
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia sering disebut sebagai daerah pusat keanekaragaman jenis-

jenis karang yang merupakan pembentuk utama ekosistem terumbu karang. 

Terumbu karang berfungsi sebagai tempat hidup berbagai biota, pelindung 

pantai dari hempasan ombak, dan  sebagai  tempat berlangsungnya siklus 

alami global. Keberadaan dan produktivitasnya yang tinggi, memberikan nilai 

dan arti penting bagi sosial-ekonomi masyarakat terutama masyarakat pesisir 

yang menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan terumbu karang, termasuk 

pemanfaatan sebagai  tempat rekreasi, penelitian, dan pendidikan.  

 Jumlah produksi ikan, kerang, karang, dan kepiting dari ekosistem 

terumbu karang secara lestari di Indonesia dapat mencapai 9 juta ton per 

tahun atau sedikitnya 12% dari jumlah tangkapan perikanan dunia (Dewi, 

2006). Selain nilai ekonominya, ekosistem terumbu karang juga merupakan 

laboratorium alam yang sangat unik untuk berbagai kegiatan penelitian. 

Beberapa jenis karang tertentu yang mengandung kalsium karbonat telah 

dipergunakan untuk pengobatan rapuh tulang. (Herianto, 2007). 

 Potensi ekosistem terumbu karang yang banyak memberikan manfaat 

ini ternyata disalahgunakan oleh sebagian masyarakat sehingga timbul 

kerusakan-kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Menurut Estradivari et 

al. (2007), beberapa tindakan yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem 

terumbu karang adalah penggunaan alat-alat tangkapan (bom, potas); 

pembangunan properti yang terlalu dekat dengan garis pantai; pembuangan 
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sampah, tumpahan minyak, limbah industri, serta sisa-sisa pestisida; 

melempar jangkar dan berjalan-jalan di atas terumbu karang; serta 

pengambilan karang berlebihan untuk diperdagangkan.  

 Tindakan manusia yang merusak ekosistem terumbu karang ini 

ternyata berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan laut. Rusaknya 

terumbu karang ini mengakibatkan berkurangnya jumlah tangkapan di 

perairan tersebut. Hal ini memberikan multiplier effect yang negatif terhadap 

mata pencaharian nelayan perikanan tangkap yaitu berkurangnya pemasukan 

yang diperoleh. Nilai sosio-ekonomi komunitas karang saling berinteraksi dan 

dibutuhkan untuk mendukung perekonomian masyarakat, antara lain berupa 

(a) perikanan tangkap; (b) kegiatan wisata bahari; (c) keanekaragaman karang 

dan ikan hias merupakan potensi perdagangan yang cukup besar. 

 Karang hias dimanfaatkan sebagai hiasan utama pada akuarium laut. 

Perdagangan karang hias diatur di dalam CITES (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora) Appendix II yang 

artinya perdagangan internasional jenis-jenis karang hias adalah legal namun 

harus dikontrol secara ketat untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang 

dapat mengakibatkan punahnya jenis-jenis karang tersebut. Pemanfaatan 

karang hidup dari Indonesia untuk ekspor telah dimulai sekitar 30 tahun yang 

lalu, dengan Indonesia sebagai negara pengekspor utama selama 10 tahun 

terakhir. Pemerintah Indonesia mengatur ekspor karang hidup dalam bentuk 

pembatasan kuota setiap tahun, yang dikeluarkan oleh Management Authority 

(MA), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Departemen 

Kehutanan. Penentuan kuota didasari oleh tiga hal yaitu potensi stok karang 
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hias di suatu lokasi, laju pertumbuhan, dan sebaran karang di Indonesia. 

Pemberian kuota ini dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia 

untuk menghindari eksploitasi berlebihan dalam pemanfaatan karang hidup 

(ICRWG, 2003). 

 Secara umum perdagangan karang hias memiliki volume yang relatif 

kecil tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi. Perdagangan karang hias 

diperkirakan memiliki nilai sebesar US $ 7000 per ton, jauh lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan karang yang diproduksi sebagai bahan kapur yang 

hanya bernilai sebesar US $ 60 per ton (Wabnitz et al., 2003 dalam Giyanto, 

2007). Berdasarkan data CITES, Indonesia merupakan pengekspor karang 

hias terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 41 % dari jumlah total karang 

hias yang diekspor (Green dan Shirley, 1999 dalam Giyanto, 2007). 

 
Tabel 1. Sepuluh Negara Pengekspor Terbesar Karang Berdasarkan Data 

CITES 1985-1997  
 

Negara Persentase Ekspor 
Indonesia  41 % 
China 24 % 
Filipina 18 % 
Fiji 4 % 
Taiwan 2 % 
Kepulauan Solomon  1 % 
Vietnam 1 % 
Kepulauan Marshall 1 % 
Tonga 1 % 
Mozambik 1 % 

Sumber : Green dan Shirley (1999) di dalam Giyanto (2007) 
 

 Sejumlah tujuh puluh negara mengimpor sebanyak 19.262 ton karang 

dari 120 negara eksportir antara tahun 1985-1997. Amerika Serikat 
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mendominasi perdagangan karang hias internasional dengan mengimpor 

sebanyak 56 % dari jumlah karang yang diekspor. Negara importir lainnya 

adalah Hongkong, Jepang, dan Jerman yang juga mengimpor dalam jumlah 

besar, serta beberapa negara di Eropa lainnya dengan jumlah 1-2 % (Edmund 

dan Frances, 1999 dalam Siringoringo, 2004). 

 
Tabel 2. Sepuluh Negara Pengimpor Terbesar Karang Berdasarkan Data 

CITES 1985-1997  
 

Negara Persentase Impor  
Amerika Serikat 56 % 
Hongkong 14 % 
Jepang 12 % 
Jerman 8 % 
Italia 2 % 
Perancis 2 % 
Spanyol 1 % 
Inggris Raya 1 % 
Belanda 1 % 
Portugal  1 % 

Sumber : Edmund dan Frances (1999) dalam Siringoringo (2004) 
 

 Berbagai kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah untuk 

melakukan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Kebijakan tersebut adalah 

pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengembangan mata pencaharian 

alternatif, pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan 

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dan aparat dalam 

pengelolaan ekosistem terumbu karang, serta peningkatan partisipasi lembaga 

non pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir (Herianto, 

2007). 
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 Salah satu program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah usaha 

transplantasi karang hias yang merupakan proses pembudidayaan karang 

untuk kegiatan komersial (Makkaratte, 2007). Transplantasi karang hias 

untuk perdagangan baru dilakukan beberapa tahun belakangan dan salah satu 

lokasinya adalah Kelurahan Pulau Panggang, di Wilayah Taman Nasional 

Kepulauan Seribu. Pemilihan lokasi di Kelurahan Pulau Panggang 

dikarenakan kondisi karangnya relatif terdegradasi yaitu sekitar 38 % telah 

mengalami kerusakan. Pengembangan usaha transplantasi karang hias ini 

merupakan upaya mata pencaharian alternatif yang melibatkan para nelayan 

di Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu (Kudus, 2007). 

 Para nelayan di Kelurahan Pulau Panggang pada awalnya mengambil 

karang dari alam dan menjualnya secara bebas sehingga mengakibatkan 

kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Namun sejak adanya larangan 

dari pemerintah, maka nelayan harus mengubah kebiasaan tersebut. Para 

nelayan ini kemudian dibina oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu 

dan Asosiasi Koral, Kerang, dan Ikan Hias Indonesia (AKKII) untuk 

melakukan usaha transplantasi karang hias.  

 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

mewajibkan kepada perusahaan eksportir karang hias untuk memiliki usaha 

transplantasi karang hias. Kuota pengambilan karang hias dari alam akan 

terus dikurangi secara bertahap dan dialihkan pada usaha transplantasi karang 

hias. Pada prinsipnya, perdagangan karang hias masih dapat diizinkan apabila 

lokasi pengambilan dan jenisnya dapat dipetakan secara jelas. Setiap 

perusahaan eksportir karang hias diwajibkan untuk mendukung kegiatan 
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rehabilitasi karang dengan melakukan restocking (pengembalian karang ke 

alam) sebanyak 10 % dari kuota produksi karang hias yang diberikan. 

(www.coremap.or.id, 2003). Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3. 

terlihat bahwa permintaan terhadap karang hias menunjukkan peningkatan. 

Namun jumlah realisasi ekspor karang hias belum mampu memenuhi 

sejumlah permintaan pasar. Hal ini dikarenakan karang hias yang 

dibudidayakan kualitasnya masih banyak yang belum memenuhi kriteria yang 

diminta oleh konsumen, misalnya dalam hal bentuk dan warna karang yang 

dihasilkan. Disamping itu juga terjadi kerusakan serta kematian karang 

selama pengiriman yang jumlahnya mencapai sekitar 6 %. 

 

Tabel 3. Data Peredaran Karang Hias di Wilayah Taman Nasional Kepulauan 
Seribu 

 

Periode 
Estimasi 

Permintaan 
(Pcs) 

Rencana 
Produksi 

(Pcs) 

Realisasi 
Produksi 

(Pcs) 

Rata-rata 
Kerusakan atau 
Kematian (Pcs) 

Realisasi 
Eskpor 

(Pcs) 

Jumlah 
Tidak 

Terjual 
(Pcs) 

2007 160.968 177.065 112.677 6.760 21.638 84.279 
2008 536.350 589.985 375.444 22.526 74.441 278.477 

Sumber : Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (2009) 
    

 Hal yang menjadi permasalahan dalam usaha transplantasi karang hias 

adalah kurangnya permodalan para nelayan karang hias. Para nelayan 

kemudian bermitra dengan eksportir untuk memperoleh permodalan. Namun 

kemitraan nelayan dengan eksportir ini masih belum sepenuhnya 

menguntungkan. Eksportir mendanai seluruh biaya kegiatan budidaya karang 

hias dan nelayan harus menjual hasil produksinya kepada eksportir dengan 

harga yang telah ditentukan oleh eksportir juga (Passiamanto, 2005). 

Kerjasama kemitraan ini cukup mengikat sehingga para nelayan memiliki 
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posisi tawar yang lemah. Lembaga perbankan juga belum ada yang 

menyentuh sektor usaha ini, misalnya untuk memberikan kredit permodalan. 

Dari 26 eksportir yang mempunyai usaha transplantasi karang hias di 

Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu, baru 12 eksportir yang aktif 

melakukan kegiatan usahanya sedangkan sisanya masih dinilai kurang aktif. 

 Sebagai program mata pencaharian alternatif, usaha transplantasi 

karang hias di Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu memiliki tingkat 

intensitas kegiatan yang tinggi namun belum meningkatkan kesejahteraan 

nelayan. Bagian terbesar keuntungan berada di tangan para pedagang dan 

pemilik modal, sementara itu para nelayan menerima keuntungan yang lebih 

sedikit dan menanggung resiko jangka panjang berupa degradasi lingkungan 

laut. Menurut Passiamanto (2005), bagian keuntungan yang diterima nelayan 

dalam pemasaran karang hias (fisherman’s share) berkisar antara 26-32 %. 

Perbedaan penerimaan keuntungan ini dipengaruhi oleh jenis, ukuran, warna, 

dan mutu karang hias yang dijual. 

 Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan nelayan 

karang hias diperlukan penerapan strategi pengembangan usaha transplantasi 

karang hias yang tepat agar keberhasilan pengembangan usaha tercapai. 

Masalah lain yang berhubungan dengan usaha karang hias adalah belum 

terbentuknya kemitraan yang saling menguntungkan antara nelayan dan 

eksportir. Selain itu, berbagai masalah teknis dan teknologi termasuk 

keterampilan dan pengetahuan nelayan karang hias merupakan isu lain yang 

perlu diperhatikan agar potensi bisnis karang hias memiliki prospek yang 

lebih baik.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 Dari pemaparan latar belakang dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang terdapat pada usaha transplantasi karang hias di Wilayah 

Taman Nasional  Kepulauan Seribu, khususnya yang terkait dengan proses 

penentuan strategi pengembangan usaha transplantasi karang hias. Perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha transplantasi karang 

hias di Wilayah Taman Nasional  Kepulauan Seribu, baik dari sisi 

internal maupun dari sisi eksternal? 

2. Alternatif strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam upaya 

pengembangan usaha transplantasi karang hias di Wilayah Taman 

Nasional Kepulauan Seribu? 

3. Rekomendasi strategi apa yang diprioritaskan untuk pengembangan 

usaha transplantasi karang hias di Wilayah Taman Nasional Kepulauan 

Seribu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian strategi pengembangan usaha transplantasi karang 

hias di Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap usaha 

transplantasi karang hias di Wilayah Taman Nasional  Kepulauan 

Seribu, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. 
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2. Memformulasikan berbagai alternatif strategi pengembangan usaha 

transplantasi karang hias di Wilayah Taman Nasional  Kepulauan 

Seribu. 

3. Memberikan rekomendasi mengenai prioritas strategi yang dapat 

diterapkan untuk pengembangan usaha transplantasi karang hias di 

Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap usaha transplantasi karang 

hias di Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu yang mencakup formulasi 

strategi pengembangan usaha. Kajian yang dilakukan hanya sebatas 

pemberian formulasi strategi pengembangan usaha tranplantasi karang hias, 

sedangkan implementasinya diserahkan kepada lembaga yang terkait, yaitu 

Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan perusahaan eksportir. Penelitian 

ini dilakukan secara menyeluruh terhadap usaha transplantasi karang hias di 

Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu dan tidak dibedakan berdasarkan 

jenis karang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

masukan baik untuk lembaga pengelola, penulis, dan pihak-pihak lain yang 

memerlukan informasi terkait dengan pengembangan usaha transplantasi 

karang hias. 
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