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LAPORAN PENYULUHAN HUKUM 

 

PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT MELALUI PENGELOLAAN WILAYAH 

PESISIR BERBASIS MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  

DI KELURAHAN BINTARO JAYA 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Sebagai sebuah Negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia 

memiliki wilayah laut yang sangat luas. Rokimin Dahuri mencatat luas Indonesia mencapai 3,1 

juta km2, yang terdiri atas 0,3 juta km2 perairan territorial dan 2,8 juta km2.
1
 Dalam wilayah laut 

territorial serta perairan kepulauan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan atas segala sumber 

daya alam yang terkandung di dalamnya, baik hayati maupun non hayati. Selain wilayah laut 

territorial dan perariran kepulauan, Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam di 

wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia 

juga mencakup wilayah yang cukup luas yaitu sekitar 2,7 juta km2.
2
  

Adanya kedaulatan Negara atas segala sumber daya alam di laut territorial dan perariran 

kepulauan serta hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen 

menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang kaya dengan potensi kekayaan laut. Potensi 

sumber daya kelautan tersebut meliputi: 

Sumber daya dapat pulih (ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau 

kecil).   

Sumber daya tidak dapat pulih (minyak dan gas, bahan tambang dan mineral). 

Energi kelautan (gelombang, pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion, angin).  

Jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah
3
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Berbagai potensi sumber daya alam tersebut apabila dimanfaatkan secara optimal akan 

menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan Negara. Namun 

demikian pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan turut memperhatikan 

berbagai prinsip lingkungan hidup, terutama dalam hal ini adalah prinsip pembangunan 

berkelanjutan.  

Pembangunan yang hanya difokuskan pada upaya peningkatan aspek ekonomi, tanpa 

memperhatikan aspek sosial maupun lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak negatif, 

khususnya dalam hal ini kerusakan dan pencemaran lingkungan laut. Secara global masalah 

lingkungan laut telah menjadi ancaman bagi hampir seluruh Negara di dunia. Masalah 

lingkungan laut tersebut pada akhirnya dapat mengancam keamanan pangan global, mengingat 

perikanan laut merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat dunia. Selain itu masalah 

lingkungan laut juga akan berdampak pada perekonomian Negara-negara dengan sumber 

pendapatan berasal dari pengelolaan wilayah laut. Negara-negara tersebut terutama adalah 

Negara berkembang, termasuk dalam hal Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam The 

Johannesburg Plan, sebagai berikut : 

“oceans, seas, islands and coastal areas form an integrated and essential component of the 

Earth’s ecosystem and are critical for global food security and for sustaining economic 

prosperity and the well-being of many national economies, particularly in developing 

countries”
4
 

Salah satu permasalahan global lingkungan laut adalah krisis perikanan. Ikan sebagai 

salah satu sumber pangan masyarakat dunia mengalami over eksploitasi yang mengakibatkan 

berbagai spesies mengalami ancaman kepunahan. Pada laporan berjudul “Fisheries Conservation 

and Trade Rules, Ensuring That Trade Law Promotes Sustainable Fisheries, disebutkan bahwa : 

“The world’s fisheries are in crisis.  Approximately two-thirds of the world’s marine fisheries 

are exploited at or beyond their capacity for sustainable production, and some have already 

collapsed.  Fishing activities are also harming target species, non-target species, habitats and 

ecosystems.  To avert this crisis, the governments of the world must implement ecologically 

sustainable fisheries management practices,…”.
5
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Krisis perikanan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah 

pesisir, terutama dalam hal ini adalah para nelayan. Berkurangnya atau bahkan hilangnya ikan 

yang menjadi mata pencaharian nelayan akan menurunkan perekonomian nelayan dan 

keluarganya. Oleh karena itu maka pelestarian lingkungan laut menjadi sangat penting bagi 

masyarakat pesisir.  

Mengingat masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung 

dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran 

lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk 

perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan wilayah pesisir telah ditetapkan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah aturan dalam UU No 27 No 27 Tahun 2007 

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan masyarakat sebagai 

bagian yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Aturan tersebut diantaranya adalah : 

Pasal 61 

(1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat 

Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang telah 

dimanfaatkan secara turuntemurun.  

(2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional,  dan Kearifan Lokal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.  

  

Pasal 62 

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

Pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) telah menjadi arus utama (mainstreaming) 

dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.
6
 Pengelolaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau 

biasa disebut Community Based management (CBM) menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah 

satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan 

                                                             
6 Hendra Yusran Siry, Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat Dalam Kerangka Penataan 

Ruang, http://tataruang.atr-

bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/Pengelolaan%20Pesisir%20Berbasis%20Masyarakat%20Dalam

%20Kerangka%20Penataan%20Ruang.pdf , (03-04-2018), hlm. 1.  
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pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.
7
  PBM 

telah menjadi bagian utama dalam strategi konservasi dan solusi alternatif untuk pengelolaan 

sumber daya pesisir. PBM menekankan pentingnya proses pengelolaan yang berbasis kekhasan 

lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta diterapkan secara holistic dan 

berkelanjutan.
8
  

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu peran yang dapat dilaksanakan oleh perguruan 

tinggi adalah penyebarluasan pengetahuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis 

masyarakat. Oleh karena itu maka Tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram akan 

melakukan penyuluhan hukum mengenai Pelestarian Lingkungan Laut Melalui Pengelolaan 

Pesisir Berbasis Masyarakat pada masyarakat pesisir, khususnya dalam hal ini masyarakat di 

kelurahan Bintaro Jaya. 

 

II. IDENTIFIKASI MASALAH 

Bagaimanakah pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat untuk pelestarian lingkungan 

laut di kelurahan Bintaro Jaya? 

 

III. TUJUAN DAN MANFAAT 

A. Tujuan 

(1) Untuk melaksanakan Tri Dharma ketiga Perguruan Tinggi, yaitu melakukan 

pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di lokasi penyuluhan 

dalam upaya turut serta untuk pengelolaan wilayah pesisir, terutama dikaitkan dengan 

upaya pelestarian lingkungan laut. 

  

B. Manfaat 

Kegiatan penyuluhan mengenai pelestarian lingkungan laut melalui pengelolaan wilayah 

pesisir diharapkan dapat membantu perlindungan lingkungan laut sehingga perikanan  

yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dapat  terpelihara. 

                                                             
7
 Henny Mahmudah, Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat, 
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IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2018, bertempat di 

aula Kantor Lurah, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.  

Penyuluhan dilakukan dengan metode : 

1. Ceramah yaitu Pemberian Materi Mengenai : 

a. Masalah Lingkungan Laut dan Dampaknya bagi Masyarakat Pesisir 

b. Aturan Hukum Mengenai Perlindungan Lingkungan Laut 

c. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir 

2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan 

Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan 

dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan 

mengenai materi yang elah disampaikan oleh Tim penyuluh. Sesi diskusi juga 

dimaksudkan untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat pesisir. 

Situasi dan kondisi riil di masyarakat menjadi salah satu bahan evaluasi Tim Penyuluh. 

Adapun peserta penyuluhan terdiri atas perwakilan unsur-unsur dalam masyarakat, yaitu : 

1. Kepala lingkungan 

2. Kelompok nelayan 

3. Kader Posyandu (perwakilan kelompok perempuan) 

4. perwakilan pemerintahan kelurahan 

 

V. HASIL KEGIATAN 

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari: 

a.  Jumlah peserta penyuluhan yang menghadiri kegiatan penyuluhan yang mencapai 90% 

dari jumlah peserta yang diundang.  

b. Peserta penyuluhan menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan penyuluhan 

dengan aktif terlibat dalam sesi diskusi. Pada sesi ini peserta mengajukan sejumlah 

pertanyaan serta berbagi pengalaman berkenaan dengan masalah lingkungan di wilayah 

pesisir yang dihadapi oleh masyarakat.   
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VI. ANALISIS 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat berbagai faktor pendorong maupun faktor penghambat 

yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Faktor-faktor ini kemudian 

menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap hasil penyuluhan. 

A. Faktor Pendorong 

1. Keterbukaan lurah dan perangkat pemerintahan kelurahan dalam menerima Tim 

penyuluh serta mendukung terlaksananya kegiatan diantaranya dengan penyediaan 

aula kelurahan sebagai lokasi penyuluhan, memfasilitasi penyebaran undangan 

kepada peserta penyuluhan. 

2. Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan 

penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan sesi dialog. 

3. Lokasi penyuluhan yang relatif mudah untuk ditempuh dengan kendaraan bermotor 

dari Kota mataram. 

 

B. Faktor Penghambat 

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Namun demikian 

terdapat suatu permasalahan kecil terkait dengan pelaksana kegiatan, yakni sebagian peserta 

penyuluhan datang terlambat. Adanya kegiatan lain yang harus dilakukan menyebabkan 

sejumlah peserta penyuluhan datang terlambat. Keterlambatan sebagian peserta menyebabkan 

kegiatan penyuluhan diundur hingga memotong porsi waktu yang harusnya digunakan untuk 

kegiatan penyuluhan.  

 

C. Evaluasi 

Hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi berdasarkan : (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran 

dalam mengikuti kegiatan penyuluhan’ (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti 

kegiatan penyuluhan (3) Masalah-masalah yang disampaikan masyarakat pada sesi diskusi (4) 

Tingkat pemahaman peserta penyuluhan. 

(1) Tingkat Partisipasi Khalayak Sasaran 

Secara prosentase, tingkat partisipasi khalayak sasaran termasuk tinggi, yakni sekitar 

90% dari jumlah peserta penyuluhan yang diundang 
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(2) Antusiasme Peserta Penyuluhan 

Anstusiasme peserta penyuluhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan peserta 

dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yakni dengan tidak meninggalkan kegiatan mulai 

dari kegiatan pembukaan hingga kegiatan penutupan. Selain itu juga terlihat dari 

keaktifan peserta dalam mengajukan berbagai permasalahan hukum pada sesi dialog.  

(3) Masalah-masalah yang disampaikan peserta penyuluhan sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan pada sesi dialog. Sejumlah permasalahan yang diajukan 

masyarakat pada sesi diskusi adalah : 

(a) Permasalahan sampah.  

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling umum ditemukan di 

wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Masalah sampah dari darat apabila tidak 

ditangani dengan baik dapat berakibat pada pencemaran dan kerusakan pesisir maupun 

laut. Kegiatan perikanan di wilayah pesisir Ampenan menjadi salah satu sumber 

permasalahan sampah. Sisa-sisa pembersihan ikan yang tidak ditangani dengan baik 

menjadi tumpukan sampah yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.       

(b) Permasalahan kepemilikan Rumpon oleh nelayan luar.   

Kepemilikan rumpon oleh nelayan yang berasal dari luar wilayah Bintaro merupakan 

permasalahan lain yang dipaparkan oleh peserta. Masalah ini menjadi suatu keresahan 

bagi nelayan karena dapat mengancam sumber pencaharian nelayan lokal.  

(4) Tingkat pemahaman peserta penyuluhan penyuluhan. Berdasarkan hasil quisioner yang 

diberikan kepada para peserta penyuluhan didapatkan informasi bahwa : 

(a) Sebagian peserta penyuluhan belum mengetahui informasi mengenai pelestarian 

lingkungan laut dan sebagian peserta lain telah mengetahui mengenai pelestarian 

lingkungan laut.  

(b) Sebagian peserta telah memahami materi penyuluhan yang disampaikan dan sebagian 

peserta yang lain belum memahami materi penyuluhan. 

(c) Sebagian peserta telah mengetahu aturan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam 

pengelolaan wilayah pesisir dan sebagian peserta yang lain belum mengetahui  aturan 

mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bahwa pelestarian lingkunganlaut memerlukan keikutsertaan dan keterlibatan aktif masyarakat 

pesisir. Namun demikian, pemahamanan dan pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan laut 

dan keterlibatan masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan di wilayah Bintaro masih 

belum merata. Tidak meratanya pemahaman tersebut dapat menjadi kendala bagi masyarakat 

sendiri dalam upaya pelestarian lingkungan laut. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisa penyuluhan, maka disusun sejumlah saran sebagai berikut: 

1. Adanya pendidikan khusus berupa kursus singkat bagi masyarakat pesisir untuk 

membentuk suatu kelompok yang berfokus dalam upaya pelestarian lingkungan laut, 

termasuk dalam pendidikan ini adalah bimbingan teknis penyusunan kesepakatan 

bersama masyarakat perihal pelestarian lingkungan laut. 

2. Adanya penyuluhan-penyuluhan dengan tema serupa di desa-desa, dan kelurahan-

kelurahan lainnya di wilayah pesisir Provinsi NTB. 
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