hidup mereka. 
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c. Melindungi dan mengelola kawasan yang secara nyata merupakan siklus 

hidup spesies ekonomi penting. 

d. Mencegah aktivitas luar yang memungkinkan kerusakan kawasan konservasi 

laut. 

e. Memberikan kesejahteraan yang terus menerus kepada masyarakat dengan 

menciptakan kawasan kawasan konservasi laut, menyelamatkan, melindungi, 

dan mengelola daerah-daerah mulut sungai  dan estiaria uang mempunyai 

nilai sejarah dan budaya, serta nilai estetika alam, untuk generasi sekarang 

dan masa yang akan datang. 

f. Mempermudah dalam menginterpretasikan sistem laut dan estuaria untuk 

tujuan konservasi, pendidikan dan pariwisata. 

g. Menyediakan pengelolaan yang sesuai, yang mempunyai spektrum luas bagi 

aktivitas manusia dengan tujuan utamanya adalah penataan laut dan estuaria. 

h. Menyediakan sarana untuk penelitian dan pelatihan dan untuk pemantauan 

pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, termasuk pengaruh 

langsung dan tidak langsung dari pada pembangunan dan pemanfaatan lahan 

di daratan. 

B. Partisipasi Masyarakat  

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

 Menurut Rahardjo (1996) dalam Mardijono (2008), partisipasi diartikan 

sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk 

pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan 

keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya 
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partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan 

partisipasi yang sifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti 

bahwa keikutsertakan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan 

sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertakan 

dan berperanserta atas dasar pengaruh orang lain. 

 Menurut (Keith Davis, 1990 dalam Murniati, 2008)  dalam bukunya 

“Human Relational Work” mengatakan bahwa “participation is defined as mental 

and emotional involment of a person in a group situation which ecourages him to 

contribute to group goals and share resposibility in them”(partisipasi dapat 

didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok 

dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang 

bersangkutan).  

 Dari beberapa pengertian partisipasi dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

merupakan keterlibatan masyarakat baik dalam bentuk mental dan emosi atau 

dalam bentuk pernyataan dan tindakan terhadap sebuah program-program 

pembangunan.  

 

2. Tahapan Partisipasi  

 Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan 

proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan 

selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. 
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Oleh karena itu, menurut (Yulianti,2012) partisipasi publik dapat terjadi pada 4 

(empat) jenjang, yaitu: 

a. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan; 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

d. Partisipasi dalam evaluasi  

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 

 Menurut Tjokroamidjoyo (1990) dalam Mardijono (2008), ada tiga faktor 

yang mempengaruhi peran serta atau partisipasi yaitu : 

a. Kepemimpinan 

 Faktor pertama proses pengendalian usaha dalam pembangunan ditentukan 

sekali oleh kepemimpinan. 

b. Pendidikan 

 Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang 

lebih tinggi dalam berwarga negara dan memudahkan bagi pengembangan 

identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang 

bersifat nasional. 

c. Komunikasi 

 Gagasan - gagasan, kebijaksanaan dan rencana - rencana akan memperoleh 

dukungan bila hal tersebut diketahui dan dimengerti oleh 

masyarakat. 
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4. Tujuan Partisipasi 

  Berdasarkan undang-undang dan kebijakan pemerintah, maka tujuan dasar 

partisipasi masyarakat di Indonesia adalah : 

a. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

b. Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara 

c. Membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dan keputusan 

yang lebih baik dan cepat ( Suratmo, 2009) dalam (Faizal, 2015). 

 

5. Manfaat Partisipasi 

Manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu : 

a. Masyarakat mendapat informasi mengenai rencana pembangunan di 

daerahnya sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik 

yang positif atau negatif yang akan dan harus dilakukan 

b. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuanya mengenai maslah lingkungan, 

pembangunan dan hubunganya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatanya atau 

persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyeg yang 

akan terkena dampak. Apabila pendapat masyarakat ini belum terekam atau 

belum jelas terekam dalam penelitian. 

d. Dari masyarakat pemerintah mendapat informasi yang belum atau tidak ada 

laporan AMDAL, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil 
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akan lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering pemerintah dapat 

menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yang belum 

terekam dalam laporan AMDAL secara jelas terutama hal-hal apa yang tidak 

dapat dikuantitatifkan. 

e. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenai proyek 

tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan 

usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, 

sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat-

pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal-hal apa yang diperlukan, 

sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari. 

f. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang kan 

dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut 

(dampak positif) dan ikut menekan atau menghindari diri dari dampak 

negatif. 

g. Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak 

tahap penyusunan andal, biasnaya perhatian dari instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat dan meningkat 

(Suratmo, 2009 dalam Faizal, 2015). 

 

6. Hak Partisipsi Masyarakat 

     Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk mewujudkan 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih. Partisipasi masyarakat 

dijabarkan dalam empat hal mendasar dan penting yaitu : 

a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai 

penyelenggaraan pelayanan publik 

b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara 

layanan 

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawa terhadap 

penyelenggara pelayanan publik 

d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya (Wibowo 

dan Purnomo 2007 dalam Faizal 2015). 

 

7. Klasifikasi Tingkat Partisipasi 

 Partisipasi diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yaitu partisipasi tingkat 

tinggi, partisipasi tingkat sedang dan partisipasi tingkat rendah. 

Berdasarkan teori Arnstein dalam (Azhari, 2011) kategori tingkat partisipasi 

masyarakat dapat dibagi sebagai berikut :  

a. Partisipasi Rendah (Nonparticipation)  

 Klasifikasi ini dikatakan sebagai bukan peran serta, masyarakat hanya 

dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan.  

b. Partisipasi Sedang (Tokenism)  

 Klasifikasi pada level ini menurut Arnstein adalah masuk ke dalam 

derajat „penghargaan‟ dan „mengalah‟, yaitu saat masyarakat sudah diajak 
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bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan 

diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah.  

c. Partisipasi Tinggi (Citizen Power)  

 Klasifikasi yang dimaksud adalah apa yang sebenarnya ada dalam 

gagasan Arnstein tentang peran serta masyarakat itu sendiri, yaitu pada 

derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung 

jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan 

keputusan. Jadi peran serta masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai 

mengambil bagian. 

C. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa acuan dari beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan yaitu : yang pertama Analisis persepsi dan 

partisipasi masyarakat pesisir pada pengelolaan KKLD Ujungnegoro kabupaten 

Batang (Ayunita dan Hapsari, 2012) dengan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Yang kedua tentang Partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko 

banjir di Desa Plumbungan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Faizal, 2015), 

dengan metode penelitian studi kasus. Yang ketiga dari peneliti sendiri yaitu 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah 

Karang Jeruk Di Desa Munjungagung kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, 

dengan metode kualitatif deskriptif. Selebihnya dirinci dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian/

Tahun 
Dian Ayunita Nnd, 

Trisnani Dwi 

Hapsari, 2012 

Faizal, 2015 Peneliti, 2016 

1 2 3 4 

Judul Analisis Persepsi dan 

Partisipasi Masyarakat 

Pesisir Pada 

Pengelolaan KKLD 

Ujungnegoro 

Kabupaten Batang 

Partisipasi masyarakat 

dalam pengurangan 

risiko banjir di Desa 

Plumbungan 

Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengelolaan 

Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah 

Karang Jeruk Di 

Desa Munjungagung 

Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal. 

Lokasi Desa Ujungnegoro, 

Kecamatan 

Kandeman, 

Kabupaten Batang 

Desa Plumbungan 

Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal 

Desa Munjungagung 

Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal 

Tujuan Untuk mengetahui 

persepsi dan 

partisipasi masyarakat 

pesisir pada 

pengelolaan KKLD 

ujungnegoro 

Mengetahui Partisipasi 

Masyarakat Desa 

Plumbungan dalam 

pengurangan resiko 

bencana banjir.  

Untuk mengetahui 

Tingkat partisipasi  

masyarakat dalam 

pengelolaan KKPD 

Karang Jeruk  

Metode 

Penelitian 

Penelitian kualitatif  

Deskriptif 

Penelitian kualitatif 

deskriptif 

Penelitian Kualitatif 

Deskriptif 

Hasil Berdasarkan hasil 

analisis menunjukkan 

bahwa masyarakat 

Ujungnegoro masuk 

dalam kategori 

persepsi yang baik, 

dan masuk dalam 

kategori partisipasi 

aktif serta Hubungan 

antara persepsi dan 

tingkat partisipasi 

masyarakat cukup 

kuat. 

Masyarakat Desa 

Plumbungan dalam 

pengurangan resiko 

bencana banjir 

memiliki tingkat 

partisipasi sedang. 

Masyarakat Desa 

Munjungagung dalam 

pengelolaan KKPD  

memiliki tingkat 

partisipasi rendah. 
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D. Kerangka berpikir 

Alur dalam penelitian ini dapat disusun menjadi kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

 Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Karang Jeruk  

di Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yaitu > 50% 

termasuk dalam kategori tingkat partisipasi rendah. 

 

Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah 

Tingkat partisipasi masyarakat 

pesisir dalam pengelolaan 

KKPD 

Pengelolaan  
Hipotesis 

Partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan 

kawasan konservasi 

perairan daerah Karang 

Jeruk  di Desa 

Munjungagung 

Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal 

tergolong dalam tingkat 

partisipasi rendah baik 

masyarakat 

POKWASMAS maupun  

masyarakat nelayan 

umum. 

Mencegah Kerusakan KKPD 
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