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I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Ekosistem perairan pesisir di Indonesia merupakan kawasan yang 

akhir-akhir ini mendapat perhatian cukup besar dalam berbagai 

kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan di Indonesia.  Bahkan 

menjadi andalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemulihan 

ekonomi akibat  krisis yang terjadi tujuh tahun lalu. Wilayah ini kaya dan 

memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk 

kemakmuran rakyat Indonesia.  

Dahuri et.al (2004), menyatakan secara garis besar sumberdaya 

wilayah pesisir dan lautan dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu 

sumberdaya dapat pulih (renewable resources), sumberdaya tak dapat 

pulih (non-renewable resources), dan jasa-jasa lingkungan (enviromental 

service). Untuk sumberdaya dapat pulih yang telah dimanfaatkan adalah 

sumberdaya perikanan sebagai sumber bahan makanan utama. 

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya milik bersama (common 

property resource). Menurut Nikijuluw (2002) sebagai suatu sumberdaya 

milik bersama,  pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dilakukan oleh 

seorang individu akan berpengaruh pada individu yang lain. Daryanto 

(2004), menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam 

pemanfaatannya tidak memiliki kendali dan tanggung jawab yang jelas 

terhadap kualitas dan prospek sumberdaya tersebut, sehingga tidak 

memiliki insentif untuk membuat keputusan investasi dan alokasi 

sumberdaya yang efisien. Lebih lanjut dikatakan karena sumberdaya 
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bersama tidak dikuasai oleh perorangan maka akses terhadap 

sumberdaya ini tidak dibatasi sehingga mendorong terjadinya eksploitasi 

yang berlebihan dan berdampak pada berkurangnya nilai terhadap 

lingkungan. Eksploitasi sumberdaya ini cendrung menguntungkan siapa 

yang duluan akan mengeruk manfaat yang bisa diperoleh dengan 

mengabaikan pihak lain dan efek yang ditimbulkan.    

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan 

yang cenderung makin berkurang, interaksi antara masyarakat lebih 

banyak terekspresi dalam bentuk saling berkompetisi. Saling berkompetisi 

dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan menjadi salah satu faktor 

penyebab rusaknya ekosistem pesisir dan lautan.  

Masyarakat di kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu juga demikian.  Ketergantungan terhadap sumberdaya 

pesisir dan lautan sangat tinggi.  Hal ini terlihat dari kondisi demografinya, 

dimana  profesi  nelayan  mendominasi  dibanding dengan lainnya.  Dari 

data kelurahan Pulau Panggang bulan Maret 2005  terdapat  1.722 jiwa 

(81,11%) berprofesi sebagai nelayan. 

Eksploitasi pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan lautan di 

Kelurahan Pulau Panggang berkembang seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan permintaan beberapa komoditas perikanan pada 

pasar domestik dan mancanegara.   Menurut Suwandi ( 2001), potensi 

sumber daya alam pertama yang dimanfaatkan adalah potensi sumber 

daya perikanan tangkap, terutama ikan karang/ikan hias.  Potensi lain 

yang telah dimanfaatkan adalah terumbu karang yang terdapat di sekitar 

pulau-pulau di kelurahan Pulau Panggang.  Potensi terumbu karang ini 
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dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan bahan bangunan di pulau-

pulau berpenghuni yaitu Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan Pulau 

Karya, serta pulau-pulau lain yang dimanfaatkan untuk tujuan 

wisata/resort.  Eksploitasi ekosistem terumbu karang ini diperkirakan telah 

mengabrasi bagian selatan Pulau Panggang, dan diperkirakan akan 

dihadapi oleh pulau-pulau lainnya jika kegiatan eksploitasi terumbu karang 

dan kegiatan lain yang merusak tidak dihentikan, atau dilakukan upaya-

upaya lain yang bersifat pencegahan.   

Data dari beberapa penelitian menunjukkan kecenderungan 

penurunan persen penutupan karang di kawasan ini. Hasil pengamatan 

pada tahun 1995 (Proyek Pengembangan Taman Nasional Laut 

Kepulauan Seribu) di Pulau Pramuka memperoleh nilai persentase 

tutupan karang batu 2% sampai 17.34%. Pada kegiatan yang sama di 

Pulau Panggang di peroleh nilai persentase tutupan karang batu 9,97% 

sampai 42,51%. Hasil pengamatan Suwandi (2001) di Kelurahan Pulau 

Panggang diperoleh nilai tutupan karang batu 11,4% sampai 56,4%.  

Dalam upaya menanggulangi masalah kerusakan karang dan 

penurunan produksi perikanan telah dilakukan oleh pemerintah antara lain 

dengan membuat berbagai peraturan seperti pelarangan penambangan 

karang, pelarangan penangkapan ikan dengan bahan beracun atau 

peledak, pengaturan daerah penangkapan menurut ukuran, jenis dan alat 

tangkap serta pengembangan teknologi transplantasi dan terumbu buatan 

(artificial reefs). Cara pertama seringkali tidak efisien karena terbatasnya 

sarana pengawasan. Cara kedua telah dilakukan penelitian namun secara 

ekonomis belum terlihat hasilnya sehingga belum dikembangkan, 



4 

sedangkan cara ketiga telah dikembangkan oleh banyak negara terbukti 

menguntungkan baik secara ekologis maupun ekonomis (Wasilum dan 

Murniyati, 1997) 

Sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi penurunan produksi 

perikanan berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan 

mengembangkan terumbu buatan. Terumbu buatan adalah struktur atau 

kerangka yang sengaja diletakkan dalam laut yang ditujukan sebagai 

tempat berlindung dan habitat bagi organisme laut (sebagai rumpon dan 

penempel larva karang), atau sebagai pelindung pantai yang dibuat dalam 

suatu konstruksi buatan dari bahan-bahan atau benda-benda  keras 

seperti ban mobil bekas, fiber glass, bambu dan bahan beton lainnya 

(Dirjen P3K – DKP, 2004).  

Masalah lain timbul dengan kurang maksimalnya pemanfaatan 

terumbu buatan, dimana masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan terumbu buatan tersebut. Hasil pengamatan terhadap 

terumbu buatan pada tahun 2004 yang ada disekitar perairan kelurahan 

Pulau Panggang memperlihatkan kurang terpeliharanya terumbu buatan 

itu sehingga fungsi dari terumbu buatan menjadi berkurang. Selain itu 

penempatan terumbu buatan tidak sesuai dengan titik koordinat yang 

sudah tercatat, hal ini akan menyulitkan pada saat melakukan monitoring 

secara berkala untuk melihat perkembangannya. Kondisi demikian 

disebabkan belum adanya suatu pola untuk pengelolaan terumbu buatan 

dengan melibatkan masyarakat sekitar, keterlibatan masyarakat hanya 

sebatas kepentingan administrasi suatu instansi yang melakukan kegiatan 

rehabilitasi ekosistem terumbu karang. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Kerusakan terumbu buatan umumnya disebabkan oleh aktivitas 

manusia, tanpa disadari dengan kerusakan tersebut akan mengurangi 

bahkan menghilangkan manfaat terumbu buatan yang multi guna, baik 

secara langsung maupun tidak langsung khususnya bagi masyarakat 

pesisir. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kelestarian sumberdaya 

alam melalui rehabilitasi seperti terumbu buatan perlu melibatkan peran 

serta seluruh lapisan masyarakat secara langsung.  

Dari pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa elemen penting 

dari suksesnya pengelolaan sumberdaya pesisir adalah partisipasi aktif 

dari seluruh komponen masyarakat, seperti : nelayan, pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, LSM, sektor swasta dan masyarakat lokal. Paradigma 

yang berlaku sekarang adalah wilayah pesisir terutama laut adalah milik 

negara sehingga pengelolaannya berada di tangan negara. Tetapi fakta 

menunjukkan bahwa pemerintah tidak berdaya mengelola sumberdaya 

alamnya tanpa kerusakan (Emil Salim, 1999 dalam Wiryawan dan 

Sutanto, 2000). Demikian juga pengelolaan sumberdaya alam berbasis 

masyarakat (Community Based Management) kenyataan di lapangan 

tidak dapat sepenuhnya berhasil (PKSPL – IPB, 1998).  

Karena itu maka perlu dicari alternatif pendekatan yang lebih 

mampu mengakomodir berbagai kepentingan dalam pengelolaan 

sumberdaya alam yaitu dengan pendekatan Cooperative Management 

(Co-management). Pomeroy and Williams (1994) menganggap Co-

management sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara 

pemerintah dan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam 
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pengelolaan sumberdaya alam. Co-management digambarkan sebagai 

jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa pantai 

dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautan. 

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka permasalahan yang 

muncul sehubungan dengan pengelolaan terumbu buatan di kelurahan 

pulau Panggang, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat 

dinyatakan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :  

1. Bagaimana kondisi terumbu karang maupun terumbu buatan di 

kelurahan  Pulau  Panggang pada saat ini? 

2. Seberapa besar peranan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

upaya pengelolaan terumbu buatan dan apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian 

terumbu buatan ? 

3. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengelolaan 

terumbu buatan dan upaya apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan terumbu 

buatan agar kondisinya menjadi lebih baik ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah  sebagai berikut  : 

1. Mengetahui kondisi eksisting terumbu karang maupun terumbu 

buatan di kelurahan Pulau Panggang – Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu; 
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2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu 

buatan; 

3. Mengetahui peran serta pemerintah di dalam pengelolaan terumbu 

buatan, mengkaji pola pengembangan yang ada saat ini dan 

merumuskan suatu strategi pengelolaan terumbu buatan yang 

tepat.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengambil kebijakan dalam menentukan pengelolaan terumbu buatan di 

kelurahan Pulau Panggang khususnya dan Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




