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Abstrak 

 
Kawasan Konservasi Laut (KKL) merupakan kebijakan berbasis Command And Control 
(CAC) yang menjadi “buzz word” pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sejak tahun 
90’an. Namun demikian kebijakan KKL ini seringkali mengundang kontroversi, terutama 
berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan. Sebagian nelayan 
beranggapan bahwa penetapan KKL akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan 
mereka, karena tertutupnya sebagian fishing ground mereka. Bagaimanapun juga, 
penggunaan instrument KKL sebagai alat pengelolaan sumber daya perikanan semakin 
menarik perhatian baik dari sisi literatur maupun dalam aplikasinya di lapangan.  
Sebagai justifikasi, penetapan kebijakan KKL untuk pengelolaan kawasan pesisir 
membutuhkan analisis yang komprehensif, yang salah satunya adalah analisis optimisasi 
dan dampak sosial KKL terhadap perikanan tangkap. Paper ini bertujuan untuk 
memahami issue di atas dengan melakukan analisis optimisasi untuk melihat dampak 
sosioekonomi KKL terhadap perikanan tangkap di pesisir Pulau Seribu dengan 
menggunakan model bioekonomi.   
 
Kata Kunci: KKL, Perikanan tangkap, Kawasan pesisir, Penetapan kebijakan, 
pengelolaan, Optimisasi, Dampak sosioekonomi, Model bioekonomi. 
 
 

Abstract 

A “buzzword” of  Marine Protected Area as  an instrument for fisheries management has 
received considerable attention recently.  Nevertheless, controversy sometimes arises 
with regard to the impact of MPA on socioeconomic aspects of fishermen. One argues 
that MPA could reduce the revenue that could have been generated by the fishermen. 
Other, however, argue that MPA is one of the most effective measures to curb overfishing 
in fisheries. This papers will expose the MPA model using optimization analysis and seek 
its impact on the socioeconomics of fishermen using a bioeconomic framework. 
 
Key Words : MPA, Fisheries, Coastal Area, Decision Making, Management, 
Optimization, Socioeconomic impact, Bioeconomic modeling. 
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Pendahuluan   

Berbagai instrumen pengelolaan untuk mengendalikan dan mengelola 

sumberdaya perikanan secara berkelanjutan telah banyak diterapkan baik di negara 

berkembang seperti Indonesia, maupun di negara-negara maju. Jika kita cermati, 

penerapan  instrumen pengelolaan pada perikanan tangkap secara global memang bak 

fashion, yang terus berubah-ubah sepanjang waktu mengikuti permasalahan dan 

kebutuhan yang ada. Pada tahun 50 sampai 60 an pengelolaan perikanan dilakukan 

berdasarkan pada pendekatan biologi dengan menerapkan instrumen Maximum 

Sustainable Yield (MSY) yang sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia (padahal 

konsep ini telah banyak mengalami kegagalan, terbukti dengan kolapsnya perikanan 

tangkap secara global di tahun 70’an, terutama pada perikanan salmon). Konsep ini telah 

ditinggalkan negara-negara maju, karena mengandung banyak kelemahan, seperti dasar 

teori yang faded, tidak memperhatikan aspek ekonomi pengelolaan sumber daya ikan, 

dan lain-lain. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980’an, pengelolaan dilakukan  melalui 

prinsip ekonomi rasionalisasi yang merupakan manajemen berbasiskan instrumen 

ekonomi neoklasikal berupa pigovian tax, quota, limited entry, dan lain-lain, mulai 

banyak diterapkan di negara-negara maju, namun faktanya tidak begitu berhasil di 

negara-negara berkembang.   Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) 

atau Marine Protected Area (MPA) sendiri mulai bergema pada tahun 90’an, walaupun 

sebenarnya instrumen ini telah diperkenalkan oleh pemerintah Finlandia sejak tahun 

1800-an, dengan membangun kawasan seperti itu di wilayah perairan pesisirnya. 

Penerapan kebijakan ini sungguh menggembirakan, dilaporkan sampai dengan tahun 

2000’an telah terbangun lebih dari 1000 KKL di seluruh dunia, dan pada tahun 2020 

diharapkan telah terbangun KKL seluas area 10% dari seluruh wilayah laut di dunia. 

Selanjutnya, sejak tahun 1990 mulai diperkenalkan kebijakan pengelolaan yang 

berbasiskan masyarakat seperti local community approach,  co-management, community 

based approach,  dan lain-lain. Kebijakan paling terbaru yang muncul  pada tahun 

2000an merupakan model pengelolaan yang mengintegrasikan berbagai aspek dalam 

bentuk Integrated Management. Dari berbagai jenis instrumen kebijakan di atas, KKL 

adalah instrumen yang paling banyak menimbulkan kontroversi terutama di negara 

berkembang.  
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 Sejak menjadi buzzword pengelolaan perikanan berbasis command and control 

dengan pendekatan ekosistem, instrumen Kawasan Konservasi Laut (KKL), mendapatkan 

reaksi persepsi yang berbeda-beda dari berbagai kalangan yang memanfaatkan sumber 

daya perikanan tangkap dan juga dari kalangan yang menginginkan untuk lebih 

mengkonservasi komunitas laut. Beberapa studi berkaitan dengan penerapan KKL ini 

mengindikasikan bahwa proteksi kawasan laut dari akivitas penangkapan ikan akan 

menyebabkan perubahan cepat dan dramatis terhadap populasi dan habitat ikan (Gell and 

Roberts, 2002).  Pada penerapan instrumen ini pendalaman ilmu bioekonomi harusnya 

dapat  menjadi penghubung dari gap antara berbagai tujuan yang tidak kompatibel antara 

pemerhati lingkungan (conservationists), nelayan dan pasar (Steele, 2005). Rasanya 

sampai saat ini dikotomi yang berkaitan dengan permasalahan ini masih belum banyak 

mendapat perhatian para peneliti.  

Di Indonesia sendiri,  Instrumen pengelolaan KKL, yang merupakan instrumen 

komplemen dari berbagai instrumen yang ada, seperti instrumen MSY, serta didisain 

langsung pada aspek pengendalian sumber daya alam, telah mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan. Sampai saat ini telah terbangun kawasan KKL lebih kurang seluas 

5.597.282 Ha (1% saja dari luas laut) di seluruh Indonesia. Diharapkan sampai dengan 

tahun 2010 dapat terbangun 10 juta Ha dan tahun 2020 sekitar 20 juta Ha di seluruh 

Indonesia. Sifat pengelolaannya yang lebih kepada perlindungan (konservasi) dirasa 

cukup tepat pada kondisi beberapa perairan pesisir di Indonesia yang mengalami 

kerusakan cukup parah akibat adanya praktek penangkapan ikan yang merusak seperti 

bombing, racun, dan lain-lain, yang akan mengancam keberlanjutan kehidupan ekosistem 

laut kedepan. Namun demikian penerapan kebijakan ini banyak menimbulkan pro kontra 

di kalangan masyarakat pesisir, karena masih diragukannya  dampak sosioekonomi bagi 

mereka, terutama nelayan. Sebagian besar nelayan beranggapan bahwa penetapan KKL 

akan berdampak bagi penurunan kesejahteraan mereka, karena ditutupnya sebagian dari 

kawasan penangkapan ikan mereka.  Belum banyaknya penelitian mengenai dampak 

sosioekonomi KKL ini juga menjadi masalah yang cukup menjadi ganjalan bagi 

pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini.  Pemerintah bersikukuh menerapkan 

kebijakan ini sementara masyarakat pesisir bersikukuh tidak menerima kebijakan ini, 
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seperti yang akhir-akhir ini terjadi di kawasan Selat Lembeh,  yang direncanakan untuk 

pembangunan KKL, juga pada KKL Pulau Seribu pada awal-awal pembentukannya.  

 Dalam kondisi seperti ini, hal yag paling penting dilakukan adalah justifikasi 

mengenai dampak dari pembangunan KKL terhadap kondisi sosioekonomi masyarakat 

sekitarnya. Justifikasi ini selain akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk 

menerapkan kebijakan ini, juga sebagai bahan sosialisasi pada masyarakat pelaku usaha 

perikanan tangkap dan masyarakat pesisir lainnya. Justifikasi yang berkaitan dengan sisi 

bio-sosio-ekonomi sangat penting untuk memberikan pemahaman pada para stakeholder 

akan arti pembangunan KKL baik bagi aspek sumber dayanya sendiri maupun 

masyarakat secara keseluruhan.  Paper ini melakukan hal tersebut, dengan menganalisis 

sisi optimalisasi  perikanan tangkap dengan diberlakukannya  KKL melalui model 

bioekonomi, dengan mengambil sampel penelitian di KKL perairan Pulau Seribu, 

Kabupaten Pulau Seribu, DKI Jakarta.  

 

Model Optimisasi KKL 

 Model optimisasi KKL untuk melihat dampak sosioekonomi terhadap perikanan 

tangkap di KKL Pulau Seribu ini dibangun dengan menggunakan model fungsi 

pertumbuhan ikan dari  Gompertz yang akan dimodifikasi untuk perikanan dalam kondisi 

diberlakukannya KKL, sebagai berikut; Jika diasumsikan fungsi pertumbuhan biomass di 

kawasan konservasi mengikuti fungsi Gompertz: 

                                                     ln( / )
dx

rx K x
dt

=                                                      (1) 

Dimana r = laju pertumbuhan intrinsik 

              x =  biomass 

              K = Kapasitas daya dukung lingkungan 

Sedangkan fungsi penangkapan diasumsikan bersifat Cobb-Douglass: 

                                                               h qxE=                                                               (2) 

 Dimana h = produksi tangkap 

              q = Kemampuan daya tangkap 

               E = Upaya 

Maka dalam kondisi diterapkan KKL, fungsi penangkapan akan berubah  menjadi 
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                                                       (1 )h qxEγ= −                                                              (3)  

Dimana γ = Prosentase Luasan kawasan KKL  

Dengan adanya persamaan (3) maka dinamika stok pada persamaan (1) akan berubah 

menjadi 

                                           ln( / )
dx

rx K x
dt

= - (1 )qxEγ−                                                  (4) 

Dengan mengasumsikan kondisi dalam keseimbangan, maka solusi dari persamaan (4) 

akan menghasilkan variabel x  sebagai fungsi dari parameter biofisik dan variabel E . 

Hasil pemecahan ini jika disubstitusikan pada persamaan (3) akan menghasilkan 

persamaan yield effort yang mengandung parameter KKL, sebagai berikut. 

                                                  
(1 )

( (1 ))
exp

qEK
h

qE
r

γ
γ

−= − −                                                        (5)  

Sementara itu, rente ekonomi yang dihasilkan dari penangkapan dalam kondisi 

sustainable di atas, adalah  

                                                  ( (1 )

(1 )

exp
q E

r

p qEK
cEγ

γπ − −

−= −                                                     (6) 

Dimana p = harga ikan 

              c = Biaya penangkapan 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat upaya yang optimal, maka rente di atas diturunkan 

terhadap upaya. Operasional penurunan persamaan ini cukup kompleks, karena harus 

menghilangkan eksponensial, untuk menyederhanakan persamaan tersebut  digunakan 

fungsi Lambert, sehingga diperoleh nilai E optimal sebagai berikut ; 

                                       *

exp
1

(1 )

(1 )

c
LambertW r

p qK
E

q

γ
γ

� �� �−� �� �−� �� �=
− −

                                       (7) 

 Model bioekonomi KKL ini dilakukan pada beberapa skenario ukuran KKL, 

relatif  terhadap luas total area. Analisis juga dilakukan pada kondisi pengelolaan dengan 

instrumen MEY dan tanpa pengelolaan (open access). Dalam kondisi open access, 

dimana diberlakukan MPA (sisa daerah terbuka MPA yang open acess), kondisi 

keseimbangan biomass adalah : 
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(1 )

m c
x

p qγ∞ =
−

                                                    (8) 

Sedangkan panen pada kondisi open access pada wilayah sisa MPA adalah : 

                                             
(1 )

ln
(1 )

M rc Kp q
h

p q c
γ

γ∞
−� �= � �− � �

                                          (9) 

Dengan demikian  dapat diketahui effort pada kondisi open access sebagai berikut : 

                                                  
(1 )

lnM Kp q
E r

c
γ

∞
−� �= � �

� �
                                                (10) 

Pada model ini parameter ekonomi dalam hal ini harga dan biaya diasumsikan konstan. 

Fungsi permintaan diasumsikan perfectly inelastic.  Analisis dampak kesejahteraan juga 

diukur dengan memproksi fungsi produksi lestari dengan fungsi yang kuadratik sehingga 

dihasilkan perubahan terhadap surplus produsen sebesar:  
0

0 02
2 2

0  0

00
0

1
ln( 4 )4 ln( 41 ln( ) 12 -  

2 2

h
h hc hc h c hc h

PS P h
α α β αβ α α α β αα

β β β β

− +� �− + + − +
� �∆ = − + +
� �
� �

       (11) 

Dimana α  dan β  adalah parameter biofisik. 

Sementara solusi numerik dilakukan dengan menggunakan software matematika 

MAPLE. Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model continues, 

dengan menggunakan beberapa asumsi dasar untuk menyederhanakan berbagai interaksi 

yang ada, diantaranya adalah :  tidak ada interaksi antara migrasi dan pertumbuhan ikan, 

tidak ada lotka voltera effect, biaya dan harga dianggap konstan, kapal alat tangkap 

homogen dan teknologi dianggap konstan.  

 

Model Simulasi Dinamik KKL 

 Model simulasi dengan vensim digunakan untuk menggambarkan dinamika 

dampak KKL terhadap input (upaya), output (produksi) juga dampak sosial yang diukur 

dari forgone benefit untuk nelayan, dengan model ikonik sebagai berikut : 
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fish
DX

r K

EffortDE

q

P

C

Catch

<q>

Net ben
PVP

i

Social cost

alpha

gamma

<gamma>
<gamma>

 
Gambar 1. Model simulasi Vensim 

 

Skenario penetapan KKL dalam ukuran relatif terhadap total area (gamma), dan 

parameter adjustment (alpha) mempengaruhi perubahan pada pertumbuhan stok ikan. 

Perubahan area tangkapan gamma akan mempengaruhi upaya dan  produksi ikan. 

Sementara itu upaya penangkapan akan mempengaruhi fungsi pertumbuhan ikan. 

Perubahan produksi dan upaya akan mempengaruhi biaya sosial dan rente yang 

ditanggung oleh nelayan. Model analisis dinamik KKL dilakukan dengan menggunakan 

software Berkeley Madonna, dengan problem dinamik digambarkan secara ikonik 

sebagai berikut :  

 
Gambar 2. Model Ikonik Analisis Dinamik Madonna  
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Model dinamik dikembangkan dengan memodifikasi model Willens dengan memasukan 

parameter MPA,  sehingga  dinamika upaya diformulasikan sebagai berikut : 

                                                ( (1 ) )E pq x C Eε γ= − −�                                                     (9) 

Sedangkan dinamika stok adalah :  

                                               ln( ) (1 )Kx rx qxEx γ= − −�                                                (10) 

Solusi analisis dinamik pada software Madonna dilakukan dengan menggunakan 

algoritma Runge Kutta. Skenario penetapan KKL dalam ukuran relatif terhadap total area 

(gamma), dan parameter adjustment (ε ) mempengaruhi perubahan pada effort.  

Perubahan area tangkapan gamma akan mempengaruhi upaya dan  produksi ikan. 

Sementara itu upaya penangkapan akan mempengaruhi fungsi pertumbuhan ikan. 

Perubahan produksi dan upaya akan mempengaruhi biaya sosial dan rente yang 

ditanggung oleh nelayan.  

 

Hasil dan Pembahasan  

 Lokasi penelitian Kawasan Konservasi Laut atau Taman Nasional Laut 

Kepulauan Seribu ditetapkan menjadi Taman Nasional Laut dengan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 162/Kpts-II/1995 dan No. 6310/Kpts-II/2002 yang dikelola oleh Balai 

Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Departemen Kehutanan. Luas wilayah 107.489 

hektar dengan sekitar 44 buah pulau termasuk ke dalam taman nasional. 

Analisis KKL di lokasi Pulau Seribu dilakukan dengan menggunakan parameter 

hasil penelitian penulis sebelumnya yang estimasinya dilakukan dengan pendekatan 

Clark,Yoshimoto dan Polley (CYP), kecuali untuk simulasi gamma (luasan relatif 

kawasan tertutup KKL untuk penangkapan ikan  terhadap luas area KKL keseluruhan, 

atau kawasan zona inti dan  zona lindung), sebagai berikut: 

                                            Tabel 1. Nilai Parameter  

  

 

 

 

                         Sumber : Anna, S (2003) kecuali untuk simulasi gamma 

0.15-0.75�

0.27C (juta/trip)

27.7P (juta/ton)

1325.83K (ton)

0.016687q

0.3672r

NilaiParameter

0.15-0.75�

0.27C (juta/trip)

27.7P (juta/ton)

1325.83K (ton)

0.016687q

0.3672r

NilaiParameter
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Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kondisi tanpa KKL (gamma=0) dan dengan 

KKL dalam keadaan  tidak ada instrumen pengendalian lainnya sama sekali atau open 

access, perikanan mengalami excessive fishing effort (peningkatan input yang eksesif) 

sampai  sebesar antara 86 ribu trip sampai dengan 220 ribu trip  per tahun, jauh lebih 

tinggi jika dibandingkan rezim pengelolaan MEY yang berkisar antara  21 ribu trip 

sampai 72 ribu trip per tahun (Gambar 3). Namun demikian kedua rezim menunjukkan 

hal yang sama yaitu level effort meningkat sejalan dengan semakin besarnya luasan KKL, 

hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Arnason (2001) dan Li (2000).  Hal ini 

dapat difahami karena dengan lebih luasnya tutupan kawasan KKL artinya  kawasan 

fishing groundpun akan semakin berkurang, sehingga dubutuhkan effort yang lebih tinggi 

bagi nelayan untuk menangkap ikan baik cakupan wilayah yang lebih jauh, maupun 

tangkapan yang lebih sulit diperoleh, mengimplikasikan peningkatan trip.  

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Gamma

E MEY

OA Effort1

Effort2

 
Gambar 3. Level Effort pada berbagai skenario KKL (Rezim MEY dan Open Access) 

 

Pada kondisi skenario KKL pada rezim MEY, catch (panen) dan stok ikan 

menunjukkan nilai yang berlawanan. Semakin tinggi nilai gamma, semakin tinggi level 

stok, namun semakin rendah level catch, walaupun level effort terus meningkat, karena 

harus mencari ikan pada wilayah yang lebih jauh akibat sebagian wilayah ditutup 

(Gambar 4), hal ini sejalan dengan penelitian Anderson (2002), yang menyatakan bahwa 

sustanable stok MEY akan terus meningkat seiring dengan peningkatan luas KKL. 

Sedangkan pada rezim open access, semakin tinggi nilai gamma, semakin tinggi level 

stok, juga semakin tinggi level catch (Gambar 5).  Kebalikan dengan effort, rente yang 

diperoleh nelayan ternyata mengalami penurunan. Penurunan dari rente terjadi karena 
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effort yang meningkat terus, padahal pembatasan area penangkapan ikan  menyebabkan 

adanya penurunan potential harvest. Menurut Anderson (2002), dengan meningkatnya 

effort, maka akan berkurang tingkat efisiensi effort, yang pada akhirnya akan 

menurunkan net sustainable profit.  Menurut Sanchirio (2002), penerapan kebijakan KKL 

akan memberikan manfaat pada peningkatan nilai dan hasil tangkap, memperbaiki catch 

mix (frekwensi tangkapan ikan dewasa yang lebih tinggi), namun mengurangi keragaman 

hasil tangkap. Sedangkan kerugian (cost) yang dialami nelayan adalah penurunan hasil 

tangkap, terjadinya congestion pada fishing ground, adanya user conflict, biaya yang 

meningkat sejalan dengan pemilihan lokasi penangkapan ikan, juga peningkatan resiko 

keselamatan karena lokasi fishing yang semakin jauh.    
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stock0

100

200

300

400

500

600

Stock

Gamma

Catch

catch

stock

 
       Gambar 4. Level Catch dan Stock pada berbagai skenario KKL Rezim MEY  
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    Gambar 5. Level Catch dan Stock pada berbagai skenario KKL Rezim Open Access 
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                 Gambar 6. Rente pada berbagai skenario KKL Rezim MEY 

 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dampak sosial (forgone benefit) dari 

penerapan instrumen KKL ini akan menurun sejalan dengan adanya stock adjusted. Cost 

yang hilang per fleet/tahun berkisar antara Rp.2 sampai 10 juta dari mulai awal penerapan 

KKL, dan menurun secara gradual sampai kurang dari Rp.1 juta,- (Gambar 7) . Hasil 

penelitian keseluruhan dapat dilihat pada tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 7. Biaya sosial KKL sepanjang waktu 
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Tabel 2. Hasil Analisis Bioekonomi 

      Rezim Pengelolaan Maximum Economic Yield (MEY) Rezim tidak ada pengendalian (Open Access)
Catch Effort Stok Rente Prod Surplus Catch Effort Stok Rente 

0 178.758 20.860 513.475 3849.200 4388.634 37.942 86.128 26.396 0
0.15 178.668 24.320 517.888 3812.554 4276.496 42.785 97.123 31.055 0
0.25 178.577 27.343 521.78 3780.257 4203.84 46.873 106.402 35.196 0
0.5 178.082 39.666 538.032 3645.811 4030.086 62.454 141.771 52.793 0
0.75 175.703 72.069 598.658 3267.777 3868.426 98.049 222.570 105.586 0

Gamma

 
 

 Analisis dinamik interaksi antara stok biomas dan effort menunjukkan bentuk 

keseimbangan dicapai secara stable focus (Gambar 8), Hal ini mengisyaratkan bahwa jika 

kondisi effort berada pada kuadran 2 sebelah kanan, maka untuk kembali menaikkan 

level biomas, effort harus ditarik ke sebelah kiri (dikurangi). Sementara itu itu analisis 

sensitivitas pada stok akibat perubahan harga menunjukkan, semakin tinggi harga 

semakin tinggi level effort, sebaliknya semakin tinggi cost semakin rendah level effort. 

Sementara perubahan gamma semakin besar menyebabkan effort meningkat pula. Pada 

nilai gama 0,13 effort mulai meningkat di atas nilai awal.  Analisis sensitivitas pada stok 

menunjukkan sebaliknya dari effort, yaitu semakin tinggi harga semakin berkurang stok, 

semakin tinggi biaya semakin tinggi stok. Semakin tinggi gamma semakin besar x, pada 

awal periode. Pada periode ke 13 terjadi inflexion point, dx/dt tertinggi. Setelah itu 

perturbasi menjadi kecil dan mencapai steady state.      

21.421.321.221.12120.920.8
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0.585

0.584

0.583
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X

 
                                      Gambar  8. Dinamika interaksi x dan E              
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Gambar 9. Sensitivitas Effort terhadap perubahan harga, biaya dan gamma 

 

 
Gambar10. Sensitivitas stok terhadap perubahan harga, biaya dan gamma 

 

Kesimpulan 

 

 Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pembangunan KKL sebagai komplemen kebijakan lainnya di pulau Seribu akan 

berdampak pada pengelolaan stok ikan yang lebih baik serta menyebabkan 

kondisi usaha penangkapan ikan yang lebih baik di masa yang akan datang baik 

dalam rezim MEY maupun perikanan tidak diatur (open access). 
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2. Kebijakan MEY yang dikombinasikan dengan kebijakan KKL memberikan 

indikator variabel yang lebih konservatif namun memberikan rente yang positif 

dibandingkan kombinasi kebijakan KKL dan open access.  

3. Peningkatan luasan KKL berbanding lurus dengan peningkatan stok dan effort, 

namun berbanding terbalik dengan nilai rente dan surplus produsen pada rezim 

MEY dan Open access. 

4. Bagaimanapun ada biaya sosial yang substansial dari pembangunan KKL di area 

ini karena adanya kesempatan kerja yang terbatas dari nelayan. 

5. Dalam kondisi lingkungan perairan yang secara ekologis sudah banyak 

mengalami gangguan, karena kurangnya penegakan hukum dari KKL di Pulau 

Seribu, maka dibutuhkan pembentukan kelembagaan yang baik untuk 

mengakomodasikan masyarakat lokal agar mereka menyadari pentingnya KKL. 

6. Pemerintah  lokal sebaiknya mendorong dan memberi bantuan pada masyarakat 

nelayan untuk mengembangkan institusi ekonomi lokal yang berkelanjutan dari 

kegiatan ekonomi alternatif. 

7. Efektivitas pembangunan KKL akan tergantung dari koordinasi yang baik 

diantara stakeholders seperti Departemen Kehutanan, Departemen Perikanan dan 

Kelautan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.  
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