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P usat Kajian Sumberdaya Pesisir 

dan Lautan, Institut Pertanian Bo-

gor (PKSPL-IPB) merupakan lembaga 

pengkajian di bidang pengelolaan 

wilayah pesisir dan lautan yang pertama 

di Indonesia.  Pada tanggal 21 Agustus 2011, PKSPL-IPB genap berusia 15 tahun 

dan dalam dalam perjalanan kelembagaannya, PKSPL-IPB telah dan akan terus 

berkiprah untuk menyelenggarakan program-program penelitian, pelatihan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah dan pihak-pihak 

terkait lainnya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkelanju-

tan untuk kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.  

Dalam menjalankan program-programnya, PKSPL-IPB senantiasa mencari dan 

menerapkan pendekatan-pendekatan baru dalam mengelola dan mengembangkan 

metode pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan Indonesia.   Keberadaan 

PKSPL LPPM IPB dengan visi, misi dan tujuannya telah memberikan kontribusi sig-

nifikan bagi pembangunan wilayah pesisir dan lautan Indonesia. Kemajuan PKSPL-

IPB sudah merupakan komitmen dan tanggung jawab bagi segenap staf PKSPL-

IPB melalui usaha-usaha pengembangan dan perbaikan yang kontinyu, mulai dari 

pengembangan program-program penelitian dan pelatihan, pengembangan kerja 

sama pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, pelayanan kepada 

masyarakat serta disseminasi, publikasi dan promosi.  

Dalam ulang tahun yang ke-15 PKSPL-IPB mencoba untuk mengukuhkan diri se-

bagai lembaga yang ditangani dan dimanajemeni secara professional, transparan, 

mandiri, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu diantaranya 

dengan mencanangkan tahun 2011 ini sebagai tahun ISO 9001:2008 tentang 

Manajemen Mutu.  Pencanangan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk men-

ingkatkan kinerja kolektif para punggawa PKSPL-IPB untuk mencari dan memberi 

yang terbaik bagi pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.  Pencapaian ISO 

9001:2008 ini semoga tidaklah menjadi akhir dari sebuah perjuangan mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008 

belaka, melainkan diharapkan menjadi tonggak awal untuk senantiasa bekerja dengan kinerja yang baik, 

terencana, terukur, realistik dan bertanggang jawab. 

TANTANGAN  

Sumberdaya pesisir dan lautan merupakan kekayaan alam yang sangat bernilai yang harus dikelola den-

gan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, oleh karena itu diperlukan pengelolaan atau pengaturan 

yang memenuhi azas-azas keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Dalam pengelolaan 

sumberdaya tersebut akan melibatkan berbagai lembaga terkait yang diharapkan menjadi mitra tetap pemerin-

tah untuk secara bersama dan bahu membahu memajukan sektor kelautan dan perikanan menjadi primadona 

pembangunan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia. 
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P erairan laut merupakan lumbung dan media utama pembangunan kelautan dan perikanan.  

Kualitas air laut yang baik mendorong terjaganya produktivitas perairan dan pada gilirannya 

dapat menjaga keberlangsungan masyarakat pesisir untuk memperoleh manfaat bagi kehidupan dan 

penghidupan mereka.  Ikan merupakan salah satu bentuk produk yang dihasilkan perairan laut dan 

merupakan sumber protein utama bagi manusia, di sisi lain justeru dari ikan 

lah sebagian besar masyarakat pesisir dapat memperoleh pendapatan untuk 

menopang kehidupan keluarganya.  Selain itu, terdapat juga rumput laut 

yang dapat menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Produksi perikanan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, yaitu meningkat rata-rata sebesar 7,99 persen per 

tahun pada periode tahun 2003-2007.  Peningkatan volume produksi 

perikanan ini disebabkan oleh semakin maraknya pengembangan usaha 

budidaya di Indonesia.  Perkembangan produksi perikanan budidaya 

sangat fantastis jika dibandingkan dengan perkembangan volume produksi perikanan tangkap, yaitu masing

-masing sebesar 1,32 persen dan 26,60 persen per tahun.  Peningkatan produksi perikanan budidaya ini 

juga tidak terlepas dari semakin berkembangnya tingkat produksi perikanan budidaya laut yang sebesar 

62,23 persen per tahun pada periode tahun 2003-2007. 

Perairan laut merupakan media transportasi laut yang menghubungkan 

penduduk antar pulau maupun antar negara, baik di tingkat regional 

maupun internasional.  Dari transportasi laut ini pulalah pergerakan dan 

pertumbuhan ekonomi nasional lambat laun terimbas maju oleh kepakan 

sayap pemasarannya di pangsa pasar internasional.  Selain itu, sektor 

pariwisata bahari menyimpan potensi tersendiri yang dapat 

membangkitkan gairah investasi dan pada gilirannya dapat meningkatkan 

devisa negara.   

Salah satu kekuatan pemersatu antar gugus pulau di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah terbangunnya sistem perhubungan 

laut yang handal dan memadai.  Cerminan kehandalan dan ketersediaan 

ini dapat dilihat dari besarnya armada pelayaran nasional yang terdapat di Indonesia.  Armada pelayaran 

nasional dari tahun 2003 sampai tahun 2007 terus mengalami peningkatan.  Hal ini berbanding terbalik 

dengan jumlah armada pelayaran asing yang menunjukkan grafik yang semakin menurun. Hingga tahun 

2007, tercatat jumlah armada pelayaran nasional adalah sebanyak 7237 unit.  Besaran ini tercatat 

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebanyak 6428 unit.   

Berdasarkan buku saku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2007 

(Depbudpar, 2007), penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata 

selama tahun 2007 sejumlah US$ 5.345,98 juta atau mengalami 

peningkatan sebesar 20,19 persen dibandingkan dengan tahun 2006.  

Berdasarkan sumber data yang sama, diperoleh juga beberapa indikator 

ekonomi sektor pariwisata pada periode tahun 2001-2007.  PDB sektor 

pariwisata tumbuh akibat adanya kontribusi dari sub sektor hotel, restoran 

serta rekreasi dan hiburan. Atas dasar harga berlaku (ADHB), kontributor 

tertinggi adalah sub sektor restoran mencapai rata-rata per tahun sebesar 

Rp. 67,17 trilyun pada periode 2001-2007, disusul kemudian hotel sebesar Rp. 12,90 trilyun per tahun serta 

rekreasi dan hiburan sebesar Rp. 7,55 trilyun per tahun pada periode yang sama.  Adapun atas dasar harga 

konstan (ADHK) tercatat kontribusi tertinggi yang diberikan sub sektor restoran adalah sebesar Rp. 35,96 
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trilyun per tahun, disusul kemudian oleh sub sektor hotel dan sub sektor 

rekreasi dan hiburan masing-masing sebesar Rp. 11,01 trilyun dan Rp. 6,01 

trilyun per tahun pada periode yang sama. 

Namun demikian, segenap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi 

tersebut bukanlah tanpa akibat, terutama akan adanya bahaya pencemaran 

yang kerap menyapa dan membuat persoalan menjadi kontra-produktif 

dan cenderung menurunkan devisa dari sektor kelautan, khususnya 

penangkapan dan pariwisata bahari.  Pencemaran laut tersebut seyogianya 

diantisipasi agar stabilitas pembangunan kelautan dan perikanan 

khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dapat dijaga.  Upaya antisipasi pencegahan 

pencemaran laut ini setidaknya telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam setiap 

kegiatan Pilot Project Pencegahan Pencemaran Laut di Perairan Teluk Balikpapan.  

Balikpapan merupakan pintu gerbang alir masuk dan keluar barang dan jasa di Propinsi Kalimantan 

Timur, sehingga tidaklah mengherankan bilamana kota ini tergolong sebagai kota dengan tingkat aktivitas 

perekonomian cukup padat di propinsi ini.  Kendati Balikpapan bukan merupakan ibukota Propinsi 

Kalimantan Timur, akan tetapi di kota ini terdapat beragam aktivitas perekonomian yang mampu 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah kota ini. 

Beragam aktivitas ekonomi di kota ini tersebar hingga ke pesisir Teluk Balikpapan.  Bahkan Teluk 

Balikpapan disebut sebagai pintu gerbang alir masuk dan keluar barang dan jasa melalui laut.  Perairan 

Balikpapan termasuk ke dalam zona perairan ALKI Selat Makassar.  Zona ini adalah perairan padat 

pelayaran.  Konsekuensi logis dari padatnya aktivitas laut di perairan Balikpapan disinyalir dapat 

berdampak terhadap terjadinya degradasi lingkungan.  Prakiraan sumber-sumber potensial pencemaran 

laut diantaranya oli dan bahan bakar minyak armada pelayaran, baik dalam skala tradisional maupun 

industri.  Selain itu, sumber potensial lainnya adalah yang dihasilkan akibat by catched oleh aktivitas 

nelayan. 

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai leading institution di bidang kelautan tingkat nasional 

mencoba menjawab permasalahan pencemaran laut ini.  Dalam skala mikro, perhatian DKP ini kemudian 

dituangkan dalam bentuk kegiatan pilot proyek pengendalian pencemaran laut akibat aktivitas kapal 

nelayan dan aktivitas laut lainnya di wilayah perairan Balikpapan.  Kegiatan ini sendiri seoptimal mungkin 

didesain dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholders 

lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran laut.  Kegiatan ini dimulai dengan melakukan sosialisasi 

kegiatan. 

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan sebagai sarana public hearing 

untuk mendapatkan respon balik dan penjaringan aspirasi masyarakat dan 

stakeholders, sebagai bahan penyiapan instrumen kebijakan dan upaya 

pengendalian pencemaran laut.  Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini adalah 

dari berbagai komponen masyarakat nelayan, asosiasi nelayan, dinas/

badan pemerintahan, industri minyak dan gas, industri perikanan, aparat kepolisian, LSM dan perguruan 

tinggi setempat.  

Dalam pelaksanaan sosialisasi, para peserta dipersilahkan memberikan pandangan-pandangan 

mengenai persoalan seputar pencemaran laut dan faktor-faktor penyebabnya.  Proses sosialisasi ini 

kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk melihat secara lebih rinci dan sebagai 

sarana ground checking serta penyelerasan informasi antara hasil sosialisasi dengan fakta-fakta yang 

terjadi dan terdapat di wilayah kajian.  Selain itu,  proses identifikasi potensi kelembagaan lokal juga 

dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kondisi sosial, ekonomi dan 

kelembagaan.  Proses ini juga digunakan sebagai basis pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal 
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sebagai representasi dan embrio kelompok pelaksana atau pengelola dalam upaya pengendalian 

pencemaran laut.  

Kegiatan pilot proyek pengendalian pencemaran laut ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu pertama melalui tahap sosialisasi, kedua tahap 

survei dan ground checking, ketiga analisis stakeholder dan kelembagaan, 

keempat musyawarah lokal dan penyusunan rencana pelaksana   an pilot 

proyek pengendalian pencemaran laut serta pembentukan dan penguatan 

kelembagaan lokal, kelima pembangunan instalasi pengendalian, keenam 

penguatan kelembagaan lokal sebagai kelompok pengelola kegiatan, 

ketujuh ujicoba bangunan dan instalasi, kedelapan monitoring dan evaluasi 

kegiatan dan terakhir serah terima bangunan dan instalasi kepada kelompok pengelola. 

Pelaksanaan pembangunan dan instalasi dilakukan setelah calon lokasi pilot proyek ditentukan, 

kelembagaan dibentuk dan dikuatkan, serta upaya pengendalian disosialisasikan dan direncanakan 

pelaksanaannya.  Desain gambar sarana instalasi yang akan dibangun juga didiskusikan bersama-sama 

masyarakat dan stakeholders terkait, sehingga model atau prototipe sarana dapat dipahami dan dibangun 

sesuai dengan spesifikasi model yang telah dirancang sebelumnya.  

Pembangunan instalasi dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat lokal.  Partisipasi masyarakat ini juga diberikan untuk 

melakukan proses monitoring dan evaluasi berbasis partisipasi masyarakat. 

Hasil identifikasi kebutuhan sarana instalasi pengendalian pencemaran laut 

berdasarkan hasil analisis site survey dan FGD dengan masyarakat 

diperoleh bahwa di lokasi contoh diperlukan tiga bangunan fisik sebagai 

prasarana dasar instalasi pengendalian, yaitu satu bangunan penampung oli 

bekas, dua bangunan penampungan dan pengolahan limbah organik dan 

tiga bangunan penampungan dan pengolahan limbah anorganik.  

Pembangunan instalasi Penampung Oli Bekas dilakukan untuk menampung 

banyaknya oli bekas yang dihasilkan dari proses ganti oli mesin kapal nelayan.  Banyaknya oli yang diganti 

dapat mencapai 5 liter per kapal yang dilakukan selama 1 atau 2 bulan sekali.  Dengan jumlah nelayan yang 

mencapai 150 orang, maka dalam kurun waktu satu bulan diperkirakan dapat tertampung oli bekas 

sebanyak 450 liter.  Oli bekas ini kemudian dapat dijual kepada para pengumpul oli bekas untuk diolah 

kembali.  Nampaknya pembangunan instalasi penampung oli bekas ini mampu menjadi salah satu 

alternative income generating. 

Konstruksi bangunan penampung oli bekas diantaranya terdiri dari drum 

yang dimodifikasi dengan kapasitas 300 liter yang dilengkapi dengan 

penyaring dan dipadukan dengan pondasi beton agar tidak goyah.  

Pemasangan instalasi penampung oli bekas ini dilakukan di dekat 

permukiman nelayan agar memudahkan nelayan untuk membuang oli bekas 

ke unit instalasi ini.   

Penampungan dan pengolahan limbah organik dibangun untuk 

menanggulangi pencemaran laut akibat timbulan limbah organik yang 

diperkirakan akan mencapai sekitar 180.000 liter atau setara dengan 180 meter kubik.  Akan tetapi sebagai 

tahap awal dalam kegiatan pilot proyek ini sarana instalasi yang dibangun hanya berkapasitas lebih kurang 

3 meter kubik saja. 

Prinsip dasar kerja dari instalasi penampungan dan pengolahan limbah organik ini adalah bahwa 

kompartemen pertama akan menerima limbak organik sampai penuh, kemudian jika kompartemen pertama 

sudah memadai, maka pembuangan dialihkan ke kompartemen kedua.  Selama proses pembuangan pada 
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kompartemen ini berlangsung, diharapkan limbah organik pada kompartemen pertama akan terproses 

menjadi kompos.  Proses ini berlangsung selama lebih kurang 20-25 hari.  Ketika kompartemen kedua 

sudah penuh, maka kompos yang terdapat di kompartemen pertama akan dipindahkan ke tempat 

penampungan lain, sehingga kompartemen pertama sudah dapat digunakan untuk menampung limbah 

organik. 

Proses pembangunan dan prinsip kerja instalasi penampungan dan pengolahan limbah anorganik 

hampir sama dengan unit instalasi penampungan dan pengolahan limbah 

organik.  Hanya saja pada prinsip kerja unit instalasi penampungan dan 

pengolahan limbah anorganik memerlukan proses oksidasi dengan 

menggunakan bantuan EM4.  Setelah sarana instalasi terbangun, maka 

Departemen Kelautan dan Perikanan selaku pemrakarsa pekerjaan kemudian 

melakukan penilaian melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

pelaksanaan kegiatan Pilot Project Pengendalian Pencemaran Laut akibat 

Aktivitas Kapal Nelayan dan Aktivitas Laut Lainnya di Balikpapan.  

Mengingat bahwa upaya pengendalian pencemaran laut merupakan 

tanggung jawab bersama, maka beberapa pembelajaran dari kegiatan yang 

telah dilakukan dapat dipetik diantaranya adalah: (i) upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran laut 

harus dilakukan secara bersama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, (ii) kontrol sosial dan publik 

diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran laut, (iii) 

upaya monitoring dan evaluasi seyogianya dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan oleh unit teknis yang menangani kelautan dan lingkungan 

hidup, (iv) fasilitas pengendalian dan pencegahan harus dibangun secara 

menyebar dan merata dengan memperhitungkan potensi limbah dengan 

kapasitas daya tampung fasilitasnya, (v) membuat log-book limbah yang 

ditampung, (vi) mengembangkan proses instalasi daur ulang yang kompetitif, 

(vii) diperlukan aturan main pengendalian dan pencegahan pencemaran laut 

yang jelas, (viii) diperlukan global-sharing-responsibility antara pemerintah, swasta dan masyarakat, 

terutama dalam konteks tanggung jawab pengelolaan, kontrol, biaya, dan batasan wilayah 

pengendaliannya, (ix) diperlukan kesepakatan bersama yang saling mengikat dalam pelaksanaan aturan 

main dan global-sharing-responsibility, dan (x) diperlukan sosialisasi menyeluruh kepada semua stakeholder 

terkait yang berpotensi memberikan pencemaran terhadap laut.  (Yudi Wahyudin). 
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K egiatan rehabilitasi ekosistem mangrove di Pulau Harapan dan Pulau Pramuka merupakan 

kerjasama antara CNOOC SES Ltd. dan PKSPL-IPB yang merupakan kelanjutan dari  

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya Alam di 

Kepulauan seribu yang  telah berlangsung sejak tahun 2007 sebagai bagian 

dari komitmen CNOOC SES Ltd. dan PKSPL-IPB untuk turut menjaga 

kelestarian lingkungan.  Kegiatan rehabilitasi ini meliputi kegiatan 

penanaman dan monitoring/pemantauan.  

Pada kegiatan pemantauan rehabilitasi ekosistem mangrove tahun 2010 

dilakukan monitoring perkembangan tanaman mengrove yang telah ditanam 

pada periode tahun 2008-2009; dan  penanaman/penyulaman tanaman/

benih mangrove baru yang diikuti dengan pengukuran perkembangan/

pertumbuhannya.   Dari kegiatan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan program rehabilitasi, 

dan rekomendasi terhadap kegiatan program monitoring sejenis dikemudian hari. 

Fokus penanaman/penyulaman dilakukan di Kelurahan Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau 

Panggang.  Dalam pelaksanaannya, melibatkan lembaga lingkungan lokal, yaitu  Sentra Penyuluhan 

Konservasi Pedesaan (SPKP) Elang Bondol di Kelurahan Pulau Harapan, dan SPKP Samo-samo di 

Kelurahan Pulau Panggang.  Keterlibatan lembaga lokal meliputi penyediaan bibit, penanaman, perawatan 

dan pengukuran perkembangan pertumbuhan mangrove yang diselingi dengan diskusi khususnya dalam 

rangka meningkatkan keberhasilan penanaman mangrove baik berdasarkan pengalaman lokal maupun  

pendekatan ilmu pengetahuan. 

Pulau Harapan 

Kondisi mangrove di Pulau Harapan hasil penanaman tahun 2008-2009 menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup baik.  Dari 150.000 benih yang ditanam, 75% tumbuh dengan baik dengan rata-rata tinggi 

batang mencapai 90 cm, lebar dan panjang daun masing-masing 6 cm dan 12 cm.  Pola tanam yang 

dilakukan yaitu penanaman benih yang sudah berdaun dalam polybag dan dengan menggunakan buah 

mangrove (propagul).  Selama periode 2008/2009-2010, pertumbuhan propagul yang lambat di awal, saat 

ini sudah mencapai ketinggian dan jumlah daun serta ukuran daun yang sama dengan benih dari polybag.  

Kondisi mangrove hasil penanaman tahun 2008-2009 di Pulau Harapan cukup baik yang sebabkan 

oleh beberapa hal yaitu: Waktu penanaman pada saat musim peralihan antara musim timur ke musim 

barat (Bulan Juli-Agustus), dimana kondisi arus dan gelombang cukup tenang dan tidak banyak sampah 

kiriman, kondisi iklim cukup panas dan jarang hujan sehingga tingkat salinitas cukup tinggi; Keterlibatan 

masyarakat khususnya SPKP Elang Gondol cukup aktif untuk melakukan perawatan, membersihkan 

sampah, menegakkan kembali mangrove yang terkena arus dan perbaikan pagar di sekeliling tempat 

penanaman.  Kesadaran yang cukup tinggi ini tidak saja didasari oleh keinginan kuat untuk melestarikan 

lingkungan, akan tetapi juga faktor ekonomi, dimana keberhasilan 

penanaman mangrove akan menjadi etalase promosi bagi mereka kepada 

pemberi dana, baik pemerintah maupun swasta untuk kembali melakukan 

penanaman mangrove di lokasi mereka.  Keuntungan yang didapat adalah 

dari penjualan benih, tenaga penanam dan perawat serta semakin banyak 

orang luar pulau yang datang dan membutuhkan akomodasi dan konsumsi.   

Pada periode 2010-2011 hasil monitoring secara umum menunjukkan 

mangrove yang ditanam di Pulau Harapan dari jumlah 7.000 bibit yang 

ditanam, sekitar 30% masih hidup. Dari sisi pertumbuhan, yang meliputi 

tinggi batang, diamater batang, panjang dan lebar daun, menunjukkan 

REHABILITASI EKOSISTEM MANGROVE DI PULAU HARAPAN DAN 
PULAU PRAMUKA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU 

Kondisi mangrove di Pulau 

Harapan hasil penanaman 

tahun 2008-2009 menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup baik.  

Dari 150.000 benih yang 

ditanam, 75% tumbuh dengan 

baik dengan rata-rata tinggi 

batang mencapai 90 cm, lebar 

dan panjang daun masing-

masing 6 cm dan 12 cm 

Foto Kondisi Mangrove yang ditanam 
Periode 2008/2009 di Pulau Harapan 

saat Monitoring Juni 2010  
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adanya peningkatan pertumbuhan.  Akan tetapi peningkatan ini relatif sedikit yang disebabkan beberapa 

faktor khususnya kondisi perairan, penyakit, sampah, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk memelihara 

dan menjaga tanaman mangrove. 

Penurunan jumlah mangrove di Pulau Harapan mencapai 70% dari hasil pengamatan mulai dari 

batang yang telah ditumbuhi tunas dan daun.  Mangrove yang telah tumbuh, daunnya mengalami 

perubahan warna menjadi kuning dan disetiap daun ditumbuhi jamur yang 

mengelilingi pinggiran daun dan ada pula yang diseluruh permukaan daun 

ditumbuhi jamur.  Penurunan pertumbuhan mangrove di Pulau Harapan 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Bibit kurang bagus karena jumlah daun sudah mencapai 8 helai, bibit 

yang bagus adalah dengan jumlah daun 4-6 helai atau berumur 3 

bulan. 

2. Pada saat pemindahan ke laut tidak tepat, karena keadaan air laut sedang pasang. 

3. Gelombang air laut yang sangat tinggi dan sampah yang menumpuk di batang mangrove sehingga 

daun cenderung terlepas dari batang. 

4. Kerusakan pagar pembatas lokasi penanaman mangrove yang menyebabkan masuknya sampah 

5. Perawatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini SPKP kurang efektif.  Hal ini terlihat dari 

kondisi pagar yang rusak dan tidak diperbaiki sehingga banyak sampah dan limbah organic lainnya.  

Selain itu terlihat indikasi ketergantungan masyarakat untuk perawatan terhadap bantuan pihak luar 

atau dengan kata lain tidak ada dana maka tidak ada perawatan. 

6. Adanya penyakit bintik putih pada batang . 

Pulau Pramuka  

Kondisi berbeda ditemukan di Pulau Pramuka, dimana kondisi mangrove yang ditanam pada periode 

2008-2009 saat ini tinggal tersisa sekitar 40% saja.  Ukuran batang dan daun hampir sama dengan di Pulau 

Harapan, akan tetapi jumlah yang tumbuh dan berkembang berbeda jauh.  Hal ini disebabkan kondisi arus 

dan gelombang yang ekstrem khususnya pada saat musim barat.  Kondisi terumbu karang sebagai barrier 

di sisi timur Pulau Pramuka, kondisinya mulai rusak, sehingga arus dan gelombang masuk ke pantai dengan 

kekuatan yang masih cukup besar.  Akibatnya selain merusak pagar penghalang serta banyak 

menghanyutkan batang mangrove yang ditanam, juga membawa sampah dan penyakit (bintik putih pada 

batang) yang menyebabkan kematian mangrove massal.  

Hasil evaluasi terhadap hasil penanaman mangrove periode 2008-2009 di Pulau Pramuka 

menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 

 Ketergantungan pertumbuhan ekosistem mangrove terhadap keberadaan ekosistem lainnya 

khususnya terumbu karang, dimana fungsi terumbu karang yang dapat mengurangi kekuatan arus 

dan gelombang berkurang akibat kerusakan yang disebabkan pengambilan batu karang oleh 

manusia/masyarakat untuk bahan bangunan (pondasi rumah) maupun diperjuabelikan kepada 

wisatawan. 

Pertumbuhan Mangrove 

dipengaruhi faktor seperti 

kondisi perairan, penyakit, 

sampah, dan tingkat kesadaran 

masyarakat untuk memelihara 

dan menjaga tanaman 

mangrove 

Perbandingan kondisi mangrove saat penanaman di Bulan Juli 2010 (a) dan Bulan Mei 2011 (b) di Pulau Harapan  

(a) (b) 
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 Perawatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini SPKP Samo-samo kurang efektif.  Hal ini 

terlihat dari kondisi pagar yang rusak dan tidak diperbaiki sehingga banyak sampah dan limbah organic 

lainnya.  Selain itu terlihat indikasi ketergantungan masyarakat untuk perawatan terhadap bantuan 

pihak luar atau dengan kata lain tidak ada dana maka tidak ada perawatan. 

 Diperlukan adanya penelitian terhadap penyakit bintik putih pada mangrove yang menyebabkan 

batang membusuk dan tanaman menjadi mati. 

Penanaman/penyulaman mangrove di Pulau Pramuka pada periode 2010-

2011 banyak mengalami hambatan.  Pada tiga bulan dari sejak pertama 

penanaman, kondisinya sudah 75% rusak/mati.  Hal ini dikarenakan faktor 

cuaca yang ekstrim, yaitu adanya angin laut tenggara dan barat daya yang 

mengakibatkan kerusakan pagar pembatas, sehingga batang-batang kayu 

dan sampah menumpuk di atas mangrove.  Hal lain adalah air laut selama 

periode Juni – Oktober tidak mengalami surut sehinga propagul-propagul 

tersebut terendam dan mengakibatkan batang propagul dari pangkal sampai 

ke ujung ditutupi lumut.  Sekitar 20 % dari penanaman propagul dapat tumbuh, tetapi hanya sebatas 

mengeluarkan tunas baru, belum bercabang atau pecah dua.  Panjang dan diameter propagul juga tidak 

mengalami pertumbuhan yang signifikan.   

Pada monitoring tahap ke tiga, mangrove di Pulau Pramuka tidak mengalami pertumbuhan.  100% 

propagul yang di tanam sebelumnya mengalami kematian, karena sudah tidak tampak tunas baru atau 

akan tumbuhnya tunas baru, bahkan propagul-propagul tersebut batangnya terlihat bolong pada bagian 

ujung pangkalnya dan cenderung rapuh bila tersentuh tangan atau batang-batang kayu yang berasal dari 

sampah.  Matinya propagul tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 

1. Selama penyulaman batang propagul tidak terkena sinar matahari sehingga proses fotosintesis tidak 

terjadi karena air laut cenderung tinggi. 

2. Pasang air laut yang sangat ekstrim sehingga tidak mengalami surut terendah, batas surut mulai 

dari penyulaman awal hingga kini tinggi air laut di atas tinggi propoagul. 

3. Sampah yang terbawa arus laut ke darat menghempas pagar site mangrove sehingga sampah-

sampah tersebut menumpuk pada batang mangrove. 

4. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini SPKP yang telah diberikan mandat 

atau amanat untuk mengelola site mangrove tersebut.  

Pertumbuhan ekosistem mangrove hasil penanaman dan monitoring selama periode 2010-2011 

menunjukkan pertumbuhan yang terhambat.  Selain akibat kondisi cuaca yang ekstrem, secara fisik 

habitat, Kepulauan Seribu khususnya Pulau Pramuka dan Pulau Harapan adalah bukan habitat yang ideal 

bagi mangrove.  Substrat yang menyusun Kepulauan Seribu adalah berupa pasir, sementara substrat 

utama bagi mangrove adalah lumpur dengan unsur hara yang cukup. 

Pertumbuhan mangrove yang ditanam di Pulau Harapan dengan Pramuka dengan kondisi 

penanaman di tempat lainnya belum dapat dibandingkan  dikarenakan data pertumbuhan mangrove di 

lokasi lain belum ada yang diekspos datanya.  Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka 

mangrove yang ditanam di habitat pasir tentunya tidak akan tumbuh secepat dengan mangrove yang 

ditanam di habitatnya, yaitu lumpur. (Ari Gunawan W)  

(c) (d) 

Perbandingan kondisi mangrove saat penanaman di Bulan Juli 2010 (c) dan Bulan Mei 2011 (d) di Pulau Pramuka  

Mangrove di Pulau Pramuka 

tidak mengalami pertumbuhan.  

100% propagul yang di tanam 

sebelumnya mengalami 

kematian, karena sudah tidak 

tampak tunas baru atau akan 

tumbuhnya tunas baru 
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Seringkali kita membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak sepatutnya 

membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju baik di Eropa, Amerika 

ataupun Australia. Seharusnya kita membandingkannya dengan negara-negara di 

Asia. Pertanyaannya, negara Asia yang mana? Jepang atau Korea? Karena 

terlampau jauh kesenjangannya, mungkin kita juga beranggapan tidak layak 

membandingkan diri dengan mereka. 

Jika demikian, negara Asia yang mana yang layak menjadi pembanding? Bahkan 

dibanding negeri jiran Malaysia dan Singapura pun kita sudah tertinggal. Haruskah 

membandingkan dengan negara yang tidak lebih baik dari kita? Suatu perbandingan 

yang dekonstruktif, saya kira.  Sama halnya dengan melakukan bench marking alias 

studi banding ke negara yang lebih buruk kondisinya dari negara kita. Sia-sia! 

Dengan pertimbangan “constructive bench marking”, maka disini saya ingin berbagi 

pengalaman dari kunjungan singkat saya ke Korea sewaktu menghadiri Asian 

Mycological Congress (AMC2011) dan 12th International Marine and Freshwater 

Mycology Symposium (IMFMS) di Incheon, pada 7-11 Agustus 2011 lalu. 

Sebelum “opening ceremony” saya menyempatkan diri untuk sightseeing di Seoul. 

Selama acara jalan-jalan tersebut, kesan pertama yang saya dapat terkait dengan 

sistem transportasi yang nyaman. Disamping itu, koneksinya dengan spot-spot 

pariwisata luar biasa efektif. Transportasi umum seperti bus dan subway (kereta 

bawah tanah) sama nyamannya, full AC dan ramah terhadap mereka yang lemah 

secara fisik, misalnya wanita hamil dan lansia. Bahkan taxi pun tidak kalah 

nyamannya dengan tarif standar. Bagi kita sebagai turis yang “buta huruf” dengan 

tulisan mereka tidak perlu khawatir. Mereka tidak semena-mena “mencekik” 

penumpangnya dengan tarif mahal mendadak. 

Kesan kedua, keramahtamahan mereka. Bahkan mereka yang tidak berbicara 

bahasa Inggris pun dengan telatennya menunjukkan tempat yang ingin kita tuju. 

Hal inilah yang sangat membantu kita, terutama saat tersesat, hilang orientasi. 

Baiklah, untuk point ini tidak perlu kita perpanjang, karena kita juga dikenal sebagai 

bangsa yang ramah. 

Hal ketiga yang berkesan bagi saya adalah keterkaitan antara riset dan bisnis. Di 

kawasan yang disebut Incheon Free Economic Zone (IFEZ) yang tepatnya berada di 

area Songdo International City, gedung-gedung megah berlabel R&D Center 

berjajar. Kawasan ini berada tidak jauh dari kawasan akademik, yakni 

University of Incheon dan diantara gedung-gedung tersebut terdapat 

gedung megah yang bertuliskan “Korea Biotechnology Commercialization 

Center“ (KBCC). KBCC merupakan institusi pemerintah yang dibentuk untuk 

menjadi ujung tombak komersialisasi produk-produk bioindustri Korea. 

KBCC yang berkantor pusat di Incheon ini merupakan bagian dari Korea In-

stitute of Industrial Technology (KITECH). “KITECH is a world-level R&D institute that leads manufacturing 

technology innovation to strengthen technologically innovative SMEs to be equipped with global competi-

tion” (www.kitech.re.kr). 

Kita, dengan kondisi riset beserta linkage yang masih belum tersambung dengan baik, sudah se-

layaknya mengikuti jejak mereka. Tentu, jika kita mau berubah menjadi lebih baik. Peran kita bersama, 

baik sebagai akademisi, peneliti maupun regulator untuk memperbaikinya. (Kustiariyah Tarman)  
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