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BAB II DESKRIPSI PROYEK 

 

2.1 Pengertian Judul 

 

Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan / 

proses / cara mengembangkan. Pengembangan menurut Poerwadarminta adalah 

perbuatan menghasilkan penambahan, merubah lebih baik dalam hal pikiran, ilmu 

pengetahuan dan sebagainya.  

Kawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daerah tertentu 

yang mempunyai ciri tersendiri, seperti tempat tinggal, perniagaan, industri, dan 

sebagainya 

Konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlindungan atau 

pemeliharaan sesuatu dengan teratur untuk mencegah kerusakan dan kepunahan 

dengan jalan mengawetkan atau melestarikan. 

Terumbu Karang adalah adalah kumpulan hewan karang yang memiliki 

simbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang dikenal dengan sebutan zooxanthellae. 

Pengembangan Kawasan Konservasi Terumbu Karang adalah Kegiatan untuk 

mengembangkan suatu kawasan Terumbu Karang yang dilindungi baik dari segi 

fasilitas, sarana prasarana maupun keamanan dengan baik dan efisien. Dalam hal ini 

kawasan tersebut adalah Kawasan Konservasi Terumbu Karang di Pantai 

Karanggongso. 

2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

Lingkup Pelayanan pada kawasan konservasi terumbu karang Pantai 

Karanggongso di Kabupaten Trenggalek ini adalah Penelitian dan Pendidikan bagi 

skala kota/kabupaten maupun nasional. Kapasitas pengunjung pada kawasan ini 

adalah 20 pengunjung per hari dan kurang lebih 37 pengelola yang ada di dalam 

kawasan. 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

 Pelayanan yang disediakan pada kawasan ini mencakup pelayanan dalam 

penelitian yang berstandart nasional dengan fasilitas-fasilitas yang memadai.  
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2.2 Studi Literatur 

2.2.1 Definisi Konservasi 

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi 

dalam bahasa Inggris adalah conservation yang artinya perlindungan atau pelestarian. 

Adapun menurut ilmu biologi, konservasi adalah:  

 Efisiensi dalam menggunakan, memproduksi, transmisi, atau mendistribusi 

energi yang berdampak pada turunnya konsumsi energi namun tetap 

menghasilkan manfaat yang sama; 

 Pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara bijaksana; 

 Pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, 

memastikan habitat alami suatu area bisa dipertahankan, serta aneka ragam 

genetik dari suatu spesies agar tetap ada melalui pertahanan lingkungan 

alaminya. 

 Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 angka 2 tentang pengertian konservasi 

sumber daya alam hayati, adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang 

dilakukan secara bijaksana dalam pemanfaatannya untuk menjamin 

ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas aneka 

ragam dan nilainya.  

 Keadaan alam yang memiliki ciri khas pada tumbuhan, satwa, atau ekosistem 

tertentu yang perlu dilindungi dan memastikan perkembangannya 

berlangsung secara alami disebut cagar alam. Sedangkan tempat yang 

mempunyai ciri khas berupa spesies langka endemik dengan keunikannya 

disebut suaka margasatwa.  

Konflik konservasi pada ekosistem hutan biasanya muncul antara satwa endemik 

dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitat yang menciut dan 

sumber makanan sulit dicari, akhirnya satwa tersebut keluar dari habitat dan 

berkemungkinan menyerang manusia. Konflik konservasi muncul karena:  

1. Lahan yang menciut serta berkurangnya sumber daya alam (SDA) 

2. Jumlah penduduk yang meningkat diiringi dengan kebutuhan pada Sumber 

Daya Alam yang meningkat. 

3. Eksploitasi Sumber Daya Alam berlebihan perlahan menggeser 

keseimbangan alami. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi


7 
 

4. Masuknya spesies asing yang bersifat invasif, baik flora maupun fauna, 

sehingga mengganggu atau merusak keseimbangan alami yang ada. 

Kemudian, konflik semakin parah jika:  

1. Sumber Daya Alam dengan batas batas politik (misal: daerah resapan yang 

dialih fungsikan untuk HTI, HPH (kepentingan politik ekonomi) 

2. kebijakan tata ruang yang tidak berpihak terhadap prinsip pelestarian 

lingkungan dan Sumber daya alam berhadapan dengan pemerintah 

3. Perambahan berlatar kepentingan politik demi mendapat dukungan suara dari 

kelompok tertentu. 

Kawasan konservasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

• Berkarakteristik, asli atau ekosistem yang unik (hutan hujan tropis yang 

meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, pantai) 

• Habitat penting bagi satu atau beberapa spesies baik flora dan fauna. 

Dikhususkan untuk endemik, langka, atau hampir punah (seperti orang utan, 

badak, gajah, harimau serta beberapa jenis burung seperti elang jawa atau 

elang garuda, serta beberapa jenis tumbuhan seperti ramin). Jenis-jenis ini 

biasanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. 

• Tempat yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah alami. 

• Memiliki lanskap yang bernilai estetik atau ilmiah. 

• Berfungsi sebagai perlindungan hidro-orologi: tanah, air, dan iklim global. 

2.2.2 Definisi Terumbu Karang 

Terumbu Karang adalah sekumpulan hewan karang yang memiliki 

simbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yaitu zooxanthellae. Sejenis dengan filum 

Cnidaria kelas Anthozoa yang bertentakel. Kelas Anthozoa mempunyai dua Subkelas 

yaitu Hexacorallia (atau Zoantharia) dan Octocorallia, perbedaan keduanya terdapat 

pada asal-usul. Morfologi dan Fisiologi.  

Koloni karang terbentuk dari ribuan hewan kecil yaitu Polip. Secara 

sederhana, karang terdiri dari satu polip yang memiliki bentuk tubuh seperti tabung 

dengan letak mulut di bagian atas serta dikelilingi oleh Tentakel. Tetapi pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentakel
https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Polip
https://id.wikipedia.org/wiki/Tentakel
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kebanyakan Spesies, satu polip karang akan berkembang menjadi banyak polip yang 

disebut koloni. Hewan yang memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa ini dapat 

menghasilkan CaCO3. Terumbu karang adalah habitat bagi berbagai spesies tumbuhan 

dan hewan laut, serta mikroorganisme laut lain yang masih belum diketahui.  

Menurut ahli geologi, terumbu karang yaitu struktur batu-batu sedimen dari 

kapur atau kalsium karbonat di dalam laut. Bagi ahli biologi terumbu karang adalah 

suatu ekosistem yang terjadi karena didominasi oleh komunitas koral. Terumbu 

karang umumnya dikaitkan pada struktur fisik dengan ekosistemnya yang secara aktif 

yang akhirnya membentuk sedimen kalsium karbonat dampak dari aktivitas biologi 

yang berlangsung di bawah permukaan laut. 

Dalam penjabaran 'terumbu karang', "karang" adalah koral, sekelompok 

hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur yang berfungsi sebagai 

pembentuk utama terumbu. Terumbu adalah batu-batu sedimen kapur di laut, yang 

meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut. 

Sedimentasi kapur di terumbu dapat berasal dari karang maupun dari alga. Secara fisik 

terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh 

karang. Di Indonesia semua terumbu berasal dari kapur yang sebagian besar 

dihasilkan koral. Kerangka karang mengalami erosi dan terakumulasi menempel di 

dasar terumbu.  

Habitat 

Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang 

masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 m di bawah permukaan laut. Beberapa 

tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya, 

namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan zooxanhellae dan tidak 

membentuk karang.  

Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat 

sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama suhu, salinitas, 

sedimentasi, Eutrofikasi dan memerlukan kualitas perairan alami (pristine). Demikian 

halnya dengan perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang melanda 

perairan tropis pada tahun 1998 telah menyebabkan pemutihan karang (coral 

bleaching) yang diikuti dengan kematian massal mencapai 90-95%. Selama peristiwa 

pemutihan tersebut, rata-rata suhu permukaan air di perairan Indonesia adalah 2-3 °C 

di atas suhu normal.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Koral
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium_karbonat
https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Koral
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ordo
https://id.wikipedia.org/wiki/Scleractinia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapur
https://id.wikipedia.org/wiki/Alga
https://id.wikipedia.org/wiki/Erosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
https://id.wikipedia.org/wiki/Salinitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Eutrofikasi
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Terumbu Karang di Indonesia dan Indo Pasifik 

Terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir 

dan laut, disamping hutan bakau atau hutan mangrove dan padang lamun.  Terumbu 

karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan 

alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Diperkirakan luas 

terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km2, 

yang tersebar luas dari perairan Kawasan Barat Indonesia sampai Kawasan Timur 

Indonesia. Contohnya adalah ekosistem terumbu karang di perairan Maluku dan Nusa 

Tenggara.  

Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang Dunia dan 

merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman biota perairan dibanding dengan 

negara-negara Asia Tenggara lainnya.  

Bentangan terumbu karang yang terbesar dan terkaya dalam hal jumlah 

spesies karang, ikan, dan moluska terdapat pada regional Indo-Pasifik yang terbentang 

mulai dari Indonesia sampai ke Polinesia dan Australia lalu ke bagian barat yaitu 

Samudera Pasifik sampai Afrika Timur.  

Manfaat 

Terumbu karang mengandung berbagai manfaat yang sangat besar dan 

beragam, baik secara ekologi maupun ekonomi. Estimasi jenis manfaat yang 

terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu manfaat 

langsung dan manfaat tidak langsung.  

Manfaat dari terumbu karang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah:  

 sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang 

pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, batu karang, 

 penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di 

dalamnya. 

Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak langsung adalah sebagai 

penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sebagai 

sumber keanekaragaman hayati. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Padang_lamun
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Biota
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Moluska
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Polinesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Abrasi
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2.2.3 Klasifikasi Terumbu Karang 

A. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapur 

Karang hermatifik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang 

yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah 

tropis.  

Karang hermatipik bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae, yaitu 

sejenis algae uniseluler (Dinoflagellata unisuler), seperti Gymnodinium 

microadriatum, yang terdapat di jaringan-jaringan polip binatang karang dan 

melaksanakan Fotosintesis. Dalam simbiosis, zooxanthellae menghasilkan oksigen 

dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, 

sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik berupa nitrat, fosfat dan karbon 

dioksida untuk keperluan hidup zooxanthellae. Hasil samping dari aktivitas ini adalah 

endapan kalsium karbonat yang struktur dan bentuk bangunannya khas. Ciri ini 

akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau spesies binatang karang.  

Karang hermatipik mempunyai sifat yang unik yaitu perpaduan antara sifat 

hewan dan tumbuhan sehingga arah pertumbuhannya selalu bersifat Fototropik 

positif. Umumnya jenis karang ini hidup di perairan pantai /laut yang cukup dangkal 

dimana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan tersebut. Disamping 

itu untuk hidup binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara 

25-32 °C.  

Karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan 

kelompok yang tersebar luas diseluruh dunia. 

B. Berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh 

Terumbu (reef), Endapan masif batu kapur (limestone), terutama kalsium 

karbonat (CaCO3), yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain, 

seperti alga berkapur, yang mensekresi kapur, seperti alga berkapur dan Mollusca. 

Konstruksi batu kapur biogenis yang menjadi struktur dasar suatu ekosistem pesisir. 

Dalam dunia navigasi laut, terumbu adalah punggungan laut yang terbentuk oleh 

batuan kapur (termasuk karang yang masuh hidup)di laut dangkal. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermatifik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis_mutualisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Uniseluler
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesis
https://id.wikipedia.org/wiki/Fosfat
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fototropik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Moluska
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_kapur
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biogenis&action=edit&redlink=1
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Karang (koral), Disebut juga karang batu (stony coral), yaitu hewan dari 

Ordo Scleractinia, yang mampu mensekresi CaCO3. Karang batu termasuk ke dalam 

Kelas Anthozoa yaitu anggota Filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium 

polip. Dalam proses pembentukan terumbu karang maka karang batu (Scleratina) 

merupakan penyusun yang paling penting atau hewan karang pembangun terumbu. 

Karang adalah hewan klonal yang tersusun atas puluhan atau jutaan individu yang 

disebut polip. Contoh makhluk klonal adalah tebu atau bambu yang terdiri atas banyak 

ruas. 

Karang terumbu, Pembangun utama struktur terumbu, biasanya disebut juga 

sebagai karang hermatipik (hermatypic coral) atau karang yang menghasilkan kapur. 

Karang terumbu berbeda dari karang lunak yang tidak menghasilkan kapur, berbeda 

dengan batu karang (rock) yang merupakan batu cadas atau batuan vulkanik. 

Terumbu karang, Ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh 

biota laut penghasil kapur (CaCO3) khususnya jenis-jenis karang batu dan alga 

berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis 

moluska, Krustasea, Echinodermata, Polikhaeta, Porifera, dan Tunikata serta biota-

biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis Plankton dan 

jenis-jenis nekton.  

C. Berdasarkan letak 

Terumbu karang tepi, Terumbu karang tepi atau karang penerus atau 

fringing reefs adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak 

ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Terumbu karang tepi 

berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya 

bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar 

menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar 

yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang 

mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah 

secara vertikal.  

Contoh : Bunaken (Sulawesi), Pulau Panaitan (Banten), Nusa Dua (Bali). 

Terumbu karang penghalang, Secara umum, terumbu karang penghalang 

atau barrier reefs menyerupai terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih 

jauh dari pinggir pantai. Terumbu karang ini terletak sekitar 0.52 km ke arah laut lepas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ordo
https://id.wikipedia.org/wiki/Scleractinia
https://id.wikipedia.org/wiki/Anthozoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Filum
https://id.wikipedia.org/wiki/Coelenterata
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Vulkanik
https://id.wikipedia.org/wiki/Crustacea
https://id.wikipedia.org/wiki/Echinodermata
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Polikhaeta&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Porifera
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunikata&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Plankton
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunaken
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Panaitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Dua
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk 

lagoon (kolom air) atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. 

Umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan 

membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. 

Contoh : Batuan Tengah (Bintan, Kepulauan Riau), Spermonde (Sulawesi Selatan), 

Kepulauan Banggai (Sulawesi Tengah). 

Terumbu karang datar, Terumbu karang datar atau gosong terumbu (patch 

reefs), kadang-kadang disebut juga sebagai pulau datar (flat island). Terumbu ini 

tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan, dalam kurun waktu geologis, 

membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara 

horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal.  

Contoh: Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kepulauan Ujung Batu (Aceh)  

D. Berdasarkan zonasi 

Terumbu yang menghadap angin, Terumbu yang menghadap angin (dalam 

bahasa Inggris: Windward reef) Windward merupakan sisi yang menghadap arah 

datangnya angin. Zona ini diawali oleh lereng terumbu yang menghadap ke arah laut 

lepas. Di lereng terumbu, kehidupan karang melimpah pada kedalaman sekitar 50 

meter dan umumnya didominasi oleh karang lunak. Namun, pada kedalaman sekitar 

15 meter sering terdapat teras terumbu yang memiliki kelimpahan karang keras yang 

cukup tinggi dan karang tumbuh dengan subur.  

Mengarah ke dataran pulau atau gosong terumbu, di bagian atas teras terumbu 

terdapat penutupan alga koralin yang cukup luas di punggungan bukit terumbu tempat 

pengaruh gelombang yang kuat. Daerah ini disebut sebagai pematang alga. Akhirnya 

zona windward diakhiri oleh rataan terumbu yang sangat dangkal.  

Terumbu yang membelakangi angin, Terumbu yang membelakangi angin 

(Leeward reef) merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Zona ini 

umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit daripada windward 

reef dan memiliki bentangan goba (lagoon) yang cukup lebar. Kedalaman goba 

biasanya kurang dari 50 meter, namun kondisinya kurang ideal untuk pertumbuhan 

karang karena kombinasi faktor gelombang dan sirkulasi air yang lemah serta 

sedimentasi yang lebih besar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
https://id.wikipedia.org/wiki/Batuan_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bintan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spermonde&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Banggai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Seribu
https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Ujung_Batu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koralin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Angin
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Kerusakan terumbu karang 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi terumbu karang 

terbesar di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 

60.000 km2. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara pengekspor terumbu 

karang pertama di dunia. Dewasa ini, kerusakan terumbu karang, terutama di 

Indonesia meningkat secara pesat. Terumbu karang yang masih berkondisi baik hanya 

sekitar 6,2%. Kerusakan ini menyebabkan meluasnya tekanan pada ekosistem 

terumbu karang alami. Meskipun faktanya kuantitas perdagangan terumbu karang 

telah dibatasi oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES), laju eksploitasi terumbu karang masih tinggi karena 

buruknya sistem penanganannya.  

Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang:  

 membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut 

 membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam, satu 

sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang 

 pemborosan air, semakin banyak air yang digunakan maka semakin banyak 

pula limbah air yang dihasilkan dan dibuang ke laut. 

 penggunaan pupuk dan pestisida buatan, seberapapun jauh letak pertanian 

tersebut dari laut residu kimia dari pupuk dan pestisida buatan pada akhinya 

akan terbuang ke laut juga. 

 Membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak 

terumbu karang yang berada di bawahnya. 

 terdapatnya predator terumbu karang, seperti sejenis siput drupella. 

 penambangan 

 pembangunan pemukiman 

 reklamasi pantai 

 polusi 

 penangkapan ikan dengan cara yang salah, seperti pemakaian bom ikan 

2.2.4 Analisa SWOT 

1. Strength 

a) Fungsi fasilitas tambahan yang dapat memonitoring perkembangan kawasan 

konservasi terumbu karang di Pantai Karanggongso di Kabupaten Trenggalek 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alami&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jangkar
https://id.wikipedia.org/wiki/Predator
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemukiman
https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Polusi
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b) Terumbu karang merupakan obyek yang dilindungi di Indonesia 

c) Dengan adanya fasilitas ini maka diharapkan dapat mampu melestarikan 

terumbu karang di Pantai Karanggongso di Kabupaten Trenggalek 

d) Bisa dijadikan tempat untuk melakukan penelitian tentang terumbu karang 

2. Weakness 

a) Masih banyak masyarakat sekitar Pantai Karanggongso yang tidak menjaga 

kelestarian terumbu karang 

b) Kurang adanya pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kelestarian terumbu karang 

c) Terbatasnya fasilitas untuk memonitoring kawasan terumbu karang 

3. Opportunity 

a) Kawasan konservasi terumbu karang Pantai Karanggongso dapat dikenal 

sebagai kawasan pelestarian terumbu karang di Kabupaten Trenggalek 

b) Dapat membuka peluang bagi peneliti baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri untuk meneliti terumbu karang yang ada di kawasan tersebut 

c) Memberi peluang bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang 

pentingnya terumbu karang 

4. Threats 

a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian terumbu 

karang 

b) Lokasi yang berada di samping Pantai wisata yaitu Pantai Prigi 

c) Terdapat beberapa kapal nelayan di sekitar kawasan konservasi terumbu 

karang Pantai Karanggongso  

 

2.3 Elaborasi RIRN  

 

Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 difokuskan ke 

arah Kemaritiman. Dengan Tema Riset “Teknologi Konservasi Lingkungan 

Maritim” dan Target “Teknologi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan 

Laut” 
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Tercantum pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Rencana Induk Riset Nasional 

 

Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek 2012-2032 

2.4 Aspek Legal 

 

Aspek Legal dalam hal ini menurut pada RPJMD Kabupaten Trenggalek 

2012-2032, tertera pada kolom Program Utama bab 2.11 tentang Wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil nomor 2 (dua) yaitu Pelestarian terumbu karang di lokasi 

Kecamatan Watulimo, Panggul, dan Munjungan. Salah satu habitat lindung terumbu 

karang di Kecamatan Watulimo terdapat di Pantai Karanggongso. 

Tabel 2.2 RPJMD Kabupaten Trenggalek 2012-2032 
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Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek 2012-2032 

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek nomor 12 pada 

RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 yang berbunyi “Pelestarian 

ekosistem dan Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” dengan strategi 

sebagai berikut : 

a. Menetapkan zonasi pemanfaatan ruang 

b. Mempertahankan keanekaragaman hayati 

c. Membatasi Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya 

fungsi lindung 

d. Mengembangkan kegiatan penelitian 

 

Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai 

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai 

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria penetapan 

sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik 

pasang tertinggi ke arah darat. Perlindungan ekosistem ini  terdiri atas perlindungan 

hutan bakau (mangrove) yaitu pada pantai-pantai di Kecamatan Watulimo, Panggul 

dan Munjungan dimana didominasi oleh jenis-jenis pioner yaitu Avicenia dan 

Sonneratia, sedangkan perlindungan kawasan estuaria sebagai tempat pertemuan 

sungai dan laut terdapat di berbagai kecamatan. Sedangkan untuk wilayah selatan 
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perlu adanya pembangunan break water di beberapa lokasi yang mengalami abrasi 

pantai.  

Pengelolaan sempadan pantai adalah sebagai berikut : 

Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dilarang 

mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai 

Pada sempadan pantai selatan yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, 

terumbu karang, padang lamun, dan estuaria harus dilindungi dari kerusakan. 

Hutan bakau yang ada di pantai selatan, alih fungsi bakau untuk tambak diijinkan 

maksimum 20% dari optimum luas hutan bakau. Pada kawasan yang potensial untuk 

dilakukan penanaman bakau, maka dilakukan penanaman sehingga menambah area 

bakau di Kabupaten Trenggalek 

Pada kawasan sepanjang pantai yang memiliki funsi sebagai kawasan budidaya 

seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan 

keamanan, serta kawasan lainnya. Pengembangan kawasan ini harus dilakukan sesuai 

dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan 

pesisir 

Melakukan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana 

Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan 

lindung pantai 

Bangunan di pantai diarahkan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus 

ada di sempadan pantai seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung 

pantai, pelabuhan. 

 Kawasan sempadan pantai selatan Kabupaten Trenggalek meliputi 

Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul dan Kecamatan Munjungan dengan 

bentang sempadan pantai di pesisir selatan mencapai ±120 km. 
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2.5 Studi Banding 

 

2.5.1 Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida 

 

Gambar 2.1 Nusa Penida 

Sumber : kkji.kp3k.kkp.go.id 

Kawasan Konservasi ini terletak di Perairan Nusa Penida, Kabupaten 

Klungkung, Provinsi Bali. Dasar Hukum kawasan ini adalah Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan No 24 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Klungkung Nomor 

12 Tahun 2010. Luas Kawasan ini adalah 20,057.00. KKP Nusa Penida dibentuk 

dengan salah satu tujuannya itu perikanan yang berkelanjutan selain pariwisata yang 

berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati laut. Di dalam KKP diatur 

zona-zona seperti zona inti yang gunanya untuk melindungi tempat-tempat ikan 

berpijah dan bertelur sehingga zona ini sama sekali tidak boleh diganggu. 

Sementara itu zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan agar nelayan Nusa 

Penida tetap dapat menangkap ikan, tentunya dengan alat tangkap dan cara-cara yang 

ramah lingkungan. Menangkan ikan dengan cara merusak seperti bom dan potasium-

sianida dilarang digunakan di dalam KKP Nusa Penida. Sementara zona lainnya juga 

berperan di dalam melindungi terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun yang 

merupakan ekosistem penting pesisir dimana ikan dan biota laut lainnya bereproduksi, 

http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/regulasi-hukum/keputusan-menteri/finish/14-keputusan-menteri/594-kepmen-kp-no-24-tahun-2014-tentang-kawasan-konservasi-perairan-nusa-penida-kab-klungkung-provinsi-bali
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/regulasi-hukum/keputusan-menteri/finish/14-keputusan-menteri/594-kepmen-kp-no-24-tahun-2014-tentang-kawasan-konservasi-perairan-nusa-penida-kab-klungkung-provinsi-bali
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bertelur, berlindung dan mencari makan di dalamnnya. Jika ekosistem ini rusak maka 

ikan akan semakin berkurang dan akan berdampak kepada nelayan Nusa Penida. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Nusa Penida sebagai 

kawasan konservasi perairan mengingat daerah tersebut merupakan segi tiga terumbu 

karang dunia yang menyimpang keragaman hayati tinggi.  

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida didapuk sebagai Hope 

Spot oleh Mission Blue, sebuah kampanye global mendukung pelestarian laut. Hal ini 

dideklarasikan dan dibahas dalam sebuah seminar dalam jaringan (online) pada 22 

Mei 2020 lalu. KKP Nusa Penida dinilai dibentuk secara kolaboratif dan dikelola 

melalui kerja sama antara masyarakat, pelaku bisnis, lembaga swadaya, dan 

pemerintah. 

Mission Blue dipimpin oleh ahli kelautan Dr. Sylvia Earle, sebagai bentuk 

koalisi dunia untuk menggali kepedulian publik, akses dan dukungan terhadap 

jaringan KKP global. Tim Mission Blue membuat kampanye yang mengangkat Hope 

Spots melalui film dokumenter, media sosial, media tradisional, dan perangkat 

inovatif seperti Google Earth. Wilayah ini adalah rumah bagi 300 jenis karang dan 

lebih dari 500 jenis ikan karang, di antaranya terbilang baru bagi ilmu pengetahuan 

terkini. 

Kondisi Umum 

Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali memiliki 

keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Wilayah ini termasuk dalam segitiga terumbu 

karang dunia (the global coral triangle) yang saat ini menjadi prioritas dunia untuk 

dilestarikan. Keanekaragaman Ikan Karang dan Biota Lainnya. Kawasan ini memiliki 

576 jenis ikan, 5 diantaranya jens ikan baru. 

Letak Geografis 

Kecamatan Nusa Penida termasuk ke dalam wilayah administrasai Kabupaten 

Klungkungm Provinsi Bali. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 20.300 hektar yang 

terdiri dari 3 pulau utama yaitu Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. 

Kecamatan Nusa Penida merupakan satu-satunya kecamatan di kabupaten 

Klungkung, bahkan di propinsi Bali. Kecamatan Nusa Penida memiliki garis pantai 

sekitar 70 km dari 90 km yang dimiliki oleh Kabupaten Klungkung. 
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Titik Koordinat Batas Luar KKP Nusa Penida : 

Batu Nunggul : 115034’37.10” BT – 8039’14.43” LS. 

Batu Abah : 115039’41.36” BT – 8046’25.54” LS. 

Sekartaji : 115035’32.37” BT – 8051’39.59” LS. 

Sakti : 115026’6.53” BT – 8045’46.33” LS. 

Lembongan : 1150024’13.28” BT – 8041’5.82” LS. 

Jungut Batu : 115026’42.52” BT – 8038’34.63” LS. 

 

Aksesibilitas 

KKP Nusa Penida terletak di kecamatan Nusa Penida dan relatif mudah 

dicapai. Kecamatan kepulauan ini terletak tidak lebih dari 15 mil laut dari pulau utama 

Bali. Calon KKP Nusa Penida dapat dicapai dari 5 tempat yaitu Sanur, Pelabuhan 

Benoa, Kusamba, Tanjung Benoa dan Padang Bai. 

Banyak terdapat sarana tranportasi dan public-boat setiap harinya yang 

mengantar penumpang dari dan ke kecamatan Nusa Penida baik pada pagi, siang dan 

sore hari. Calon KKP Nusa penida dapat dicapai sekitar 40 menit dengan 

menggunakan speedboat double enggin 85 PK. Terdapat pelabuhan ferry di Nusa 

penida tempat bersandarnya kapal Roro dari Padang Bai (karangasem). 

 

Iklim 

Ditinjau dari segi iklim Kabupaten klungkung termasuk daerah yang beriklim 

tropis, Bulan - bulan basah antara wilayah klungkung yang ada di daratan bali dan 

wilayah nusa penida berbeda. Bulan - bulan basah di daratan klungkung dalam tahun 

1997 selama 10 bulan, dan di kecamatan Nusa Penida bulan - bulan hujan 10 bulan 

dengan curah hujan 924 mm. 

Kondisi Perairan 

Perairan Nusa penida termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2). 

Kondisi perairan Nusa Penida dipengaruhi oleh arus ITF dari Samudera Pacific ke 

Samudera Hindia hal ini mempengaruhi sebaran plankton, kelimpahan ikan, dan 

struktur komunitas terumbu karang. Perairan Nusa Penida dikenal memiliki arus yang 

cukup kuat. Suhu perairan di Nusa Penida berkisar antara 250C-280C. 
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Kondisi Ekosistem Perairan 

Kecamatan Nusa Penida yang memiliki tiga pulau utama yaitu Nusa Penida, 

Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang semuanya dikelilingi oleh terumbu karang 

tepi (fringing reef) dengan luas 1600 hektar . Berdasarkan kajian ekologi laut secara 

cepat yang dilakukan oleh ahli karang dunia Dr. Emre turak dari Australia pada bulan 

Nopember 2009, ditemukan sekitar 296 jenis karang di perairan Nusa Penida. 

Luas hutan Bakau di Kecamatan Nusa Penida sekitar 230 hektar yang terdapat 

di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Untuk hutan mangrove dijumpai 13 jenis 

mangrove dan 7 tumbuhan asosiasi. Hutan mangrove tersebut berfungsi sebagai 

sumber perikanan, ekowisata, pelindung alami pantai dan penyerep karbondioksida. 

Padang lamun di kecamatan Nusa Penida memiliki luas sekitar 108 hektar, Padang 

lamun ini umumnya terdapat di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.  

Di perairan Nusa Penida terdapat 567 jenis ikan. 5 diantaranya jenis baru. 

Kelompok ikan yang terdapat di perairan Nusa Penida adalah ikan karang, ikan pelagis 

dan ikan dasar. Mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba juga kadang melintasi di 

perairan Nusa Penida, bahkan di sebelah barat Nusa lembongan beberapa kali 

dijumpai dugong yang muncul ke permukaan. Di perairan Nusa Penida, paling tidak 

dijumpai 2 jenis penyu yaitu penyu hijau (green turtle) dan Penyu sisik (hawksbill 

turtle). Beberapa pantai di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan diduga sebagai 

lokasi penyu bertelur. 

Ikan laut dalam seperti Ikan Mola-Mola (sunfish) muncul di perairan Nusa penida 

sekitar bulan Juli-September setiap tahunnya. Beberapa lokasi perairan Nusa Penida 

yang menjadi cleaning station bagi ikan Mola Mola seperti Crystal Bay (Desa Sakit), 

Ceningan wall (Desa Lembongan), Batu Abah (Desa Pejukutan) , dan Sental (Desa 

Ped). Lokasi -lokasi tersebut menjadi lokasi penyelaman favorit saat Mola-Mola tiba.  

Perairan di kecamatan Nusa Penida juga merupakan rumah bagi ikan pari manta. Ikan 

ini sering dijumpai berkelompok 3 - 4 ekor. Tidak seperti ikan mola-mola yang 

memiliki musim kemunculan, ikan pari manta dapat dijumpai sepanjang tahun di 

perairan Nusa penida. Lokasi tempat biasa ikan pari manta ditemukan dikenal dengan 

sebutan Manta Point. Lokasi penyelaman ini terdapat di sekitar Batu Lumbung (Desa 

Batu Kandik). 

Kondisi Sosial Ekonomi Budaya 

Mayoritas masyarakat Nusa Penida adalah suku Bali beragama Hindu. Terdapat suku 

desa muslim dari 16 desa dinas yaitu desa Toyapakeh. Penduduk Toyapakeh dulunya 
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nenek moyang mereka berasal dari Jawa dan Lombok. Populasi penduduk sekitar 

50.000 jiwa yang mendiami 3 pulau di kecamatan Nusa Penida. 

Di kecamatan Nusa Penida, terdapat 4 sekolah setingkat SMU, 3 sekolah setingkat 

SMP dan puluhan sekolah SD. Saat ini sudah ada Universitas kelas jauh yang 

dilakukan di kantor kecamatan Nusa Penida guna menampung lulusan SMU Nusa 

Penida mencapai jenjang pendidikan strata S1. 

Terdapat beberapa pura besar di Nusa Penida seperti Pura Batu Medau dan Pura Giri 

Putri. Selain itu terdapat pura sentral di pulau Bali yang terdapat di Nusa Penida yaitu 

pura Sad -Khayangan Ped. Masyarakat Nusa Penida melaksanakan Nyepi Segara 

setiap tahunnya untuk menghormati laut dan memberi kesempatan kepada laut untuk 

beristirahat. Nyepi Segara juga merupakan bentuk pelaksanaan ajaran Tri Hita Karana 

terutama menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. 

Aturan adat di Nusa Penida dituangkan dalam awig-awig (hukum adat) yang 

dihasilkan dari kesepakatan (pararem) bersama. Di Desa Lembongan terdapat awig-

awig terkait pesisir dan laut seperti pelarangan penebangan bakau dan pengambilan 

pasir laut. 

Mata Pencaharian 

Mata pencaharian utama masyarakat Nusa Penida adalah pertanian rumput laut, wisata 

bahari, perikanan dan peternakan. Matapencaharian lainnya seperti pertanian, 

berdagang, serta sektor swasta dan pemerintahan. 

Potensi Perikanan 

Terdapat sekitar 100 nelayan di kecamatan Nusa Penida. Desa yang memiliki jumlah 

nelayan terbanyak adalah Batununggul dan Suana. Lokasi penangkapan ikan oleh 

nelayan pada umumnya pada kedalaman 40 - 200 meter dan jarak terjauh sekitar 5 mil 

dari daratan, bahkan hingga ke Lombok. Tangkapan nelayan pada umunya ikan 

tongkol, languan, kokak/kerapu, hiu, cakalang dan lainnya. Wilayah penangkapan 

untuk ikan ekspor seperti kokak berada di timur nusa penida dan selatan Nusa Penida, 

sementara lokasi penangkapan ikan-ikan unutk dikonsumsi sendiri seperti tongkol 

berada di sebelah utara dan Barat Nusa Penida. 
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Pendekatan Konservasi 

Pendekatan Konservasi KKP Nusa Penida melalui beberapa tahapan sesuai peraturan 

dan perundang-undangan yang mendukung perikanan yang berkelanjutan antara lain 

:  

2) Pembentukan Kelompok Kerja KKP Nusa Penida.  

3) Pengumpulan data ekologi, sosial - ekonomi, dan oceanography melalui 

survey dan monitoring.  

4) Sosialisasi (tingkat FGD, desa, kecamatan, dan kabupaten)  

5) Penetuan batas luar beserta dengan zonasi.  

6) Pencadangan KKP Nusa Penida oleh Bupati Klungkung. 

Pascapencadangan, sudah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan 

konservasi ini, antara lain pembentukan pokja nusa Penida, penyusunan zonasi 

kawasan, monitoring sumberdaya, penyusunan profil perikanan, penyusunan profil 

wisata bahari dsb. 

2.5.2 Kawasan Konservasi Desa Olele 

 

Gambar 2.2 Kawasan Konservasi Desa Olele 

Sumber : kkji.kp3k.kkp.go.id 
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Kondisi Umum 

Desa Olele berada di mainland Kabupaten Bone Bolango, dan sebagian daerahnya 

memiliki laut, dimana pantainya memiliki pasir putih, dan hanya sebagian kecil dari 

daratan yang digunakan untuk pemukiman. Topografi berdasarkan ketinggian dari 

permukaan laut di Desa Olele 1- 3 meter, hanya sebagian kecil yang memiliki 

ketingian dari permukanan laut yaitu di daerah perkebunan memiliki ketinggian 

kurang lebih 50 - 70 meter dari permukaan laut.Dasar hukum penetapan Kawasan 

Konservasi Laut Daerah di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone 

Bolango adalah SK Bupati Bone Bolango No. 165 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada 

tanggal 6 November 2006. 

Letak Geografis 

Secara geografis, KKLD Desa Olele terletak pada posisi 0024'51" - 0024'23" LU dan 

123008'59" - 123009'11" BT, memiliki luas kawasan sekitar 24.910 ha. Desa Olele 

terletak di bagian pantai Selatan Teluk Tomini Kecamatan Kabila Bone Kabupaten 

Bone Bolango, Provovinsi Gorontalo. Secara administrasi, Desa Olele berbatasan 

dengan Suwawa di sebelah Utara, Sebelah Timur Tolotio, Sebelah Selatan Teluk 

Tomini, dan Sebelah Barat Desa Olohuta. 

Aksesibilitas 

Desa Olele dapat dijangkau melalui jalan darat, menggunakan kendaraan roda empat 

atau roda dua, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit dari Ibukota Propinsi 

Gorontalo. 

Iklim 

Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain di Gorontalo, Desa Olele mempunyai 

iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan yang berlangsung antara Oktober - 

April dan musim kemarau antara Juni - September. Sementara Angin Utara bertiup 

pada Januari - Maret bersamaan dengan datangnya musim kemarau, dan Angin Barat 

terjadi selama 2 bulan yaitu April - Mei. Sedangkan Angin Tenggara pada November 

- Desember, dimana keadaan laut cukup kencang, tinggi gelombang laut berkisar 1 

sampai 2 meter. Dan, Angin Selatan bertiup dari Juli - Agustus, dimana keadaan ini 

sangat berpengaruh terhadap aktifitas nelayan dalam melaksanakan usaha 

penangkapan ikan, sedangkan angin timur tidak banyak berpengaruh terhadap 

aktifitas nelayan. 
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Kondisi Perairan 

Pasang surut di perairan Gorontalo, diklasifikasikan sebagai tipe pasang surut ganda 

(semidiurnal), yaitu mempunyai perioda dua kali pasang dan dua kali surut. Rata-rata 

tenggang pasang dan surut sekitar 1-2 meter. Kecepatan arus maksimum permukaan 

pada musim barat 10 cm/detik. Pola arus di Gorontalo memperlihatkan pola 

pergerakan arus rata-rata bulanan yang dibangkitkan oleh angin. Perubahan arah arus 

yang dibangkitkan pasang surut terjadi lebih cepat karena periode pasang surut yang 

lebih pendek (harian) dibandingkan dengan periode angin (musiman). Arus di perairan 

Gorontalo mewakili empat musim, yaitu (1) Musim Barat yang terjadi pada Desember 

- Februari; (2) Musim Peralihan 1 yang terjadi pada Maret - Mei; (3) Musim Timur 

yang terjadi Juni - Agustus; dan (4) Musim Peralihan 2 yang terjadi pada September - 

November. Sementara itu, pola umum arah penjalaran gelombang laut di perairan 

Gorontalo mengikuti kecenderungan angin musim yang berlaku. Pada musim timur, 

tinggi gelombang perairan dalam terletak pada kisaran 0,2 - 0,5 m sementara pada 

musim barat, tinggi gelornbang di perairan Gorontalo berkisar antara 0,5 - 1 m. Suhu 

permukaan 290C dan salinitas permukaan berkisar antara 31-33 ppt, sedangkan pH 8, 

dengan kecerahan (transparansi) antara kurang dari 15 m. 

Kondisi Ekosistem Perairan 

Kondisi terumbu karang masih cukup baik dan bervariasi, terutama jenis-jenis karang 

bercabang yang sangat disukai oleh spesies dari famili Pomacentridae, seperti 

Chromis spp, Abudefduf spp, Neoglyphidodon spp, Plectroglyphidodon spp, 

Pomacentrus spp, dan Stegastes spp. Namun ikan karang yang paling banyak 

ditemukan adalah jenis Canthigaster sp, 

Kondisi Sosial Ekonomi Budaya 

Pada awalnya, Desa Olele ini merupakan salah satu dusun jauh dari Desa Alohuta, 

dan pada tahun 2003 menjadi desa persiapan dengan jumlah Kepala Keluarga 212 KK. 

Jumlah penduduk kurang lebih 768 jiwa. Desa Olele memiliki tiga dusun, dusun I 

(Indato) yang berpenduduk kurang lebih 324 orang, dusun II (Olele) berpenduduk 384 

orang, dan dusun III (Hungayokiki) berpenduduk 196 orang. Penduduk desa Olele 

beragama Islam (100 %). Pada tahun 2003 desa Olele resmi menjadi desa yang di 

kepalai oleh seorang kepala desa yang biasa disebut dengan Ayahanda. 

Mata Pencaharian 

Sebagaimana penduduk yang tinggal di wilayah pesisir, Desa Olele didominasi oleh 

nelayan dan petani. Pada umumnya nelayan yang ada di Desa Olele adalah nelayan 
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pancing tuna, menggunakan alat tangkap senar, kili-kili, kawat tembaga, dan mata 

pancing. Ukuran tali nilon yang digunakan nomor 70 sampai 100. Melaut 

menggunakan perahu londe yang berukuran panjang 5 meter, lebar 60 cm, dan tinggi 

70 cm. Perahu dilengkapi dengan alat bantu mesin ketinting, dayung dan layar, 

sedangkan umpan yang digunakan untuk menangkap ikan tuna adalah cumi-cumi. 

Lokasi penangkapan ikan kurang lebih 8 - 10 jam dengan yang ditempuh kurang lebih 

2 - 3 jam. Hasil tangkapan nelayan umumnya berkisar 10 - 20 kg per trip. Pada 

umumnya nelayan yang ada di Desa Olele memanfaatkan sumberdaya laut dengan 

menggunakan alat tangkap yang masih tradisional, artinya sumberdaya laut yang ada 

di perairan sekitar desa belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa nelayan yang 

menggunakan pancing dasar untuk menangkap ikan demersal, hasilnya bukan untuk 

dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri, seperti jenis ikan kakak tua, kuli pasir, bobara, 

baronang, cumi-cumi, dan kerapu. Jenis alat tangkap sibu-sibu untuk menangkap ikan 

tandipang kecil. 

Potensi Perikanan 

Jumlah nilai produksi pada tahun 1995 sampai 2003 mengalami penurunan sepanjang 

tahun, disebabkan sumber daya laut di teluk tomini telah mengalami "over fishing", 

dimana banyak perusahaan besar yang menggunakan alat tangkap dengan teknologi 

canggih. Akibatnya, nelayan tradisional yang menangkap ikan di teluk tomini, 

mengalami penurunan hasil tangkapan. 

Selain itu, rendahnya produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan yang ada di 

perairan sekitar desa (terutam ikan demersal karang), karena sampai saat ini, kegiatan 

penangkapan ikan nelayan Desa Olele lebih tertuju kepada ikan-ikan pelagis yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi, umum dikonsumsi, dan berada di perairan 

terbuka (di luar teluk). 

Pendekatan Konservasi 

Pendekatan konservasi dalam menetapkan Kawasan Konservasi Laut Daerah di Desa 

Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango adalah berdasarkan hasil 

penelitian komprehensif dan identifikasi sebagai suatu kawasan untuk pemanfaatan 

sumberdaya alam bagi kepentingan rekreasi, pendidikan, serta bentuk lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip konservasi 

 

2.6 Studi Kasus 
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Dalam sebuah video yang diliput oleh MNC Media ini memuat kondisi terumbu 

karang yang saat ini banyak yang terlihat rusak. Kerusakan terumbu karang tersebut 

adalah akibat dari ulah manusia maupun pengaruh iklim. Padahal kawasan ini adalah 

kawasan lindung yang seharusnya dijaga bersama. Proses penyembuhan alami pada 

terumbu karang yang rusak pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Pentingya 

fasilitas pengamanan dan pelestarian dapat menjaga kelestarian terumbu karang agar 

ekosistem bawah laut tetap seimbang.  

 

Gambar 2.3 Kondisi Terumbu Karang di Pantai Karanggongso 

Sumber : youtube.com 

Penyebab Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengonfirmasi tentang kerusakan 

terumbu karang di perairan Indonesia selama ini. Selain karena faktor perubahan 

iklim, kerusakan terumbu karang terjadi karena di Indonesia berlangsung aktivitas 

penangkapan ikan dengan cara merusak (destruktif). Perilaku tersebut, mengakibatkan 

terumbu karang mengalami kerusakan dengan sangat cepat. 

Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim adalah Pemutihan Karang. Hal 

tersebut merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem terumbu karang 

karena mengancam kematian terumbu karang itu sendiri. Adapun jika perairan di 

daerah tersebut tidak sehat, maka pemutihan karang akan sering terjadi. Selain 

pemutihan karang, kerusakan terumbu karang di Indonesia juga terjadi karena 

aktivitas penangkapan ikan destruktif melalui penggunaan bahan peledak seperti bom. 

Berdasarkan data tahun 2019, dari 1.153 lokasi terumbu karang di Indonesia, tercatat 

33,82% atau 390 lokasi dengan kategori buruk. Kemudian, 37,38% atau 431 lokasi 



28 
 

berkategori sedang, dan 22,38% berkategori baik atau 258 lokasi. Dengan demikian, 

hanya 6,42% atau 74 lokasi terumbu karang yang berkategori sangat baik.  

 

Gambar 2.4 Karang Acropora sp (kiri) dalam hamparan luas dan Porites sp (kanan) 

sedang megalami pemutihan karang (coral bleaching).  

Sumber : Ofri Johan/Mongabay Indonesia 

 

Gambar 2.5 Kondisi terumbu karang yang memutih (coral bleaching) di perairan 

Pemutaren, Bali Utara, pada 2015.  

Sumber : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia 
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4 Hal Penyebab Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia 

• Polusi sampah plastik di perairan yang semakin banyak akibat ketidakbijakan 

masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik dan benar. 

• Aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Masyarakat kerap 

melakukan penangkapan dengan menggunakan bom ikan, racun sianida atau 

bius. 

• Krisis iklim. meningkatnya suhu air laut dapat menyebabkan coral bleaching 

atau pemutihan terumbu karang. Ketika hal itu terjadi dalam jadi jangka waktu 

panjang, maka akan berdampak pada matinya terumbu karang. 

• Investasi yang mengancam kehidupan terumbu karang karena saat ini banyak 

daerah di pesisir dibangun reklamasi. Pembangunan reklamasi ini dinilai 

berpotensi merusak terumbu karang.   

Jika terumbu karang tidak dilestarikan, maka yang terancam adalah seluruh makhluk 

yang ada di bumi. Sebab secara ekologi, laut dan terumbu karang memiliki 

kemampuan menyerap karbo lebih besar daripada hutan. Apabila semua itu rusak, 

maka pemanasan global akan semakin cepat dirasakan.  

CTI (Coral Triangle Initiative) dalam pengelolaan Terumbu karang di Indonesia 

Coral Triangle Initiative (CTI) dalam pengelolaan terumbu karang di Indonesia 

dinilai belum memberikan pengaruh signifikan. Program yang dilaksanakan CTI di 

Indonesia memiliki kesan eksklusif. Hal tersebut menyebabkan CTI menjadi sulit 

untuk menjawab isu pengelolaan terumbu karang yang ada di Indonesia. CTI dinilai 

juga belum memberikan kebijakan tentang pengelolaan perikanan yang merusak dan 

kemiskinan masyarakat di kawasan pesisir. CTI didirikan pada 2009 bersama negara-

negara yang masuk dalam kelompok kawasan segitiga karang dunia. Negara tersebut 

adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan 

Solomon. 

Kawasan konservasi laut yang dikelola daerah saat ini rerata belum efektif dengan tata 

kelola yang belum terbangun baik. Kendala tersebut, menjadi pekerjaan rumah bagi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan bagaimana agar keberadaan KKLD 

bisa menjadi lebih efektif dikelola. 
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Tantangan Konservasi Terumbu Karang di Saat Pandemi 

• Aktivis pelestarian terumbu karang menghadapi tantangan ganda selama 

pandemi, yaitu keberlanjutan pengamatan dan ancaman pemutihan 

(bleaching). 

• Terumbu karang adalah hewan laut, ekosistem vital yang perlu dirawat dan 

diawasi pertumbuhannya karena sangat lama dan rentan. 

• Pembatasan aktivitas di laut, ancaman pemutihan karang, dan pendanaan 

meningkatkan risiko kematian karang yang baru memulai kehidupannya di 

laut. 

• Rancangan regulasi Omnibus Law di isu perikanan juga berisiko menambah 

tekanan pesisir tempat terumbu karang dan padang lamun. 

Hingga saat ini beberapa penyelam belum bisa menyelam lagi untuk mengamati dan 

merawat struktur-struktur transplantasi karangnya di sejumlah titik penyelaman. 

Beberapa penyelam sudah melihat ada pemutihan di sejumlah karang dikarenakan 

suhu air laut mencapai 30-31 derajat celcius. 

Strategi Pengelolaan Terumbu Karang menurut LIPI 

• Memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak 

langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang. 

• Mengurangi laju degradasi terumbu karang. 

• Mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata 

ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum dan kearifan masyarakat pesisir. 

• Merumuskan dan mengkoordinasi program-program instansi pemerintah dan 

pemda, pihak swasta dan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan 

ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat. 

• Menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas. 

• Mengembangkan, menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat luas 

dalam upaya-upaya pengelolaan terumbu karang secara nasional. 

• Menyempurnakan berbagai peraturan undang-undangan serta mendefinisikan 

kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan 

dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem terumbu karang. 
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• Meningkatkan dan memperluas kemitraan antar pemerintah, pemda, swasta, 

lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat 

• Meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah, pemda dan 

masyarakat serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri dalam 

penyediaan dana 
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