
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kawasan konservasi di Indonesia sepenuhnya dikelola oleh Departemen 

Kehutanan Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam (PHKA). Kawasan konservasi dipahami sebagai rumah/ habitat 

alami bagi berbagai spesies endemik dan dipandang sebagai benteng terakhir 

eksistensi keterwakilan ekosistem hutan alam di Indonesia. Menurut Direktorat 

Jenderal PHKA, prinsip konservasi secara umum adalah konservasi sumber daya 

alam hayati yang mencakup ekosistem, jenis, dan genetik. Konsep konservasi 

memiliki tiga pilar, yaitu pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan secara 

lestari, yang pada saat ini konsep ini mulai ditambah dengan pemikiran tentang 

benefit sharing. 

Konsep konservasi di Indonesia sebenarnya berasal dari ide konservasi 

global yang diusung oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources) dan berbagai kesepakatan internasional tentang 

konservasi. Berbagai strategi konservasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia 

tidak lepas dari strategi konservasi yang ditetapkan oleh IUCN yang tertuang 

dalam guidelines for protected area management categories. 

IUCN menggunakan istilah protected area sebagaimana dikenal sebagai 

kawasan konservasi di Indonesia. Menurut IUCN protected area didefinisikan 

sebagai sebuah wilayah geografik yang jelas, dikenal, ditujukan, dan dikelola 

dengan aturan legal atau cara lain yang efektif untuk mencapai tujuan jangka 

panjang konservasi alamterkait dengan jasa yang disediakan ekosistem dan nilai 

budaya. Protected area pada penelitian ini diterjemahkan sebagai Kawasan 

Konservasi (KK), istilah yang secara resmi digunakan pada penjelasan Undang-

Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan tempatnya, kawasan 

konservasi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu KK yang berada di darat dan KK 

yang meliputi wilayah perairan. 

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, 

pemerintah mensyaratkan pengelolaan perikanan tangkap melalui pendekatan 

perlindungan kawasan. Ketentuan ini diimplementasikan pada Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. 

Pemerintah memperkenalkan istilah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai 

terjemahan dari istilah umum Marine Protected Areas (MPA) yang ditetapkan 

oleh IUCN. Kawasan Konservasi Perairan didefinisikan sebagai kawasan perairan 

yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan 

pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. KKP 

dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu Taman Nasional Perairan, Suaka Alam 

Perairan, serta Taman Wisata Perairan dan Suaka Perikanan. 

Tiga tahun kemudian, melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah memperkenalkan 

istilah baru, yaitu Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Salah satu wilayah di Indonesia yang telah melakukan pembentukan Kawasan 

Konservasi Perairan sebagai salah satu cara pelestarian sumber daya ikan yang 

dimiliki adalah Kabupaten Sukabumi.  
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Kabupaten Sukabumi memiliki panjang 117 km, tersebar di sembilan 

kecamatan pesisir. Dua kecamatan di antaranya (Kecamatan Ciracap dan Ciemas) 

memiliki potensi penyu yang bertelur di sembilan lokasi peneluran, yaitu 

Pangumbahan, Hujungan, Karang Dulang, Legon Matahiang, Citirem, Batu 

Handap, Cibulakan, Cebek, dan Cikepuh. Dalam pengelolaannya, delapan lokasi 

dikelola oleh BKSDA (Kementerian Kehutanan) dan satu lokasi, yaitu Pantai 

Pangumbahan, dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Pantai 

Pangumbahan Kabupaten Sukabumi memiliki nilai yang sangat strategis terkait 

dengan upaya pelestarian penyu hijau (Chelonia mydas) (Harahap 2015).  

Konservasi merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mencegah 

punahnya habitat penyu, mencegah adanya pemanfaatan penyu demi kepentingan 

komersial seperti penjualan telur, daging, maupun cangkang dan dapat menjadi 

sarana berbagi ilmu atau edukasi kepada masyarakat secara luas tentang 

pentingnya konservasi penyu demi menjaga habitat penyu di Indonesia agar tidak 

punah (Ario et al. 2016). 

Berdasarkan pertimbangan terhadap arti penting pelestarian penyu dan 

habitatnya serta dampak lanjutan dari upaya tersebut terhadap sebagian 

masyarakat pesisirnya, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara serius 

melakukan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi penyu di Pantai 

Pangumbahan. Dalam rangka pembentukan Kawasan Perairan serta mengacu pada 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, maka Bupati Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 

523/Kep.639-Dislutkan/2008 Tentang Pencadangan Kawasan Penyu Pantai 

Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Penyu Pantai Pangumbahan yang 

termasuk ke dalam bagian Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status “Taman Pesisir” (Hartono et al. 

2012). Peresmian Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan pada akhir 

Desember 2009 merupakan langkah awal yang merupakan inisiasi konservasi 

bersama (co-management) dalam mewujudkan pemanfaatan kawasan konservasi 

untuk wisata berbasis penyu yang melibatkan peran serta masyarakat (Harahap 

2015). Tabel 1 menunjukkan data pendaratan penyu hijau di Pantai Pangumbahan. 

 

Tabel 1 Data pendaratan penyu hijau di Pantai Pangumbahan tahun 2007-2012 

Tahun 
Jumlah Penyu yang Mendarat 

(ekor) 

2007 643 

2008 3.160 

2009 2.851 

2010 3.270 

2011 2.968 

2012 1.297 

Jumlah 14.189 

Rata-rata 2.365 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga ke 2008, 

terjadi kenaikan jumlah pendaratan penyu hijau yang sangat tinggi. Namun, 

setelah tahun 2010, jumlah pendaratan penyu hijau hingga tahun 2012 terus 

mengalami penurunan. Jumlah pendaratan penyu hijau yang terus menurun di 

Pantai Pangumbahan diakibatkan oleh banyaknya wisatawan yang ingin 
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menyaksikan penyu yang bertelur dan membuat suasana pantai menjadi ramai. 

Selain itu, ada beberapa wisatawan yang tidak menghiraukan beberapa larangan 

ketika berwisata ke wilayah konservasi yang membuat kenyamanan penyu pun 

terganggu. 

Penurunan jumlah pendaratan penyu juga dipengaruhi oleh jumlah populasi 

penyu yang ada di dunia, dimana setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah penyu 

sekitar 20-30%. Jumlah populasi penyu hijau hanya mencapai 35.000 ekor di 

Indonesia. Jumlah populasi penyu hijau yang terus menurun tersebut memiliki 

ancaman akan kepunahan. Menurut Wicaksono et al. (2013), kepunahan penyu 

hijau ditentukan oleh faktor ancaman yang dihadapinya. Faktor ancaman bagi 

penyu hijau terdiri atas dua macam, yaitu ancaman alami dan ancaman dari 

manusia. Ancaman alami berupa abrasi pantai, vegetasi pantai penghalang, dan 

predator alami; sedangkan ancaman dari manusia meliputi pencurian, illegal 

fishing, jual beli telur dan sisik penyu, pemboman, potassium, pencemaran 

habitat, dan kehilangan area peneluran (Spotila 2004). Populasi penyu hijau yang 

terus menurun memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian. Upaya konservasi 

penyu hijau tersebut dilakukan agar kelestarian penyu dan keseimbangan 

ekosistem laut tetap terjaga.  

Pembentukan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan secara langsung 

maupun tidak langsung sangat membutuhkan peran serta masyarakat sekitar dan 

stakeholder lainnya dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Selama 

beberapa tahun ini Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan banyak melakukan 

kegiatan konservasi yang melibatkan masyarakat. Hal ini memunculkan berbagai 

pandangan terhadap keberadaan kegiatan konservasi di wilayah mereka. Akan 

tetapi, masyarakat dan wisatawan kawasan konservasi tersebut belum 

mendapatkan arti dan inti keberadaan suatu wilayah konservasi dan pengelolaan 

kawasan konservasi tersebut. Selain dengan masyarakat, pengunjung kawasan ini 

dengan tujuan wisata juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, salah 

satunya dengan kegiatan adopsi penyu, namun hal tersebut tidak lagi berjalan 

dengan baik. 

Keberadaan Turtle Center yang ditargetkan untuk pemanfaatan berbagai 

kegiatan bisnis pariwisata, pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, 

pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan 

jasa lingkungan membuat kawasan konservasi tersebut membutuhkan pengelolaan 

yang lebih baik agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara kegiatan konservasi 

dan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang model bisnis di 

Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan untuk dibuat prototipe model bisnis 

baru menggunakan pendekatan business model canvas. 

 

Perumusan Masalah 

Pembentukan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dan keberadaan 

Turtle Center secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada 

kegiatan konservasi dan bisnis pariwisata. Untuk menyeimbangkan dua hal 

tersebut maka dibutuhkan pengelolaan yang baik dan cermat agar tidak terjadi 

ketimpangan kegiatan sehingga berdampak pada kegiatan lainnya. Dengan 

demikian, rumusan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kondisi aktual kawasan dengan adanya pencadangan kawasan 

konservasi tersebut dan bagaimana model bisnis yang ada di kawasan 

konservasi tersebut? 

2. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan (stakeholder) di 

kawasan konservasi tersebut? 

3. Bagaimana membuat prototipe model bisnis baru di Taman Pesisir Penyu 

Pantai Pangumbahan dengan pendekatan business model canvas? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa kondisi aktual di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. 

2. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan 

bisnis yang terjadi di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. 

3. Membuat prototipe model bisnis baru di Taman Pesisir Penyu Pantai 

Pangumbahan. 

 

Manfaat Penelitian 

Business model canvas yang diterapkan pada Taman Pesisir Penyu Pantai 

Pangumbahan diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi praktisi, manfaat yang diperoleh adalah untuk dijadikan bahan kajian 

dan gambaran untuk pengembangan model bisnis. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat membantu mempelajari salah satu jenis 

model bisnis yang ada agar dapat dilakukan pengembangan terhadap ide 

bisnis lainnya menggunakan pengembangan dari model bisnis ini. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah penggunaan business model canvas pada 

pengembangan dan pembuatan prototipe model bisnis baru di Taman Pesisir 

Penyu Pantai Pangumbahan untuk membantu mengetahui strategi pengembangan 

kawasan konservasi tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai ekowisata yang ada 

di dalamnya. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Kawasan Konservasi Pesisir 

Menurut Departemen Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jendral 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), prinsip konservasi secara 

umum adalah konservasi sumber daya alam hayati yang mencakup ekosistem 

jenis dan genetik. Konsep konservasi memiliki tiga pilar, yaitu pengawetan, 

perlindungan, pemanfaatan secara lestari dan benefit sharing. Menurut Yusmanto 
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