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Gagasan ekonomi biru berkelanjutan meletakkan keadilan sosial, berbasis ekologi, mempertahankan kearifan lokal, dan konservasi 
lingkungan. Masyarakat pengolah tidak boleh diperlakukan sebagai masyarakat budidaya, kawasan konservasi tidak boleh di eksploitasi. 
Efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya dengan metode ramah lingkungan dan parameter ekologi harus dikedepankan. 
Regulasi dan perkembangan teknologi, baik mengenai teknologi alat alat pemanfaatan potensi kelautan maupun teknologi untuk 
mengembangkan dan melestarikan potensi kelautan itu sendiri, harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
masyarakat. Kontribusi ini dipakai sebagai kerangka maritim Cluster yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat. 
Rancangan strategi dan kebijakan pemanfaatan potensi kelautan yang mendorong perluasan pasar dan tata niaga harus ditaati di dalam 
pelaksanaannya sehingga menjadi efektif.

Kata kunci: Konsep, Regulasi, Partisipasi Masyarakat Tentang Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan 

The idea of sustainable blue economy puts social justice, ecology-based, maintains local wisdom, and environmental conservation. 
The processing community should not be treated as a cultivating community, conservation areas should not be exploited. Efficiency 
and optimization of resource use with environmentally friendly methods and ecological parameters must be put forward. Regulations 
and technological developments, both regarding the technology of tools to utilize marine and technological potential to develop and 
conserve marine potential itself, must be utilized as much as possible for the prosperity of the community. This contribution is used as 
a Cluster maritime framework created by the Regional, Provincial and Central Government. The design of strategies and policies - the 
policy of utilizing marine potential that encourages market expansion and trade system must be adhered to in its implementation so that 
it becomes effective.

Keywords: Concept, Regulation, Community Participation On Sustainable Blue Economic Development

Pada “ Rio + 20 “ Konferensi PBB tentang Pembangunan 
Berkelanjutan (UNCSD), yang diselenggarakan di Rio 
de Janeiro, 20–22 Juni 2012 , difokuskan pada dua tema 
utama pengembangan lebih lanjut dan penyempurnaan dari 
Kerangka Kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan 
dan kemajuan: “Konsep Ekonomi Hijau”.

Pemberantasan Kemiskinan adalah tantangan global 
terbesar yang dihadapi dunia saat ini, dan kebutuhan yang 
mutlak bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal 
ini kami berkomitmen untuk membebaskan manusia dari 
kemiskinan dan kelaparan sebagai hal yang mendesak.

Pendekatan melalui “ Blue Economic” memiliki relevansi 
yang luas sebagai pemanfaatan hasil kelautan untuk 
kemakmuran masyarakat. Karena sektor kelautan lautan 
memiliki peran besar untuk umat manusia di masa depan, 
dan Ekonomi Biru menawarkan pendekatan pembangunan 

berkelanjutan yang lebih baik. Lautan menyediakan sebagian 
besar kebutuhan untuk populasi global dengan bahan 
makanan dan sarana transportasi yang mencapai 80% dari 
perdagangan global, serta Kelautan dan lingkungan pesisir 
juga merupakan sumber daya utama bagi industri pariwisata 
global yang penting. 

Blue Economy merupakan inisiatif negara berkembang 
yang dipelopori oleh SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), 
dan relawan untuk semua negara pantai dan negara-negara 
yang mengandalkan perairan di luar yurisdiksi nasional. 
SIDS selalu bergantung pada laut untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat, untuk itu The Blue Economy 
conceptualizes lautan sebagai “Ruang pembangunan” di 
mana perencanaan yang mengintegrasikan konservasi, 
ekstraksi minyak, bioprospeksi, produksi energi 
berkelanjutan dan transportasi laut harus memperhatikan 
dampak yang ditimbulkan, karena dalam konsep blue 
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economy lautan dianggap sebagai sumber ekonomi maka 
harus di jaga untuk masa yang akan datang.

Konsep Ekonomi Biru Berkelanjutan
Pada inti dari konsep Ekonomi Biru adalah de-coupling 

pembangunan sosial ekonomi dari degradasi lingkungan. 
Untuk mencapai hal ini, pendekatan Ekonomi Biru didirikan 
pada penilaian dan penggabungan nilai sebenarnya dari 
alam (biru) sebagai modal ke semua aspek kegiatan ekonomi 
(konseptualisasi, perencanaan, pembangunan infrastruktur, 
perdagangan, wisata, eksploitasi sumber daya terbarukan, 
produksi energi/konsumsi. Adapun beberapa isu-isu dalam 
menjalankan blue economy konsep adalah:

1. Pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati
 Pendekatan ekosistem diperlukan agar faktor dalam 

pemulihan keanekaragaman hayati dan terbarukan 
dapat terlaksana. Karena eksploitasi besar-besaran 
sumber hayati tanpa memikirkan dampak yang di 
timbul kan akan memberikan ancaman pada kerusakan 
lingkungan. 

2. Keamanan pangan
 Dalam konteks ketahanan pangan Ekonomi Biru 

sangat erat terkait dengan kelanjutan penggunaan 
keanekaragaman hayati, terutama di mana berkaitan 
dengan eksploitasi perikanan liar. Karena masyarakat 
di negara-negara berkembang tergantung pada makanan 
laut sebagai sumber protein utama mereka. Untuk itu 
budidaya sumber daya hayati menawarkan potensi besar 
untuk penyediaan makanan dan mata pencaharian 
masyarakat bagi negara berkembang karena metode 
ini bersifat berkelanjutan.

3. Perikanan berkelanjutan
 Budidaya merupakan sektor sumber makanan cepat 

berkembang sekarang ini, dan menyediakan 47% 
dari ikan untuk manusia sebagai konsumsi global. 
Sehingga dalam Tiga dekade terakhir ini telah terlihat 
perkembangan metode penggunaan akuakultur sehingga 
mampu memberikan jaminan keamanan pangan pada 
masyarakat global.

4. Laut dan wisata pantai 
 Wisata bahari dan pantai adalah kunci penting untuk 

negara-negara berkembang meskipun terjadi krisis 
ekonomi global. Data menunjukkan bahwa kedatangan 
wisatawan internasional meningkat sebesar 4 % menjadi 
1 miliar lebih pada tahun 2012 , dan menghasilkan US 
$ 1,3triliun pendapatan global. Sehingga pariwisata 
menjadi tantangan tersendiri dalam hal peningkatan 
: emisi gas rumah kaca, air konsumsi , limbah , 
limbah dan kehilangan atau degradasi habitat pesisir 
,keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.

5. Tata kelola dan kerjasama internasional.
 Setiap negara berdaulat bertanggung jawab atas sumber 

daya sendiri dan pembangunan yang berkelanjutan. 
Untuk itu Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan sangat 

penting untuk perkembangan Ekonomi Biru, dimulai 
dengan penilaian awal dan kritis evaluasi. hal Ini akan 
memberikan dasar untuk pengambilan keputusan 
dan manajemen adaptif. Dan usaha utama ini harus 
terus disempurnakan dan ditingkatkan sejalan dengan 
perubahan keadaan, perkembangan teknologi.

Sehingga dari beberapa isu di atas penggunaan 
konsep blue economy memberikan beberapa peluang 
untuk memanfaatkan lautan sebagai sumber ekonomi di 
antaranya:

1. Pengiriman dan Fasilitas Pelabuhan
 karena 80 persen dari perdagangan global, dan lebih dari 

70 persen lebih dilakukan oleh di laut dan difasilitasi 
oleh pelabuhan di Secara global 350 juta pekerjaan 
terkait dengan perikanan laut, dengan 90% dari nelayan 
yang tinggal di negara berkembang. Nilai ikan yang 
diperdagangkan oleh negara-negara berkembang

2. Perikanan
 Terkait dengan perikanan laut, 90% nelayan yang 

tinggal di negara berkembang. Menggantungkan pada 
potensi laut mereka masing-masing, untuk itu tindakan 
manajemen kelautan yang baik akan membawa 
peningkatan tangkapan yang berkelanjutan. dengan 
demikian juga akan mengamankan mata pencaharian 
guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat 
global.

3. Wisata
 Pariwisata adalah industri global utama. Pada tahun 

2012 kedatangan wisatawan internasional meningkat 
sebesar 4% meskipun terjadi krisis ekonomi global. 
dengan melihat besarnya potensi wisata secara global 
perlu ada Pendekatan konsep Ekonomi Biru untuk 
menjaga berkelanjutannya.

4. Budidaya
  Budidaya adalah sektor pangan global yang paling 

cepat berkembang sekarang dan menyediakan 47% ikan 
untuk konsumsi manusia. Sehinga budidaya diharapkan 
mampu melampaui perikanan tangkap sebagai penyedia 
utama protein masyarakat global. Karena sistem seperti 
itu sangat ramah lingkungan dan sesuai dengan konsep 
ekonomi biru.

Selain beberapa pemanfaatan peluang yang bisa di 
gunakan pada potensi kelautan, masih ada beberapa potensi 
yang mampu di gali yaitu energi, bioteknologi dan lain-lain. 
Namun kesemuanya itu harus memperhatikan keberlanjutan 
dari pemanfaatan kelautan, karena laut dipandang sebagai 
sumber ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat 
global.

Sampah laut mengancam integritas rantai makanan 
laut. Bahan plastik dan sampah lainnya yang luas dari 
zona koleksi kelautan dan gyres, melalui ketan yang massa 
mikro-plastik yang sekarang dapat trawled dari beberapa 
perairan ke puing-puing dan pelet sering ditemukan pada 
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saluran pencernaan kehidupan laut dan burung. Mekanisme 
internasional (misalnya Regional Seas Konvensi, MARPOL) 
di pacu untuk mengatasi hal ini perlu implementasi dengan 
semangat baru menggabungkan analisis biaya yang 
sebenarnya dan manfaat dari perbaikan masalah ini dalam 
konteks ekonomi biru.

Hal ini bisa digambarkan bahwa kita di ujung sisa 
peradaban, kita harus mengubah pola pikir dan tindakan, 
mengingat secara geografis Indonesia dengan luas 
daratannya yang dibagi dengan populasi jumlah penduduk 
(Tahun 2015) mendapat 8.230 m3 per kapita per tahun. Angka 
ini jauh diatas rata-rata global dunia yang berada 7900m3 

per kapita per tahun. Kondisi iklim dan geografis Indonesia 
dengan adanya persoalan disparitas, lokasi, musim, hal ini 
membuat sebagian wilayah Indonesia dalam situasi krisis air. 
Contoh di Pulau Jawa dengan luas wilayah tidak lebih dari 
7% dari luas wilayah Indonesia dengan dihuni lebih kurang 
65% populasi Indonesia, padahal cadangan air Pulau Jawa 
hanya sekitar 4,5% dari keadaan secara nasional, beruntung 
di Pulau Jawa banyak dibangun waduk dan bendungan, 
kalau hal ini tidak terjadi, nasib Pulau Jawa tidak lebih baik 
dari Negara Ethiopia. Di saat musim hujan tiba di Pulau 
Jawa banyak dilanda banjir seperti Jakarta, Bandung, dan 
lain-lain. Namun di sisi lain wilayah Indonesia Timur 
seperti Nusa Tenggara Timur yang mempunyai curah hujan 
sangat sedikit. Hal ini menjadi benang merah persoalan 
tata kelola air di Indonesia. Padahal tetesan air itu jatuh di 
hutan pegunungan lalu meresap ke dalam tanah, kemudian 
menjadi mata air yang mengaliri sungai-sungai. 

Air sungai adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber 
pertumbuhan dan air adalah penentu kemajuan peradaban, 
kalau hutan kita tumbang, kita tidak punya peluang lagi untuk 
menyimpan air ketika musim hujan tiba, yang memalukan 
sekali sisi lain terjadi kebakaran hutan, ini bukan semata 
masalah asap, namun lebih dari itu kehancuran ekologis yang 
menyebabkan kehilangan mata air , yang nantinya kita takuti 
akan berganti dengan derai air mata dimana-mana. Jakarta 
adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
merupakan barometer bagi kota-kota lain di Indonesia. Apa 
yang dibangun di Jakarta, apa yang dilakukan di Jakarta 
dengan cepat sekali dicontoh oleh kota-kota lain di Indonesia. 
Ibu Kota Jakarta dengan jumlah populasi penduduk nomor 
4 terbesar di dunia dan saat ini menjadi referensi negara-
negara lain di dunia. Jakarta idealnya penduduknya 10 juta 
jiwa, namun yang beraktivitas di Kota Jakarta hampir 13 
juta jiwa, hal ini sangat berpengaruh terhadap daya dukung 
dan tata kelola sumber daya alam yang dipunyai Jakarta. 
Jakarta yang mempunyai 13 sungai dengan 76 anak sungai 
dan mempunyai 41 situ. Kondisi demikian tidak satupun 
air di sumber aliran sungai tersebut yang layak menjadi air 
baku air minum. Hal ini disebabkan karena terkontaminasi 
oleh limbah rumah tangga, limbah komersil dan limbah 
pabrik. Fenomena yang terjadi adalah sungai-sungai tersebut 
menjadi tempat mengalirnya sampah. 

Tanah di Jakarta turun dengan sangat cepat 
penurunannya 10 sampai 11 cm, ini menempatkan Jakarta 
sebagai kota dengan laju turun muka tanah tertinggi 
di dunia mengalahkan Meksiko City, Yokohama, dan 
Bangkok. Negara-negara ini sebelumnya menempati 
rangking tertinggi mengenai laju turun muka tanah di 
dunia, kondisi ini menempatkan kita diatas ambang risiko 
bencana yang sangat mengerikan. Opsi yang harus kita 
lakukan adalah penghematan konsumsi terhadap air dan 
yang kedua memanfaatkan air limbah untuk dimanfaatkan 
kembali untuk keperluan lain .Diusahakan tidak membuat 
pencemaran terhadap air dan tidak merusak mata air atau 
sumber air. Kalau kita berhasil mengendalikan laju turun 
muka tanah dengan mengurangi pengambilan air dalam 
tanah, maka kita punya pilihan yang lebih baik dari pada 
tidak melakukan apa-apa. 

Regulasi Konsep Ekonomi Biru
Aturan mengenai pelanggaran di wilayah laut Indonesia 

sebenarnya sudah tertulis secara tegas dalam Undang-
Undang Perikanan Indonesia namun dalam penerapannya 
masih lemah dan tidak konsisten sehingga sering 
dipermainkan oleh negara-negara tetangga. Hal ini sangat 
bertentangan dengan rencana aksi nasional yang terdapat 
dalam Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentang 
rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). 
Dalam Kepmen tersebut salah satunya menyebutkan 
bahwa Indonesia akan meningkatkan konsistensi dalam 
menerapkan sanksi bagi para pelaku IUU Fishing. Sikap 
tidak konsisten Indonesia dalam menerapkan sanksi bagi 
pelaku kasus illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia 
dapat dilihat dari tindakan yang diambil Indonesia pada 
kasus nelayan Malaysia dan Vietnam contohnya. Dua kasus 
tersebut jika dilihat secara seksama sebetulnya sama, yaitu 
baik kapal berbendera Malaysia maupun Vietnam sama-
sama memasuki wilayah ZEE Indonesia tanpa izin dari 
pemerintah Indonesia disertai menangkap ikan dengan 
menggunakan alat penangkap ikan terlarang. Namun dalam 
memproses kasusnya Indonesia menerapkan kebijakan yang 
berbeda.

Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, 
Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)

Keputusan Menteri Nomor KEP/50/MEN/2012 
merupakan bentuk penerapan dari the Code of Conduct for 
Responsible Fisheries (CCRF) yang disepakati pada tahun 
1995 oleh negara-negara Food and Agriculture Organization 
(FAO) tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan 
yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan serta 
sebagai bentuk implementasi dari aksi internasional 
untuk memerangi IUU Fishing yang dituangkan dalam 
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International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate IUU Fishing (IPOAIUU Fishing) pada tahun 
2001. IPOA-IUU Fishing tersebut harus ditindaklanjuti 
oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun 
rencana aksi pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing 
di tingkat nasional.11 Upaya penanggulangan IUU Fishing 
di Indonesia dilakukan antara lain melalui: a) Mengadopsi 
atau meratifikasi peraturan internasional, b) Review 
dan penyesuaian legislasi nasional jika diperlukan, c) 
Merekrut pengawas perikanan dan PPNS serta melakukan 
pengembangan kapasitas, d) Berpartisipasi aktif dalam 
RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya, e) 
Berperan aktif dalam RPOA-IUU, f) Mengimplementasikan 
MCS melalui VMS, observer, log book dan pemeriksaan 
pelabuhan, g) Membentuk dan mengembangkan kapasitas 
UPT Pengawasan SDKP di daerah, h) Menyediakan 
infrastruktur pengawasan, seperti kapal pengawas dan 
speedboat, i) Meningkatkan kapasitas Pokmaswas, j) 
Membentuk Peradilan Perikanan, dan k) Mengintensifkan 
operasi pengawasan dan melakukan patrol bersama atau 
terkoordinasi. Sementara itu untuk Rencana Aksi Nasional 
Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi IUU 
Fishing adalah melalui Tanggung Jawab Negara, Tanggung 
Jawab Negara Bendera, Tindakan Negara Pantai, Tindakan 
Negara Pelabuhan, Kesepakatan Ketentuan Terkait tentang 
Pasar Internasional, Penelitian, Organisasi Pengelolaan 
Perikanan Regional serta Persyaratan Khusus bagi Negara 
Berkembang.

Kerjasama Internasional Regional Fisheries Management 
Organization (RFMO)

RFMO adalah kerjasama antar negara (regional 
cooperation) untuk melakukan tindakan konservasi dan 
pengelolaan Highly Migratory Fish Stocks dan Straddling 
Fish Stocks, guna menjamin pemanfaatan sumber daya tuna 
secara berkelanjutan. RFMO dibagi dalam beberapa zona: 
a) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) yang mengelola 
Laut lepas Samudera Hindia, b) Convention on Conservation 
of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang mengelola Laut 
lepas Samudera Hindia Bagian Selatan, c) Western Central 
Pacific Fisheries Commission (WCPFC) yang mengelola 
Laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat, d) Inter-America 
Tropical Tuna Commission (IATTC) yang mengelola Laut 
lepas Samudera Pasifik Bagian Timur. e) International 
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) 
yang mengelola Laut lepas Samudera Atlantik. Kategori IUU 
Fishing berdasarkan RFMO: a) Melakukan penangkapan 
dan/atau pengangkutan ikan tuna dan spesies seperti tuna 
di Laut Lepas dan/atau wilayah pengelolaan RFMO tanpa 
memiliki Izin dan/atau, b) Melakukan penangkapan dan/
atau pengangkutan ikan tuna dan spesies seperti tuna di 
Laut Lepas dan/atau wilayah pengelolaan RFMO sebelum 
tercantum dalam RFMO-Record of Vessels Authorized to 

Fish or to Operate dan/atau; c) Melakukan penangkapan 
tuna dan spesies seperti tuna di wilayah pengelolaan RFMO, 
ketika kapal berbendera asing tidak mempunyai kuota dan/
atau terkena pembatasan ikan hasil tangkapan dan/atau 
alokasi upaya penangkapan (effort) berdasarkan tindakan 
pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh RFMO dan/
atau; d) Tidak mencatat atau tidak melaporkan ikan hasil 
tangkapan di wilayah laut lepas dan/atau wilayah pengelolaan 
RFMO sesuai dengan persyaratan pelaporan yang ditetapkan 
RFMO atau membuat laporan hasil tangkapan palsu dan/
atau, e) Melakukan penangkapan atau mendaratkan tuna 
dan spesies seperti tuna yang berukuran belum cukup, 
yang bertentangan dengan tindakan konservasi yang 
diadopsi oleh RFMO dan/atau; f) Melakukan penangkapan 
ikan selama musim penangkapan ikan ditutup atau dalam 
wilayah penangkapan ikan yang tertutup, yang bertentangan 
dengan tindakan konservasi yang diadopsi RFMO dan/atau; 
g) Menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, yang 
bertentangan dengan tindakan konservasi yang diadopsi 
RFMO dan/atau; h) Memindahkan ikan hasil tangkapan, 
atau turut serta dalam operasi penangkapan ikan gabungan/
bersama seperti memberikan pasokan logistik atau pasokan 
bahan bakar kepada kapal-kapal yang tercantum dalam 
daftar kapal yang telah melakukan kegiatan IUU Fishing 
dan/atau kapal yang tercantum dalam IUU Vessel List dan/
atau, i) Melakukan penangkapan tuna dan spesies seperti 
tuna di perairan di bawah yurisdiksi negara lain tanpa 
memiliki izin dan/atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di negara pantai dan/atau; 
j) Melakukan penangkapan tuna di wilayah konvensi RFMO 
tanpa kebangsaan kapal, k) Terlibat dalam penangkapan 
tuna, termasuk alih muatan (transhipment), pengisian bahan 
bakar dan/atau logistik dengan cara yang bertentangan 
dengan tindakan konservasi dan pengelolaan. Setiap kapal 
yang melakukan kegiatan yang termasuk dalam IUU Fishing 
baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, akan 
dicantumkan dalam IUU Vessel List dan akan mendapat 
tindakan dari Negara peserta RFMO (berdasarkan Resolusi 
RFMO) berupa: a) Melarang melakukan pemindahan ikan 
hasil tangkapan dari dan/atau kepada kapal penangkap 
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan lainnya di seluruh 
wilayah Indonesia, baik di laut maupun di pelabuhan. b) 
Melarang melakukan pendaratan dan/atau memindahkan 
ikan hasil tangkapan ke kapal lain, mengisi bahan bakar, 
mengisi logistik atau terlibat dalam transaksi perdagangan 
lainnya. c) Melarang setiap orang dan/atau badan hukum 
Indonesia menyewa setiap kapal yang tercantum dalam 
daftar provisional IUU Vessel List dan IUU Vessels List. 
d) Melarang setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia 
membeli ikan dan/atau melakukan impor ikan yang berasal 
dari kapal yang tercantum dalam provisional IUU Vessel 
List dan IUU Vessels List. e) Melarang perubahan bendera 
dan nama kapal.
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Partisipasi Masyarakat tentang Konsep Ekonomi Biru 
Berkelanjutan

Ekonomi biru dimunculkan untuk menjawab 
kekurangan-kekurangan dari ekonomi hijau. Esensi dari 
konsep ekonomi biru bukan hanya mengoptimalkan 
potensi kelautan, tetapi adalah untuk belajar dari alam, 
menggunakan cara kerja ekosistem dimana ekosistem 
selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk 
mengalirkan nutrisi dan energi tanpa emisi dan limbah 
untuk memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ekonomi biru 
tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam. Selain itu 
ekonomi biru menekankan untuk menerapkan prinsip dasar 
fisika, khususnya hukum gravitasi. Menerapkan hukum 
gravitasi dalam artian energi didistribusikan secara efisien 
dan merata tanpa ekstraksi dari energi luar; seperti air 
mengalir dari gunung membawa nutrien dan energi untuk 
memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh komponen 
ekosistem, dari limbah menjadi makanan bagi yang lain, 
limbah dari satu proses menjadi bahan baku/sumber energi 
bagi yang lain. 

Singkatnya, ekonomi biru melakukan efisiensi terhadap 
ekstraksi sumber daya alam, dengan prinsip zero waste. 
Green Planning and design: Perda ruang terbuka hijau, 
pedoman pelaksanaan RTH, rencana tata ruang, kebijakan 
perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan 
hutan kota, sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, dokumen 
RTBL, kegiatan penataan RTH, kebijakan pengendalian 
pencemaran dan perusakan lingkungan, penyusunan amdal 
green open space, rehabilitas kawasan sempadan pantai, 
pemanfaatan kawasan sekitar danau, mengoptimalkan DAS, 
pemanfaatan potensi sumber daya hutan, pemanfaatan 
potensi kawasan cagar alam, kegiatan pengelolaan RTH, 
kegiatan koordinasi penilaian Kota Sehat ./ Adipura, 
program rehabilitas hutan dan lahan.

Green community adalah peningkatan peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan 
edukasi dan komunikasi masyarakat bidang lingkungan, 
peningkatan peran serta masyarakat dan lingkungan, 
pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup 
sehat, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, 
dan sumber daya lainnya, peningkatan kualitas dan akses 
informasi SDA dan lingkungan hidup, kegiatan pembinaan 
lingkungan hidup bagi industri hilir, kegiatan pemberdayaan 
kader lingkungan. Pendekatan ekonomi biru menitikberatkan 
pada investasi kreatif dan inovatif yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan. Jenis usaha dan 
lapangan kerja baru sebenarnya dapat diterapkan di sekitar 
daerah pesisir. Bisnis daur ulang sampah, misalnya, dapat 
menjadi alternatif solusi membersihkan lingkungan sekitar 
pantai, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi 
sampah (zero waste). Untuk dapat mendukung implementasi 
ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan 
inovasi, pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu 
“bereksperimen” dengan limbah, by-product, dan produk 
ikutan hasil laut. 

Dengan peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek 
pertanian dan kelautan diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Infrastruktur 
yang mendukung efisiensi kegiatan maritim, seperti 
pelabuhan, aspek pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan juga perlu mendapat perhatian lebih. Dengan 
memelihara kualitas keanekaragaman hayati laut, 
ekonomi biru diharapkan dapat mendukung pembangunan 
berkelanjutan.

Gagasan ekonomi biru berkelanjutan meletakkan 
keadilan sosial, berbasis ekologi, mempertahankan kearifan 
lokal, dan konservasi lingkungan. Masyarakat pengolah 
tidak boleh diperlakukan sebagai masyarakat budidaya, 
kawasan konservasi tidak boleh di eksploitasi. Pada inti dari 
konsep Ekonomi Biru adalah de-coupling pembangunan 
sosial ekonomi dari degradasi lingkungan. Untuk mencapai 
hal ini, pendekatan Ekonomi Biru didirikan pada penilaian 
dan penggabungan nilai sebenarnya dari alam (biru) 
modal ke semua aspek kegiatan ekonomi (konseptualisasi, 
perencanaan, pembangunan infrastruktur, perdagangan, 
wisata, eksploitasi sumber daya terbarukan, produksi 
energi/konsumsi). Efisiensi dan optimalisasi penggunaan 
sumber daya adalah yang terpenting, namun juga harus 
menghormati lingkungan sebagai parameter ekologi.
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