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PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 DI DUNIA

Jumlah kasus telah melebihi 3 juta kasus dengan episentrum saat ini berada di Eropa dan AS. Episentrum ketiga akan terjadi pada 
tahap berikutnya dan diperkirakan pada negara berkembang dengan populasi besar: Brazil, India, dan Indonesia.

• Per tanggal: 4 Agustus 2020
Sumber: worldometer
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PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA
Jumlah Kasus di Indonesia Jumlah Kematian

Kasus baru per hari
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Dampak Krisis COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Source: IMF (April 2020)
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Global Financial Crisis

COVID-19

Ekonomi global diperkirakan akan kontraksi di tahun 2020, akibat pandemi COVID-19. Dampaknya
lebih dalam dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008-2009
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- Pendapatan hilang akibat PHK atau
karena pembatasan pergerakan
masyarakat

- Mengurangi konsumsi dan
kebutuhan yang tidak perlu
termasuk barang durable.

- Meningkatkan tabungan.

- Sebagian tidak bisa bekerja terkena
wabah covid-19

- Menghadapi kenaikan harga karena
kelancaran distribusi terganggu

- Permintaan barang/jasa
untuk ekspor dan domestik
mengalami penurunan

- Neraca keuangan
perusahaan terganggu

- Pemutusan hubungan kerja
dan ancaman kebangkrutan

- Gangguan supply chain bagi
perusahaan/UMKM yang
melakukan ekspor dan impor

- Pendapatan negara
mengalami penurunan
sebagai dampak turunnya
aktivitas ekonomi dan
harga komoditas global

- Belanja meningkat untuk
memberikan bantuan
stimulus pada masyarakat
rentan dan dunia usaha

- Volatilitas di pasar
keuangan

- Nilai tukar Rupiah
terdepresiasi

- Perbankan dan lembaga
keuangan berpotensi
mengalami permasalahan
likuiditas dan insolvency,
terutama bank-bank kecil

- Aktivitas pariwisata dan
pergerakan manusia di
dalam dan antar wilayah
turun

- Aktivitas perdagangan dan
investasi dunia turun

- Gangguan supply chain

- Harga komoditas
internasional turun

Rest of the World

DAMPAK COVID-19 DIRASAKAN SEMUA PELAKU EKONOMI
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SKENARIO DAMPAK COVID-19 TERHADAP TARGET PEMBANGUNAN

Indikator
TARGET APBN 

2020
OUTLOOK

2020
PROYEKSI

2021
OUTLOOK

2021

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 2,3 4,5 – 5,5 5,3

TPT (%) Skenario PHK = 2 juta
4,8 – 5,0 7,8 7,4 – 7,7 7,5

Tingkat Kemiskinan (%) 8,5-9,0 9,24 8,7-9,2 8,9

Rasio Gini 0,375-0,385 0,379 0,375-0,382 0,376

Catatan: 
 Jumlah penganggur = jumlah PHK + jumlah AK baru yang tidak mendapat pekerjaan. Tambahan penganggur pada 2020 sebesar 3,52 juta

dibandingkan dengan 2019.

 Perkiraan/asumsi jumlah PHK didasarkan pada perkembangan data Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan April 2020.

 Asumsi elastisitas 2020 adalah 350.000 per 1% pertumbuhan ekonomi atau 0,28, sedangkan 2021 elastisitas kembali menjadi 500.000 per 1% 
pertumbuhan ekonomi atau 0,39.

 Data PHK bisa jadi tidak mencerminkan kehilangan pekerjaan dalam jangka menengah dan panjang, tetapi bisa berarti berpindah pekerjaan, 
misalnya dari pekerjaan formal ke informal (akibat PHK).

 Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan intervensi kebijakan penyaluran perluasan PHK, BPNT, dan BLT.

 Kebijakan rasio gini agar tetap sesuai dengan target, diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah – bawah dan masyarakat

pendapatan tinggi.



PANDEMI COVID-19 BERDAMPAK PENCAPAIAN AGENDA 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030

Pandemi
COVID-19
terus
tereskalasi
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Eskalasi COVID-19 di

Indonesia eksponensial

Risiko terhadap
pencapaian agenda 

Pembangunan 
Berkelanjutan

2030.

Pasar keuangan global 
mengalami kepanikan 
sehingga terjadi 
pembalikan modal 
(capital outflow) 
membuat tekanan pada 
mata uang, pasar modal 
dan surat berharga di 
Global termasuk 
Indonesia

Indonesia telah membuat 
langkah pengamanan, namun 
belum mencukupi:

Langkah cepat pencegahan
penyebaran Covid 19  physical
distancing, work and study
from home, pembatasan/
pelarangan kegiatan publik,
testing, tracing, dll.

Lemahnya system pendukung
kehidupan masyarakat
(Kesehatan, pangan, jaminan
sosial).

Namun, muncul kesadaran
Bersama (pemerintah & 
Swata) dan potensi bangsa
(produksi APD, Ventilator, 
Masker. Dll)

Perekonomian 
global 2020 
diproyeksikan 
tumbuh negatif atau 
mengalami resesi

Pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada akhir 2020 
diperkirakan turun 2,3%, 
tingkat kemiskinan 9,4%, 
TPT 6,3%, Rasio Gini 0,379.
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C. DAMPAK COVID-19
TERHADAP PELAKSANAAN SDGs 

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
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Citra dari NASA 
Earth Observatory 
menunjukkan
penurunan tajam
polusi di Wuhan, 
Cina: perbandingan
level NO2 awal 2019 
(atas) dan awal
2020 (bawah). 

Citra satelit Copernicus Sentinel-5P milik ESA dari
langit di Italia Utara, menunjukkan penurunan polusi
udara secara drastis setelah Italia menyatakan
lockdown karena wabah pandemi Covid-19. 12

Dampak Covid-19 pada Lingkungan Global

Kualitas udara yang lebih baik
Terhentinya sebagian besar kegiatan industri mengurangi tingkat polusi udara. Bahkan, citra satelit mengungkapkan
adanya penurunan yang signifikan terhadap tingkat global nitrogen dioksida (NO2), yakni gas yang dihasilkan dari
mesin mobil dan pabrik manufaktur komersil yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di banyak kota besar.
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Penurunan Emisi CO2 & Krisis Iklim Terabaikan Sementara

Emisi CO2 berkurang
Seperti NO2, emisi CO2 mengalami penurunan. Terakhir
kali hal ini terjadi pada saat krisis keuangan tahun 2008 –

2009. Di Cina, emisi karbon dioksida turun sekitar 25%
ketika lockdown diterapkan, menurut Carbon Brief. Namun
perubahan ini hanya bersifat sementara.

Krisis iklim terabaikan sementara
Pandemi COVID-19 membuat isu krisis iklim terpinggirkan.
Namun, keputusan penting mengenai iklim tidak boleh
diabaikan, walaupun konferensi iklim PBB ditunda hingga
2021. Meski emisi mengalami penurunan sejak pandemi
terjadi, belum terjadi perubahan yang luas dan berjangka
panjang secara terukur.

Emisi karbon dunia mengalami penurunan
terbesar sejak Perang Dunia II

China: penggunaan batu bara turun 40% pada enam

pembangkit listrik terbesar sejak kuartal terakhir di 2019



14

Peningkatan Kualitas Air

Saluran air mengalir jernih
Tak lama setelah Italia memberlakukan lockdown, sebuah foto kanal yang jernih di Venesia tersebar ke seluruh dunia.
Dengan bersandarnya kapal pesiar untuk sementara waktu, lautan juga mengalami penurunan polusi suara sehingga
menurunkan tingkat stress makhluk laut seperti ikan paus, dan membuat migrasi yang lebih tenang.

• Berkurangnya sampah dan meningkatnya kebersihan di objek wisata;
• Sungai di Venezia Italia yang selama ini tercemar karena lalu lintas kapal wisata yang sangat padat.

Setelah penerapan kebijakan lockdown, air sungai berubah menjadi bening;
• Ikan-ikan yang berenang di air terlihat jelas dan burung angsa bermunculan.
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Peluang Meningkatnya Keanekaragaman Hayati

Dunia baru untuk satwa liar
Beberapa binatang cenderung bermunculan akibat ketidakhadiran manusia. Berkurangnya
kendaraan yang melintas di jalanan membuat makhluk kecil seperti landak muncul dari
hibernasinya. Binatang ini lebih aman dari kemungkinan terlindas mobil.

Penyu belimbing
(Dermochelys coriacea)

Satwa dilindungi leluasa berkembang biak
• Selama ini, satwa langka banyak diburu oleh manusia sehingga terancam

punah;
• India yang menerapkan lockdown selama 21 hari telah membuat area pantai

sepi dari manusia. Situasi ini memberikan keuntungan bagi penyu jenis Olive
Ridley untuk bertelur secara bebas di Pantai Gahirmatha Odisha, India.
Ratusan ribu penyu Olive Ridley di area pantai tersebut dan diperkirakan

akan ada 10 juta telur penyu yang menetas tahun ini;
• Pembatasan Coronavirus memiliki efek menguntungkan pada jumlah penyu

belimbing yang terancam punah di negara bagian Florida.
• Staf Loggerhead MarineLife Center di Pantai Juno Florida, AS, telah

menemukan dan menandai 76 sarang spesies penyu terbesar di dunia.
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Meningkatkan Sampah Plastik Medis
dan Non-Medis

Mirisnya, sampah plastik terus meningkat
Sayangnya, salah satu efek terburuk terhadap lingkungan di masa pandemi adalah meningkatnya penggunaan
plastik sekali pakai dari peralatan medis, seperti APD termasuk sarung tangan dan masker, hingga kemasan
plastik lainnya. Semakin banyak orang memilih makanan yang dikemas, bahkan kafe yang tetap buka tidak lagi
menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali sebagai upaya menghentikan penyebaran virus.



D. DAMPAK COVID-19 TERHADAP 
PELAKSANAAN SDG 14
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DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEGIATAN PERIKANAN

1. Harga udang turun hingga 20-22%
2. Harga ikan turun 20-30% 
3. Penurunan ekspor perikanan

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan
(NTNP) bulan Maret 2020 (100,30) yang 
turun dari bulan sebelumnya (100,65).

Mengingat aktivitas usaha perikanan yang 
cenderung selalu berkelompok, kurangnya
higenitas, dan kebiasaan merokok.

Tidak terserapnya hasil produksi, 
berimplikasi pada penurunan harga
komoditas perikanan

Penurunan daya beli pelaku usaha
perikanan (nelayan dan pembudidaya
ikan) karena penurunan harga komoditas
perikanan serta kenaikan harga kebutuhan
rumah tangga dan biaya produksi

Peningkatan resiko terpapar COVID-19

Penurunan industri perikanan karena
penurunan permintaan dan gangguan
pasokan

1. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor perikanan TW 
I 2020 (-0,40%) turun dari TW IV 2019 (-0,16%)

2. Kapasitan produksi terpakai TW I 2020 (71,28%) 
turun dr TW IV 2019 (71,67%)



Kab. Tulang Bawang
(Pertambakan eks Dipasena)
• Kelangkaan sarana produksi

tambak, khususnya yang 
berasal dari import lainnya

• Potensi naiknya harga pakan
karena nilai tukar melemah

• Permintaan pasar lokal
menurun drastis

• Harga udang cenderung turun

Lampung

Kab. Serang
• Kehidupan ekonomi

nelayan memburuk
• Tidak bisa melaut

dikarenakan bahan bakar
tidak ada

• Harga rajungan anjlok
• Hasil tangkapan nelayan

tidak terjual, alasan ekspor
tutup

Banten

Surabaya, Gresik, Lamongan, & 
Sumenep
• Harga ikan turun, bahkan

hingga 50%
• Tempat penjualan ikan tutup
• Ekspor ikan terhenti
• Pabrik pengolah ikan libur
• Pengepul ikan juga tutup
• Hasil tangkapan banyak yang 

tidak terjual

Jawa Timur

Indramanyu
• Pengepul menutup

pembelian ikan
• Kesulitan mencari

BBM/Tingginya harga
BBM

• Tingginya harga
sembako/ keluarga tidak
bisa memenuhi
kebutuhan

Pangandaran
• Kegiatan produksi ikan

asin berhenti
• Tidak bisa melaut
• Kesulitan modal untuk

melaut
• Kesulitan benih udan, 

ikan, kepiting untuk
tambak

Jawa Barat

Bintan
• Kondisi ekonomi nelayan

menurun
• Harga BBM naik dan 

langka
• Beberapa jenis ikan

hatganya turun

Kepulauan Riau

Dampak COVID-19 Bagi Nelayan dan 
Pembudidaya di Indonesia

Kepulauan Seribu
• Harga jual hasil laut nelayan

dan pembudidaya menurun
drastis

• Pembudidaya ikan tidak
memanen saat musim panen, 
sebab pelanggan/restoran
tutup

• Pembudidaya rumput laut tidak
memanen sebab harga rendah

DKI Jakarta

Kab. Lombok Timur
• Harga jual ikan

komoditas ekspor yang 
dihasiljan nelayan dan 
pembudidaya turun
drastis hingga 50%

• Harga jual ikan lokal juga 
mengalami penurunan
sebesar 10%

• Harga kebutuhan pokok
meningkat

NTB

Kab. Maumere
• Harga ikan turun 50-60%
• Harga kebutuhan pokok

naik, dikhawatirkan
berpotensi rawan pangan

• BBM dan minyak tanah
langka

Manggarai Barat
• Harga jual ikan turun

drastic
• Daya beli nelayan

menurun
• Pembiayaan kapal motor 

dan pemeliharaan alat
tangkap semakin sulit

• Biaya melaut tidak
sepadan dengan
pemasukan

NTT

• Harga jual ikan menurun
• Harga ekspor ikan

mengalami penurunan
drastis

• Perekonomian nelayan
semakin sulit, bahan pokok
naik sementara
pemasukan berkurang

Aceh
Kab. Bulungan dan Kota Tarakan
• Pengepul menutup pembelian

ikan sehingga nelayan menjual
hasil tangkapannya sendiri

• Harga ikan jatuh, terutama jenis
untuk ekspor

• Penutupan jalur ekspor ikan
dari Kaltara

• Harga kebutuhan pokok naik
• Harga BBM mahal

Kaltara

Belawan, Medan
• Harga jual ikan turun

drastic sementara ongkos
melaut cenderung naik

• Susah mencari pembeli/ 
pengepul untuk menjual
ikan

• Menjual ikan langsung di 
pasar tapi harganya turun

Sumatera Utara

Sumber: Pusat Data 
DPP, KNTI 2020

Semarang
• Harga ikan turun
• Pasar sepi
• Kesulitan mengakses

permodalan
• Kesulitan mendapat BBM
• Penjualan hasul budidaya

menurun (di wilayah 
tambak mulya, semarang
utara)

Semarang Utara
• Penjualan hasil budi daya

kerang ijo menurun
• Nelayan traditional 

penghasilan/pendapatanya
merosot

• Pedagang ikan di pasar 
harga jual turun

• Sulit mendapat BBM untuk
melaut

Demak
• Nelayan tidak melaut

karena harga jual ikan tidak
sebanding dengan
operasional bahkan
mengalami kerugian

• Kesulitan menjari BBM
• Bakul ikan tidak membeli

hasil penangkapan karena
kondisi pasar ikan sepi
pembeli

• Pembudidaya kesulitan
mencari benih ikan/udang, 
hatchery banyak yang tutup

Jawa Tengah
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Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Pencapaian SDG 14

• Target Utama Goal 14 secara umum mencakup (i) pemanfaatan SDI dibawah 80%
MSY, (ii) jumlah luas kawasan konservasi, (iii) instrument penataan ruang laut, (iv)
pengelolaan WPP, (v) Perlindungan nelayan, (vi) akses pendaaan nelayan, dan (vii)
tingkat kepatuhan usaha.

• Target-target tersebut telah diintegrasikan dengan indikator pembangunan sektor KP
dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020 2024.

• Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perikanan : Telah berdampak pada kinerja
produksi perikanan, karena kegiatan penangkapan ikan dan budidaya di banyak lokasi
mengalami penurunan. Disisi lain, tingkat daya beli masyarakat pun mengalami
pelemahan selama masa pandemi, yang mengakibatkan penyerapan produksi
perikanan pun berkurang, harga ikan menjadi turun. Disisi lain, produksi hasil
tangkapan, budidaya yang tidak terkonsumsipun tidak otomatis bisa disimpan, karena
keterbatasan coldstorage dan rantai dingin.
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Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Pencapaian SDG 14

• Pengaruh Pandemi terhadap kegiatan Konservasi Laut : Pencapaian target luasan
konservasi dan penyusunan Perda Tata Ruang pesisir dan laut termasuk RZWP3K
telah berjalan secara optimal, walau terkait target penyelesaian RZWP3K belum
sepenuhnya tercapai di 34 provinsi. Selama masa pandemi ini, tekanan terhadap
kawasan konservasi dan lingkungan laut mengalami penurunan, beberapa indikator
lingkungan telah ada perbaikan, karena penurunan aktifitas masyarakat. Namun
demikian, disisi lain buangan limbah medis yang terjadi di wilayah pesisir berpotensi
mengganggu lingkungan laut.
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UPAYA PENANGANAN DAMPAK COVID-19 
DISEKTOR PERIKANAN 

1. Pendataan: produksi perikanan (tangkap dan budidaya), jaringan dan kapasitas sarana
prasarana infrastruktur rantai dingin (cold storage) kapasitas cold storage yang belum
terpakai di 19 kab/kota sampel : 41 %

2. Penguatan akses pemasaran hasil produksi perikanan, melalui:

• Fasilitasi antara produsen dan pasar (supply dan demand)
• Optimalisasi pemanfaatan rantai dingin
• Penyiapan sarana media penjualan ikan secara on line

3. Kemudahan restrukturisasi pinjaman terkait pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga
pinjaman/margin dari Badan Layanan Usaha-Lembaga Penguatan Modal Usaha Kelautan dan 
Perikanan (BLU-LPMUKP). 

4. Pelayanan perizinan berusaha tetap diberikan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan 
perikanan. Diantaranya dengan pemberian diskresi penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) 
sebatas pemeriksaan dokumen (tidak memeriksa fisik kapal); penambahan masa berlaku SPB 
untuk kapal <30 GT; penerapan SPB on call untuk kapal >30GT.



E. PERSIAPAN PENYUSUNAN 
RAN SDG 2020-2024

23



24

Peningkatan Capaian Target SDG 14

MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN 

SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

• Mencegah dan mengurangi 
pencemaran laut

• Mengelola dan melindungi
ekosistem laut dan pesisir
secara berkelanjutan

• Meminimalisasi dan mengatasi
dampak pengasaman laut

• Mengatur pemanfaatan
sumberdaya perikanan dan 
memerangi IUU-fishing

• Melestarikan wilayah pesisir dan 
laut

• Melarang bentuk subsidi
perikanan yang mengganggu
perikanan berkelanjutan

• Meningkatkan manfaat ekonomi
sumber daya laut berkelanjutan

• Meningkatkan pengetahuan
ilmiah dan kapasitas penelitian, 
serta alih teknologi kelautan

• Menyediakan akses untuk
nelayan skala kecil terhadap
sumber daya laut dan pasar

• Meningkatkan pelestarian dan 
pemanfaatan berkelanjutan SD 
lautan dengan menerapkan
hukum internasional



• Menerapkan instrumen berkelanjutan dalam lini bisnis perikanan;
• Memperkuat integrasi hulu-hilir untuk mengoptimalkan pengembangan

sektor perikanan dalam mempercepat produksi perikanan lestari, dan 
meningkatkan nilai tambah;

• Mendorong peningkatan dan modernisasi armada penangkapan ikan;
• Memperkuat perikanan yang legal, terlaporkan, dan teregulasi pada tingkat

Nasional dan Lokal.

• Menerapkan prinsip-prinsip perikanan ramah lingkungan sebagai standar
pengelolaan perikanan;

• Mendorong penggunaan alat tangkap dan perlengkapan penangkapan ikan
yang ramah lingkungan;

• Meningkatkan ekosistem pesisir untuk mendukung produksi perikanan
lestari;

• Meningkatkan kapasistas dan akses sumber daya perikanan skala kecil;
• Menghentikan tindak IUU dan aktivitas perikanan yang merusak.

• Membentuk Manajemen Pengelola Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) pada 3 Lokasi Rintisan;

• Melaksanakan pendataan stok secara komprehensif di 11 WPP 
untuk menghasilkan data perikanan yang reliabel

• Mengembangkan platform perikanan berkelanjutan untuk
semua pemangku kepentingan

• Meningkatkan izin penangkapan ikan yang transparan dan 
optimal melalui penerapan strategi penangkapan dan aturan
pengendalian penangkapan, termasuk “tangkapan berbasis
kuota”

1 Peningkatan Tata Kelola Perikanan

2
0

2
0

-2
0

2
4

1 Penguatan Tata Kelola Perikanan Implementasi Perikanan Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

2
0

2
5

-2
0

3
0

Revitalisasi Praktek Perikanan Berkelanjutan

• Memperkuat dan mereplikasi model pengelolaan perikanan di
11 WPP

• Memperkuat manajemen data stok perikanan berdasarkan
species dan WPP;

• Menerapkan kebijakan perikanan berkelanjutan dan penguatan
platform perikanan di tingkat Nasional dan Regional;

• Mengembangkan perizinan elektronik yang efisien dan efektif,
untuk mendorong kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan
produksi perikanan.

ARAH KEBIJAKAN ROAD MAP SDG 14 PERIODE 2020-2030
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• Penerapan pembiayaan bauran (blended finance) 
dan pembiayaan inovatif lainnya

• Penerapan pembayaran terhadap jasa ekosistem
(PES) pada kawasan konservasi perairan

• Penerapan good practices dalam pemanfaatan
KKP secara berkelanjutan

• Meningkatkan pengelolaan berbasis masyarakat
• Rehabilitasi ekosistem pesisir dan habitat serta

mitigasi bencana di wilayah pesisir

• Monitoring tren biofisik dan target konservasi
• Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam

pengelolaan kawasan
• Memberdayakan masyarakat lokal melalui

pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan
• Melakukan pengawasan secara rutin serta

pengendalian izin pemanfaatan
• Rehabilitasi ekosistem dan habitat

• Monitoring tren biofisik dan target konservasi
• Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam

pengelolaan kawasan
• Memberdayakan masyarakat lokal melalui

pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan
• Melakukan pengawasan secara rutin serta

pengendalian izin pemanfaatan
• Rehabilitasi ekosistem dan habitat

• Penyelarasan peraturan dan kebijakan
terkait dengan konservasi

• Mendorong pembentukan KKP pada level 
Provinsi

• Meningkatkan sumber daya manusia dan 
infrastruktur pada kawasan konservasi

• Mengembangkan Kerjasama 
multistakeholder

• Memperkuat operasional dan rencana
manajemen kawasan

1
Penguatan Tata Kelola dan Sinergi
antar Lembaga

Menjaga Kesehatan Ekosistem dan 
Mendorong Pemanfaatan Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Perairan
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1
Penguatan Tata Kelola dan Sinergi
antar Lembaga

Menyediakan Skema Pendanaan Jangka
Panjang untuk Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan
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Mengembangkan Skema Pendanaan
Jangka Panjang untuk Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan

Menjaga Kesehatan Ekosistem dan 
Mendorong Pemanfaatan Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Perairan

• Mendorong pembentukan KKP pada Zona 
Tambahan (24 NM).

• Mendorong jejaring regional Kawasan 
Konservasi Perairan

ARAH KEBIJAKAN ROAD MAP SDG 14 PERIODE 2020-2030
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PENUTUP
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Harapan dalam Mendukung Pelaksanaan TPB-14

Menerapan efisiensi dan efektivitas pencapaian TPB-14 yang bersifat
lintas sektor dan multi-pihak, serta lintas daerah guna mendukung
keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

Melakukan kemitraan multi-pihak serta komunikasi dan keterlibatan
seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran
(awareness) dan pencapaian target TPB-14 dalam pembangunan
daerah dan nasional.

Menerapkan teknologi dan inovasi pelaksanaan TPB-14 untuk
mendukung perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan 
lautan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.
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02

01



LAMPIRAN : 
CASE STUDI ANALISA  DAMPAK COVID DAN 

ANTISIPASI DAERAH  DI SEKTOR KP
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Profil KKPD Nusa Penida

Informasi

Kawasan

KKPD Nusa 

Penida

Luas Kawasan 20.057 Ha

Status Manajemen

Efektivitas

Kawasan

57% Level Biru

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut 
serta Penyediaan akses untuk nelayan 
skala kecil



Penutupan lapangan pekerjaan sebagai
dampak dari kondisi pandemi

Peralihan profesi masyarakat dari
sektor pariwisata ke sektor budidaya
perikanan (lobster, rumput laut)

Inventarisasi Dampak Covid Terhadap
KKPD Nusa Penida

Akibatnya, lapangan pekerjaan yang 
sebelumnya didominasi oleh sektor pariwisata

terguncang.  Banyak pelaku usaha ekowisata
yang menutup bisnisnya, sehingga masyarakat

pekerja ekowisata beralih profesi menjadi
buruh, petani maupun merambah ke sektor

baru yaitu budidaya komoditi kerang/ lobster. 

Dampak Covid-19 Terhadap KKPD Nusa Penida

1

2



Rekomendasi

 Segala bentuk manfaat harus dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat

dan pemerintah setempat.

 Penguatan informasi data-data seperti daya tampung dan daya dukung lingkungan

 Strategi penguatan ekonomi dan aktivitas pariwisata di situasi New Normal.

 Pemanfaatan pendanaan lain (dana desa) untuk pelestarian dan pengawasan ekosistem.

Pengembangan platform online tourist 
management system utuk mendukung penerapan
pembatasan daya tampung dan cashless 
transaction

Promosi usaha budidaya rumput laut dengan
peningkatan nilai tambah produk melalui proses 
pengolahan dan penyusunan strategi pemasaran

Pembukaan peluang bagi usaha budidaya komoditas
lain

Penguatan aktivitas pemantauan oleh pihak 
pengelola kawasan dan masyrakat

Hal tersebut sejalan dengan beberapa intervensi yang 
dirancang di bawah COREMAP-CTI ADB antara lain yaitu: 

Pengembangan Payment for Ecosystem Services 
(PES)


