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(1) Berpedoman pada mandat sesuai dengan Visi-Misi PKSPL-IPB,

(3) Bercermin kepada struktur untuk melaksanakan tata kelola PKSPL-IPB
sesuai dengan mandat dan program yang telah diberikan dan disepakati
bersama dalam Rencana Mutu Manajemen (RMM),
(4) Mengedepankan penguatan dan pengembangan sumberdaya manusia
untuk menjalankan roda institusi secara solid dan profesional,
(5) Membangun dan mempersiapkan infrastruktur secara memadai dalam
menunjang pengelolaan institusi,
(6) Membangun sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam menunjang tata kelola institusi secara professional yang mengarah kepada implementasi sistem pelayanan terbaik,
(7) Menjaling dan membina jaringan (network) untuk mempromosikan setiap
produk yang dihasilkan institusi,

Reportase
Belajar Pelabuhan di
Negeri Der Panzer
(Akhmad Solihin)

ahun 2012 dicanangkan sebagai tahun produktif dan profesional oleh Pimpinan PKSPL-IPB. Pencanangan tahun produktif dan profesional ini didorong dengan digulirkannya semangat pembaharuan PKSPL-IPB yang dinamakan sebagai IPB-Delta. IPB-Delta diterjemahkan sebagai Improving
(perbaikan), Positioning (penempatan), Branding (pemode) dan Differentiating (perubahan). Dalam konteks ini Pimpinan PKSPL-IPB menyampaikan 10
indikator keberhasilan Semangat Pembaharuan IPB-Delta ini dapat terwujud,
diantaranya adalah:

(2) Berencana yang diterjemahkan dalam program PKSPL-IPB sesuai kerangka
waktu,

Tentang Kita

Roundtable Discussion

T
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(8) Memperkuat dan mengembangkan performa (performance) institusi agar
mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru yang menjadi ciri khas lembaga,
(9) Membangun sistem standar terbaik dalam menghasilkan produk institusi
dengan memperkuat sistem quality assurance lembaga, dan

(10) Menegakkan sistem monitoring-evaluation untuk mengawal terlaksananya mandat sesuai dengan Visi
dan Misi PKSPL-IPB.
Bersama semangat pembaharuan IPB-Delta diharapkan tidak ada waktu yang disia-siakan dan semoga
kehidupan dan keberlanjutan institusi tetap berjalan sesuai rangkaian waktu yang telah disusun dan direncanakan. Setiap individu PKSPL-IPB diharapkan dapat berperan lebih optimal dan mau berubah ke arah
yang lebih baik. Menjadi pemimpin pada bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang wajib dipersiapkan untuk menjadi pengawal utama dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan institusi, sehingga tetap
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara, dan kita jangkau dunia dengan
kekuatan melalui kecintaan terhadap Yang Maha Kuasa serta persiapkan akhirat dengan sebaik-baiknya persiapan.
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MENAKSIR NILAI EKONOMI SELAT LOMBOK

P

encemaran laut acapkali mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi lingkungan, nelayan
dan pembudidaya di wilayah pesisir dan laut. Dampak pencemaran tidak sedikit mendatangkan
nestapa bagi nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, padahal kehidupan dan
penghidupan mereka sangat tergantung dan bergantung terhadap keberadaan dan keberlanjutan ekosistem
pesisir dan laut.

Ikan lemadang (Coryphaena hippurus)
hasil tangkapan nelayan Tulamben Bali

Selat Lombok merupakan salah satu selat aktif pelayaran internasional yang
banyak dilalui oleh kapal-kapal pengangkut, baik barang maupun orang.
Frekuensi pelayaran yang besar berpotensi menyebabkan terjadinya
kecelakaan laut cukup besar, seperti potensi tabrakan kapal, kapal
tenggelam, tanker karam dan sebagainya.
Padahal, Selat Lombok
menyimpan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang cukup besar yang
dimanfaatkan oleh beragam aktivitas berbasis sumberdaya alam dan jasa
lingkungan, seperti perikanan dan pariwisata bahari yang memberikan nilai
estetik tersendiri bagi Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Mengingat
bahwa potensi kecelakaan dan pencemaran laut cukup besar di kawasan
perairan Selat Lombok ini, maka adalah suatu keputusan yang bijaksana
bilamana nilai ekonomi sumberdaya dan lingkungan di perairan Selat
Lombok dikaji sebagai upaya untuk menentukan kebijakan pengelolaan
lingkungan.

Penilaian ekonomi Selat Lombok dilakukan dengan menggunakan
pendekatan full economic valuation, yaitu sebuah pendekatan penilaian dengan melakukan
penilaian ekonomi terhadap keseluruhan nilai ekonomi-ekologi ekosistem pesisir dan laut yang
ada di Selat Lombok. Ekosistem merupakan sistem ekologi yang
Selat Lombok menyimpan
unik dan spesifik serta memerlukan pengelolaan yang spesifik agar
sumberdaya alam dan jasa
dapat memberi sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat,
lingkungan yang cukup besar
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

yang dimanfaatkan oleh
beragam aktivitas berbasis
sumberdaya alam dan jasa
lingkungan

Penilaian ekosistem ini tidaklah semata hanya dilakukan
berdasarkan
nilai
fisik
ekosistem
saja yang lebih sering menggunakan
pendekatan
pasar
saja
dalam
penilaiannya, melainkan juga dilakukan
melalui pendekatan nilai non fisik yang
besarannya dapat dikuantifikasi dengan
menggunakan teknik penilaian ekonomi
sumberdaya
alam
dan
Tipologi Nilai Ekonomi Total (Barton, 1994)
lingkungan.
Pendekatan penilaian ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan ini
didasarkan atas penilaian terhadap tipologi nilai seperti yang
dikembangkan Barton (1994), yaitu total nilai ekonomi (total
economic value, TEV).

Ikan tongkol (Euthynnus affinis) hasil
tangkapan nelayan Lombok Barat, NTB
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total ekonomi Selat Lombok, yaitu
production, EOP), teknik penilaian
TCM), teknik penilaian berbasis
CVM) dan teknik penilaian transfer

Hasil penelitian teridentifikasi bahwa beberapa jenis ekosistem
sumberdaya alam dan lingkungan yang terdapat di Selat Lombok dan
Salah satu objek wisata bahari di
Kabupaten Klungkung
dapat diestimasi nilai ekonomi-ekologinya diantaranya adalah: (i) ekosistem
hutan mangrove, (ii) ekosistem terumbu karang, (iii) ekosistem perairan,
(iv) kawasan pantai, (v) kawasan budidaya rumput laut, (vi) kawasan ladang garam dan (vii) kawasan
budidaya mutiara (Tim Studi dan
Laboratorium GIS PKSPL-IPB, 2011).

Penilaian Ekonomi Ekosistem Pesisir dan Laut (Adrianto, 2005)

Nilai ekonomi Selat Lombok dihitung
berdasarkan pendekatan nilai total
ekonomi sumberdaya pesisir dan laut
yang berada di Selat Lombok. Hasil
perhitungan menunjukkan nilai
manfaat ekonomi masing-masing
ekosistem dan kawasan di sekitar Selat
Lombok adalah sebagai berikut : (i)
ekosistem hutan mangrove sebesar
Rp.50.643.919,98 per hektar, (ii)
ekosistem terumbu karang sebesar

Peta sebaran ekosistem sumberdaya pesisir dan laut di Selat Lombok (Lab. GIS PKSPL-IPB, 2011)
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Peta nilai ekonomi total Selat Lombok (Tim Studi, 2011)

Rp.289.445.874,70 per hektar,
(iii) perairan Selat Lombok sebesar
Rp.4.361.614,08 per hektar, (iv) kawasan pantai sebesar
Rp.8.624.254.916,15 per hektar, (v) areal budidaya rumput laut sebesar
Rp.138.500.779,15 per hektar, (vi) areal ladang garam sebesar
Rp.1.809.000,00 per hektar, dan (vii) areal budidaya mutiara sebesar
Rp.9.138.742,73 per hektar.
Secara keseluruhan total nilai ekonomi
sumberdaya alam dan lingkungan di sekitar perairan Selat Lombok dapat
diestimasi sebesar Rp.5.583.044.289.996,98. Segenap nilai yang dihitung,
Produksi rumput laut Serangan, Bali
baik per ekosistem maupun nilai total ekonomi sumberdaya alam dan
lingkungan Selat Lombok merupakan nilai ekonomi pada tahun berjalan,
yaitu tahun 2011, sehingga bilamana memungkinkan dapat di-update maksimal 5 tahun sekali untuk
mendapatkan gambaran nilai ekonomi total sumberdaya alam dan lingkungan di masa mendatang.
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai ekonomi Selat Lombok, maka dapat diketahui bahwa
penilaian ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan sangat memerlukan metode perhitungan komprehensif
mengingat waktu, jarak, distribusi penduduk dan kompleksitas penilaian di sekitar wilayah perairan Selat
Lombok. Pengembangan terhadap metode perhitungan dengan teknik
total nilai ekonomi sumberdaya function transfer atau point transfer relatif lebih memudahkan untuk
alam dan lingkungan di sekitar
mendapatkan hasil yang optimal.

perairan Selat Lombok dapat
diestimasi sebesar
Rp.5.583.044.289.996,98.
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pengumpulan data di semua wilayah, sehingga masing-masing desa dapat
diwakili oleh responden terkait. Namun demikian, penggunaan ini harus hati
-hati dilakukan agar tidak menimbulkan bias yang berlebihan. Khusus
mengenai penilaian kawasan wisata, bilamana terjadi stagnasi dalam
menghitung nilai ekonomi berdasarkan pendekatan individu, maka
pendekatan zonal dapat dijadikan sebagai alternatif utama yang lebih baik
untuk digunakan.
Pendaratan ikan di Lombok Barat
Semoga nilai ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan Selat
Lombok menjadi bahan renungan dan dapat dijadikan pertimbangan di
dalam membuat berbagai kebijakan dan menaksir potensi kerugian ekonomi total di sekitar Selat Lombok.
(Yudi Wahyudin).

Foto-Foto Kondisi dan Aktivitas Nelayan di Wilayah Pesisir Selat Lombok
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STUDI INDEKS KEPEKAAN LINGKUNGAN (IKL)
DI WILAYAH FIELD UBEP SANGA-SANGA PERTAMINA
(DELTA MAHAKAM) KALIMANTAN TIMUR

I

ndek Kepekaan Lingkungan (IKL) adalah sebuah indeks yang menunjukkan tingkat kepekaan suatu area
terhadap dampak pencemaran akibat tumpahan minyak.
Studi IKL dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi
habitat dan ekosistem serta aktifitas/fungsi ekonomi di
suatu daerah.
Selain itu, IKL juga bertujuan untuk
menganalisis tingkat kepekaan lingkungan berdasarkan
setiap entitas di wilayah pesisir yang menjadi wilayah
studi, diantaranya: tipe tepian sungai, vegetasi mangrove,
perairan pesisir (biodiversity), perairan terbuka (perikanan
tangkap dan budidaya laut), budidaya tambak,
permukiman, industri dan wisata.
Lebih lanjut, IKL
memberikan proyeksi informasi atribut kepekaan
lingkungan dari setiap entitas area yang dikaji ke dalam
bentuk informasi spasial (peta).

Gambar Wilayah Studi di Delta Mahakan Kec. Sangasanga
Kab. Kutai Kartanegara

Delta Mahakam di wilayah Kecamatan Sangasanga
(Kabupaten Kutai Kartanegara) dan daerah pesisir di
sekitar Kota Samarinda merupakan daerah administratif
studi indeks kepekaan lingkungan yang dikaji dan dianalisis
pada kesempatan ini. Kegiatan dimulai dengan survey,
pengolahan dan analisis data, penyusunan dan
perhitungan indeks dan penyusunan laporan dan peta.
Kegiatan studi IKL dilakukan secara tim yang diketuai oleh
Dr. Ario Damar, dengan anggota Dr. Achmad Fahrudin, Dr.
Yonvitner, Galih Rakasiwi, M.Si, Yus Rustandi, M.Si, Andy
Afandy, MM, Yudi Wahyudin, M.Si, Novit Rikardi, S.Pi,
Andan Hamdani, SP, dan Kamsari, S.Kom.

Survey dilaksanakan pada bulan September 2011, dimulai dari titik terjauh yaitu Muara Jawa. yang
terletak pada posisi paling selatan dari wilayah studi. Di Muara Jawa Tim mendatangi beberapa titik
pemukiman, seperti Handil II, dimana di sisni terdapat juga area pertanian berupa sawah, titik ekosistem
mangrove, dan titik perikanan tangkap dimana pada daerah muara ini banyak terdapat alat tangkap
bernama Julu dan jaring tancap, selain itu terdapat juga tambak, dan titik-titik industri gas/minyak di
sekitar wilayah ini. Kemudian tim mengunjungi Field Pertamina di Sangasanga Dalam, di sekitar Field Pertamina ini terdapat beberapa titik yang
IKL juga bertujuan untuk
menganalisis tingkat kepekaan dikunjungi antara lain aktivitas perikanan budidaya (Keramba Jaing Apung),
lingkungan berdasarkan setiap ekosistem mangrove, pemukiman (Sanga-sanga Dalam dan Sanga-saaag
entitas di wilayah pesisir yang Muara), dan terdapat industri batubara. Titik terjauh di utara yaitu Muara
Kaeli, kemudian menuju titik terjauh di timur yaitu Muara Pantuan. Menuju
menjadi wilayah studi,
diantaranya: tipe tepian sungai, Muara Kaeli, Tim mendatangi beberapa titik, seperti titik pemukiman Handil
D yang terletak di Sungai Terusan yang bermuara di Muara Kaeli. Selain
vegetasi mangrove, perairan
pesisir (biodiversity), perairan Handil D terdapat juga pemukiman Handil A, Handil B dan Handil C. Untuk
perikanan tangkap terdapat beberapa jenis alat tangkap yang digunakan
terbuka (perikanan tangkap
dan budidaya laut), budidaya nelayan seperti serok, julu, dan kapal trawl yang husus menangkap ikan
tambak, permukiman, industri teri. Selain hal tersebut, Tim juga mendatangi titik-titik ekosistem mangrove
dan Budidaya Tambak. Disamping itu, di sepanjang aliran sungai, banyak
dan wisata.
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terdapat titik-titik industri gas/minyak. Dilakukan juga kunjungan ke pemukiman Sungaimariam dan Kutai
Lama, dimana di Kutai Lama terdapat juga aktivitas perikanan budidaya ikan mas dengan menggunakan
jaring apung. Hari ketiga Tim menuju titik terjauh di Tenggara yaitu
Tanjungberukang. Di sini terdapat pemukiman yang cukup padat dimana
penduduknya kebanyakan nelayan dan petambak udang. Selain pemukiman
dan tambak, di wilayah ini, Tim juga mendatangi beberapa titik ekosistem
mangrove dan titik perikanan tangkap yang cukup banyak berupa Julu.
Secara umum, dapat dirangkum, terdapat beberapa tema penting di
wilayah studi ini, yaitu:
1. Jenis Tepian sungai
Tipe tepian sungai di lokasi studi adalah tipe tepian sungai berlumpur
yang terdapat di hampir semua wilayah studi dengan kelerengan datar dan
tipe kedua adalah tipe tepian sungai pasir berlumpur dengan kelerengan
yang terdapat di Sangasanga Dalam (Divisi 1, Unit Analisis 1). Tipe tepian
sungai berlumpur di wilayah studi banyak terbentuk pada sepanjang aliran
sungai dan berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Tipe tepian sungai
berlumpur ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun tambak.
Pada kawasan tepian sungai berlumpur bila terjadi pencemaran minyak,
minyak dapat masuk menembus lumpur mengikuti lubang saluran pergerakan biota air, alur akar-akar tumbuhan pantai dan jalur gerakan penetrasi
air. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak biologis dalam jangka panjang.

Lokasi Mura Jawa, tipe tepian sungai
lumpur dengan kelerengan datar dan
penggunaan lahan merupakan area
mangrove

kawasan tepian sungai berlumpur bila terjadi pencemaran
minyak, minyak dapat masuk
menembus lumpur mengikuti
lubang saluran pergerakan biota air, alur akar-akar tumbuhan
pantai dan jalur gerakan penetrasi air

2. Mangrove
Setidaknya ditemukan beberapa jenis mangrove utama dan tanaman
pantai lainnya. Jenis tumbuhan mangrove utama yang ada di lokasi pemantauan adalah: Sonneratia sp., Avicenia marina, Bruguiera sp., Rhizophora sp.,
Nypa, vegetasi air Rangas, Nibung dan Bintaro. Serta beberapa tanaman
lainnya yang berasosiasi.
3. Perairan Terbuka
Aktifitas yang ada di perairan terbuka di lokasi studi adalah kegiatan
perikanan tangkap dan kegiatan budidaya ikan. Kegiatan penangkapan ikan
di lokasi studi didominasi alat tangkap sero, sedangkan kegiatan utama budidaya laut dilokasi studi berupa budidaya ikan di karamba jaring. Alat tangkap
yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan di lokasi studi yaitu: julu,
gillnet, mini trawl dan jaring tepi.

Lokasi : Sangasanga Dalam
Spesies

: Sonneratia sp

Jumlah pohon

: 6 ind/100 m2

Tinggi pohon

: Av (5-7m)

Diameter batang : 10-20 cm
Anakan

: 6 ind/25 m2

Semai

: 3 ind/m2

Penutupan

: 30%

Jenis ikan yang tertangkap oleh nelayan hampir sebagian besar meru- Distribusi
pakan ikan ekonomis penting antara lain seperti udang, kepiting, ikan teri, Ketebalan
ikan manyung, ikan belanak dan bandeng.

: >100 m
:5m

Beberapa foto alat tangkap yang digunakan nelayan dalam operasi penangkapan ikan di lokasi studi, seperti
julu, gillnet, mini trawl dan jaring tepi
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Foto beberapa jenis ikan seperti udang, kepiting, ikan teri, ikan manyung, ikan belanak, ikan selar, ikan
jenaha, dan ikan bandeng yang tertangkap oleh nelayan di beberaoa lokasi studi.

4. Perairan terbuka (perikanan budidaya)

Keramba Jaring Apung (KJA) di Kutai Lama

Budidaya tambak hampir
ditemukan di semua divisi di
lokasi studi. Pengelolaan
tambak oleh masyarakat
nelayan pada umumnya
dilakukan secara tradisional

Kegiatan budidaya ikan yang dilakukan oleh nelayan di lokasi studi adalah
kegiatan budidaya budiaya ikan di karamba jaring apung. Kegiatan budidaya
ikan di lokasi studi hanya di jumpai di Divisi 1. Karamba jaring apung hanya
dijumpai di Divisi satu dan hanya ada di unit analisis sangasanga muara,
sangsanga dalam dan di Kutai Lama. Jumlah karamba jaring apung diunit
analisis kutai lama adalah yang terbanyak dengan jumlah mencapai 200
Kantong. Jenis komoditi utama yang dibudidayakan adalah jenis ikan Mas
dan Ikan Nila. Dalam satu kantong karamba padat tebarnya mencapai 8001000 ekor ikan dengan masa panen sekitar 3 bulan. Pasar utama dari ikan
hasil karamba Desa-desa disekitar lokasi karamba terutama Kota Samarinda.
5. Budiaya Tambak

Kegiatan budidaya tambak hampir ditemukan di semua divisi di lokasi studi.
Pengelolaan tambak oleh masyarakat nelayan pada umumnya dilakukan
secara tradisional. Komoditi utama yang diusahakan sampai saat ini masih udang windu (Penaeus
monodon - tiger) dan dipadukan dengan ikan bandeng (Channos channos). Komoditi utama yang
dibudidayakan saat ini yaitu udang windu dan ikan bandeng. Luasan tambak yang masih berproduksi
dilokasi ini adalah yang terluas, sekitar 26 ribu hektar. Pengelolaan tambak masih dilakukan secara
tradisional. Padat tebar udang rata-rata 10.000 ekor/ha, dan bandeng 1000
ekor/ha.
6. Pemukiman

Lokasi : Sangasanga Dalam
Jml penduduk

: 6.700 jiwa

Jml balita

:  594 jiwa

Pendidikan

: 90% lulus SD/sederajat

Aksesibilitas

: transportasi laut dan darat

Matapencaharian : pegawai (dominan),

Pemukiman penduduk tersebar dan berada hampir di setiap wilayah divisi.
sebagian besar masyarakat bermatapencaharian sebagai nelayan. Kondisi
rumah pada umumnya berada di tepian pantai, bahkan berada di atas air.
Pemukiman yang dianalisis adalah Sangasanga Dalam, Sangasanga Muara,
Sungai Mariam, Kutai Lama, Handil Terusan,Tanjung Muara
Ulu,Pantuan,Tanjung Berukang,Muara Kembang, dan Sungai Dondang.
7. Pertanian dan Perkebunan

Sebagian lahan-lahan yang berada di tepian dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk lahan pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian dapat dimanfaatkan
untuk areal persawahan. Sedangkan jenis tanaman perkebunan yang menjadi ciri khas di bebera[a wilayah
studi yaitu cempedak. Areal pertanian yang berada di wilayah tepian terdapat di wilayah divisi 1 pada
unit analisis 1, 2 dan 3 yakni Desa Sangasanga Dalam, Sangasanga Muara dan Desa Sungai Meriam.
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Dalam satu tahun para petani sawah mampu melakukan 2 kali musim tanam.
Sistem pengairan sawah dilakukan melalui saluran irigasi kecil. Tingkat
produktifitas lahan sawah di wilayah tersebut rata-rata sebanyak 4-6 ton per
ha per musim tanam.
8. Industri dan Pelabuhan
Kawasan industri dan pelabuhan di lokasi studi tersebar disebagian
besar lokasi studi. Jenis industri didominasi oleh industri pertambangan
Minyak dan gas serta batu bara. Secara ekologis kawasan industri dan
pelabuhan merupakan kawasan yang berpotensi sebagai sumber pencemaran
ke lingkungan. Demikian juga kaitannya dengan tingkat kepekaannya
terhadap kejadian tumpahan minyak. Kawasan industri dan pelabuhan akan
memiliki nilai kerentanan yang rendah, tetapi memiliki nilai sosial ekonomi
yang cukup tinggi.

Lokasi : Sangasanga Dalam
Jenis industri

: migas pertamina

Peran ekonomi

: nasional

Kapasitas produksi : besar
Waktu operasi

: 24 jam

Jml tenaga kerja

: sedang.

Berdasarkan hasil analsisis, maka diperoleh Indeks Kepekaan LingSetiap unit analisis yang
kungan(IKL) masing-masing entitas area yang dikaji pada kegiatan studi ini.
merupakan
poligon analisis dari
Dari hasil analisis kepekaan lingkungan setiap tematik atau unit analisis yang
habitat/ekosistem memiliki
mencakup tematik tipe tepian sungai, mangrove, perairan terbuka (perikanan
tangkap dan budidaya), tambak udang/ikan, pariwisata, permukiman, karakter tersendiri dan memiliki
nilai kepekaan lingkungan
industri dan pelabuhan, terlihat bahwa setiap unit analisis yang merupakan
tersendiri
poligon analisis dari habitat/ekosistem memiliki karakter tersendiri dan
memiliki nilai kepekaan lingkungan tersendiri.

Gambar Hasil Studi Indeks Kepekaan Lingkungan Keseluruhan di Lokasi Studi
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Artikel

Berdasarkan hasil analisis indeks kepekaan lingkungan tersebut, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa daerah studi memiliki tutupan lahan pantai berupa kawasan ekosistem mangrove, yang
membentang dari Divisi 1 di barat laut (Sangasanga ) hingga Divisi 4 (Muara Jawa) di bagian barat daya
daerah studi. Mangrove yang hidup di daerah studi tidak dalam kondisi yang prima dan pada umumnya
sudah dalam kondisi terganggu dan terbuka menjadi kawasan pertambakan udang dan ikan. Kawasan
pertambakan udang dan ikan ini terletak di belakang kawasan mangrove. Indeks kepekaan ekosistem
mangrove di daerah kajian berkisar antara Kurang Peka hingga Peka. Daerah mangrove dengan tingkat
kepekaan Kurang Peka dijumpai di kawasan Sungai Mariam. Sementara kawasan berkelas Cukup Peka
berada di Sangasanga Dalam, Sangasanga Muara, Kutai Lama dan Handil Terusan (Divisi 1), Sungai
Muara Ulu dan Muara Kembang (Divisi 4). Sementara sisanya adalah berkelas Peka.

Lokasi kajian pada umumnya
adalah pantai berlumpur
dengan keanekaragaman hayati
yang tinggi sehingga kelas
kepekaan lingkunganya
didominasi oleh Sangat Peka
kecuali di daerah Sangasanga
Dalam yang berkelas Peka

Daerah pantai di lokasi kajian pada umumnya adalah pantai berlumpur
dengan keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga kelas kepekaan
lingkunganya didominasi oleh Sangat Peka kecuali di daerah Sangasanga
Dalam yang berkelas Peka. Dalam kaitannya dengan mitigasi terhadap
tumpahan minyak, daerah pantai berlumpur menjadi sangat prioritas untuk
dilindungi. Hampir seluruh kawasan pantai di daerah kajian memiliki indeks
kepekaan lingkungan Sangat Peka, dan hanya sedikit kawasan yang
berindeks Peka.

Daerah perairan pesisir dan laut terbuka di daerah studi banyak
dipergunakan masyarakat dan nelayan setempat sebagai daerah fishing ground perikanan tangkap dan
budidaya rumput laut. Daerah penangkapan ikan pada umumnya memiliki indeks kepekaan Cukup Peka,
Peka dan Sangat Peka. Alat tangkap yang dipergunakan adalah mini trawl,
julu, jaring tepi dan gill net.
Hampir seluruh pesisir daerah studi, khususnya di belakang hamparan mangrove, dijumpai daerah pertambakan udang dan ikan dengan penerapan
teknologi tradisional pada umumnya. Hanya sedikit yang menerapkan
teknologi semi intensif atau intensif. Dengan nilai ekonomi yang relatif rendah, maka nilai gabungan kepekaan lingkungan kawasan pertambakan di
Tambak Udang/Ikan di Muara Keli
kawasan daerah studi didominasi oleh tingkat kepekaan Peka dan Sangat
Peka.
Daerah pertambakan yang berkelas Sangat Peka adalah di Pantuan dan Tanjung Berukang,
sementara lainnya berkelas Peka.
Daerah budidaya ikan berupa budidaya ikan di karamba jaring apung hanya dijumpai di Divisi 1 saja
yaitu di Sangasanga Dalam (20 Kantong), Sangasanga Muara (12 Kantong) dan Kutai Lama (100
Kantong). Indeks kepekaan budidaya ikan ini adalah berkisar dari Cukup Peka hingga Peka. Daerah
berindeks Cukup Peka adalah di Sangasanga Muara sementara lainnya adalah Peka.
Kawasan permukiman dijumpai di divisi 1, 2 dan 4 saja daerah studi dengan
nilai kepekaan berkelas kepekaan seragam, yaitu Peka.
Kawasan pertanian tidak dijumpai di seluruh divisi namun hanya dijumpai di
Sangasanga dan Sungai Dondang saja dengan nilai kepekaan seragam,
yaitu Peka.
Daerah pesisir pantai dengan kepekaan Kurang Peka adalah pesisir yang
merupakan kawasan buatan manusia seperti pelabuhan dan industri, yaitu di
Sangasanga, Muara Berau dan Muara Jawa. (Galih Rakasiwi).

Lahan persawahan di Sangasanga Dalam
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Roundtable Discussion PKSPL-IPB, Ruang Rapat Abubakar Umbari, 12 & 30 Januari 2012

Berita Kelahiran
Vepryani Oktaviaty, STP.
Kabag SDM & Administrasi PKSPL-IPB
Melahirkan : Kamis 23 Februari 2012
di Rumah Sakit AZRA Bogor

Kami Pimpinan dan Karyawan PKSPL-IPB
Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Putra
ke-3, Semoga Allah SWT menjadikan Anak
yang Sholeh dan diberkati kepada kedua
Orang Tua, amin ya robal alamin.

Berita Duka
Dr. Ir. Dede Irving Hartoto, APU
Peneliti Senior LIPI & Kolega PKSPL-IPB
dalam bidang Fisheries Management
Wafat : Senin, 22 Februari 2012

Kami Pimpinan dan Karyawan PKSPL-IPB
turut berduka atas meninggalnya Almarhum,
semoga Amal Ibadahnya diteima Allah SWT
dan bagi yang ditinggalkan diberikan
Kekuatan, Ketabahan dan Keikhlasan dalam
menerima cobaan, amin ya robal alamin.

Ir. Abubakar Sidik Harahap, M.Si.
Peneliti Senior PKSPL-IPB (1996-2004)
Wafat : Jumat, 24 Februari 2012

Halaman 11

Reportase

Edisi 03/Februari/2012

Belajar Pelabuhan di Negeri Der Panzer

P

asca pengesahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terjadi
perubahan kelembagaan di pelabuhan, diantaranya adalah penghapusan monopoli PT Pelindo dan pembentukan lembaga Otoritas Pelabuhan
(OP). Namun demikian, perubahan kelembagaan tersebut dihadapkan pada
ketidaksiapan sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola pelabuhan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dikirimlah 20 orang yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Kemenhub, BPSDMKemenhub dan PKSPL-IPB ke Bremen untuk mempelajari kelembagaan OP
khususnya, dan manajemen pelabuhan umumnya.
Meski terdapat perbedaan kelembagaan OP, namun secara umum, pengelolaan pelabuhan di Bremen dengan Indonesia tidak jauh beda pasca
pengesahan UU Pelayaran, yaitu adanya pemisahan regulator (pemerintah)
dengan operator (PT Pelindo). Di Bremen, infrastruktur yang notabene
adalah lahan disiapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini OP, dan suprastruktur yang berbentuk bangunan yang berdiri diatas lahan pelabuhan
dibangun oleh operator (swasta). Pembagian peran ini sangat jelas, sehingga tidak ada konflik kepentingan antara keduanya, bahkan antara
pemerintah dan pengusaha saling bahu-membahu dalam membangun
pelabuhan kelas internasional.

Pembagian peran ini sangat
jelas, sehingga antara
pemerintah dan pengusaha bahu-membahu dalam membangun pelabuhan kelas inter-

Bagaimana dengan Indonesia? Hingga saat ini, pengelolaan asset lahan
pelabuhan masih dikelola oleh PT Pelindo yang merupakan perusahaan
milik negara (BUMN). Hal inilah yang menyebabkan kelembagaan OP belum optimal dalam menjalan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, pengalaman ToT Otoritas Pelabuhan selama 2 bulan di Bremen diharapkan
mampu mengurai benang kusut kelembagaan di pelabuhan, khususnya
pembagian peran antara regulator dengan operator.
Selain kejelasan pembagian peran yang saling mendukung, pembangunan
pelabuhan di Bremen didukung oleh sistem transportasi (intermodal) yang
bagus, seperti rel kereta yang tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga
ramah lingkungan. Meski pembangunan sarana kereta cukup mahal, semestinya Indonesia mencoba membangun sistem transportasi yang terkoneksi tersebut sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengangkutan barang, terutama untuk Pulau Jawa dan Sumatera.
Hal lain yang patut diperhatikan dalam pembangunan pelabuhan di Jerman
umumnya dan Bremen khususnya adalah kejelasan pasar pelabuhan.
Pelabuhan dibangun bukan berdasar keinginan atau kemampuan financial
pemerintah setempat, melainkan berdasarkan kebutuhan pasar yang belum
terserap di pelabuhan lain yang ada di sekitarnya. Artinya, pembangunan
pelabuhan bukan bersaing untuk menjatuhkan. Misalnya, Bremenport
dibangun khusus untuk peti kemas dan transportasi kendaraan, dan Wilhemshaven yang melayani cargo, baik dry bulk cargo maupun cair. Pembagian pangsa pasar tersebut, bukan saling membunuh antar pelabuhan,
melainkan saling melengkapi. Setidaknya itulah, yang bisa dijadikan pembelajaran dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia. Intinya adalah,
kejelasan perencanaan yang benar-benar bisa diaplikasikan. (Akhmad
Solihin).
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