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Definisi wilayah pesisir :  

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah 

di mana daratan berbatasan dengan laut. 

Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang 

tergenang air maupun yang tidak tergenang 

air yang masih dipengaruhi oleh proses-

proses laut, seperti pasang surut, dan intrusi 

air laut; sedangkan batas di laut adalah 

daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-

proses alami di daratan, seperti sedimentasi 

dan mangalirnya air tawar ke laut, serta yang 

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan  

 
DIMENSI EKOLOGIS EKOSISTEM PESISIR 
1. Penyedia Sumberdaya Alam 
2. Penyedia jasa-jasa pendukung Kehidupan 
3. Penyedia jasa-jasa Kenyamanan 
4. Penerima Limbah 

 



Defenisi Lautan :  

Wilayah perairan terbuka di luar paparan benua yang 
merupakan satu kesatuan dari permukaan air, kolom air 
sampai ke dasar dan bawah dasar laut 

 

Defenisi Pulau :  

Dalam UU No. 27 Tahun 2007 ada istilah pulau kecil 
yaitu pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 
2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau kecil 
ini umumnya merupakan sempalan dari pulau induknya 

 



30% hutan bakau dunia ada di Indonesia 

 Sumberdaya pesisi dan laut terdiri dari sumberdaya hayati (ikan, 
karang,mangrove), non hayati (mineral) dan jasa kelautan. 

 Pusat keanekaragaman tropis dunia (> 70 genus dr karang, 18% 
terumbu karang dunia ada di Indonesia) 

 90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 
mil dari pantai. 

 Sumberdaya Pesisir dan lautan  mempunyai  keunggulan  
komparatif  karena  tersedia  dalam  jumlah yang besar, beraneka 
ragam dan laut tropis yang terkaya. 

 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir 50 
km dari garis pantai. 

 80% tergantung kepada pemanfaatan sumberdaya pesisir 

 Memberikan kontribusi ekonomi  bagi masyarakat setempat 

 42 kota dan 290 kabupaten berada di   pesisir   sebagai tempat 
pusat pertumbuhan ekonomi. 



Karakteristik Ekosistem Pesisir 

Mengandung habitat dan ekosistem yang 

menyediakan berbagai jenis barang (flora fauna, 

minyak dan gas bumi, bahan mineral) dan jasa 

lingkungan (proteksi terhadap angin kencang 

dan gelombang, rekreasi) yang menunjang 

kehidupan masyarakat pesisir. 


