KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN WISATA PERAIRAN
KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2014-2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Taman
Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu
menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman
Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata
Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 - 2034;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan...

-25. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan
Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan
Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN
WISATA PERAIRAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN
LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2014 - 2034.

KESATU

:

Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman
Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2034,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

:

Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU merupakan panduan operasional
pengelolaan
Taman
Wisata
Perairan
Kepulauan
Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi
Selatan.

KETIGA

:

Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun sekali.

KEEMPAT

:

Keputusan Menteri
ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SHARIF C. SUTARDJO

tanggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/KEPMEN-KP/2014
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN
ZONASI
TAMAN
WISATA
PERAIRAN
KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT
SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2014 – 2034

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Dalam rangka pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara

berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan
kawasan

konservasi

perairan

perlindungan

dan

pembangunan

perikanan

Jenderal

Kelautan,

yang

pelestarian
yang

Pesisir,

bertujuan

sumber

daya

berkelanjutan.

dan

untuk

Pulau-Pulau

melakukan

dalam

Melalui
Kecil

rangka

Direktorat

Kementerian

Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi penetapan

beberapa

kawasan konservasi perairan di tingkat nasional dan daerah.
Perkembangan kawasan konservasi perairan Indonesia sampai
akhir 2009 mencapai 13,52 juta hektar, dimana 8,8 juta hektar
merupakan

hasil

inisiasi Kementerian

Kelautan dan Perikanan

bersama Propinsi, Kabupaten dan Kota mencapai 44 kawasan yang
terdiri dari Taman Nasional Perairan, Suaka Alam Perairan, Taman
Wisata Perairan dan Suaka Perikanan. Sedangkan inisiasi Kementerian
Kehutanan

terdiri

dari

32

kawasan

dengan

luas mencapai 4,69

juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Laut, Taman Wisata Laut,
Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam Laut.
Dalam hal ini Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal

Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

Kementerian Kelautan dan

Perikanan merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas
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utama untuk melaksanakan konservasi
Indonesia

Timur.

Hingga

saat

ini

perairan

di

kawasan

BKKPN Kupang mengelola 8

(delapan) Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yaitu TNP Laut Sawu
(NTT), TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan (NTB), TWP Kepulauan
Padaido (Papua), TWP Kepulauan Kapoposang (Sulawesi Selatan), TWP
Laut Banda (Maluku), SAP Kepulauan Aru Tenggara (Maluku), SAP Raja
Ampat (Papua Barat) dan SAP Kepulauan Weigeo sebelah Barat (Papua
Barat).
Dalam

Undang-undang

Nomor

27

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah
diubah dengan UU no. 1 tahun 2014,

pada

pasal

5

menyatakan

bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi
kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan
negara

kesatuan

Republik

Indonesia.

Hasil

dari

perencanaan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas rencana
strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.
Adapun rencana pengelolaan kawasan konservasi
menurut

Peraturan

Menteri

Kelautan

PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan

dan

perairan

Perikanan

Nomor

Konservasi di Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka
kebijakan,

prosedur

pengorganisasian,
lembaga pemerintah

dan

tanggung

pengambilan
mengenai

jawab

keputusan
kesepakatan

di

dalam
antara

penggunaan

rangka
berbagai
sumber

daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. Rencana
pengelolaan disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung
jawab, berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan
budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan
lokal,

yang

dilakukan

secara

terpadu

dengan

memperhatikan

kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat dan wawasan
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global.
Saat ini, Indonesia menerapkan 3 sistem Kawasan Konservasi Laut
yaitu :
a.

Sistem Kawasan Konservasi yang dikembangkan Kementerian
Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati.

Sistem

ini

meliputi beberapa jenis kawasan perlindungan, yaitu: Taman
Laut Nasional, Kawasan Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut dan
lain-lain.
b.

Sistem

Daerah

Perlindungan

Laut

(DPL)

yang

berbasis

masyarakat dikembangkan dengan skala relative kecil dan dikelola
di setiap desa dan pengendaliannya berdasarkan Peraturan Desa
(Perdes).

Sistem ini dikembangkan

oleh

beberapa

proyek-

proyek kepesisiran, seperti CRMP, MCRMP dan COREMAP.
c.

Sistem Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dikembangkan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKPD dikelola oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Sistem ini

dikembangkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun

2007

tentang

Konservasi

Sumber daya

Ikan,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Seiring dengan program pengelolaan secara lestari tersebut,
salah

satu bentuk

diinisiasi

melalui

pengelolaan ekosistem terumbu karang yang
Program

COREMAP

II

adalah

dengan

mengembangkan daerah perlindungan laut (DPL) yang dikemas dalam
bentuk marine conservation area (MCA). Adapun kawasan konservasi
Perairan atau marine protected area (MPA) adalah wilayah perairan laut
termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan
hewan didalamnya, termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial3

budaya

dibawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain

yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah
tersebut. KKL meliputi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD),
Taman Nasional Laut (TNL), Taman Wisata Alam Laut (TWAL), Cagar
Alam Laut (CAL), Suaka Margasatwa Laut (SML), Daerah Perlindungan
Laut (DPL), Daerah Perlindungan

Mangrove (DPM), Suaka Perikanan

(SP).
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya merupakan
salah satu Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang sebelumnya
ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.588/Kpts-VI/1996 sebagai
Taman Wisata Alam. Berdasarkan Berita Acara Serah terima Kawasan
Suaka

Alam

dan

Kawasan

Pelestarian

Alam

dari

Departemen

Kehutanan Kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor:
BA.01/Menhut-IV/2009-BA 108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret.
Berdasarkan hasil kajian dan analisis geografis serta maping di
lapangan maka ditemukan beberapa perbedaan yang termuat dalam
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/2009
yaitu antara titik kordinat, ganbar dan luas kawasan TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut Sekitarnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka
titik koordinat kawasan mengalami perubahan sehingga sesuai dengan
luas kawasan dan gambar dalam

Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor KEP.66/MEN/2009 tersebut.
Sebagai tindak lanjut penyerahan pengelolaan kawasan tersebut,
maka dirasa perlu untuk melakukan penyusunan Manajemen Plan
dalam waktu dekat, sehingga upaya pengelolaan dapat dilakukan
dengan baik. Guna pengelolaan yang efektif diperlukan rencana
pengelolaan yang baik, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara
efektif dan efisien.
Penataan
berhasil

zonasi

kawasan

tanpa dukungan

konservasi

masyarakat

perairan

yang

tidak

menempati

akan
lokasi

tersebut, khususnya masyarakat nelayan. Pada tataran implementasi
penataan zonasi kawasan konservasi perairan yang kurang tepat justru
dapat berakibat pada konflik sosial.
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Pembangunan kawasan konservasi perairan nasional merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dalam
pelaksanaannya

tidak dapat mengabaikan kepentingan masyarakat

sekitar kawasan konservasi perairan nasional.
Keterlibatan mitra atau stakeholders terutama masyarakat di
sekitar kawasan

dipandang

sebagai

terpisahkan dari sistem pengelolaan

kawasan

nasional
berperan

dan

harus
selalu

bagian

yang

konservasi

diupayakan pembinaannya

tidak

perairan

agar

dapat

aktif di dalam setiap upaya konservasi disamping upaya-

upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian sekitar kawasan.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Dokumen

Rencana

Pengelolaan

dan

Zonasi

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut Sekitarnya disusun dalam rangka pedoman
dan arahan dalam pelaksanaan program pengelolaan kawasan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya selama 20 (dua
puluh) tahun (2013-2033) yang menjadi acuan bagi penyusunan
rencana pengelolaan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan,
serta rencana-rencana teknis
2. Tujuan Pengelolaan
Tujuan

Rencana

Pengelolaan

dan

Zonasi

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut Sekitarnya adalah:
a. Melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta ekosistem
perairan dan laut di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya untuk menyediakan keberlanjutan fungsi ekologis di
masa depan
b. Mencapai

suatu

pemanfaatan

sumber

daya

ikan

dan

ekosistemnya pesisir dan laut serta jasa lingkungannya secara
berkelanjutan
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan diluar
kawasan konservasi perairan
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Sasaran Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut di Sekitarnya adalah :
1. Unit Pengelola TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
Sekitarnya.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
3. Masyarakat umum dan masyarakat adat yang ada di sekitar
kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya.
4. Pelaku usaha dan pihak lain yang berkepentingan dengan
kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya.
C. Ruang Lingkup
1. Lingkup Wilayah
Cakupan wilayah Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut Sekitarnya meliputi wilayah perairan seluas
50.000 hektar yang meliputi perairan di 6 pulau, yakni Pulau
Kapoposang,

Pulau

Papandangan,

Pulau

Tambakhulu,

Pulau

Gondong Bali, Pulau Pamanggangan, dan Pulau Suranti.
2. Lingkup Materi
Ruang lingkup dokumen rencana pengelolaan dan zonasi TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya adalah :
a. Isu dan Permasalahan
Pada bagian ini menguraikan tentang permasalahan menyangkut
hubungan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya hayati
yang terkait dengan ekosistem pesisir dan laut yang ada di TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, serta potensi
ancaman yang dapat terjadi baik itu secara alami maupun akibat
tekanan pemanfaatan yang terjadi di kawasan tersebut.
b. Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan
Menguraikan tentang visi dan misi pengelolaan, serta opsi-opsi
pengeolaan yang dapat diterima semua stakeholder pemangku
kepentingan lainnya
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c. Arahan rencana pengelolaan kawasan
Membahas mengenai program-program pengelolaan pada setiap
zona, penyelenggaraan pengelolan kawasan,

dan pembiayaan

pengelolaan kawasan.
3. Lingkup Jangka Waktu
Lingkup waktu Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut Sekitarnya terdiri dari:
a. Rencana jangka panjang 20 tahun; dan
b. Rencana jangka menengah (5 Tahun).
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BAB II
POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN
A. Potensi
1. Potensi Fisik Kawasan
a. Lokasi Kawasan
Secara geografis, Kawasan konservsi Taman Wisata Perairan
(TWP) Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya terletak
pada koordinat 4°37’ sampai 4°52’
118°54’00”
administratif,

sampai
Taman

119°10’00’’
Wisata

Lintang
Bujur

Perairan

Selatan

Timur.
(TWP)

dan

Secara

Kepulauan

Kapoposang dan Laut di sekitarnya termasuk dalam wilayah
Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan. Kawasan ini terbagi atas 2 desa yaitu Pulau
Kapoposang dan Pulau Papandangan yang masuk di dalam
wilayah

Desa

Mattiro

Ujung

dan

Pulau

Gondongbali,

Pamanggangan, Tambakulu dan Suranti masuk wilayah Desa
Mattiro Matae.

Gambar 1. Lokasi Kawasan Taman Wisata Perairan Kepulauan
Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
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TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya meliputi
6 (enam) pulau yakni, pulau Kapoposang, Papandangan,
Pamanggangan, Tambakulu, Gondongbali, dan Suranti dan
gugusan terumbu karang. Dari 6 (enam) pulau tersebut, terbagi
atas 3 (tiga) pulau berpenghuni yaitu : Pulau
Papandangan,

dan

Gondongbali.

Sedangkan

Kapoposang,
tiga

pulau

lainnya (Pulau Tambakulu, Pamanggangan dan Suranti) tidak
berpenghuni.
Berdasarkan berita acara serah terima kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam dari Kementerian Kehutanan
kepada

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor:

BA.01/Menhut-IV/2009 dan BA.108/MEN.KP/III/ 2009, TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya memiliki luas
50.000 ha. Sedangkan luas masing-masing pulau yang ada di
dalam TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya
adalah : Kapoposang ± 42 Ha, Papandangan ± 13 Ha,
Gondongbali ±15 Ha, Tambakulu ± 7 Ha, Pamanggangan ± 8 Ha,
dan Suranti ± 2,4 Ha.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Gambar 2. Pulau Kapoposang (a), Pulau Papandangan (b), Pulau
Gondongbali (c), Pulau Tambakulu (d), Pulau Pamangangan (e)
dan Pulau Suranti (f)
Tabel 1. Titik Koordinat Batas dan Luas kawasan TWP Kep.
Kapoposang dan Laut Sekitarnya menurut Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.66/Men/2009
No.Koordinat

X
Bujur Timur
(BT)

Y
Lintang
Selatan (LS)

118o54’11’’

4o29’33’’

2

119o04’15’’

4o29’35’’

3

119o08’27’’

4o37’26’’

4

119o10’27’’

4o40’17’’

5

119o06’10’’

4o46’30’’

6

119o06’13’’

4o52’29’’

7

118o58’01’’

4o52’23’’

8

118o57’32’’

4o48’21’’

9

118o54’04’’

4o45’17’’

1

10

Luas
Kawasan
(Ha)

50.000

Titik

koordinat

yang

ada

dalam

Keputusan

Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/2009, setelah
dilakukan analisis sistem informasi geografis ditemukan bahwa
batas koordinat tersebut tidak sesuai dengan luasan dan peta
penetapan kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya, oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang.
Berdasarkan hasil kajian tersebut diketahui bahwa gambar
peta dalam KEP.66/MEN/2009 sudah sesuai, namun titik
koordinatnya yang tidak sesuai. Selama ini sosialisasi yang telah
dilakukan dikawasan adalah menggunakan gambar peta sesuai
KEP.66/MEN/2009, oleh karena itu koordinat batas kawasan
yang digunakan pada rencana pengelolaan dan rencana TWP
Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya sesuai dengan hasil survei
lapangan adalah sebagai berikut :
Tabel

2.

Titik

Koordinat

Batas

dan

Luas

kawasan

TWP

Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya
No.Koordinat

1

X
Bujur Timur
(BT)
118o54’25”

Y
Lintang
Selatan (LS)
4o39’60”

2

119o05’49”

4o39’50”

3

119o08’27”

4o37’26”

4

119o10’27”

4o40’17”

5

119o06’10”

4o46’30”

6

119o06’12”

4o52’08”

7

118o57’58”

4o52’09”

8

118o57’32”

4o48’20”

9

118o57’58”

4o52’09”

Luas
Kawasan
(Ha)

50.000

b. Kondisi Fisik Kawasan
1) Iklim
Iklim dalam kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan
Laut di sekitarnya ditandai oleh dua musim dengan keadaan
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cuaca yang secara signifikan berbeda yakni musim barat
(musim hujan) yang terjadi pada bulan November-Mei dan
musim timur (musim kemarau) pada bulan Juni-November.
Musim barat ditandai oleh keadaan laut yang berombak
tinggi, curah hujan yang intensif dan angin yang

bertiup

kencang. Adapun pada musim timur, laut relatif tenang dan
curah hujan rendah. Curah hujan berkisar antara 2.0004.000 milimeter dengan curah rata-rata 3.163 mm/tahun,
sedangkan jumlah hari hujan 159 hari/tahun. Kisaran
temperatur udara antara 18°-37°C, dengan rata- rata sebesar
27° C dan besaran evaporasi berkisar 4-8.5 mm/hari.
Dari hasil analisis kedalaman laut memiliki bentuk relief
dasar laut landai dengan kemiringan lereng dasar

laut

berkisar antara 60-80%. Kedalamannya pada umumnya
berubah dan
dengan

semakin

bertambah

bertambahnya

jarak

secara

garis

teratur

pantai.

kedalaman sangat tajam. Hanya sekitar 500
laut
pulau

sudah

didapatkan

Papandangan

kedalaman

pada

jarak

100

1000

m
m,

m

seiring

Stratifikasi
dari

bibir

kecuali
dari

di

pantai

kedalaman masih berkisar 30 m (Faizal dan Jompa, 2010).
2) Topografi, Kemiringan Lereng, dan Geologi
Kemiringan lahan terlihat bahwa pada keenam pulau di
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya relatif
datar. Hal ini terlihat dari data kemiringan lahan yang
menunjukkan hanya terdapat 1 (satu) kelas kemiringan yaitu
< 2 %. Dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa
kondisi lahan sekitar garis pantai,

tingkat

lahannya hampir datar khususnya pada dua
berpenghuni

yakni

kemiringan
pulau

tak

Pulau Pamanggangang dan Pulau

Suranti, daratan yang sedikit tinggi terdapat pada bagian
tengah pulau.
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Daratan pulau-pulau umumnya tersusun atas jenis batuan
batu karang dan endapan humus hasil pelapukan vegetasi
pulau, sehingga hamparan pasirnya didominasi oleh pasir
putih akibat pengaruh sedimentasi oleh organisme laut
(sedimen biogenik). Selain itu, jika dilihat dari struktur
geomorfologi

dan

pantai

dataran

dan

jenis batuannya
gabungan

adalah

hasil

berupa

beting

pelapukan vegetasi

pulau dan pasir coral yang berasal dari

pecahan-pecahan

karang. Untuk jenis batuannya didominasi dari jenis batu
karang (Wijaya, 2007).
Topografi

terumbu

karang

sekitar

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut di sekitarnya terdiri dari tipe terumbu
karang tepi (fringing reef) dan gusung karang (pach reef).
Pulau Kapoposang, fringing reef bertipe drop off

Khusus di

pada sebagian besar areal terumbunya terutama bagian timur,
utara hingga barat dan barat laut. Kondisi topografi seperti
ini tidak ditemukan di terumbu karang lainnya di sekitar
Kepulauan Spermonde.
Sementara
membentuk

di

Pulau

teras

Gondongbali,

fringing

reef

pada kedalaman 17-20 meter. Teras

terumbu ini tersusun atas hamparan pasir selanjutnya tubir
teras

ini ditumbuhi organisme terumbu karang seperti

karang keras dan sponge. Beberapa lokasi lainnya seperti di
P.

Suranti,

P.

Pamanggangan
terumbu

tepi

Tambakulu,
terumbu

pada

P.

karangnya

umumnya,

membentuk sudut 45o

Papandangan
mengikuti

dimana

lereng

dan

P.

struktur
terumbu

terhadap rataan terumbu dan dasar

terumbu. Namun yang membedakan antara fringing reef
semua lokasi adalah lebar rataan terumbu masing-masing
lokasi. Variasi rataan terumbu ini antara 50 m hingga 4000 m
hingga mencapai lereng terumbu.
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Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, daratan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya

terdiri dari

tanah berpasir. Semakin ke arah pantai, kandungan pasir
semakin besar; sebaliknya

semakin ketengah pulau, kadar

liat tanah lebih besar. Pulau-pulau di kawasan memiliki tanah
yang cukup subur untuk beberapa jenis tanaman. Lahan yang
ada vegetasi semak-belukar ditambah pohon sukun, kelapa
dan pisang serta perdu yang cukup lebat. Pada beberapa
bagian daratan, pelongsoran tanah oleh tekanan air (abrasi)
sering terjadi.
Batuan penyusun daratan berupa endapan alluvial pantai,
terdiri dari pasir lepas, dengan material pembentuk berupa
pecahan cangkang binatang laut dan koral. Pada beberapa
tempat di

pinggir pantai sebelah Timur laut kawasan,

tersingkap lapisan batuan pantai (beach rocks)
perlapisan.
berfungsi
Tebal

Perlapisan
sebagai

perlapisan

ini

bersifat

batuan
sekitar

dasar
1-1,5

semipermeabel
penangkap

m.

Material

perlapisan batuan ini sama dengan material
endapan

pulau

lainnya,

kadang

membentuk

dijumpai

air

dan
tanah.

pembentuk
pembentuk
campuran

batuan vulkanik berukuran 5-15 cm.
Secara umum luasan pasir putih di Pulau Kapoposang
relatif terbatas/sempit. Endapan pasir dominan ada dipinggir
Pulau terbentuk akibat adanya proses abrasi dan akresi.
Rataan terumbu karang dibagian utara pulau mencapai lebar
100-400 m; rataan terumbu disebelah selatan lebih lebar
yakni 300-600 m; rataan terumbun ini melebar lagi mencapai
1 km dengan panjang 4km

dibagian timur; sedangkan di

bagian barat kawasan lebih melebar lagi yakni mencapai 2.5
kilometer.
Dasar perairan Pulau Kapoposang dibagian utara dan
timur merupakan lereng yang curam. Sudut lereng dasar
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perairan, pada kedalaman hingga 50 meter, berkisar hingga
45° dan berangsur-angsur meningkat hingga 70° sampai pada
kedalaman lebih dari 200 meter. Di sebelah selatan, dasar
perairan merupakan perairan dangkal dengan
sangat
kasar
karang.

landai

(2°

sampai

dengan ditandai
Dasar

4°), mempunyai relief

oleh

perairan

lereng

beberapa

sebelah

yang
sangat

tonjolan-tonjolan

selatan sebagian besar

tertutup oleh sedimen pasir.
3) Kondisi Oseanografi Perairan


Kondisi Fisik Perairan
Data parameter oseanografi perairan di kawasan TWP

Kepulauan Kapoposang, khususnya parameter arus, suhu
permukaan laut, dan angin, diperoleh dari situs NOAA dan
ECMWF yang kemudian disesuaikan dengan lokasi TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya. Data angin
selanjutnya divisualisasikan dalam diagram mawar angin
(wind rose), sedangkan data arus divisualisasikan dalam
mawar

arus

(current

rose).

Hal

ini

dilakukan

untuk

mempermudah dalam penentuan arah dominan dari tiupan
angin dan pergerakan massa air pada setiap musim.

Tabel 3.

Parameter
fisika
oseanografi
Kapoposang dan Laut Di Sekitarnya

Parameter

Arus
(m/s)

Mak
s

Bara
0,46
t

Min

0,0
6

Rata

0,22
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di

Keterangan

TWP

Kepulauan

Sumber Data

Kecepatan
tertinggi pada
Bulan
www.oscar.noa
Desember,
a.gov
terendah pada
Bulan
Februari

Parameter

Tim
ur

Mak
s

1,15

Bara 31,5
t
1

Min

0,1

31,3
5

Bara 13,8
t
8

Keterangan

0,23

Kecepatan
tertinggi pada
Bulan Juni,
kecepatan
terendah pada
Bulan Agustus

26,
2

Suhu
Maksimum
pada Bulan
29,16 Desember,
terendah pada
Bulan
Februari

24,
6

Suhu
Maksimum
pada Bulan
28,31 Juni,
Terendah
pada Bulan
Agustus

Suhu
Permuk
aan
Laut (º
C)
Tim
ur

Rata

0,0
2

Tinggi
Gelomb
ang (m)

11,2
6

0,0
3

Bara
t
Tim
ur

5

0

3,5

0

www.ecmwf.int

3,22

Kecepatan
tertinggi pada
bulan
Februari,
terendah pada
bulan
Desember
www.ecmwf.int

4,37

Kecepatan
tertinggi pada
bulan
Agustus,
terendah
bulan Juli

Angin
(m/s)
Tim
ur

Sumber Data

0,3 –
0,5
0,6 –
1,0
16

The Open
University,
1994

Arus didominasi dari arah utara Selat Makasar pada kedua
musimnya.

Hal

ini

mengindikasikan

bahwa

arus

Selat

Makasar sepanjang tahun mengarah dari utara ke selatan.
Pada musim timur, arus mengarah ke timur mengartikan
bahwa ada pembelokan pergerakan massa air yang menuju ke
Kepulauan Kapoposang untuk mensirkulasikan air laut yang
berada di kawasan itu. Pada Musim Barat angin di daerah
Kepulauan Kapoposang didominasi oleh angin yang mengarah
dari timur. Pada Musim Timur, angin didominasi dari arah
barat laut. Suhu permukaan laut di daerah ini masih berada
di kisaran suhu untuk iklim tropis. Tinggi gelombang di
daerah Kepulauan Kapoposang pada Musim Barat dapat
mencapai 5 m dimana karakteristik permukaan lautnya
dicirikan oleh Buih putih dari gelombang pecah mulai bertiup
dalam garis angin mulai terlihat. Tinggi gelombang di daerah
Kepulauan Kapoposang pada Musim Timur dapat mencapai
3,5 meter dimana karakter permukaan lautnya berupa
pembentukan gelombang besar, puncak dengan buih putih
dimana-mana dan kemungkinan semburan air.

(a)
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(b)

(c)

(d)
Gambar 3 (a) Wind rose dan Distribusi Frekuensi pada Musim Barat, (b)
Wind rose dan Distribusi Frekuensi pada Musim Timur, (c)
Current rose dan Distribusi Frekuensi pada Musim Barat, (d)
Current rose dan Distribusi Frekuensi pada Musim Timur
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Kondisi Kimia Perairan

Tabel 4.
Hasil pengukuran parameter kimia perairan di
Kepulauan Kapoposang dan Laut Di Sekitarnya
Jenis Parameter/Satuan

TWP

Lokasi
Pengamatan

Nitrat

Fosfat

Silika

Amonia

BOD5

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

mg/lt

Pamanggangan

0,065

0,034

0,237

0,156

3,54

Suranti

0,086

0.007

0,259

0,162

6,09

Papandangan

0,146

0.032

0,247

0,112

2

KP9

0,059

0.054

0,283

0,09

3,4

Tambak Kulu

0,041

0,095

0,242

0,119

1,97

Kapoposang

0,071

0,104

0,247

0,094

3.90

0,008

0,015

-

0,300
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BAKU MUTU

Catatan : Baku Mutu (Kep Men LH No.51 Tahun 2004 untuk Biota Laut)


Nitrat (NO3)
Nitrit (NO2) merupakan senyawa nitrogen terlarut dalam
air dalam jumlah sedikti yang bersifat tidak stabil
(Effendi 2003). Nitrit (NO2) merupakan bentuk peralihan
(intermediet) antara amonia dan nitrat dalam proses
nitrifikasi serta nitrat dan gas nitrogen dalam proses
denitrifikasi. Nitrat (NO3) permukaan perairan pada
stasiun pengamatan berkisar 0,041 mg/lt sampai 0,146
mg/lt.
sebesar

Nitrat (NO3) tertinggi pada lokasi Papandangan
0,146 mg/lt sedangkan nitrat (NO3) terendah

pada Tambak Kulu sebesar 0,041 mg/lt. Umumnya
nitrat (NO3) di perairan laut sebesar 0,008 mg/lt
(Kepmen LH 2004). Davis dan Conwell (1991) kadar
nitrat (NO3) lebih dari 0,2 mg/lt dapat mengakibatkan
terjadinya pengayaan nutrien (efutrofikasi) di perairan
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yang selanjutnya dapat menstimulir terjadinya blooming
alga. Sanusi (2006) mengatakan sumber nitrat berasal
dari difusi atmosfer melalui permukaan air, fiksasi,
degradasi bahan organik dan limbah organik dari
daratan. Nitrat (NO3) tidak bersifat bersifat toksik
namun konsumsi nitrat (NO3) yang berlebih pada
organisme mampu mengakibatkan terganggunya proses
pengikatan

oksigen.

Nitrat

tertinggi

pada

stasiun

Papandangan karena dekat dengan daratan sehingga
banyak mendapat masukan bahan organik.


Fosfat (PO4)
Fosfat

merupakan

bentuk

fosfor

yang

dapat

dimanfaatkan oleh organisme autotrof (Dugan 1972).
Diperairan fosfat tidak ditemukan dalam bentuk elemen
bebas melainkan dalam bentuk terlarut (ortofosfat dan
polifosfat) dan senyawa organic berupa pertikulat.
Ortofosfat

merupakan

dimanfaatkan

bentuk

langsung

fosfat

oleh

yang

organisme

dapat
autotrof

sedangkan polifasfat harus mengalami hidrolisis terlebih
dahulu

membentuk

dimanfaatkan

sebagai

ortofosfat
sumber

sebelum

fosfat.

Fosfat

dapat
(PO4)

permukaan perairan pada lokasi pengamatan berkisar
0,007 mg/lt sampai 0,104 mg/lt. Fosfat (PO4) tertinggi
pada

lokasi

Kapoposang

sebesar

0,104

mg/lt

sedangkan fosfat (PO4) terendah pada lokasi Suranti
sebesar 0,007 mg/lt. Umumnya fosfat (PO4) perairan
laut sebesar 0,015 mg/lt (Kepmen LH 2004). Sanusi
(2006) mengatakan sumber utama fosfat berasal dari
daratan yaitu pelapukan batuan yang masuk ke laut
dan

buangan

menambahkan

limbah
sumber

organik.
alami

Effendi

fosfat

berasal

(2003)
dari

pelapukan batuan sedangkan sumber antropogenik
fosfat berasal dari limbah industri, limbah deterjen,
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limbah

domestik

dan

limbah

pertanian.

Fosfat

merupakan unsur yang esensial bagi organisme autotrof
sehingga unsur ini menjadi faktor pembatas dan
mempengaruhi produktivitas primer. Fosfat (PO4) dalam
organisme berperan dalam transfer energi di dalam sel
seperti terdapat pada ATP (Adenosin Triphosphate) dan
ADP (Adenosin Diphosphate).

Fosfat tertinggi pada

stasiun Kapoposang karena dekat dengan daratan
sehingga banyak mendapat masukan bahan organik.


Silika (SiO2)
Silika (Si) merupakan salah satu unsur yang terdapat
dlam kerak bumi secara melimpah (Effendi 2003). Di
alam silika tidak terdapat dalam bentuk elemen bebas
melainkan berikatan denga oksigen maupun elemen
lain. Silika (Si) permukaan perairan pada stasiun
pengamatan berkisar 0,237 mg/lt sampai 0,283 mg/lt.
Silika (Si) tertinggi pada lokasi KP 9 sebesar

0,283

mg/lt

lokasi

sedangkan

silika

(Si)

terendah

pada

Pamanggangan sebesar 0,237 mg/lt. Umumnya silika
(Si) perairan laut sebesar 2 mg/lt (Sanusi 2006). Brown
et al. (1992) mengatakan kadar silika (Si) di laut sebesar
2 mg/lt. Sumber silika (Si) berasal dari antropogenik
dan mineral kuarsa dan feldspar (Effendi 2003). Sanusi
(2006) menambahkan sumber utama silika (Si) dilaut
adalah masukan dari sungai, pelapukan batuan dari
daratan dan aktivitas hidrotermal. Silika (Si) berfungsi
sebagai

pembentuk

dinding

sel

dari

alga

diatom

(Bacillarophyceae) dan pembentuk spikul pada biota
sponge (Effendi 2003). Sanusi (2006) menambahkan
silika (Si) di laut berperan sebgai faktor pembatas untuk
diatom dan radiolaria, penentu produkstivitas primer,
kesetimbangan

kation

dan

mempengaruhi

derajat

keasaman (pH) perairan. Silika tertinggi pada stasiun KP
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9 karena dekat dengan daratan sehingga banyak
mendapat masukan bahan organik.


Amonia (NH3)
Amonia (NH3) merupakan bentuk nitrogen terlarut yang
berasal

dari

dekomposisi

bahan

organik

yang

mengandung nitrogen seperti protein, asam amino,
klorofil dan urea melalui proses amonifikasi (Effendi
2003). Amonia (NH3) permukaan perairan pada lokasi
pengamatan berkisar 0,090 mg/lt sampai 0,162 mg/lt.
Amonia (NH3) tertinggi pada lokasi Suranti sebesar
0,162 mg/lt sedangkan amonia (NH3) terendah pada
lokasi KP 9 sebesar 0,090 mg/lt. Umumnya amonia
(NH3) perairan laut sebesar 0,3 mg/lt (Kepmen LH
2004). Effendi (2003) mengatakan sumber alami amonia
berasal dari difusi udara, pemecahan bahan yang
mengandung nitrogen organik dan nitrogen anorganik
melalui dekomposisi mikroba dan jamur sedangkan
sumber antropogenik amonia berasal dari aktivitas
buangan mtabolisme manusia, limbah industri dan
limbah domestik. Amonia(NH3)

bersifat toksik bagi

organisme akuatik. Kadar ammonia(NH3) yang tinggi
dapat mengganggu proses pengikatan oksigen dalam
darah dan mengakibatkan sufokasi. Amonia(NH3) dari
ke lima stasiun pengamatan masih di bawah kisaran
baku mutu. Amonia tertinggi pada stasiun Suranti
karena

dekat

dengan

daratan

sehingga

banyak

mendapat masukan bahan organik.


BOD5
Biochemical Oxygen Demand (BOD5) merupakan jumlah
oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerob untuk
mengoksidasi bahan organik menjadi karbon dioksida
dan air (Davis dan Cornwell 1991). Dalam penentuan
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BOD digunakan waktu 5 hari karena sekitar 75 %
bahan organik telah terurai untuk menghindari ada
proses nitrifikasi yang menggunakan oksigen sehingga
pengukuran BOD menjadi tidak akurat (Tebbut 1992).
Biochemical oxygen demand (BOD5) permukaan perairan
pada stasiun pengamatan berkisar 1,97 mg/lt sampai
6,09 mg/lt. Biochemical oxygen demand (BOD5) tertinggi
pada

Suranti

sebesar

6,09

mg/lt

sedangkan

Biochemical oxygen demand (BOD5) terendah pada lokasi
Tambak

Kulu

Biochemical

sebesar

oxygen

1,97

demand

mg/lt.

(BOD5)

Umumnya

perairan

laut

sebesar 20 mg/lt (Kepmen LH 2004). Biochemical oxygen
demand (BOD5) di perairan dipengaruhi oleh suhu,
densitas plankton, keberadaan mikroba dan kandungan
bahan organik (Boyd 1988). BOD5 tertinggi pada
stasiun Suranti karena kandungan oksigen pada lokasi
Suranti lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya.
2. Potensi Ekologis
a. Terumbu Karang
Secara umum keanekaragaman terumbu karang di TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya tergolong sangat
tinggi. Namun sayangnya beberapa tahun belakangan ini marak
terjadi perusakan terumbu karang. Hasil kajian yang dilakukan
oleh Faizal dan Jompa (2010) dengan menggunakan Citra SPOT 5
menyebutkan bahwa kondisi terumbu karang TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut di sekitarnya telah mengalami kerusakan
berat dengan persen tutupan sebesar 25-40 %. Kerusakan
terparah berada pada kedalaman 0-10 meter. Begitu pula dengan
hasil

survey

Monitoring

kesehatan

terumbu

karang

oleh

COREMAP II pada bulan Agustus 2011, disebutkan bahwa
kondisi ekosistem terumbu karang TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di Sekitarnya secara umum mengalami kerusakan,
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Berdasarkan hasil survei, dari 33 stasiun pengamatan (56 titik
pengamatan) didapatkan kondisi karang dengan range persentase
tutupan

0-24.9%

(rusak)

sebanyak

33

titik

pengamatan,

persentase dengan tutupan 25-49.9% (sedang) sebanyak 19 titik
pengamatan, dan pada range persentase tutupan 50-75% (baik)
sebanyak 4 titik dan tidak ditemukan kondisi tutupan karang
pada range 75-100%.

G

a
m

bar 4. Jumlah titik pengamatan pada range persentase
tutupan karang (Coremap, 2011)
Hasil

pengamatan

LIPI

tahun

1996,

genera

karang

di

TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya didapatkan
sebanyak 63 genera dengan jumlah spesies karang sebanyak 224
spesies.

Keanekaragaman karang yang tercatat oleh

ditampilkan pada Tabel

LIPI

2.1 berikut yang dikutip dari laporan

monitoring Kesehatan karang COREMAP II tahun 2011 :
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Tabel 5. Family Dan Jenis Karang
Suku/Famili

Jenis

Astrocoeniidae

Stylocoeniella armata EHRENBERG
S. guentheri BASSETT- SMITH

Thamnasteriidae

Psammocora digitata EDWARDS & HAIME
P.Nierstraszi VAN DER HORST
P. profundacelle GARDINER
P.contigua ESPER

Pocilloporidae

Pocillopora domicornis LINNEAUS
P. eydouxi EDWARDS & HAIME
P. Verrucosa ELLIS & SOLANDER
Seriatopora hystrix DANA
S.caliendrum ERENBERG
Stylopora pistilatta ESPER
VERON PICHON
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Madracis

kirbyi

Suku/Famili
Acroporidae

Jenis
Astreopora myriophthalma LAMARCK
A. gracilis BERNARD
A. Eliptica
Asteopora sp
A.abrotanoides LAMARCK
A. acuelus DANA
A. cerealis DANA A. clathrata BROOK
A. dendrum BASSETT – SMITH
A. echinata DANA
A. brueggemanni BROOK
A. florida DANA
A. granulose EDWARDS & HAIME
A. palifera LAMARCK
A. microphithalma VERRILL
A. cytherea DANA
A. vaughani WELLS
A. rotumana GARDINER
A. robusta DANA
A. tenuis DANA
A. pulchra BROOK
A. longicyathus EDWARDS & HAIME
A. multiacuta NEMENZO
A. valida DANA
Acropora donei VERON &WALLACE
A. gemmifera BROOK
A. microcladus EHRENBERG
A. valenciennesi EDWARDS&HAIME
A. Formosa DANA
A. humilis DANA
A. nasuta DANA
A. hyancithus DANA
A. polystoma BROOK
A. acuminate26VERRILL
A. horrida DANA A. nana STUDER A. nobilis
DANA

Suku/Famili

Jenis
A. aspera DANA
Anacropora mathai PILLAI
A. puertogalerae NEMENZO
A. forbesi RIDLEY
Montipora monasteriata FORSKAL
M. tubercolosa LAMARCK
M. undata BERNARD
M. danae EDWARDS & HAIME
M. verrucosa LAMARCK
M. hispida DANA
M. nodosa DANA
M. stellata BERNARD
M. foliosa PALLAS
M. aequituberculata BERNARD
M. informis BERNARD
M. digitata DANA
M. venosa EHRENBERG
M. efflorencens BERNARD
M. grisea BERNARD
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Suku/Famili
Fungidae

Jenis
Cycloseris costulata ORTMANN
C. cyclolites LAMARCK
Lithophyllon undulatum EHRENBERG
Herpolitha limax HOUTTUYN
Polhpyllia talpina LAMARCK
Halomitra pileus LINNEUS
Sandalolita robusta QUELCH
Podabaciacrustacea PALLAS
Fungia danai EDWARD & HAIME
F. horrida DANA
F.scruposa KLUNZINGER
F. repanda DANA
F. valida VERRILL
F. fungites LINNAEUS
F. moluccensis VAN DER HORST
F. paumotensis STUTCHBURY

Agariciidae

F. scutaria LAMARCK
Pavona cactus FORSKAL
F. concinna VERRILL
P. clavus DANA
F. granulose KLUNZINGER
P. decussate DANA
F. (H) actinoformis QUIO& GAIMARD
P. explanulata LAMARCK
F. scabra DODERLEIN
P. varians VERRILL
Ctenactis crassa DANA
P. minuta WELLS
C. echinata PALLAS
P. venosa EHRENBERG
C. giganthea DANA
Leptoseris explanata YABE & SUGIYAMA
Zoopilus echinatus DANA
L. mycetoseroides WELLS
L. papyracea DANA
L. scabra VAUGHAN
L. hawaiiensis VAUGHAN

Siderastreidae

Gardineroseris planulata DANA
Coscinaraea columna DANA
Coeleseris maeyeri VAUGHAN
C. exesa DANA
Pachyseris rugosa LAMARCK
P. speciosa DANA
28

Suku/Famili

Jenis

Oculinidae

Acrhelia horescens DANA

Mussidae

Galaxea astreata LAMARCK
Acanthastrea echinata DANA
G. fascicularis LINNAEUS
Symphyllia agaricia EDWARD & HAIME
S. radians EDWARD & HAIME
S. recta DANA
S.velenciennesii EDWARD & HAIME
Lobophilliacorymbosa FORSKAL

Merulinidae

Merulina
ampliata
ELLIS & SOLANDER
L.hemprichii
EHRENBERG
Clavarina
triangularis
L.hataii YABE,SUGIYAMA,EGUCHI
C.
scabricula
DANA
Cynarina
lacrymalis

Pectinidae

Clavarina
sp
Scolymia
vitiencis
Pectinia lactuca
PALLAS
Scapophyllia cylindrical EDWARD & HAIME
P. paeonia DANA
P. alcicornis SAVILLE-KENT
Oxypora lacera VERRILL
Oxypora sp.

Caryophylliidae

Echynophyllia aspera ELLIS & SOLANDER
Euphyllia divisa VERON & PICHON E.
E. echynata SAVILLE-KENT
glabrescens CHAMISSO- EYSENHARDT
Mycedium elephantotus PALLAS M. tubifex DANA
Plerogyra simuosa DANA
M. robokaki MOLL-BEST
P. simplex EHRENBERG
Physogyralichtensteini EDWARD & HAIME

Dendrophyllidae

G. minor CROSSLAND
Turbinaria
peltata
ESPER
G. somaliensis
VAUGHAN

T.
G. reniformis
tenuidens BERNARD
QUELCH
T.
stellulata
LAMARCK
G. stokesi EDWARD & HAIME

T.
G. mesenterina
djiboutiensisLAMARCK
VAUGHAN
Turbinaria spec. (pourtalesi) Turbastrea aurea
Poritidae

QUOY, GAIMARD
Dendrophillia fistuia ALCOCK
D. micrantha EHRENBERG
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Suku/Famili

Jenis
Porites cylindrical DANA
P. lichen DANA
P. lobata DANA
P. lutea EDWARD & HAIME
P. nigrescens DANA

P..solida FORSKAL
Sumber: LIPI, 1996
P. rus FORSKAL
P. stephensoni CROSSLAND
Kondisi Terumbu karang masing-masing pulau di TWP
Alveopora spongiosa DANA
Kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya berdasarkan
Goniopora lobata EDWARD & HAIME
rangkuman hasil penelitian Faizal dan Jompa (2010) dan hasil
Monitoring

Kesehatan

Karang

Tahun

2011

dan

Laporan

COREMAP Fase II Kab. Pangkep sebagai berikut :
 Pulau Kapoposang
Kondisi terumbu karang secara umum di Pulau Kapoposang
rata-rata karang hidup 29 % dan rata-rata tutupan karang mati
45 %. Namun secara detail kondisi terumbu karang pada sisi
timur

pulau

Kapoposang

berupa

hamparan

dangkal

yang

tersusun atas karang mati dan pasir bercampur koloni karang
hidup dari karang- karang bercabang dari jenis Pocillopora,
Acropora,

Montipora dan Porites. Terumbu karang di daerah

ini tergolong rusak. Diduga kematian karang disebabkan karena
pembiusan pada lereng terumbu
alam

atau

akibat

gangguan

seperti eutrofikasi atau penyuburan perairan (Faizal dan

Jompa, 2010) dan data monitoring sampai tahun 2013, coverage
terumbu karang sebagai berikut:
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Gambar 5. Persentase Penutupan Karang Hidup Pulau
Kapoposang,(Coremap, 2011)
Topografi pada sisi utara dan Barat terdiri dari reef flat
(Rataan terumbu) dan reef edge

(batas atas tubir) dan Drop off

(tebing terumbu). Tutupan karang hidup pada sisi Pulau

ini

bervariasi antara 25-40 %. Sedangkan pada sisi selatan dan
Barat daya kondisinya rusak parah hingga sangat bagus dengan
tutupan karang hidup antara 20-80 %. Tutupan karang mati
mencapai 45 % sementara hancuran karang mati maksimal 70 %
(Faizal dan Jompa, 2010).
 Pulau Papandangan
Pulau Papandangan merupakan Pulau berpenghuni dimana
terumbu karangnya
karang

tepi.

bertipe

Terumbu

fringing

reef

atau

terumbu

karang mengelilingi semua sisi pulau

hampir sama lebarnya. Rataan terumbu berupa pasir dan
hamparan pecahan karang mati yang terekspose pada saat
surut.

Terumbu disekitar ini mulai mulai terlihat pada

jarak

antara 300-500 m dari garis pantai dengan kepadatan rata-rata
tutupan karang hidup 36,67 % dan rata-rata tutupan karang
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mati sebesar 22, 42 %. Rataan terumbu ditumbuhi kolono karang
keras cukup landai sehingga pertumbuhan karang merata
hampir pada semua sisi. Di Pulau ini banyak didapati karang
massive

terutama

Acroporidae

dari

famili

Poritidae,

Fafidae

dan

(Faizal dan Jompa, 2010) dan data monitoring

sampai tahun 2013, coverage terumbu karang sebagai berikut:

Gambar 6. Persentase Penutupan Karang Hidup Pulau Papandangan
(Coremap, 2011)
 Pulau Gondongbali
Penutupan karang hidup di Pulau ini pada umumnya dalam
kondisi sedang dengan

rata-rata penutupan sebesar 35,58 %

dan penutupan karang rusak sebesar 33,06 %. Pada sisi timur
Pulau terdapat dermaga perahu nelayan dengan kedalaman
dasar laut

sekitar 3-5 m. Rataan terumbu umumnya sempit

dibanding dengan sisi utara, Barat dan Selatan. Tutupan karang
hidup pada salah satu stasiun pengamatan bulan agustus 2011
oleh COREMAP II dapat dilihat dibawah ini :
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Gambar 7. Coverage Terumbu karang pulau Gondongbali (Coremap,
2011)
 Pulau Tambakulu
Pengamatan
Pulau

kondisi

ekosistem

Tambakulu dilakukan

terumbu

karang

di

pada 2 stasiun pengamatan

dengan jumlah titik pengamatan sebanyak 6 titik. Berdasarkan
hasil pengamatan pada ke-6 titik pengamatan ini, hanya 1 (satu)
titik pengamatan dalam kategori sedang, sementara kategori
rusak sebanyak 4 titik dan tidak ditemukan kategori baik pada
pengamatan di Pulau ini. Kondisi ekosistem terumbu karang
Pulau Tambakulu disajikan pada Gambar 8 berikut:
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Gambar 8. Persentase Penutupan Karang Hidup Pulau Tambakulu
(Coremap, 2011)
 Pulau Suranti
Hasil monitoring Coremap Fase II Kabupaten Pangkep tahun
2009 menunjukkan kondisi terumbu karang Pulau Suranti
pada

kedalaman 3 meter mengalami peningkatan yang cukup

signifikan, berdasarkan data tahun 2007 didapatkan tutupan
karang hidup AC dan NA sebesar 23%, pada tahun 2008
meningkat menjadi 48% dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi
97%. Berbeda dengan kedalaman 3 meter, pada kedalaman 10
meter tidak terlihat perubahan data dari tahun ke tahun, data
tutupan karang tahun 2007 dari kategori AC dan NA sebesar
46%, tahun 2008 sebesar 47% dan tahun 2009 sebesar 49%,
perubahan tutupan dasar yang terlihat adalah pada kategori R
(rubble/pecahan karang) dan DCA (dead coral with algae),
dimana pada tahun 2007 tutupan rubble sebesar 19% kemudian
pada tahun 2008 menurun hingga

0% dan pada tahun 2009

meningkat kembali hingga 38%, menurunnya tutupan karang
pada tahun 2008 disebabkan karena pecahan karang ini sudah
tertutupi oleh pasir, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah
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dimana terjadi peningkatan tutupan pasir pada tahun yang sama
sebesar 6% dan juga terjadi peningkatan tutupan karang lunak
sebesar

10%.

Peningkatan

tutupan

karang

lunak

mengindikasikan terjadinya perbaikan terumbu karang ditahun
2008 ini mengingat bahwa karang lunak merupakan hewan
perintis pada daerah terumbu karang yang rusak sebelum
ditumbuhi oleh organisme karang kembali.
Perubahan lain yang terjadi adalah perubahan tutupan
karang oleh kategori DCA, dimana pada tahun 2007 tutupan
DCA sebesar 31%, kemudian pada tahun 2008

meningkat

menjadi 36% dan pada tahun 2009 menurun menjadi 9%,
penurunan yang terjadi pada tahun 2009 mungkin disebabkan
terjadinya aktifitas yang merusak karena pada tahun ini terjadi
peningkatan

tutupan

pecahan

karang,

Hanya

saja

ada

pengharapan untuk pemulihan kondisi terumbu karang di pulau
ini. Indikator adanya pemulihan kondisi terumbu karang di
pulau ini telah terlihat pada awal survei dimana banyak kolonikoloni karang yang berukuran kecil yang mulai tumbuh di pulau
ini. Beberapa tahun ke depan terumbu karang di pulau ini akan
mengalami perbaikan.
Sebagai perbandingan dengan survey ini, hasil survey PPTKUnhas (2005) menunjukan

bahwa

kondisi

karang

Pulau

Suranti pada umumnya kurang baik. Walaupun penutupan
rata-rata terumbu karang hidupnya hanya sekitar 27% di reef top
dan 23% di reef edge pada beberapa titik karang hidupnya dapat
mencapai 37% dari total makrobentik (kategori sedang). Namun
untuk wilayah tertentu substrat dasar didominasi oleh pasir
putih dan wilayah tertentu lainnya lebih sering dijumpai
hancuran karang (rubble). Persentase rata-rata penutupan rublle
di pulau ini relatif tinggi yakni 21% di daerah reef top dan
20%

di

daerah

reef

edge.

Data

LIT memperlihatkan

pesrsentase yang sangat tinggi dari karang mati (DC) dan karang
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mati yang tertutup alga (DCA) 32%. Genera karang yang dominan
ditemukan di kedalaman
kemudian
pada

Echinopora,

kedalaman

3 meter
Montipora,

10 meter

Genera

adalah

Acropora

dan Porites.
karang

yang

28%,

Sementara
dominan

adalah Montipora, Caulastrea dan Alveopora.

Gambar 9. Coverage Terumbu karang di Pulau Suranti (Coremap,
2011)
 Pulau Pamanggangan
Berdasarkan

hasil

Monitoring

Terumbu

Karang

oleh

COREMAP II Tahun 2011, kondisi terumbu karang Pulau
Pamanggangan masih didominasi tutupan dead coral

algae

(DCA) yang cukup luas, dari hasil pengamatan persentase
DCA mencapai 60%, sedangkan persentase karang hidup tentu
kebalikan dari karang mati. Persentase karang hidup hanya
berkisar

18% sehingga tergolong kondisi terumbu karang

“rusak”. Sedangkan komponen lain dengan nilai yang tidak
signifikan ditemukan pula seperti Halimeda, Sponge, dan Rubble
(pecahan karang).
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Gambar 10. Coverage Terumbu karang di pulau Pamanggangan
(Coremap, 2011).
b. Ekosistem Padang Lamun
Secara

umum

persentase

tutupan

lamun

di

TWP

Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya cukup tinggi.
Persentase rata-rata tutupan lamun tertinggi ditemukan pada
Pulau Kapoposang

dengan

jumlah

71%,

kemudian

disusul

secara berturut-turut yakni Pulau Gondongbali dengan tutupan
sebesar

64.67%, Pulau Tambakulu dengan tutupan lamun

sebesar 58.13%, Pulau Pamanggangan sebesar

55.25% dan

Pulau Suranti sebesar 43.93%. Tingginya persentase tutupan
lamun di Pulau Kapoposang terkait dengan luas ekosistem lamun
yang ada di pulau ini, sehingga pemasangan transek kuadrat
lebih banyak dilakukan dibanding pulau-pulau lainnya yang ada
di TWP Kepulauan Kapoposang. Secara keseluruhan nilai ratarata persentase tutupan lamun masing-masing pulau yang ada
di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya disajikan
pada Gambar 11 berikut.
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Gambar 11. Persentase tutupan lamun masing-masing pulau TWP
Kepulauan Kapoposang
Genera lamun

yang ditemukan pada TWP Kepulauan

Kapoposang dan Laut di Sekitarnya yakni genera

Enhalus,

Thallasia, Cymodecea, Syringodium, Halodule dan Halophila.
Adapun

spesies

Enhalus

yang

ditemukan

acoroides,Thalassia

berjumlah 8 spesies yakni

hemprichii,Halophila

ovalis,

Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Halodule uninervis,
Halodule pinifolia, dan

Syringodium isoetifolium. Spesies yang

dominan dan ditemukan pada masing-masing pulau adalah
Cymodocea rotundata, sedangkan jenis lainnya menyebar bahkan
ada yang tidak ditemukan pada salah satu pulau di TWP
Kepulauan

Kapoposang.

Kondisi

ekosistem

lamun

Kepulauan Kapoposang dapat dilihat pada gambar berikut :
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TWP

Padang lamun di P. Kapoposang

Padang lamun di P.
Pamanggangan

Padang lamun di P. Kondongbali

Padang lamun di P. Suranti

Padang lamun di P. Tambakulu
Gambar 12. Ekosistem padang lamun dari berbagai lokasi
penelitian dalam TWP Kepulauan Kapoposang
(Coremap, 2011)
Nilai rata-rata kerapatan jenis lamun tertinggi ditemukan
pada Pulau Suranti dengan
sedangkan

yang

terendah

nilai sebesar
pada
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417

tegakan/m2

Pulau Kondongbali dengan

nilai rata-rata kerapatan sebesar 106 tegakan/m2. Nilai rata-rata
kerapatan

jenis

lamun

di

TWP

Kepulauan

Kapoposang

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 13. Kerapatan jenis lamun TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di Sekitarnya (Coremap, 2011)
c. Ekosistem Mangrove
Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai
tropis dan sub tropis, yang

didominasi oleh beberapa jenis

pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada
daerah pasang surut pantai berlumpur. Karakteristik habitat
hutan mangrove :
1. Umumnya tumbuh di daerah intertidal yang jenis tanahnya
berlumpur, berlempung atau berpasir;
2. Daerahnya tergenang air laut secara berkala;
3. Frekuensi

genangan

atau

pasang

surut

menentukan

komposisi vegetasi hutan mangrove;
4. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari daratan;
5. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang
kuat;
6. Air bersalinitas payau ( 2 - 22 permil) hingga asin (mencapai
38 permil).
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Gambar 14. Mangrove di Pulau Kapoposang (Sumber : foto
Yasir)
Di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya,
mangrove hanya ditemukan dalam

jumlah kecil di Pulau

Kapoposang dan dalam kondisi rusak akibat ditebang untuk
kayu bakar. Jenis mangrove yang ada adalah dari jenis bakaubakauan (Rhizhopora sp.) yang tumbuh pada bagian Timur laut
pulau Kapoposang, dengan luasan kurang dari 0,3 Ha.
Berdasarkan informasi masyarakat populasi mangrove
yang cukup besar pernah tumbuh di TWP Kapoposang dan Laut
di Sekitarnya. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya formasi
pedada (Sonneratia sp.) yang merupakan jenis perintis pada
kondisi pantai terbuka ataupun pada vegetasi mangrove dalam
kondisi

tertekan. Di samping pedada, ada jenis api-

api

(Avicennia sp.) yang juga tergolong sebagai vegetasi perintis.
Menurut Depertemen Kehutanan (1992) kedua jenis vegetasi
perintis ini cenderung tumbuh pada bagian tanah yang berpasir
agak keras atau tanah

yang berlumpur lembut. Kemudian

secara berturut-turut tumbuh lebih ke dalam menjauhi garis
pantai dengan kadar garam yang semakin berkurang adalah jenis
bakau (Rhizopora sp.), tancang atau tumuk (Bruguiera sp.) dan
pada daerah dengan salinitas yang semakin tawar dapat tumbuh
formasi nipah (Nypha frutican).
Adapun vegetasi pantai lainnya adalah formasi pes caprae
berupa semak pantai seperti pandan laut dan pakis-pakisan
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seperti

pakis

piyae

(Acrosticum aureum).

Vegetasi

berupa

pohon seperti vegetasi cemara laut (Casuarina sp.), kelapa
(Cocos nuchifera), sukun, ketapang (Terminallia katappa) dan
beberapa jenis pohon berkayu lainnya. Vegetasi ekosistem
cemara laut di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya
memberikan aksentuasi keindahan hijau pada pantai pasir yang
berwarna putih jika dipandang dari kejauhan.
Struktur
dedaunan

ajuknya

berbentuk

yang
jarum

keindahan, kenyamanan

rindang
sungguh

dan

menaung

sangat

serta

memberikan

dan keteduhan, sehingga sangat

cocok sebagai tempat wisatawan bernaung. Kelapa dan sukun
adalah

jenis

pohon

yang

dibudidayakan

masyarakat

di

kawasan TWP Kepulauan Kapoposang untuk diambil buahnya.
Buah sukun dan kelapa selain diambil untuk kebutuhan sendiri
juga dijual ke kota kabupaten.
3. Potensi Ekonomi
Berikut ini beberapa potensi ekonomi di terkait kegiatan
wisata

bahari

yang

dapat

dilakukan

di

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut di sekitarnya :
a. Diving
Selama ini perairan sekitar Pulau Kapoposang dijadikan
tempat untuk menyelam (Diving) oleh wisatawan. Hal ini karena
keindahan terumbu Kapoposang mempunyai nilai keindahan
yang cukup besar bila dibandingkan dengan pantai lainnya.
Kegiatan ini sangat menarik wisatawan untuk mengunjungi
pantai Pulau Kapoposang. Ditambah lagi dengan kualitas pantai
yang belum tercemar oleh kerusakan alam dan juga pasir putih
yang mengelilingi sepanjang kawasan pantai. Beberapa spot-spot
penyelaman yang ada di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
Sekitarnya seperti Aquarium Point, Tanjung Point, Shark Point,
Turtle Point dan Cave Point.
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Gambar 15. Lokasi Penyelaman di TWP Kepulauan Kapoposang
(Sumber : Foto Yasir &ilham, 2013)
b. Snorkling
TWP

Kepulauan

Kapoposang

dan

Laut

di

sekitarnya

mempunyai ekosistem terumbu karang dan jenis flora fauna yang
keanekaragamannya cukup tinggi. Keindahannya sangat menarik
minat wisatawan untuk melakukan kegiatan snorkling untuk
menikmati keindahan pantai di waktu senggang. Beberapa lokasi
snorkling yang bagus adalah di Pulau Kapoposang, Pulau
Tambakulu dan Pulau Suranti.

c. Fishing
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya juga
memiliki jenis ikan yang sangat beranekaragam. Jenis ikannya
masih cukup banyak karena masih belum dirusak oleh aktivitas
penangkapan
ataupun

ikan

karena

dengan

menggunakan

faktor lingkungan.

alat-alat

keras

Wisatawan melakukan

kegiatan Fishing pada waktu-waktu senggang sambil menikmati
suasana keindahan pantai Pulau Kapoposang dan pulau-pulau
lainnya.
d. Melihat Penyu Bertelur dan Aktivitas Penangkapan Nener
Pada lokasi pantai lain, kegiatan melihat penyu bertelur dan
aktivitas Penangkapan Nener sudah jarang kita dapati. Hal ini
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disebabkan oleh kondisi kerusakan pantai yang belum tertangani
dengan baik. Di pantai Pulau Kapoposang keadaan hewan seperti
penyu dan nener masih terjaga dengan baik dari kerusakan.
Kondisi

ini

menjadikan

wisatawan

tertarik

untuk

mengunjunginya.

Gambar 16. Penangkaran Penyu (Sumber : Foto Yasir
&ilham)
e. Sunrise dan Sunset
Dengan keindahan pantai yang masih alami dan kondisi
lingkungan yang masih bagus, terutama di pulau Kapoposang,
sangat menarik wisatawan untuk menikmati keindahan Sun Rise
dan Sun Set.

Kegiatan

ini cukup menarik untuk dilakukan

karena didukung oleh nilai keindahan pantai yang cukup bagus.
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Gambar 17. Keindahan Pantai dan Suasana Sunset & Sunrise
di TWP Kepulauan Kapoposang
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4. Potensi Sosial Budaya
Distribusi

dan

jumlah

penduduk

dalam

Kecamatan

Liukang Tupabbiring. Penduduk Kecamatan Liukang Tupabbiring
tahun 2010 mencapai 16.927 jiwa.

Taman Wisata Perairan

Kepulauan Kapoposang terdiri atas dua desa yaitu Desa Mattiro
Matae dan Mattiro Ujung. Penduduk desa Mattiro Matae, menurut
Kelurahan/Desa, distribusi penduduknya sebesar 8,70 % dengan
jumlah

penduduk

sebanyak

1.472

dengan

komposisi

penduduknya meliputi laki-laki 705 orang dan perempuan 767
orang. Sedangkan, Desa Mattiro Ujung, distribusi penduduknya
sebesar

8,48

%

dengan

jumlah penduduk sebanyak 1.436

dengan komposisi penduduknya meliputi laki-laki 727 orang dan
perempuan 709 orang. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak
dari penduduk

laki-laki

terdapat

di

Desa Mattiro

Matae,

sedangkan di Desa Mattiro Ujung penduduk perempuannya lebih
sedikit dari penduduk laki-laki.
a. Komposisi Penduduk
Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Mattiro Matae dan Mattiro Ujung
Penduduk
Desa

Laki

Perempu
an

Sex Rumah Kepadat Distrib
Jmlh ratio Tangga

an

usi
(%)

Mattiro Matae

705

767

1472 91,92

271

4,329

8,70

Mattiro Ujung

727

709

1436 102,5

278

2,209

8,48

4
Sumber : BPS Kab. Pangkep 2010
Secara demografis, luas daratan sekitar 0,99 Km2 dengan
kepadatan penduduk di Desa Mattiro Matae sebesar 4.329,
sedangkan kepadatan penduduk di desa Mattiro Ujung sebesar
2.209. Sex ratio desa Mattiro Matae sebesar 91,92 dengan 271
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KK, sedangkan Desa Mattiro Ujung sebesar 102,54 dengan 278
KK.
Tabel 7. Sarana dan prasarana di TWP Kepulauan Kapoposang
Jumlah (Unit)
No.

Jenis Sarana dan
Prasarana

Pulau
Gondongbali

Pulau
Papandanga
n

Pulau
Kapoposang

1.

Kantor Desa

1

1

-

2.

Puskesmas

1

1

1

3.

Pembantu

1

1

1

4.

Sekolah Dasar

1

1

1

5.

Masjid

1

1

2

6.

Dermaga

1

-

1

7.

Home stay

-

1

1

8.

Listrik

1

-

1

9.

Pabrik es

-

1

-

Desalinasi air
bersih
Sumber: Laporan Monitoring Coremap II, 2011
b. Mata Pencaharian


Pulau Godongbali
Pekerjaan yang dominan penduduk di pulau Gondongbali
adalah nelayan pang’es dan nelayan penangkap ikan sunu
hidup. Pang’es melakukan aktivitas penangkapan di luar
wilayah desa hingga mencapai wilayah Kalimantan. Sebagian
besar

nelayan

sunu

melakukan

aktivitas

penangkapan

disekitar wilayah desa dengan menggunakan alat pancing
yang bernama kedo-kedo.
Waktu penangkapan berlangsung setiap hari, dimulai
pada pukul 17.00 sampai dengan pukul 05.00 dengan lokasi
penangkapan hanya disekitar pulau. Hasil tangkapan berupa
ikan sunu dan

teripang selanjutnya dijual ke ponggawa,
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oleh ponggawa ditampung dulu selama beberapa hari (sekitar
2 - 3 hari) untuk mecapai ukuran tertentu, sebelum
dipasarkan di Makassar dan Pangkep.


Pulau Kapoposang
Pekerjaan

sebagian

besar

warga

Pulau

Kapoposang

adalah nelayan. Alat tangkap yang paling banyak digunakan
adalah alat tangkap lanra’ dan mini trawl untuk menangkap
kepiting dan udang. Beberapa warga masi hada yang mencari
ikan seperti ikan banyara’ atau ikan-ikan karang.

Alat

tangkap yang biasa digunakan mereka sebut sebagai pukat
banyara’.
Jenis komoditi yang ada di Pulau Kapoposang adalah
pohon kelapan, sukun dan kelor.

Kedua komoditi ini tidak

saja untuk dikonsumsi penduduk Pulau Kapoposang, tetapi
juga dijual sampai ke Kota Pangkep. Kedua komoditi ini dapat
dijumpai hampir sepanjang tahun. Melimpahnya hasil panen
berlangsung pada bulan Juni sampai Oktober untuk kelor,
sedangkan
Beberapa

sukun pada bulan Oktober sampai Maret.
warga

menggeluti

usaha

pembuatan

perahu.

Pembuatan perahu ini dilakukan sesuai dengan pesanan,
karena jumlah penduduk yang membuat

perahu ini tidak

banyak, dan jumlah yang dibuat juga sesuai dengan pesanan.
Lokasi penangkapan udang dan kepiting, banyara dan
ikan karang relatif dekat yaitu di sekitar pulau tempat mereka
tinggal. Pemancingan ikan dilakukan oleh masyarakat ketika
musim Barat tiba, dimana ombak relatif besar, sehingga
kegiatan penangkapan tersebut tidak dilakukan di lokasi yang
jauh, tetapi di daerah terumbu karang sekitar pulau dengan
menggunakan pancing tradisional. Masa-masa paceklik terjadi
pada musim Barat, banyak nelayan yang tidak melaut ke
lokasi yang relatif jauh karena kondisi perairan laut yang
berombak tinggi. Berdasarkan kalender musim, kepiting dan
udang paling melimpah masa penangkapannnya antara bulan
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Oktober dan Maret. Jenis tangkapan lain adalah ikan banyara’
dan kerapu sunu. Beberapa nelayan adalah nelayan tripang.
Penangkapan tripang tidak mengenal musim, sehingga hampir
setiap hari dilakukan meskipun jumlahnya sedikit.


Pulau Papandangan
Aktifitas yang dilakukan sehari-hari sebagai nelayan,
menggunakan berbagai jenis alat

tangkap, seperti rumpon,

jaring, pukat, bubu dan pancing. Seperti pada umumnya
nelayan

yang

beroperasi

disekitar

pulau-pulau

di

Kecamatan Liukang Tuppabiring lainnya, sekarang mereka
lebih banyak menggunakan alat tangkap pancing. Pancing
ini disebut kedo-kedo karena dioperasikan dengan cara
menggerak-gerakan alat pancing

tersebut. Hasil tangkapan

utama nelayan adalah ikan sunu dan ikan cakalang yang
banyak terdapat di perairan sekitar Pulau Kapoposang dan
Pulau Papandangan, namun karena tingkat harga ikan sunu
cukup baik, maka aktifitas nelayan lebih difokuskan pada
usaha penangkapan ikan sunu.

Gambar 18. Armada purseseine di Pulau Papandangan (sumber:
Foto Yasir, 2013)
Ikan sunu hidup bernilai antara Rp. 100.000,- dan Rp.
300.000,- per kg. Harga
diperuntukkan

bagi

jual

ekspor,
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ikan

jenis

khususnya

ini

karena

ke Hongkong.

Aktifitas

penangkapan dilakukan dengan menggunakan

perahu motor (jolloro) dengan ukuran sekitar 7m x 1,5m.
Kegiatan

penangkapan

dilakukan

dengan dituntun oleh kapal motor

secara

bersama-sama

ponggawa sunu, dengan

ikuran relatif lebih besar (10m x 2m). Kapal motor ponggawa
sunu ini berfungsi untuk menampung hasil tangkapan ikan
sunu.
Siklus aktifitas penangkapan berlangsung sekitar hari di
laut dan antara 3 sampai 4 hari di darat (pulau). Aktifitas
tersebut berlangsung dari bulan Mei sampai November.
Selama

di

darat,

sebagian

waktu

mempersiapkan segala keperluan
usaha

penangkapan.

yang

Pendapatan

digunakan

untuk

berkaitan

dengan

yang

mereka peroleh

tergantung pada jumlah hasil tangkapan. Hasil tangkapan
rata-rata nelayan sunu

antara

Rp.

50.000,-

dan

Rp.

75.000,- per hari, namun biasanya mereka menerima gaji
per bulan dari ponggawa yang menampung hasil tangkapan
mereka.
c. Pendidikan dan Kesehatan
Tingkat
Kepulauan

pendidikan

penduduk

dalam

kawasan

TWP

Kapoposang dan Laut di Sekitarnya rata-rata

masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh
akses ke lembaga pendidikan lanjutan yang sangat rendah,
karena

lokasinya

melanjutkan

yang

terpencil

pendidikan

ke

dan

jenjang

terisolasi.
yang

lebih

Untuk
tinggi,

penduduk harus merantau ke Pangkep atau Makassar.
Cepatnya lingkungan pekerjaan menyerap anak usia sekolah
menjadikan kesempatan ke pendidikan lanjutan semakin
terbatas.
Jenis keterampilan yang dikuasai masyarakat berkisar
pada pekerjaan yang berhubungan
hasil

sosialisasi

dari

lingkungan
50

dengan

laut

keluarga

sebagai

dan alam,

terutama yang berkaitan dengan keterampilan pelayaran
dan

penangkapan hasil laut. Setelah nelayan di berbagai

kawasan mengalami modernisasi penangkapan, keterampilan
nelayan

di

pulau

ini

ikut

meningkat

sebagai

hasil

persinggungan pengalaman dengan nelayan dari luar pulau,
khususnya dalam keterampilan motorisasi penangkapan,
penggunaan

alat

selam,

penggunaan

bahan

peledak,

penggunaan bahan kimia (sianida) dan sebagainya.
Peningkatan keterampilan juga dicapai melalui kegiatan
penyuluhan yang dijalankan oleh instansi pemerintah dan
Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM).

Kementerian

Perindustrian dan Dinas Perikanan pernah mengajarkan
mereka

cara pembuatan

pengeringan

ikan,

tetapi

abon-abon

dan

teknik

keterampilan ini kemudian

kurang bermanfaat karena sebagian besar hasil tangkapan
langsung dijual di laut atau dibawa ke daratan Makassar dan
Pangkep.
Fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu terdapat
di Pulau Papandangan dan Gondongbali. Puskesmas di
Papandangan dengan seorang tenaga medis bidan

PTT

melayani penduduk (Kapoposang dan Papandangan). Terdapat
juga

Posyandu

namun

kurang

aktif.

Dikarenakan

keterbatasan fasilitas kesehatan, sebagian penduduk masih
mengandalkan jasa dukun dalam

bidang pengobatan. Bila

warga diserang penyakit serius, sering mereka harus berobat
ke Pangkep atau Makassar dengan menempuh

perjalanan

laut sekitar 6 jam. Penyakit yang banyak diderita adalah
malaria, gatal kulit, poso (sesak nafas), rematik, batuk, dan
influenza. Kadang juga ada muntaber.
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Gambar 19. Fasilitas pendidikan SD di Pulau Kapoposang
d. Agama dan Adat Istiadat
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hampir seluruh
warga pulau dalam kawasan

TWP

Kepulauan Kapoposang

dan Laut di sekitarnya berasal dari Pangkep. Namun ada
juga yang mengaku keturunan Mandar. Dengan asal-susul
demikian, agama yang dianut penduduk pulau di kawasan
ini 100% Islam. Sarana agama yang ada berupa masjid,
mushola terdapat di setiap pulau yang berpenghuni.
Adat istiadat penduduk lazimnyasama

dengan

adat

istiadat penduduk Bugis-Makassar pada umumnya. Orientasi
nilai dalam hidup mereka mengacu pada nilai budaya siri’ na
pacce, sebuah nilai budaya yang mengutamakan harga diri
dan

solidaritas

sosial.

Orientasi

nilai

ini

kemudian

berinteraksi dengan tantangan hidup mereka yang bergelut
dengan alam laut

yang keras dan terpencil, lalu pada

gilirannya melahirkan etos kerja yang kuat, senang dengan
tantangan.
Adat istiadat yang berhubungan dengan ritual siklus
kehidupan memberi penekanan

yang besar pada hari

perkawinan. Perkawinan dipestakan sebagaimana halnya
pada masyarakat Bugis-Makassar secara umum, tetapi dalam
bagian pesta itu ada acara adat berupa pengambilan
dari laut yang dilanjutkan dengan acara makan
Dalam masyarakat

kima

bersama.

berkembang mitos bahwa sepanjang

untuk digunakan dalam ritual perkawinan, kima akan selalu
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tersedia dari alam.
Kegotongroyongan dan kekeluargaan masyarakat masih
cukup tinggi. Untuk kebersihan lingkungan dikenal acara
jumat bersih, beberapa fasilitas umum seperti dermaga dan
jalan

kampung

juga

dilakukan

secara

gotong

royong.

Berhubung warga pulau masih terkait kekerabatan satu sama
lain, rasa kekeluargaan juga sangat tinggi. Kepemimpinan
patronase yang dipegang oleh tokoh agama masih sangat
kuat pengaruhnya, selain itu, pada kelompok lebih kecil,
kepemimpinan patronase punggawa terhadap sawinyai juga
berpengaruh.
e. Sejarah TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya
Sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi, TWP
Kepulauan Kapoposang telah dikenal sejak lama sebagai
kawasan yang memiliki

potensi sumber daya

laut

yang

tinggi di Kepulauan Spermonde. Berikut disajikan runutan
peristiwa

yang

menggambarkan

perkembangan

TWP

Kepulauan Kapoposang sejak tahun 1920 sampai tahun 2013
:
Tabel 8. Sejarah Perkembangan TWP Kepulauan Kapoposang
Tahun
- 1920

Peristiwa/Kejadian
- Nenek
pertama

moyang

masyarakat

menetap

Kabupaten

berasal

Pangkep

kapoposang
dari

dengan

daerah

etnis

yang
Segeri

Bugis.

dan

sebagian kecil merupakan keturunan etnis suku
Bajo, yang diakui berasal dari pulau Lumu-lumu
bagian

tenggara

pulau

kapoposang

yang

diperkirakan menetap tidak berselang lama dengan
penguni pertama. Selain itu terdapat pula suku
Mandar yang berasal dari Majene dan selebihnya
merupakan pendatang baru dari Maros dan daerah
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Tahun

Peristiwa/Kejadian
lainnya.

Keberadaan

nenek

moyang

mereka

berkaitan dengan sejumlah cerita heroik. Dari
berbagai informasi menjelaskan bahwa kedatangan
pertama nenek moyang mereka diawali dengan
adanya penaklukan terhadap lanong, manusi yang
dianggap sebagai manusia pemakan orang yang
konon pernah hidup disekitar pulau

– pulau

tersebut. Diyakini oleh mereka bahwa lanong terbut
berasal dari ras Cina. Akan tetapi begitu banyak
versi terhadap mitos tersebut. Sebagian diantara
mereka manganggap bahwa penaklukan terhadap
lanong tersebut dilakukan oleh nenek moyang
mereka

dari

Segeri,

dan

sebagian

lainnya

menganggap ditaklukkan oleh seorang perempuan
yang berasal dari Pulau Sarappo yang beretnis
Mandar. Ada kepentingan mereka terhadap mitos
tersebut untuk melegitimasi keberadaan mereka.
Menurut

cerita

dan

Kesaksian

mereka,

pulau

Kapoposang terbagi atas dua (pettu) pada bagian
lain

pulau

diakui

oleh

mereka

beberapa

kali

mengalami pergeseran, baik bersifat pertambahan
maupun pengurangan areal. Pergeseran tersebut
menyebabkan mereka mereka harus memindahkan
tempat tinggal mereka.
1930 –

Bangsa Belanda masuk menjajah dan pada saat itu

1940

masyarakat ada yang membuat perlindungan di
bawah tanah dan sebagian mengungsi ke luar
pulau.
Penjajah Belanda membagi wilayah pemerintahan,
dimana

wilayah

kepulauan

Gondongbali,

Pandangan, dan Kapoposang masuk dalam wilayah
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Tahun

Peristiwa/Kejadian
Distrik Makassar.
Pulau-pulau

disusun

berkelompok

berdasarkan

jangkauan geografisnya dengan diperintah oleh
seorang Gallarang (setingkat kepala kampung).
Untuk wilayah kepulauan Spermonde Gallarang
yang dibentuk meliputi : Gallarang Balang Lompo,
Gallarang

Barrang

Lompo,

Gallarang

Sapuka,

Gallarang Salemo, Gallarang Kalu-kalukuang dan
Gallarang Kodingareng.
Pulau Kapoposang dan sekitarnya masuk dalam
wilayah pemerintahan Gallarang Barrang Lompo.
1940 –
1945

Terjadi perang antara Belanda dan Jepang.
Pengalihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang.
Masyarakat yang melakukan pengungsian kembali
ke pulau.
Pada masa kekuasaan Jepang, pembagian wilayah
pemerintahan tidak mengalami perubahan, dimana
wilayah kepulauan Spermonde tetap dimasukan
dalam wilayah Distrik Makassar, termasuk Pulau
Gondongbali dan sekitarnya juga tetap masuk
dalam wilayah pemerintahan Gallarang Barrang
Lompo

1945

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

1950

Dibentuk Gallarang Gondong Bali yang meliputi 6
pulau yaitu pulau Gondong Bali, Kapoposang,
Pandangan,

Tambakulu,

Pamanggangan

yang

dikepalai

Saranti
oleh

dan

Gallarang

(setingkat kepala desa). Gallarang pertama yang
memerintah adalah Muh. Saleh yang kemudian
diganti oleh Muh. Syarif yang pusat pemerintahan
masih di Makassar
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Tahun
1954 –
1957

Peristiwa/Kejadian
Setelah

jaman

Kapoposang

kemerdekaan

beberapa

kali

masyarakat

mengalami

tragedi

keamanan. Sekitar tahun 1954 – 1957 telah terjadi
perampokan

bersenjata

dari

daratan

dan

perampasan atas harta benda masyarakat di pulau
yang mengakibatkan masyarakat Pulau Kapoposang
mengungsi ke Ujung Pandang dan sebagian kecil
Pulau Sarappo dan Balang Lompo.Setelah situasi
agak tenang mereka kembali lagi kepulau asalnya.
1959

Wilayah Pangkaje’ne dan Kepulauan diresmikan
menjadi daerah otonom tingkat II, sehingga menjadi
Kabupaten

Dati

II

Pangkep.

Sehingga

wilayah

Gallarang Gondong Bali masuk dalam wilayah
Kabupaten Dati II Pangkep
1964

Terjadi tragedi yang sangat memilukan, dimana
puluhan

orang

meninggal

dunia

pda

saat

bersamaan dalam waktu sekejap. Gejala kematian
mereka dimulai dengan penyakit panas dingin,
diperkirakan

adalah

penyakit

malaria

(ekke).

Masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa
tragedi ini berkaitan dengan pemindahan (relokasi)
pemukiman
Menurut

yang

berlangsung

pengakuan

pada

masyarakat

saat

itu.

memindahkan

rumah bukan perkara yang mudah karena dapat
menelan korban akibat murkanya penjaga pulau
karena ruang yang tersedia bagi mereka dirusak.
1966

Berdasarkan

keputusan

Pemerintah,

istilah

Gallarang diubah menjadi institusi desa, sehingga
Gallarang Gondong Bali berubah menjadi Desa
Gondong Bali dan yang diangkat sebagai kepala
desa yang pertama adalah Haji Ismail, dan pulau
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Tahun

Peristiwa/Kejadian
Kapoposang

dan

Pandangan

termasuk

dalam

wilayahnya
1976

Keberdaan perahu motor dipulau Kapoposang di
mulai tahun 1976 dan terakhir perahu layar
ditinggalkan sebagai sarana penangkapan pada
tahu 1990.

1980

Berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah nama
Desa Gondong Bali diubah menjadi Desa Mattiro
Matae dan Pulau Kapoposang dan Pandangan
menjadi Dusun dalam wilayah administratif Desa
Mattiro Matae.

1985 –

Kepala Desa yang memerintah saat itu Haji Ismail

1987

wafat, sehingga diangkat pejabat sementara yang
berkedudukan di Pulau Sarappo Lompo

1987

Ibu kota kecamatan dipindahkan ke Pulau Ballang
Lompo.
Dilakukan pemilihan Kepala Desa yang baru dan
terpilih sebagai Kepala Desa defenitif adalah Bapak
Muhammad Akib.
Jumlah penduduk pada waktu itu masih berkisar ±
60 KK

1995 –
1997

Berdasarkan

keputusan

pemerintah

Kabupaten

Pangkep, Desa Mattiro Matae dimekarkan menjadi 2
desa, yaitu Desa Mattiro Matae dan Desa Mattiro
Ujung. Dimana Desa Mattiro Matae meliputi Pulau
Gondong

Bali,

Tambakulu,

Saranti

dan

Pamanggangan. Sedangkan Desa Mattiro Ujung
meliputi Pulau Kapoposang dan Pulau Pandangang.
Selama kurung waktu 2 tahun Desa Mattiro Ujung
masih

dalam

proses

kepemimpinan Sapri
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persiapan

dan

dibawah

Tahun
1997

Peristiwa/Kejadian
Setelah

menjadi

Desa

baru

maka

dilakukan

pemilihan kepala desa yang baru dan terpilih
sebagai Kepala Desa pada waktu itu dan yang
pertama adalah Bapak Laipung, dan menjabat
sampai tahun 2007.
1995 Akhir

Dibangunnya

Dermaga

sebagai

keperluan

pendaratan kapal perahu.
1995 –

Masuknya program pendampingan masyarakat oleh

1999

LP3M (LSM) melalui kegiatan – kegiatan sosial
seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama
(KUB),

Kelompok

Perempuan

dan

Kelompok

Konservasi, Pembagian Beras, Program kesehatan
yang bekerjasama dengan JICA Jepang.
Menteri Lingkungan Hidup pernah berkunjung ke
Pulau Kapoposang.
1996

 Wilayah Desa Mattiro Ujung masuk dalam kawasan
Taman Wisata Laut (TWL) Kepulauan Kapopposang,
berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan
melalui

SK.

No.

588/kpts-II/1996

tanggal

12

September 1996.
 Telah terdapat sarana listrik menggunakan mesin
generator milik Dusun dengan dana yang diperoleh
dari dana BANGDES.
1998 –

Pemerintah

Daerah

Sekarang

kerjasama

terhadap

telah

melakukan

pengelolaan

wisata

kontrak
bahari

Pulau Kapoposang dengan pihak swasta dari Ujung
Pandang (PT. Tirta Bahari Ujung Pandang) dan telah
dibangun resort wisata bahari yang dikelola oleh
pihak swasta tersebut sampai sekarang
2002

 Dilakukan pemilihan KADES yang ke 2 dan terpilih
menjadi Kepala Desa adalah Baso Rahmat yang
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Tahun

Peristiwa/Kejadian
masih menjabat sampai 2007.
 Masuknya sarana listrik kepulauan dan pabrik Es
dari pemerintah daerah.

2003

Adanya bantuan Keramba Jaring Apung dari Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep untuk
digunakan sebagai penampunngan dan pembesaran
ikan Kerapu.

2004

Masuknya

Program

Pengembangan

Kecamatan

(PPK) yang memfasilitasi bantuan berupa kapal
penumpang (reguler), dana bergulir, Pembangunan
saran MCK dan perpipaan (air bersih)
2005

Masuknya Program COREMAP II Pangkep yang
dikoordinir oleh DKP Pangkep

2009

Pelimpahan

pengelolaan

Kawasan

dari

Kemeneterian Kehutanan (BBKSDA-Makassar) ke
Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan

(BKKP-

Kupang) melalui berita acara serah terima kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari
Kementerian

Kehutanan

kepada

Kementerian

Kelautan dan Perikanan Nomor BA.01/MenhutIV/2009 dan BA.108/MEN.KP/III/ 2009,
2011

Pembentukan Satker Pangkep (TWP Kepulauan
Kapoposang)

Sumber: Laporan Kegiatan Coremap II Kab Pangkep (2005-2010)
dan berbagai sumber lainnya.

B. Permasalahan Pengelolaan
Isu dan permasalahan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di sekitarnya di Kabupaten Pangkep didekati dengan dua
pendekatan yaitu pendekatan studi literatur dan pendekatan survei.
Data dari hasil pendekatan survei adalah data primer yang merupakan
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kondisi faktual saat ini (existing condition), saat dimana kajian ini
dilakukan.

Isu

dan

permasalahan

yang

dikumpulkan

pendekatan survei, dilakukan melalui observasi

di

melalui

lapangan,

kuesioner dan wawancara saat public hearing. Isu dan permasalahan
ini dikategorikan menjadi isu

ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Selain itu, isu dan permasalahan

ini secara langsung dan tidak

langsung akan menentukan bentuk dan arah pengelolaan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya yang direncanakan. Isu
dan permasalahan yang teridentifikasi tersebut, diuraikan sebagai
berikut.
1. Aspek Ekologis
a. Kerusakan Terumbu Karang
Kerusakan terumbu karang di TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di Sekitarnya sebenarnya sudah terjadi sebelum
kawasan

konservasi

tersebut

diserahkan

oleh

Kementerian

Kehutanan dibawah BBKSDA yang kemudian dikelola oleh Balai
KKPN sebagai UPT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan jurnal penelitian oleh ilmu kelautan, FIKP UNHAS
bahwa kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde
umumnya

disebabkan

lingkungan, aktivitas

oleh

alami

penangkapan

dan

jangkar

tidak

kapal

ramah

(DKP,2006

dalam Jompa, dan Faizal,2010 ). Kondisi kerusakan demikian
juga terjadi di

TWAL

Kapoposang, pada lokasi ini terdapat

hamparan ekosistem terumbu karang yang kalau dilihat dari
sudut estetika sangat menarik dengan keanekaragaman jenis
karang yang sangat tinggi, namun kondisinya menurun yang
disebabkan oleh aktivitas penangkapan dan pemangsa alami
(Bappeda,2006 dalam Jompa dan faizal,2010).
Hasil survey lapangan tahun 2010 di tiga pulau berpenghuni
(Pulau Kapoposang, Pulau Pandangan dan Pulau Gondongbali )
,kondisi terumbu karang secara umum nilai kisaran rata-rata
karang

hidup sebesar 25 - 40 %. Kerusakan yang terjadi di

Pulau Kapoposang berupa hamparan
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perairan dangkal yang

tersusun atas karang mati dan pasir bercampur koloni karang
hidup , diduga kematian karang disebabkan karena pembiusan
pada lereng terumbu

atau

akibat

gangguan

alam

seperti

eutrofikasi atau penyuburan perairan . Secara ekologi, kondisi
terumbu karang di daerah reef flat tergolong rusak. Kerusakan
terumbu

karang

bermahkota

diakibatkan

duri

Acanthaster

oleh pemangsaaan
planci.

Pada

bintang

tahun

2005,

peledakan populasi (outbreak) bintang-laut A. planci dilaporkan
terjadi di Pulau Kapoposang, Sulawesi Selatan (Yusuf 2008).
Pulau Pandangan merupakan pulau berpenghuni dimana
terumbu karangnya bertipe finging reef atau terumbu karang
tepi. Rataan terumbu karang berupa pasir dan hamparan
pecahan karang

mati yang terekspose pada saat air surut.

Kondisi terumbu

karang

di

Pulau

Gondongbali

umumnya

berada dalam kondisi sedang (kurang bagus) dengan rata-rata
penutupan sebesar
33,06%.

Sedangkan

berpenghuni

35,58% dan penutupan karang rusak
tiga

pulau

lainnya

yang

tidak

kondisi penutupan karang hidup juga sangat

mengkhawatirkan karena kegiatan bom dan bius di sekitar
pulau-pulau tersebut hingga sekarang masih berlanjut.
Selain itu, kerusakan terumbu karang juga terjadi akibat ulah
manusia sendiri. Masyarakat menggunakan batu karang untuk
bahan bangunan rumah dan tanggul pemecah ombak.

(a)

(b)
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(c)
(d)
Gambar 20. (a) penambangan batu karang sebagai tanggul
pemecah ombak, (b) batu karang untuk pondasi
bangunan, (c) pemangsaan karang oleh predator alami
Acanthaster planci dan (d) kerusakan akibat destructive
fishing (bom) (sumber foto: Yasir dan Ilham 2013).
b. Pemanfaatan Kima
Di Sulawesi Selatan suku Bajo seperti di Bone dan Selayar,
termasuk di pulau-pulau berpenghuni
Kapoposang
merupakan

(Kapoposang,

di

Pandangan

TWP
dan

para penyelam terkenal sebagai

Kepulauan
Gondongbali)

pencari kima di

berbagai kedalaman. Kemampuannya menyelam tanpa alat
memberinya

kemudahan

untuk

menyisir

terumbu

dari

kedalaman 1 meter hingga 10 meter. Kedalaman dimana kima
kerap dijumpai. Mereka juga dilengkapi oleh alat pencungkil
seperti linggis dan parang. Itu dulu, kini sudah banyak beralih
sebagai

penyelam.

Kerang raksasa atau kima yang

banyak

dijumpai di rataan terumbu Pulau Kapoposang. Beberapa jenis
yang menonjol adalah Tridacna maxima, Tridacna squamosa,
Tridacna crocea dan Hippopus hippopus.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, pada
saat acara perkawinan setiap keluarga

yang mengadakan

hajatan akan memesan kima untuk menjadi salah satu menu
utama yang akan dihidangkan di pesta. Jumlahnya tidak sedikit
sekitar 100 – 300 buah kima di ambil di perairan sekitar TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya. Hal ini sudah
menjadi tradisi dan kebiasaan
demikian,

populasi

dan

masyarakat pulau. Dengan

habitat
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kima

sangat

terancam.

Populasinya

makin

keberadaannya

di

menurun,
sekitar

setidaknya

wilayah pesisir.

jika

dilihat

Jika tiga puluh

tahun lalu warga masih mudah melihat jenis kima raksasa atau
kima selatan di rataan terumbu karang (coral reef), kini semakin
sulit. Pengambilan yang berlebih untuk
dikomersilkan

menjadi

penyebab

utama

dikonsumsi

dan

mengapa

kima

semakin langka. Warga memanfaatkan isi dalamnya seperti otot
adductor yang berwarna putih serta mantelnya yang warna
warni.

Warga pesisir

di

Sulawesi

Selatan

menyebut

adductor sebagai “tongkat”.
Masyarakat pesisir yang menganggap bahwa keberadaan
kima sebagai kiriman dari langit, mereka meyakini bahwa kima
tidak akan pernah habis seberapa pun mereka ambil untuk
dikonsumsi. Cara pandang seperti ini menjauhkan warga dari
sikap berhati-hati memanfaatkan sumber daya alam. Apalagi
sejak makin padatnya penduduk di pesisir. Kompetisi yang
tidak sehat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan harus
dihindari. Diperlukan pengelolaan, harus

disepakati aturan

penangkapan biota, agar ada restocking untuk masa depan.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh COREMAP II dan
Balai KKPN di Pulau Kapoposang

dalam

rangka

restocking

kima antara lain demplot kima dan rak/meja penanaman
benih kima yang di letakkan di habitat aslinya.
bibit

kima

yang

didatangkan

dari

Pulau

Jumlah total

Barrang

Lompo

berjumlah kurang lebih 1000 ekor juvenile, 500 ekor ditebar di
Perairan Pulau Kapoposang sedangkan 500 ekor lagi diletakkan
di bak penampungan Pulau Kapoposang. Kondisi kima yang ada
di dalam bak penangkaran tidak dapat bertahan hidup (mati),
ditambah lagi operasional demplot yang terhenti sejak maret
tahun 2011. Sedangkan benih kima pada substrat buatan yang
di letakkan di sekitar gobah di depan Pulau Kapoposang masih
bisa bertahan hidup. Namun, harus didukung pula dengan
controlling rutin terhadap benih kima agar bersih dari sedimen
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atau alga yang menempel (penyakit) di
demikian,

perlu

berkelanjutan

serta

didukung
pelibatan

sekitarnya. Dengan

operasional pendanaan yang
masyarakat (SDM)

dalam

kegiatan restocking tersebut.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 21. (a) dan (b) Pengambilan kima untuk dikonsumsi, (c)
Demplot penangkaran juvenile kima , (d) Meja/rak substrat
melekatnya juvenile kima di letakkan di perairan. (sumber:
Yasir dan Ilham 2013).
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c. Abrasi Pantai
Garis pantai di kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan
Laut

Sekitarnya

sudah

mengalami

gangguan

akibat

penambangan batu karang yang digunakan untuk pondasi
rumah/bahan bangunan yang intensif hingga saat ini. Kisaran
bulan Januari – Februari tahun 2013, masuk musim barat,
cuaca sangat

ekstrem dan ombak tinggi sekitar 4 – 5 meter.

Hampir semua pulau berpenghuni (Pulau Kapoposang, Pulau
Pandangan dan Pulau Gondongbali) mengalami abrasi hingga
merusak rumah penduduk dan dermaga. Salah satu
nyata dari abrasi

dampak

yaitu pagar demplot penangkaran penyu

di pulau Kapoposang yang rusak tersapu ombak dan dermaga
yang terpisah dari daratan pantai.
Untuk

mengatasi

abrasi

pantai

tersebut,

masyarakat

membuat tanggul yang tersusun untuk mencegah abrasi dan
menghalang

ombak

yang

masuk

kerumah mereka. Hal ini

menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang semakin
parah. Mereka hanya memikirkan

rumah mereka aman dari

abrasi dan ombak. Padahal ketika

mengambil

batu

karang

untuk di buat tanggul , sama saja semakin memperburuk
keadaan, ombak yang datang akan semakin besar akibat
rusaknya gugusan terumbu karang yang berfungsi sebagai
pemecah ombak.
Kondisi ini diperkirakan akan semakin memburuk seiring
dengan peningkatan pemanfaatan kawasan dan pembangunan
disepanjang tepi pantai, akibat buruknya pengendalian tata
ruang yang ada. Jika kondisi tersebut tetap berlangsung, hal ini
dapat merusak nilai estetika pantai sehingga tidak menarik lagi
untuk dikunjungi sebagai objek wisata bahari.
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(a)

(b)

Gambar 22. (a) Dermaga yang terpisah dengan daratan
akibat abrasi dan (b) Demplot penangkaran penyu
yang terkena abrasi. (Sumber: Yasir dan Ilham, 2013)
d. Ketersediaan Air Tawar di Musim Kemarau
Berdasarkan hasil survey LIPI (1996), menunjukkan bahwa
sumber air yang bisa digunakan di pulau-pulau berpenghuni di
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya adalah air
tanah, karena tidak didapatkan air sungai maupun mata air.
Batuan penyusun pulau berupa endapan aluvial pantai, yang
terdiri

dari

pasir

lepas,

dengan

material pembentuknya

berupa pecahan cangkang binatang laut dan koral. Pada
umumnya air tanahnya dangkal dan sangat terpengaruh oleh
fluktuasi air laut. Jenis tumbuhan yang paling dominan adalah
pohon kelapa, dan semak belukar yang lebat. Air tanah keluar
pada kedalaman rata-rata 125 cm di dalam pasir berwarna putih
keabuan. Air tanah di bawah pohon sukun pada umumnya lebih
tawar dari pada air tanah di sekitarnya. Air tanah tawar di bagian
tengah

pulau

mempunyai

ketebalan

yang

lebih

besar

dibandingkan dengan bagian dekat pantai. Air tanah di bagian
barat pantai umumnya payau sedangkan di bagian tengah tawar
dan semakin ke timur ke arah pantai meningkat agak payau.
Ketersediaan air tawar merupakan masalah yang sangat
vital

di

Pulau Pandangan,

karena potensi air tanah (tawar)

telah mengalami penurunan kualitas bahkan sudah terasa asin
(payau).

Kelangkaan air tawar sangat dirasakan pada saat
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musim kemarau. Pemenuhan kebutuhan akan air tawar selama
ini dilakukan dengan cara membeli air yang

berasal

dari

daratan utama (Makassar / Pangkep) atau menampung air
hujan. Pulau Gondongbali dan Pulau Kapoposang memiliki
sumur – sumur air tawar, namun jumlahnya terbatas, tidak
mampu untuk

menampung kebutuhan masyarakat apabila

musim kemarau.
Pernah ada program destilasi/penyulingan air laut menjadi
air tawar yang ditawarkan
sebagai

fasilitator.

oleh Yayasan Konservasi

Namun

terkendala

lahan

Laut
untuk

menempatkan alat penyulingan, masyarakat menuntut ganti rugi
lahan apabila tanah mereka dijadikan tempat penyulingan air
laut

tersebut.

Sehingga program tersebut dialihkan ke pulau

lain. Dengan demikian, keterbatasan sumber air tawar di pulaupulau berpenghuni di TWP Kepulauan Kapoposang menjadi
kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan air tawar untuk
kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Gambar 23. Sumur air tawar di Pulau Kapoposang
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e. Sanitasi Lingkungan Belum Memadai
Pembuangan
belum

limbah

terutama

sampah

rumah

tangga

dikelola dengan baik. Pada umumnya masyarakat yang

bermukim di pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki
kebiasaan yang sama yaitu membuang sampah

ke

laut.

Sehingga sampah yang berserakan di sekeliling pulau atau paling
banyak ditemukan tersangkut di dermaga pulau-pulau di TWP
Kepulauan Kapoposang berasal dari dalam dan luar pulau.
Belum

adanya

pembinaan

kepada

masyarakat

untuk

mengolah sampah organik /non organik.
Selain

itu,

mandi/toilet

jumlah

penduduk

juga sangat

terbatas.

pemerintah berupa toilet/kamar

yang

memiliki

kamar

Bantuan yang diberikan

mandi umum juga belum

dikelola dengan optimal. Belum adanya kesadaran masyarakat
untuk memelihara dan mengoptimalkan fasilitas umum tersebut.
Banyak toilet dan kamar mandi umum yang tidak terpakai dan
kotor. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan buang
hajat di pinggir

pantai.

Hal ini menyebabkan kondisi pantai

menjadi kotor, sehingga penyakit kudis sering dijumpai di tempat
ini. Padahal, fasilitas tersebut dibangun untuk perbaikan sanitasi
lingkungan

dalam

menunjang

kebersihan

dan

kesehatan

masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan Saluran Pembuangan
Air

Limbah

(SPAL)

yang

tidak

pembuangan yang tertutup.
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dikelola

melalui

saluran

(a)

(b)

Gambar 24. Sampah dan SPAL yang tidak dikelola (Foto: Yasir
dan Ilham, 2013)
f. Endemik Malaria
Penyakit

malaria

penularannya

adalah salah

melalui gigitan

Penyebab penyakit malaria

satu

penyakit

yang

nyamuk anopheles betina.

adalah

genus plasmodia family

plasmodiidae. Penyakit malaria ini dapat menyerang siapa saja
terutama penduduk yang tinggal di daerah dimana tempat
tersebut

merupakan tempat

nyamuk

untuk

berkembang.

yang sesuai dengan
Jenis

kebutuhan

vector predominan yang

terdapat di Sulawesi Selatan yaitu jenis n.barbirostis,
An.subpictus,dan

An.sundaicus.

Penyakit

ini

menyerang

manusia dan juga sering ditemukan pada hewan berupa burung,
kera, dan primate

lainnya (Achmadi, 2008 dalam Arsin,

A.A,2012).
Tempat berkembangbiakan nyamuk adalah pada genangan –
genangan air. Pemilihan tempat peletakan telur dilakukan oleh
nyamuk

betina

dewasa.

Pemilihan

tempat

yang

disenangi

sebagai tempat berkembangbiakan dilakukan secara turun
temurun oleh seleksi alam. Satu tempat perindukkan yang
disukai oleh jenis nyamuk yang lain belum tentu disukai oleh
jenis nyamuk yang lain (Depkes, RI,2001 dalam Arsin, A.A,2012).
Penyebaran malaria di Pulau Kapoposang diduga dibawa
oleh

vector predominan Anopheles barbirostis yang tempat

perindukan larva pada kumpulan air yang permanen atau
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sementara, celah tanah bekas kaki binatang tambak ikan dan
bekas galian di pantai. Perilaku nyamuk dewasa yakni antrofilik
lebih banya dari zoofilik, menggigit di waktu malam tempat
istirahatnya tetap di luar rumah. Selain itu, jenis Anopheles
sundaicus merupakan tempat perindukkan di pinggir pantai atau
air payau menggigit di waktu malam hari tempat istirahatnya di
luar rumah. Keadaan malaria di daerah endemik tergantung pada
beberapa factor, yaitu : parasit yang terdapat pada pengandung
parasit, manusia yang rentan, nyamuk yang dapat menjadi
vector, dan lingkungan yang dapat menunjang kelangsungan
hidup masing-masing.
Penyebaran dan perkembangbiakan malaria diduga karena
sanitasi lingkungan yang belum baik dan banyak ditemukan
genangan air di sekitar pulau. Sebelah utara Pulau Kapoposang
terdapat cekungan menjorok ke dalam yang terisi air,
volume

pasir

bertambah

akibat

terbawa

ketika

ombak

maka

cekungan ini tertutup dan membentuk kolam air yang besar.
Masyarakat

lokal

menyebutnya dengan pettueh. Penyebutan

demikian karena menurut legenda tempat itu dulunya terputus
karena digenangi air. Pada saat ini di tempat itu ditumbuhi oleh
semak- semak dan pohon kelapa. Malaria menjadi salah satu
kendala

bagi

masyarakat

Pulau

Kapoposang,

kesehatan masyarakat lokal sendiri maupun

baik

untuk

dalam menarik

minat wisatawan untuk berkunjung dalam waktu yang lama.
Oleh karena itu,
wisatawan

Pulau Kapoposang masih

domestik

yang

ingin

mengisi

kurang

diminati

waktu

liburnya

untuk rekreasi dan wisata.
2. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya
a. Mata Pencaharian Alternatif
Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai nelayan, sebagian
merangkap sebagai

pembeli ikan (pabbalolang). Pekerjaan

nelayan hanya dilakukan oleh laki- laki.
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Perempuan

hanya

mengerjakan

urusan

domestik

rumah

tangga,

seperti

memasak dan mengasuh anak.
Stakeholder primer di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
sekitarnya. Pandangan dan Gondongbali terdiri dari beberapa
komponen struktur masyarakat yang terkait dengan aktivitas
perikanan

kenelayanan

stakeholder

pertama

stakeholder

ini

di

daerah

adalah

adalah

tersebut.

Ponggawa

pemilik

Unsur

darat.

modal

Peran

di daratan utama

(tinggal di Kota Makassar atau ibukota Pangkep) yang mensuplai
kebutuhan biaya untuk pengadaan dan/atau pemeliharaan
sarana penangkapan ikan, seperti kapal, mesin/motor untu
kapal,

jaring purse seine, pukat kepada Ponggawa laut. Dari

Ponggawa

laut

kepada

nelayan

sawi

,

serta

mensuplai

kebutuhan biaya operasional (seperti bahan bakar solar, es
balok, dan biaya konsumsi makanan dan minuman sehari–hari)
selama parasawi melakukan kegiatan menangkap
tengah

laut. Para Ponggawa laut

daripada
pulau

pongawa

darat,

jumlahnya

dan

ikan

lebih

di

banyak

tinggal di masing–masing

Kapoposang, Pandangan dan

Gondongbali.

Jumlah

masing–masing ponggawa di setiap pulau tersebut berbeda.
Selama
dari

musim

paceklik,

nelayan

sangat

bergantung

punggawa- punggawa tersebut. Para sawi diwajibkan

menjual ikan kepada para punggawa, terkadang harga yang
diberikan pun jauh dari standar harga pasar, sehingga tingkat
pendapatan para nelayan (para sawi) pun rendah dan hanya
mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari saja.
Kondisi

perekonomian

masyarakat

yang

miskin

dengan

pendapatan setiap bulan yang tidak menentu, dengan rata-rata
berkisar 400.000-430.000 rupiah per bulan. Apabila
berlangsung

terus-menerus,

maka

masyarakat

di

ini
TWP

Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya selamanya akan
berada di bawah garis kemiskinan. Penyebab utama terjadinya
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kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir dan pulaupulau

kecil

pengetahuan,

adalah

keterbatasan

keterbatasan

akses

kemampuan

dan

terhadap modal, teknologi,

informasi dan pasar, serta keterbatasan keterlibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan
pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Kondisi ini akan
berdampak terhadap:


Peningkatan kerusakan sumber daya pesisir dan

lautan,

karena eksploitasi yang tidak ramah lingkungan akibat
keterbatasan dalam mencari sumber-sumber pendapatan
yang lain.


Kecemburuan sosial diantara kelompok masyarakat yang
sering mengganggu keamanan berusaha di pesisir dan lautan.

Gambar 25. Kegiatan uji coba budidaya rumput laut sebagai salah
satu mata pencaharian alternatif di Pulau Gondongbali
b. Penangkapan Merusak
Kegiatan pemanfaatan yang bersifat destruktif antara lain
panggunaan bahan peledak, racun

dan pembiusan untuk

menangkap ikan. Ada 2 alasan utama yang menyebabkan
kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan tetap
berlangsung sejak puluhan tahun, yaitu alasan ekonomi dan
rendahnya penegakan hukum. Alasan ekonomi lebih mengarah
pada perhitungan jangka pendek, dimana biaya operasional jauh
lebih rendah ketimbang keuntungan yang diperoleh sehingga
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efisiensi secara ekonomi menjadi lebih besar. Hal ini didukung
oleh permintaan pasar yang terus berkembang dan harga
organisme target yang cukup menggiurkan. Dengan kata lain,
kemiskinan nelayan kecil dan keserakahan para pengusaha
merupakan

kombinasi

yang kuat untuk

terus

berlanjutnya

kegiatan tersebut dari perspektif ekonomi. Dampak
yang

diakibatkan

(pemboman
dalam

bercangkang,

penggunaan

bahan

peledak

ikan) seperti yang dirangkum oleh Bengen (2002)

COREMAP

diskriminasi,

oleh

potensial

(2003)

karang

yaitu

mematikan

ikan

tanpa

biota

avertebrata

yang

tidak

dan

sedangkan

penggunaan

(pembiusan ikan) mengakibatkan

ikan

bahan
pingsan

beracun
termasuk

juvenile, mematikan karang dan biota avertebrata. Menurut Pet –
Sede dan Erdmann (1999) dalam COREMAP (2003), kegiatan
pemboman ikan telah mengurangi tutupan karang hidup antara
50% dan 80%. Satu botol minuman (1liter) bom, misalnya, bisa
menghancurkan area terumbu karang seluas 5 m2, dan untuk
ukuran Gallon 5 liter yang lebih besar mampu menghancurkan
area terumbu karang seluas 20 m2. Sementara penggunaan bius
sianida memberikan dampak ganda ; kerusakan karang dan
kematian larva dan ikan –ikan kecil (Johannes dan Riepen, 1995
dalam COREMAP, 2003). Berdasarkan data yang diperoleh dari
buku profil of derstructive fishing in Spermonde Islands 2003,
kawasan

spermonde

setidaknya

terdapat

427

frekuensi

pemboman dan 191 pembiusan terjadi selama setahun terakhir.
Walaupun rata-rata frekuensi kejadian per tahun sulit
diperoleh, namun angka-angka tersebut dapat
besarnya potensi kerusakan

untuk

menjelaskan

yang dihadapi oleh ekosistem

terumbu karang di Spermonde.
Walaupun rata-rata frekuensi kejadian per tahun sulit untuk
diperoleh. Untuk mengatasi abrasi pantai tersebut, masyarakat
membuat tanggul yang tersusun untuk mencegah abrasi dan
menghalang

ombak

yang

masuk
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kerumah mereka. Hal ini

menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang semakin
parah. Mereka hanya memikirkan

rumah mereka aman dari

abrasi dan ombak. Padahal ketika

mengambil

untuk

di

buat

tanggul, sama

saja

batu

karang

semakin memperburuk

keadaan, ombak yang datang akan semakin besar akibat
rusaknya gugusan terumbu karang yang berfungsi sebagai
pemecah ombak. Daerah penangkapan umumnya berlangsung
di atas terumbu karang (reef flat dan slope) dan sekitar tubir
karang (reef edge). Kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan
kebanyakan (>50%) pada zona terluar dari Spermonde seperti
perairan kawasan TWAL Kapoposang dan kawasan lainnya,
sedangkan 36 % aktifitas terjadi di zona tengah (middle
outer) gugusan Kepulauan Spermonde. Kedua daerah ini
dijadikan target karena jauh dari lingkungan pemukiman
dan relatif aman dari penegak hukum. Selain itu, mereka
mengetahui kurangnya potensi ikan target pada zona dalam
(inner dan middle inner zone) akibat dari kerusakan terumbu
karangnya. Berdasarkan
patroli,

para

temuan

penangkap

di

lapangan

pada

saat

ikan dengan menggunakan bom

dan bius berasal dari luar pulau di kawasan TWP Kepulauan
Kapoposang. Nelayan luar yang sering di jumpai melakukan
penangkapan yaitu nelayan Pulau Karanrang, Selayar, Takalar
dan

lain

sebagainya.

Menurut

wawancara

masyarakat,

diperkirakan ada 200 jolloro’ (ada juga yang menyebut pete’pete’) yang

menggunakan kompressor

berasal dari

Karanrang,

namun

menggunakan

tidak

semuanya

Pulau
bius.

Perkiraan kasarnya, sekitar 70% yang menggunakan bius.
Daerah

penangkapan

ideal

diantaranya

adalah

Pulau

Kapoposang.Salah satu contoh kasus, nelayan di Pulau
Karangrang melakukan kegiatan penangkapan

teripang,

pemboman ikan, dan pembiusan ikan. Meski belum ada
pengamatan secara langsung di lapangan akan aktivitas
tersebut

oleh

nelayan Karangrang,
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dari

observasi

lapangan,

informasi

pengalaman

riset

dari

beberapa

mengenai

masyarakat,

penangkapan

dan

teripang,

pemboman, dan pembiusan ikan, dugaan demikian bisa
dikemukakan. Peralatan dan cara kerja antara penangkapan
teripang

dan

pemboman

ikan

hampir

sama,

yang

membedakan pembom hanya butuh bom untuk melumpuhkan
targetnya. Dikatakan sama sebab sama-sama melakukan
penyelaman untuk memungut hasil di dasar lautan. Karena
harus menyelam, maka diperlukan kompresor dan pipanya.
Pemboman ikan umumnya dilakukan pada saat keadaan air
tidak

begitu

bergelombang

dan

arus

yang

tidak

kuat.

Sedangkan teripang musimnya bisa lebih panjang daripada
penangkapan dengan bom sebab faktor pembatasnya tidak
sebanyak

dengan

pemboman.

Demikian

juga

dengan

pembiusan ikan. Peralatan, cara kerja, dan jumlah awak (tiap
jolloro’ bisa diawaki 2-4 orang) juga hampir sama, hanya perlu
tambahan cairan sianida dan botolnya. Selebihnya, termasuk
fishing ground persis sama. Dugaan ini diperkuat dengan
adanya bak penampung ikan hidup di jolloro’ milik nelayan
Pulau Karangrang. Alat tangkap: perahu
dan pipa

identik

dengan

jolloro, kompresor

penangkapan

teripang,

pemboman, dan pembiusan ikan. Ketiga komoditas dari tiga
bentuk penangkapan ikan tersebut merupakan komoditas
mahal dan

stabil. Berbeda dengan komoditas yang lain,

misalnya yang diperoleh nelayan bagang.
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Penduduk Pulau Kapoposang sangat mengharapkan adanya
tingkat kesadaran yang sama pada masyarakat pulau di luar
TWP

Kepulauan

Kapoposang

penangkapan di kawasan

yang

selama

ini

melakukan

TWP Kepulauan Kapoposang karena

aktivitas yang dilakukan cenderung merugikan penduduk Pulau
Kapoposang dalam jangka waktu
alat tangkap yang digunakan

berkepanjangan dikarenakan

berupa bahan peledak dan bius

(Zaldi,2010).

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 26.(a) bahan peledak yang di isi di dalam botol
bekas, (b) detonator, (c) Kompressor yang digunakan
meyelam untuk mengambil hasil bom/bius, dan (d)
selang udara untuk menyelam
3. Aspek Kelembagaan
a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Pengelola
Tingkat pendidikan masyarakat di Pulau Kapoposang yang
tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 35%, Sekolah Dasar
(SD) sebanyak 57.5%, SLTA sebesar 5%, dan Sarjana 2.5%.
Kurangnya masyarakat yang melanjutkan
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pendidikan hingga

tingkat SLTA dan perguruan tinggi disebabkan karena minimnya
sarana pendidikan dan letak lokasi Kepulauan Kapoposang
sangat jauh dari pusat kota. Namun, beberapa dari masyarakat
tetap melanjutkan pendidikan

sampai perguruan tinggi yang

terletak di kota Pangkep dan kota Makassar (Zaldi,2010).
Salah satu indikator keberhasilan peningkatan taraf hidup
tersebut adalah tingkat pendidikan yang langsung berhubungan
dengan SDM. Otomatis dengan adanya
berarti

menandakan

tingkat

SDM yang rendah

pendidikan

manusia

dikatakan rendah begitu pula dengan taraf hidupnya.

bisa
Dapat

disimpulkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia di
Pulau Kapoposang menyebabkan kondisi taraf hidupnya masih di
garis kemiskinan.
b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelola
Pengelolaan kawasan Konservasi TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut Sekitarnya memerlukan sarana dan prasarana yang
dapat mendukung berjalannya kegiatan secara berkelanjutan.
Sarana

dan

prasarana

yang

dibutuhkan

tidak

hanya

memperhatikan kebutuhan bagi wisatawan, melainkan juga
untuk pengelolaan kawasan.
Sarana dan prasarana dasar yang sangat dibutuhkan di
dalam kawasan antara lain dermaga/jetty, mooring buoy, sarana
air bersih/ MCK, sarana dan prasarana wisata, serta pos jaga
atau kantor bagi pengelola di lapangan.
Selain itu, untuk mendukung kegiatan pengawasan dan
penegakan hukum di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung
berupa

kapal

pengawas

dan

peralatan

komunikasi

atau

pengawasan lainnya. Dengan belum adanya sarana pendukung
tersebut, maka kegiatan pengawasan pun belum dapat dilakukan
secara optimal. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana
Pendukung Kegiatan Perikanan Masyarakat Lokal yang Memadai

77

Sebagai suatu komunitas yang bertempat tinggal di pinggir
laut, penangkapan sumber daya laut
utama

pendapatan

tujuannya,

merupakan

ekonomi masyarakat.

penangkapan

Di

sumber daya

laut

sumber

lihat
itu

dari
dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu yang bersifat komersial dan
bukan komersial. Penangkapan sumber daya laut yang bersifat
komersial adalah yang dimaksud untuk dijual.
Untuk menangkap sumber daya laut, masyarakat masih
menggunakan alat tangkap yang sangat terbatas. Beberapa alat
tangkap yang mereka gunakan adalah rumpon (rompong), gae
(jaring lingkar/purseine), pukak (gillnet),sada, derek, pancing
(meng), dan bubu (buh). Perahu
dibedakan menjadi

empat

yang mereka gunakan dapat

jenis,

yaitu

dari

yang

paling

sederhana sampai yang tergolong modern, yang mereka sebut :
lepa-lepa, petek – petek, jolorok dan motorok (kapal motor).
Keterbatasan modal menjadi kendala bagi masyarakat untuk
memiliki kapal dan alat tangkap tersebut, sehinnga mereka
menggunaka pinjaman modal pengadaan alat kepada Ponggawa
Darat (bos yang ada di Makassar yang menanmpung penjualan
ikan). Namun , kelemahan dari proses peminjaman ini adalah
bagi hasil yang tidak merata. Pemilik modal memperoleh hasil
yang lebih besar daripada para sawi, hasil tangkapan dibagi dua
dengan pemilik modal sedangkan sisa seperdua yang diperoleh
peminjam yang terdiri dari beberapa orang,

sehingga bagian

hasil yang diperoleh sangat kecil.
c. Lemahnya Kelembagaan Masyarakat
Kondisi penegakan hukum yang sangat lemah mendukung
keberlangsungan (sustainability)

kegiatan penangkapan ikan

yang

Banyak

tidak

ramah

lingkungan.

kasus-kasus

yang

ditangani oleh aparat penegak hukum tidak sampai ke meja
pengadilan. Bahkan bukan lagi menjadi rahasia bahwa banyak
oknum aparat yang menjadi pengawal dari kegiatan tersebut.
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Situasi ini menunjukkan budaya KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme) di Indonesia tidak mengenal batasan geografis,
termasuk laut.
Dengan macetnya penegakan hukum, maka upaya-upaya
untuk mengurangi kegiatan tersebut mengalami hambatan yang
sangat

besar.

Karena

bagaimanapun,

penegakan

hukum

mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi
perilaku masyarakat. Hukum harus

mampu membuat pelaku

kegiatan destructive fishing jera, dan tidak akan mengulangi
kegiatannya.

Dampak

sosiologis

dapat

mempengaruhi

masyarakat lain untuk tidak berbuat hal yang serupa dan
memberi

rasa

keadilan

bagi

mereka

yang

ramah

dengan

lingkungan.

Gambar 27. (a) dan (b) Patroli kawasan yang dilaksanakan oleh staf
pengelola Balai KKPN dan PSDKP Satker Makassar
d. Lemahnya Kelembagaan Pengelola TWP Kepulauan Kapoposang
TWP

Kepulauan

Kapoposang

dan

Laut

di

Sekitarnya

merupakan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah proses serah terima
dari Kementerian Kehutanan di tahun 2009. Kelembagaan
pengelola kawasan dinaungi oleh sebuah UPT (unit pelaksana
teknis) yaitu Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang
berkedudukan di Kupang. Balai KKPN mengelola 8 KKPN dan
salah satunya

TWP

Kepulauan Kapoposang dan Laut di
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Sekitarnya.

Setiap

kawasan

memiliki satker (satuan kerja)

yang

dikelola

Balai

KKPN

masing-masing, seperti TWP

Kepulauan Kapoposang yang memiliki kantor sementara di
BPSPL Makassar di Maros Sulawesi Selatan. Kendala utama
dalam penguatan kelembagaan yaitu jalur koordinasi antara
satker dan UPT yang terlalu jauh. Hal ini menyebabkan
lambatnya kegiatan pengurusan administrasi kegiatan satker.
Jumlah staf yang masih minim dan belum memadai untuk
mengelola sebuah KKPN seluas 50.000 ha.
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BAB III
PENATAAN ZONASI
A. Umum
Secara administratif, TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
Sekitarnya terletak di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten
Pangkep, mencakup Pulau Kapoposang dan Pulau Papandangan yang
masuk

wilayah

administratif

desa

Mattiro

Ujung,

serta

Pulau

Gondongbali, Pulau Tambakulu dan Pulau Suranti yang masuk wilayah
administratif desa Mattiro Matae.

Tata

batas

kawasan

TWP

Kepulauan Kapoposang dan laut di sekitarnya disusun dalam bentuk
peta,

titik

batas

ujung-ujung

kawasan

harus terlihat

dan

dilengkapi informasi koordinat, jarak dalam satuan kilometer serta
gambaran posisinya dalam peta keseluruhan. Di lapangan, tata batas
tersebut harus dibuat
dilihat

oleh

dalam

bentuk

perahu/kapal

tanda

batas

yang

mudah

yang melintas atau nelayan yang

melakukan aktivitas penangkapan.
Dua bentuk tanda batas TWP antara lain, pertama: tanda
batas

dengan menggunakan pelampung yang diberi konstruksi

pemberat semacam rumpon sehingga ia sekaligus berfungsi sebagai
tempat berkumpulnya ikan; kedua: tanda batas dari bahan yang lebih
permanen

dan

dengan

warna

yang

mudah

dilihat,

untuk

menghindarkan klaim penguasaan pada pihak nelayan.
Zonasi

kawasan

konservasi

perairan

merupakan

suatu

bentuk

rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan
melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi
sumber daya dan daya dukung serta proses-prosess ekologis
berlangsung sebagai satu

kesatuan ekosistem. Output ini menjadi

dasar pendekatan pengelolaan wilayah dalam kawasan
laut

secara

fungsional.

Sesuai

dengan

Pemerintah Republik Indonesia No. 60
Konservasi
bahwa

Sumber daya

Pengelolaan

yang

ketentuan

tahun

2007

konservasi
Peraturan
tentang

Ikan Pasal 17 ayat 3 dan 4 menjelaskan

Kawasan

Konservasi
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Perairan

dilakukan

berdasarkan

system zonasi; dan Sistem Zonasi Kawasan Konservasi

Perairan sebagaimana dimaksud terdiri dari : Zona inti, Zona perikanan
berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan Zona lainnya sesuai dengan
karakteristik dan peruntukannya di TWP Kepulauan Kapoposang dan
Laut di sekitarnya.
Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya. mengacu
pada pembagian zonasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010. Penetapan zonasi
didasarkan pada berbagai hasil studi

dan analisis

yang mendalam,

ground-truthing dan konsultasi publik dengan stakeholder terkait di
tingkat kabupaten, desa dan dusun, dimana hal yang terpenting adalah
konsultasi
Kepulauan

publik

dengan

Kapoposang

masyarakat

dan

Laut

di

di

sekitar

sekitarnya,

kawasan

TWP

sebagaimana

ditunjukkan dalam peta zonasi kawasan pada Gambar 28. (Peta Zonasi
di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya.dengan skala 1 :
140.000) dengan titik koordinat batas kawasan di TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut di sekitarnya pada Tabel 9 serta peta detail
zonasi pada Gambar 29.1, 29.2, 29.3 dan Gambar 29.4 (Peta Detail
Zonasi di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya. dengan
skala 1 : 50.000) halam berikutnya
Tabel 9. Koordinat Tata Batas Kawasan TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di sekitarnya
Koordinat

Titik
Lokasi

Bujur Timur (BT)

Lintang Selatan (LS)

1

118o54’25”

4o39’60”

2

119o05’49”

4o39’50”

3

119o08’27”

4o37’26”

4

119o10’27”

4o40’17”

5

119o06’10”

4o46’30”

6

119o06’12”

4o52’08”

7

118o57’58”

4o52’09”

8

118o57’32”

4o48’20”

9

118o57’58”

4o52’09”
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Gambar 28. Peta Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya
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Gambar 29.1. Peta Detail Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya
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Gambar 29.2. Peta Detail Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya
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Gambar 29.3. Peta Detail Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya
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Gambar 29.4. Peta Detail Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya
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B. Zona Inti
Kriteria penetapan zona inti kawasan konservasi perairan adalah
sebagai berikut:
 Mempunyai komunitas ikan beserta ekosistemnya yang langka atau
yang keberadaannya terancam punah;
 Mempunyai keanekaragaman jenis ikan beserta ekosistemnya;
 Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang
pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis
secara alami dalam rangka memelihara keseimbangan dan kemantapan
ekosistem;
 Mempunyai ekosistem yang khas (ciri khas tertentu) dan dapat
dimanfaatkan sebagai sumber daya ikan secara berkelanjutan.
Selain kriteria di atas zona ini diharapkan juga berfungsi sebagai
kawasan pelestarian ekosistem sumber daya alam kawasan. Untuk itu
zona ini harus mencakup :
 Daerah-daerah yang rentan dan sensitif terhadap gangguan;
 Ekosistem alami yang masih berfungsi dengan sempurna;
 Daerah yang merupakan sumber utama flora dan fauna kawasan.
Zona inti TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya
merupakan kawasan yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan
adanya perubahan apapun akibat aktifitas manusia termasuk proses
eksploitasi di dalamnya.
1. Rancangan Zona Inti
Dalam menetapkan zona inti TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
di Sekitarnya dilakukan

analisis ekologi-ekonomi sebagai bahan

pertimbangan untuk memilih lokasi yang berpotensi.
dari

parameter

ekologi,

ekonomi

dan

sosial

Hasil evaluasi
juga

dijadikan

pertimbangan untuk menetapkan zonasi. Lokasi yang diprioritaskan
dinilai yaitu 6 buah

pulau yang ada di dalam TWP Kepulauan

Kapoposang dan Laut di Sekitarnya yaitu Pulau Kapoposang, Pulau
Gondongbali,

Pulau

Papandangan,

Pulau

Pamanggangan,

Pulau

Tambakhulu dan Pulau Suranti. Keenam lokasi ini merupakan rencana
dari penetapan zona inti TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
Sekitarnya. Kriteria dari setiap parameter yang dikaji seperti berikut:
 Kriteria biofisik mencakup arus, kecerahan, dan paparan gelombang
serta struktur partikel lokasi, serta luas hamparan karang;
 Kriteria ekologi mencakup, diversitas lamun, densitas lamun,
coverage lamun, diversitas karang, densitas karang, biota asosiasi;
 Kriteria ekonomi mencakup diversitas ikan karang, densitas ikan
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karang, produktivitas;
 Kriteria

sosial

mencakup

tingkat

interaksi

dengan

lokasi,

aksesibilitas, dan nilai sosial budaya setempat, penduduk.
Keempat parameter ini dipilih sebagai parameter yang akan diacu
dalam penetapan zona inti dengan teknik analisa multi criteria skala
(MCA) menurut (Brown et al, 2001). Nilai dari setiap kriteria kemudian
akan diskala untuk menentukan skor dari tiap lokasi. Nilai
kemudian

dijadikan

sebagai

salah

satu

skor

ini

pertimbangan penetapan

zonasi. Enam lokasi yang dipilih adalah lokasi pulau Induk yang
terdapat di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya yaitu
Pulau Kapoposang, Gondongbali, Tambakulu, Suranti, Pemanganan,
Papandangan.
Zona inti kawasan konservasi perairan TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di Sekitarnya terdapat di 2 (dua) lokasi dengan luas total
1.086,87 ha (2,22% dari total luas kawasan), yang dapat dilihat pada
Gambar 29.2. dan Gambar 29.4 dengan titik koordinat setiap lokasi zona
inti dapat dilihat pada Tabel 10 serta Letak dan Luasan Masing-Masing
Zona Inti pada Gambar 11 di bawah ini.

⁰
Tabel 10. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing
Zona Inti
ID Zona

1001

1002

⁰ X
119⁰ 07' 23" E
119⁰ 07' 59" E
119⁰ 07' 49" E
119⁰ 07' 59" E
119⁰ 07' 23" E
118⁰ 55' 53" E
118⁰ 56' 35" E
118⁰ 56' 35" E
118⁰ 57' 18" E
118⁰ 57' 18" E
118⁰ 57' 18" E

No Titik
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

118 55' 54" E
118 55' 54" E
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⁰
⁰ Y
4⁰ 38' 44" S
4⁰ 38' 44" S
4⁰ 40' 15" S
4⁰ 40' 15" S
4⁰ 40' 15" S
4⁰ 41' 25" S
4⁰ 41' 25" S
4⁰ 42' 01" S
4⁰ 42' 00" S
4⁰ 43' 15" S
4⁰ 43' 20" S
4 43' 20" S
4 43' 07" S

Tabel 11. Letak dan Luasan Masing-Masing Zona Inti
No ID Zona

Nama Lokasi

Luas
(Hektar)

Desa

Potensi

1

1001

Zona Inti 1

Mattiro Matae

312.93 Pulau kecil tidak berpenghuni dan berpasir putih yang memiliki
keanekaragaman ekosistem terumbu karang dan kepadatan ekosistem
lamun yang tinggi. teridentifikasi sebagai daerah spawning ikan
kerapu dan merupakan daerah nursery ground bagi spesies ikan
karang. Beberapa lokasi di pantai pasir putih merupakan areal
pendaratan penyu sisik dan penyu hijau bertelur

2

1002

Zona Inti 2

Mattiro Ujung

773.94 Pulau Kapoposang merupakan pulau terbesar di kawasan konservasi
perairan. Potensi yang dimiliki antara lain keanekaragaman dan
kepadatan ekosistem lamun dan terumbu karang yang tinggi, daerah
pemijahan ikan karang, teridentifikasi sebagai daerah pemijahan
(Spawning) untuk jenis kima (Tridacna sp), daerah asuhan (nursery
ground) untuk spesies penyu sisik dan penyu hijau. sedangkan pantai
pasir putihnya merupakan daerah pendaratan penyu untuk bertelur

2. Potensi Zona Inti
Secara umum kondisi potensi ekologi di zona inti dapat ditunjukkan
pada Gambar 29.2 dan Gambar 29.4. Zona inti dalam kawasan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya, yaitu perairan pulau
Kapoposang dan pulau Suranti merupakan lokasi memijah ikan
(spawning ground), lokasi pemihajan (Spawning ground) untuk spesies
kima (Tridacna squamosa, Tridacna gigas, Hipopus hipopus)dan juga
habitat

bagi

penyu

hijau

(Chelonia

mydas)

dan

penyu

sisik

(Eretmochelys imbricate). Beberapa area pantai di zona ini merupakan
area pendaratan induk penyu untuk melakukan peneluran.
Selain itu pula daerah ini memiliki keanekaragaman ekosistem
laut seperti Ekosistem Terumbu Karang dan Padang Lamun yang
tinggi yang berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground),
daerah asuhan (nursery ground) dan daerah mencari makanan
(feeding ground) sehingga diharapkan dengan penetapan daerah ini
sebagai zona inti dapat membawa plasma nutfah ke daerah lain di
luar zona inti (Spill Over).
3. Peruntukan/Tujuan Zona Inti
Zona inti TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya
bertujuan untuk: (1) Melindungi ekosistem; habitat penyu hijau dan
penyu

sisik

serta

populasi

ikan

di

kawasan

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut di Sekitarnya, (2) Penelitian, dan (3) Pendidikan.
Zona Inti (core zone atau sanctuaries), merupakan habitat yang
mempunyai nilai konservasi

yang sangat tinggi dan sangat rentan,

sehingga tidak diperkenankan kegiatan yang ekstra aktif diijinkan
dalam zona inti. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007
tentang Konservasi Sumber daya Ikan, zona inti diperuntukkan bagi
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perlindungan

mutlak

habitat

dan

populasi

sumber

daya

ikan,

penelitian dan pendidikan.
4. Kegiatan Dalam Zona Inti
Aturan pada zona inti yang ditujukan untuk mempertahankan
keutuhan zona ini antara lain :
(1) Kegiatan yang diperbolehkan di zona inti untuk perlindungan
mutlak habitat dan populasi ikan meliputi :
 perlindungan

proses-proses

ekologis

yang

menunjang

kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan
ekosistemnya;
 penjagaan

dan

pencegahan

mengakibatkan

perubahan

kegiatan-kegiatan

keutuhan

potensi

yang

dapat

kawasan

dan

perubahan fungsi kawasan; dan
 pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
(2) Kegiatan yang diperbolehkan di zona inti untuk penelitian
meliputi:
 penelitian

dasar

menggunakan

metode

observasi

untuk

pengumpulan data dasar;
 penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan
monitoring kondisi biologi dan ekologi;
 Pengembangan untuk tujuan rehabilitasi
Peneliti harus mendapatkan izin khusus (tertulis) dari Pengelola
TWP Kepulauan Kapoposang atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Kegiatan yang diperbolehkan di zona inti untuk pendidikan tidak
bersifat ekstraktif
(4) Zona

Inti

terlarang

TWP

Kepulauan

untuk

melakukan

pemanenan,

Kapoposang

merupakan

daerah

take

zone),

mengganggu

atau

pengambilan

menambang/eksploitasi,

(no

memindahkan sumber daya alam apapun (baik hayati maupun
non hayati) termasuk didalamnya memancing, mengumpulkan
biota laut baik yang hidup maupun mati.
(5) Tertutup untuk pengunjung dan aktifitas turisme (menyelam dan
snorkelling)
(6) Kegiatan yang diijinkan di dalam zona ini adalah perlindungan dan
pengamanan

oleh

petugas

pengelola,

inventarisasi

potensi

kawasan, restorasi lingkungan jika terjadi bencana
(7) Dilarang

mendirikan

bangunan

dan

prasarana

kecuali

jika

dianggap perlu untuk tujuan pengamanan.
(8) Pada kawasan perairan, perahu nelayan, turis dan transportasi
dapat melewati zona ini tanpa berhenti.
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(9) Dilarang membuang jangkar, benda dan sampah (minyak, kaleng,
plastik dan lain-lain) pada zona ini.
C. Zona Perikanan Berkelanjutan
1. Rancangan Zona Perikanan Berkelanjutan
Zona Perikanan Berkelnjutan Umum di TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut Sekitarnya memiliki potensi berupa ikan pelagis, baik ikan
pelagis besar dan kecil. Di aereal laut dalam pada zona ini utamanya
area yang berada di dekat batas kawasan, masyarakat dari Pulau
Papandangan memanfaatkannya dengan memasang rumpon laut
dalam untuk memancing ikan pelagis berkumpul di daerah tersebut.
Sedangkan Zona Perikanan Berkelanjutan Umum yang lokasinya
berada pada kedalaman dangkal yaitu yang terletak di reef flat Pulau
Gondongbali memiliki potensi berupa ikan karang, ikan hias, kerangkerangan dan gurita.
2. Potensi Zona Perikanan Berkelanjutan
Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi
perairan

yang

karena

letak,

kondisi

dan

potensinya

mampu

mendukung pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Kriteria
dari zona perikanan berkaelanjutan antara lain:
1. Memiliki

nilai

konservasi,

tetapi

dapat

bertoleransi

dengan

pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan
dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
2. Mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk
berbagai

pemanfaatan

ramah

lingkungan

dan

mendukung

perikanan berkelanjutan;
3. Mempunyai

keanekaragaman

jenis

biota

perairan

beserta

ekosistemnya;
4. Mempunyai

kondisi

perairan

yang

relatif

masih

baik

untuk

mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem
aslinya;
5. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan
budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan
kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan
6. Mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan
bernilai ekonomi.
Zona perikanan berkelanjutan TWP Kepulauan Kapoposang dan
Laut di sekitarnya terdiri dari 2 (dua) sub zona, yaitu:
a. Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum
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Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum adalah zona
perikanan berkelanjutan yang memungkinkan untuk berbagai
pemanfaatan

ramah

lingkungan

dan

mendukung

perikanan

berkelanjutan yang bersifat komersial yang ramah lingkungan dan
berdampak rendah bagi lingkungan.
Sub Zona perikanan berkelanjutan umum terletak di perairan
di luar Pulau-Pulau dan Gosong-Gosong di TWP Kepulauan
Kapoposang, dengan luas total 39.340,3 ha (78,7%) dari total luas
kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya.
b. Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional
Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional adalah zona
perikanan berkelanjutan yang memungkinkan untuk berbagai
pemanfaatan ramah lingkungan dan untuk mendukung kegiatan
perikanan artisanal (skala kecil atau tradisional) bagi masyarakat
setempat

yang

penggunaan

alat

didalamnya
tangkap

terdapat
yang

beberapa

bersifat

pengaturan

tradisional

untuk

mengakomodir kepentingan nelayan-nelayan lokal dalam kawasan
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya yang sebagian
besar dalam kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap
tradisional yang ramah lingkungan dengan armada penangkapan
yang sederhana seperti sampan dan perahu berukuran GT kecil.
Sub zona perikanan berkelanjutan tradisional tedapat dua
area dan mempunyai total luas kawasan sebesar 3.414 Ha atau
6,8%

dari

luas

keseluruhan

kawasan.

Sub

zona

perikanan

berkelanjutan tradisional 1 memiliki luas 3.257 Ha atau 6,5% yang
meliputi Pulau Suranti dan Pulau Pamanggangan, sedangkan untuk
Sub zona perikanan berkelanjutan tradisional 2 berada di sekitar
Pulau Kapoposang memiliki luas 156,9 Ha atau 0,3% dari luas
keseluruhan.

Adapun pemanfaatannya hanya oleh masyarakat

lokal di Pulau Suranti, Pulau Pamanggangan dan Pulau Kapoposang
begitu juga dengan waktu penangkapannya yang dibatasi dalam
periode tertentu.
Peta rinci zona perikanan berkelanjutan ditunjukkan pada
Gambar 29.1, 29.2, 29.3 dan Gambar 29.4 sedangkan koordinat
zona perikanan berkelanjutan seperti terlihat dalam Tabel 12
sebagai berikut.
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Tabel 12. Kordinat Lokasi untuk Masing-Masing Sub Zona Perikanan
Berkelanjutan.
Zona

No Titik

2001

1
2
5
6
7
8
9
37
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
32
33
34
35

X
118⁰
119⁰
119⁰
119⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
119⁰
119⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
118⁰
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54'
05'
06'
06'
57'
57'
57'
56'
56'
57'
57'
58'
58'
58'
58'
58'
59'
00'
00'
59'
59'
59'
59'
59'
59'
58'
57'
54'
55'
56'
56'

Y
25"
49"
09"
12"
58"
32"
58"
20"
20"
11"
57"
17"
17"
37"
37"
55"
14"
16"
16"
27"
27"
37"
37"
01"
01"
29"
45"
57"
27"
02"
02"

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰
4⁰

39'
39'
46'
52'
52'
48'
52'
45'
45'
46'
46'
46'
47'
47'
50'
50'
51'
51'
50'
50'
49'
49'
46'
46'
45'
45'
45'
43'
43'
43'
44'

60"
53"
30"
08"
09"
20"
09"
03"
40"
22"
22"
33"
18"
58"
10"
59"
33"
33"
10"
10"
05"
05"
40"
11"
50"
50"
03"
21"
21"
59"
29"

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Zona

No Titik

X

Y

36
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
76
77
78
79
70
72
73
74
75
71
80
69
14
10
81
13

118⁰ 54' 57" E
118⁰ 57' 18" E
118⁰ 55' 54" E
118⁰ 55' 54" E
118⁰ 55' 11" E
118⁰ 54' 51" E
118⁰ 54' 51" E
118⁰ 55' 05" E
118⁰ 55' 05" E
118⁰ 57' 16" E
118⁰ 58' 22" E
118⁰ 58' 22" E
118⁰ 57' 54" E
118⁰ 58' 36" E
118⁰ 59' 01" E
118⁰ 59' 07" E
118⁰ 58' 43" E
119⁰ 00' 03" E
119⁰ 01' 12" E
119⁰ 01' 12" E
119⁰ 00' 03" E
119⁰ 03' 22" E
119⁰ 04' 12" E
119⁰ 04' 12" E
119⁰ 03' 22" E
119⁰ 05' 41" E
119⁰ 06' 12" E
119⁰ 06' 12" E
119⁰ 07' 30" E
119⁰ 06' 16" E
119⁰ 04' 02" E
119⁰ 04' 02" E
119⁰ 04' 25" E
119⁰ 04' 25" E
119⁰ 04' 48" E
119⁰ 07' 49" E
119⁰ 09' 39" E
119⁰ 07' 23" E
119⁰⁰ 07' 23" E
119⁰ 07' 10" E
119 07' 59" E

4⁰ 44' 29" S
4⁰ 43' 20" S
4⁰ 43' 20" S
4⁰ 43' 07" S
4⁰ 43' 07" S
4⁰ 42' 07" S
4⁰ 41' 34" S
4⁰ 41' 34" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 41' 57" S
4⁰ 42' 48" S
4⁰ 43' 14" S
4⁰ 43' 05" S
4⁰ 43' 05" S
4⁰ 43' 28" S
4⁰ 43' 29" S
4⁰ 43' 02" S
4⁰ 43' 02" S
4⁰ 43' 39" S
4⁰ 43' 39" S
4⁰ 43' 54" S
4⁰ 43' 54" S
4⁰ 44' 44" S
4⁰ 44' 44" S
4⁰ 42' 17" S
4⁰ 41' 49" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 43' 22" S
4⁰ 43' 22" S
4⁰ 43' 01" S
4⁰ 42' 44" S
4⁰ 42' 17" S
4⁰ 43' 22" S
4⁰ 40' 22" S
4⁰ 41' 29" S
4⁰ 40' 15" S
4⁰⁰ 38' 44" S
4⁰ 38' 37" S
4 40' 15" S
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Tabel 13. Koordinat lokasi untuk Masing-Masing Sub Zona Perikanan
Tradisional
No Titik
3
4
74
75
76
87
70
90
89
88
91
71
69
78
86
83
84
85
82
29
30
93
94
92

Zona

3001

3002

X
119⁰ 08' 07" E
119⁰ 10' 00" E
119⁰ 05' 41" E
119⁰ 06' 12" E
119⁰ 06' 12" E
119⁰ 07' 30" E
119⁰ 06' 16" E
119⁰ 06' 41" E
119⁰ 06' 41" E
119⁰ 07' 36" E
119⁰ 04' 48" E
119⁰ 04' 48" E
119⁰ 08' 52" E
119⁰ 07' 49" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 07' 53" E
118⁰ 58' 22" E
118⁰ 57' 54" E
118⁰ 57' 40" E
118⁰ 57' 58" E
118⁰ 57' 38" E

Y
4⁰ 38' 21" S
4⁰ 39' 04" S
4⁰ 42' 17" S
4⁰ 41' 49" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 43' 22" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 41' 57" S
4⁰ 41' 57" S
4⁰ 42' 17" S
4⁰ 43' 22" S
4⁰ 41' 19" S
4⁰ 40' 22" S
4⁰ 40' 22" S
4⁰ 38' 11" S
4⁰ 39' 09" S
4⁰ 39' 14" S
4⁰ 37' 57" S
4⁰ 42' 48" S
4⁰ 43' 14" S
4⁰ 42' 03" S
4⁰ 42' 19" S
4⁰ 42' 43" S

Tabel 14. Letak dan Luasan Masing-Masing Zona Perikanan Berkelanjutan
ID Zona

1

2001

Zona Perikanan
Berkelanjutan Umum

38.758,88 Potensi utama yang dimiliki berupa ikan pelagis baik itu pelagis
besar maupun pelagis kecil, terdapat pula ikan hias, kerangkerangan, gurita cumi, di wilayah ini pula merupakan areal rumpon
laut dalam yang dipasang oleh masyarakat Pulau Papandangan.

2

3001

Sub Zona Perikanan
Desa Mattiro
Berkelanjutan Tradisional Matae
1

3.795,68 Terletak di perairan antara 3 Pulau yang yang termasuk ke dalam
wilayah administrasi desa mattiro matae yaitu Pulau Gondong Bali,
Pulau Pamanggangan dan Pulau Suranti. Memiliki potensi
perikanan berupa ikan pelagis dan ikan karang, terdapat pula
potensi perikanan berupa ikan teri (anchovy) dan spesies hiu
dilindungi yakni hiu paus (Rychodon thypus )

3002

Sub Zona Perikanan
Desa Mattiro
Berkelanjutan Tradisional Ujung
2

156,66

3

Nama Lokasi

Desa

Luas
(Hektar)

No

Potensi

Zona ini berada di perairan dangkal Pulau Kapoposang, merupakan
areal bagi masyarakat sekitar untuk menangkap gurita dan ikan
karang secara tradisional. Potensi yang ada pada zona ini berupa
ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun

3. Peruntukan/Tujuan Zona Perikanan Berkelanjutan
Tujuan Zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya yaitu sebagai lokasi
untuk melakukan aktivitas perikanan bagi masyarakat sekitar
kawasan, khususnya aktivitas penangkapan ikan dan budidaya
khususnya aktivitas budidaya perikanan laut (mariculture).
Zona Perikanan Berkelanjutan Umum di TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut Sekitarnya memiliki potensi berupa ikan
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pelagis, baik ikan pelagis besar dan kecil. Di aereal laut dalam pada
zona ini utamanya area yang berada di dekat batas kawasan,
masyarakat dari Pulau Papandangan memanfaatkannya dengan
memasang rumpon laut dalam untuk memancing ikan pelagis
berkumpul di daerah tersebut.
Sedangkan

Zona

Perikanan

Berkelanjutan

Umum

yang

lokasinya berada pada kedalaman dangkal yaitu yang terletak di
reef flat Pulau Gondongbali memiliki potensi berupa ikan karang,
ikan hias, kerang-kerangan dan gurita.

4. Potensi Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional
Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional merupakan
Sub Zona Perikanan yang diperuntukkan untuk nelayan tradisional
dengan alat yang sederhana dengan armada penangkapan berupa
kapal/perahu kecil.
Secara umum kondisi potensi ekologi di Sub Zona Perikanan
Berkelanjutan Tradisional dapat ditunjukkan pada Gambar 29.1,
29.2, 29.3 dan Gambar 29.4. Potensi yang dimiliki pada zona
perikanan tradisional adalah potensi ikan teri (Anchovy) yang
ditangkap oleh masyarakat di Pulau Gondong Bali secara tradisional
. Pada zona ini teridentifikasi pula keberadaan spesies Hiu Paus
(Rychodon thypus) yang merupakan yang saling berkorelasi dengan
ikan teri (Anchovy) sebagai predator alami.

Gambar 32. Hiu Paus (Rychodon thypus) pada Sub Zona Perikanan
Tradisional 1
Sisi positif dari pengelolaan Hiu Paus kedepannya yaitu
dengan adanya kearifan lokal masyarakat di Selat Makassar pada
umumnya yang menganggap bahwa keberadaaan Hiu Paus pada
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saat

melakukan

kegiatan

penangkapan

akan

membawa

keberuntungan bagi nelayan, sehingga praktis spesies ini tidak
mendapatkan ancaman dan bukan merupakan spesies target.
Aktifitas penangkapan ikan teri yang dilakukan oleh masyarakat
Pulau Gondong Bali juga masih menggunakan alat tangkap yang
sangat tradisional disebut dengan nama “ma‘perre-perre” sehingga
tidak mengganggu keberadaan spesies Hiu Paus di Taman Wisata
Perairan Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya.

Gambar 33. Alat Tangkap Ikan Teri (Perre-Perre)
5. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh dilakukan
Kegiatan yang diperbolehkan dengan izin di sub zona perikanan
berkelanjutan umum, disajikan pada Tabel 20, yaitu:
a. Kegiatan penelitian
b. Kegiatan pendidikan
c. Pemulihan dan rehabilitasi sumber daya alam
Kegiatan yang diperbolehkan tanpa izin di sub zona perikanan
berkelanjutan umum, disajikan pada Tabel 20, yaitu:
a. Wisata menyelam
b. Wisata snorkeling
c. Wisata berenang
d. Wisata surfing dan watersport
e. Budidaya
f. Berlayar melintas
g. Berlabuh (kapasitas kapal <10 GT) atau memiliki panjang < 20
meter
h. Upacara adat, ritual keagamaan
i. Menyelam untuk mencari biota
j. Pancing ulur (handline)
k. Pancing tonda (troll line)
l. Pemasangan rumpon
m. Purseine mini
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Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di sub zona
perikanan berkelanjutan umum, disajikan pada Tabel 20, yaitu:
a. Berlabuh (kapasitas kapal >10 GT)
b. Jaring dasar
c. Jaring trawl
d. Kompressor
e. Bagan perahu
f. Bubu dasar
g. Akar tuba, sianida
h. Bom, bahan peledak
Kegiatan yang diperbolehkan dengan izin di Sub zona perikanan
tradisional, disajikan pada Tabel 3.4, yaitu:
a. Kegiatan penelitian
b. Kegiatan pendidikan
c. Pemulihan dan rehabilitasi sumber daya alam
Kegiatan yang diperbolehkan tanpa izin di Sub zona perikanan
tradisional, disajikan pada Tabel 20, yaitu:
a. Wisata Menyelam (Diving)
b. Wisata Snorkeling
c. Wisata Berenang
d. Budidaya
e. Berlayar melintas
f. Berlabuh (Kapasitas kapal <3 GT)
g. Pancing ulur (hand line)
h. Upacara adat, ritual keagamaan
Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di Sub zona
perikanan tradisional, disajikan pada Tabel 20, yaitu:
a. Pancing rawai dasar
b. Jaring dasar (Bottom gillnet)
c. Jaring Trawl
d. Panah (speargun)
e. Kompressor
f. Bagan Perahu
g. Pemasangan Rumpon
h. Bubu dasar
i. Akar tuba, sianida, dll
j. Bom/ bahan peledak
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D. Zona Pemanfaatan
Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan konservasi perairan
yang letak, kondisi dan potensi alamnya diutamakan untuk keperluan
parwisata alam perairan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
Zona pemanfaatan memepunyai criteria sebagai berikut:


Mempunyai daya tarik alam berupa keanekaragaman hayati perairan,
keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal alami dan
berdaya tarik tinggi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan wisata
perairan berkelanjutan;



Mempunyai luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses
ekologis secara alami;



Mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikanyang mendukung
kepentingan konservasi;



Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai
kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya.

1. Rancangan Zona Pemanfaatan
Zona pemanfaatan kawasan konservasi perairan TWP Kepulauan
Kapoposang terdiri dari 8 (delapan) lokasi dengan luas total 6.123 ha
(12,2%) dari total luas kawasan, dapat ditunjukkan pada Gambar 29.1,
29.2, 29.3 dan Gambar 29.4 dengan titik koordinat zona pemanfaatan
dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini.
a. Zona pemanfaatan

1,

terletak

di

Perairan

Pulau

Suranti,

Pemanggangan dan timur pulau Gondongbali dengan luas 349,1
ha (0,7%) dari total luas kawasan.
b. Zona

pemanfaatan

2,

terletak

di

perairan

di

bagian

timur

Papandangan dengan luas 244,3 ha (0,5%) dari total luas kawasan.
c. Zona pemanfaatan 3,
barat

terletak

di

perairan

barat,

timur

dan

pulau Kapoposang dengan luas 1.521,3 ha (3,0%) dari total

luas kawasan.
d. Zona pemanfaatan 4, terletak di perairan selatan pulau Kapoposang
358,1 ha (0,7%) dari total luas kawasan.
e. Zona pemanfaatan 5, terletak di selatan dan tenggara pulau
Kapoposang dengan luas 2.881,3 ha (5,8%) dari total luas kawasan.
f. Zona pemanfaatan
dengan

6,

terletak

di

perairan

pulau

Tambakulu

luas mencapai 228,1 ha (0,5%) dari total luas kawasan.

Kawasan ini merupakan daerah pengembangan kawasan wisata
bahari, sehingga pengembangan kawasan ini lebih ditekankan
untuk wisata bahari.
g. Zona pemanfaatan 7, terletak diperairan pulau Gondongbali dengan
luas mencapai 200,9 ha (0,4%) dari luas total kawasan.
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h. Zona pemanfaatan

8, terletak diperairan pulau Pamanggangan

dengan luas mencapai 340,0 ha (0,7%) dari luas total kawasan.
Tabel 15. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing Zona Pemanfaatan
Zona

4001

4002

4003

No Titik
10
11
80
81
82
83
84
85
86
61
62
63
64
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
92
93
94

X
119⁰ 07' 23" E
119⁰ 07' 49" E
119⁰ 07' 59" E
119⁰ 07' 10" E
119⁰ 07' 53" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 08' 14" E
119⁰ 00' 03" E
119⁰ 01' 12" E
119⁰ 01' 12" E
119⁰ 00' 03" E
118⁰ 55' 53" E
118⁰ 56' 35" E
118⁰ 56' 35" E
118⁰ 57' 18" E
118⁰ 57' 18" E
118⁰ 55' 54" E
118⁰ 55' 11" E
118⁰ 54' 51" E
118⁰ 54' 51" E
118⁰ 55' 05" E
118⁰ 55' 05" E
118⁰ 57' 16" E
118⁰ 58' 22" E
118⁰ 58' 22" E
118⁰ 57' 54" E
118⁰ 57' 38" E
118⁰ 57' 40" E
118⁰ 57' 58" E
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Y
4⁰ 38' 44" S
4⁰ 40' 22" S
4⁰ 38' 44" S
4⁰ 38' 37" S
4⁰ 37' 57" S
4⁰ 38' 11" S
4⁰ 39' 09" S
4⁰ 39' 14" S
4⁰ 40' 22" S
4⁰ 43' 02" S
4⁰ 43' 02" S
4⁰ 43' 39" S
4⁰ 43' 39" S
4⁰ 41' 25" S
4⁰ 41' 25" S
4⁰ 42' 01" S
4⁰ 42' 00" S
4⁰ 43' 15" S
4⁰ 43' 07" S
4⁰ 43' 07" S
4⁰ 42' 07" S
4⁰ 41' 34" S
4⁰ 41' 34" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 41' 57" S
4⁰ 42' 48" S
4⁰ 43' 14" S
4⁰ 42' 43" S
4⁰ 42' 03" S
4⁰ 42' 19" S

Zona

4004

4005

4006

4007

4008

No Titik
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
65
66
67
68
71
72
73
74
75
91
79
87
88
89
90

X
118⁰ 54' 57" E
118⁰ 55' 27" E
118⁰ 56' 02" E
118⁰ 56' 02" E
118⁰ 54' 57" E
118⁰ 56' 20" E
118⁰ 57' 45" E
118⁰ 58' 29" E
118⁰ 59' 01" E
118⁰ 59' 01" E
118⁰ 59' 37" E
118⁰ 59' 37" E
118⁰ 59' 27" E
118⁰ 59' 27" E
119⁰ 00' 16" E
119⁰ 00' 16" E
118⁰ 59' 14" E
118⁰ 58' 55" E
118⁰ 58' 37" E
118⁰ 58' 37" E
118⁰ 58' 17" E
118⁰ 58' 17" E
118⁰ 57' 57" E
118⁰ 57' 11" E
118⁰ 56' 20" E
119⁰ 03' 22" E
119⁰ 04' 12" E
119⁰ 04' 12" E
119⁰ 03' 22" E
119⁰ 04' 48" E
119⁰ 04' 02" E
119⁰ 04' 02" E
119⁰ 04' 25" E
119⁰ 04' 25" E
119⁰ 04' 48" E
119⁰ 07' 30" E
119⁰ 07' 36" E
119⁰ 07' 36" E
119⁰ 06' 41" E
119⁰ 06' 41" E
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Y
4⁰ 43' 21" S
4⁰ 43' 21" S
4⁰ 43' 59" S
4⁰ 44' 29" S
4⁰ 44' 29" S
4⁰ 45' 03" S
4⁰ 45' 03" S
4⁰ 45' 50" S
4⁰ 45' 50" S
4⁰ 46' 11" S
4⁰ 46' 40" S
4⁰ 49' 05" S
4⁰ 49' 05" S
4⁰ 50' 10" S
4⁰ 50' 10" S
4⁰ 51' 33" S
4⁰ 51' 33" S
4⁰ 50' 59" S
4⁰ 50' 10" S
4⁰ 47' 58" S
4⁰ 47' 18" S
4⁰ 46' 33" S
4⁰ 46' 22" S
4⁰ 46' 22" S
4⁰ 45' 40" S
4⁰ 43' 54" S
4⁰ 43' 54" S
4⁰ 44' 44" S
4⁰ 44' 44" S
4⁰ 43' 22" S
4⁰ 43' 22" S
4⁰ 43' 01" S
4⁰ 42' 44" S
4⁰ 42' 17" S
4⁰ 42' 17" S
4⁰ 40' 52" S
4⁰ 40' 42" S
4⁰ 41' 57" S
4⁰ 41' 57" S
4⁰ 40' 52" S

Tabel 16. Letak dan Luasan Masing-Masing Zona Pemanfaatan
No

1

Zona

Nama Lokasi

4001

2

Zona Pemanfaatan 1

4002

3

Mattiro Matae

Zona Pemanfaatan 2

4003

Luas
(Hektar)

Desa

Zona Pemanfaatan 3

Wilayah zona in termasuk kedalam wilayah administrasi Desa
Mattiro Matae. Merupakan pulau tidak berpenghuni, tersusun
atas endapan pasir koral yang ditumbuhi oleh cemara.
Terumbu karang berupa tipe terumbu karang tepi (fringing
reef ) mengelilingi Pulau yang membentang dari arah timur ke
barat. memiliki potensi biota bernilai ekonomis, salah satunya
ikan hias.

331.38

Mattiro Ujung

Zona terumbu karang berupa gusung karang (patch reef),
Wilayah ini merupakan zona pemanfaatan dimana salah satu
potensi yang dimiliki adalah schooling ikan teri (Anchovy )
dalam jumlah besar dan daerah feding ground untuk hiu pas
(Rhycodon typus ), potensi lain utamanya populasi ikan kerapu
yang cukup tinggi

243.83

Zona pemanfaatan 3 terletak di perairan Pulau Kapoposang,
dengan potensi luasan terumbu karang diperkirakan seluas
1.156 ha, yang memanjang ke arah barat . Sebagian besar
topografi terumbu karang pada sisi timur dan utara membentuk
droop of dengan sudut bervariasi antara 60 sampai 90 derajat
kemiringan. sementara pada sisi selatan dan baratnya lereng
1518.46 terumbu melandai. sedangkan di depan perkampungan sebelah
timur memiliki ekosistem padang lamun yang subur. Spot spot
penyelaman tersebar di area ini mulai dari ujung timur sampai
ujung barat Pulau Kapoposang. potensi ekologis lainnya yaitu
merupakan daerah asuhan (nursery ground ) penyu sisi dan
penyu hijau

Mattiro Ujung

Terletak di sebalah barat daya pulau kapoposang, merupakan
gusung karang (patch reef ) dengan potensi berupa terumbu
karang sebagai daerah asuhan dan daerah spawning bagi
jenis ikan karang

4

4004

Zona Pemanfaatan 4

Matiro Ujung

357.4

5

4005

Zona Pemanfaatan 5

Mattiro Ujung

2875.92

6

7

8

4006

Zona Pemanfaatan 6

4007

Mattiro Matae

Zona Pemanfaatan 7

4008

Zona ini terdapat di wilayah perairan Pulau Tambakhulu,
pulau tidak berpenghuni yang sering dijadikan sebagai tempat
beristrahat nelayan yang bermalam. Memiliki potensi sebagai
salah satu lokasi penyelaman (spot dive) dimana hampir semua
sisi pulau utamanya di sebelah barat, topografi membentuk
lereng yang terjal kemudian membentuk tangga atas teras
dalam sebelum lereng kedua yang lebih terjal

227.67

Mattiro Matae

Zona Pemanfaatan 8

Potensi

Zona ini mengelilingi Pulau Gondong Bali, memanjang dari
selatan sampai ke timur. Membentuk fringing reef dengan
rataan terumbu yang lebih dalam melebar 100-300 m kearah
tubir terumbu pada sisi timur zona ini paparan lebih dalam
membentuk gobah dangkal, terdapat pula ekosistem padang
lamun sehingga merupakan areal asuhan (nursery gound ) bagi
spesies spesies ikan karang dan pelagis

200.48

Mattiro Matae

Zona ini terletak di perairan yang mengelilingi Pulau
Pamanggangan, daratan pulau tersusun atas pasir koral yang
ditumbuhi semak belukar dan pohon kelapa. Terumbu karang
tipe (fringing reef)

339.38

2. Potensi Zona Pemanfaatan
Secara

umum

potensi

ekologi

Zona

Pemanfaatan

dapat

ditunjukkan pada Gambar 29.1, 29.2, 29.3 dan Gambar 29.4. Zona
Pemanfaatan merupakan bagian dari zonasi di kawasan Taman Wisata
Perairan

Kepulauan

Kapoposang

dan

Laut

di

sekitarnya

yang

diperuntukkan sebagai (a) pariwisata dan rekreasi; (b) perlindungan
habitat dan populasi ikan; (c) penelitian dan pengembangan; dan (d)
pendidikan.

Berkaitan

dengan
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fungsinya

sebagai

daerah

pengembangan ekowisata sehingga di dalam zona ini dimungkinkan
dibangun sarana dan prasarana pariwisata alam. Namun, di zona ini
tidak diperkenankan melakukan aktifitas/kegiatan pemanenan (no
take zone).
3. Panduan Kegiatan
Kegiatan yang diperbolehkan dengan izin di zona pemanfaatan
disajikan pada Tabel 3.4 yaitu: a). Kegiatan penelitian, b). Kegiatan
pendidikan, dan c). Pemulihan dan rehabilitasi sumber daya alam.
Selanjutnya kegiatan yang diperbolehkan tanpa izin di zona
pemanfaatan disajikan pada Tabel 3.4, yaitu:
a. Wisata menyelam
b. Wisata snorkeling
c. Wisata berenang
d. Berlayar melintas
e. Berlabuh (kapasitas kapal <10 GT dan tidak buang jangkar) atau
panjang <20 meter
f.

Upacara adat, ritual keagamaan
Sedangkan kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona

pemanfaatan disajikan pada Tabel 3.4, yaitu:
a. Berlabuh (kapasitas kapal >10 GT)
b. Pancing ulur (handline)
c. Pancing tonda (troll line)
d. Pancing rawai dasar
e. Jaring sret (purse seine net)
f.

Jaring dasar dan jaring trawl

g. Panah (speargun)
h. Kompressor
i.

Bagan perahu

j.

Rumpon

k. Bubu dasar
l.

Akar tuba, sianida dan kegiatan destructive fishing lainnya.
Jumlah pengunjung yang dapat diizinkan untuk masuk ke Zona

Pemanfaatan

dibatasi

berdasarkan

perkiraan

daya

dukung

lingkungannya. Akomodasi permanen dan non permanen untuk wisata
diijinkan untuk dibangun dengan bentuk bangunan bergaya arsitektur
budaya setempat dan dengan ijin khusus dari Pengelola TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya yang sebelumnya sudah
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Penutupan
musiman

atau

minimalisasi

tekanan
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wisata

diterapkan,

jika

diperlukan,

untuk

mencegah

gangguan

pembiakan

atau

proses

pemijahan biota laut.
E. Zona Lainnya
1. Rancangan Zonasi dan Koordinat Zona Lainnya
Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan
berkelanjutan, dan zona pemanfaatan
kondisinya

ditetapkan

sebagai

zona

yang karena fungsi dan

tertentu

antara

lain:

zona

perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya. Zona lainnya dalam
kawasan konservasi perairan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
sekitarnya yaitu zona rehabilitasi, yang secara detail dapat ditunjukkan
pada Gambar 29.1, 29.2, 29.3 dan Gambar 29.4, dengan titik koordinat
lokasi disajikan pada Tabel 17 di bawah ini
Tabel 17. Koordinat lokasi untuk masing-masing zona lainnya
ID Zona

5001

No Titik

X

Y

57

118⁰ 58' 36" E

4⁰ 43' 05" S

58

118⁰ 59' 01" E

4⁰ 43' 05" S

59

118⁰ 59' 07" E

4⁰ 43' 28" S

60

118⁰ 58' 43" E

4⁰ 43' 29" S

Tabel 18. Letak dan luasan masing-masing zona lainnya
No

1

ID Zona

5001

Nama Lokasi

Luas
(Hektar)

Desa

Zona Rehabilitasi

Mattiro Ujung

37.99

Potensi
Zona ini dijadikan sebagai zona rehabilitasi karena
kondisi ekosistem terumbu karang yang sangat buruk,
dari hasil monitoring terumbu karang yang telah
dilakukan persentase karang hidup hanya 5% sehingga
untuk mengembalikan fungsinya harus dilakukan
langkah langkah rehabilitasi.

2. Peruntukan Zona Lainnya
Peruntukan Zona Lainnya dapat berupa zona rehabilitasi pada
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya untuk pemulihan
ekosistem

terumbu

karang

yang

sudah

rusak

sebagai

upaya

mendukung konservasi di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
sekitarnya
3. Kegiatan Dalam Zona Lainnya
Kegiatan yang diperbolehkan dengan izin di zona rehabilitasi
disajikan pada Tabel 3.4, yaitu:
a. Kegiatan penelitian
b. Kegiatan pendidikan
c. Pemulihan dan rehabilitasi sumber daya alam
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Kegiatan yang diperbolehkan tanpa izin di zona rehabilitasi
disajikan pada Tabel 3.4, yaitu:
a. Wisata menyelam
b. Wisata snorkeling
c. Wisata berenang
d. Berlayar melintas
e. Berlabuh (kapasitas kapal <10 GT dan tidak buang jangkar)
f. Upacara adat, ritual keagamaan
Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona rehabilitasi,
disajikan pada Tabel 3.4, yaitu:
a. Panah (speargun)
b. Surfing dan water sport
c. Budidaya
d. Berlabuh (kapasitas kapal >10 GT)
e. Menyelam untuk mencari biota
f. Pancing ulur (handline)
g. Pancing tonda (troll line)
h. Pancing rawai dasar
i. Jaring sret (purse seine net)
j. Jaring dasar
k. Jaring trawl
l. Kompressor
m. Bagan perahu
n. Rumpon
o. Bubu dasar
p. Akar tuba, sianida
q. Bom, bahan peledak
Tabel 19. Zonasi kawasan Konservasi Perairan TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut di Sekitarnya
No
1

2

Zonasi

Lluas

%

1,084.6

2.17

a. Zona Inti 1

309.2

0.62

b. Zona Inti 2

775.4

1.55

42,754.2

85.51

Zona Inti :

Zona Perikanan
Berkelanjutan :
a. Sub Zona Perikanan
Berkelanjutan Umum

Nomor Titik
Koordinat
84, 85, 86, 87, 89
35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 51

(1-94) Kecuali: 35,
39,340.3

78.68

36, 37, 38, 52, 53,
54, 55, 74, 75, 85,
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No

Zonasi

Lluas

Nomor Titik

%

Koordinat
86, 91, 92, 93, 94
3, 4, 68, 69, 70,

b. Sub Zona Perikanan
Berkelanjutan

71, 72, 73, 74, 75,
3,257.0

6.51

Tradisional 1

76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 88, 91,
92, 95

c. Sub Zona Perikanan
Berkelanjutan

156.9

0.31

6,123.1

12.25

a. Zona Pemanfaatan 1

349.1

0.70

b. Zona Pemanfaatan 2

244.3

0.49

c. Zona Pemanfaatan 3

1,521.3

3.04

d. Zona Pemanfaatan 4

358.1

0.72

Tradisional 2
3

Zona Pemanfaatan :

49, 50, 52, 53, 54,
55

88, 90, 91, 92, 93,
94, 95
60, 61, 62, 63
35, 36, 37, 38, 41,
51
30, 31, 32, 33, 34
10, 11, 12, 13, 14,

e. Zona Pemanfaatan 5

2,881.3

5.76

15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29

4

f. Zona Pemanfaatan 6

228.1

0.46

64, 65, 66, 67

g. Zona Pemanfaatan 7

200.9

0.40

77, 78, 79, 80

h. Zona Pemanfaatan 8

340.0

0.68

71, 73, 74, 75, 76

Zona Lainnya :

38.1

0.08

Zona Rehabilitasi

38.1

0.08

50,000.0

100.00

JUMLAH
Tabel
No

20. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
Kapoposang Berdasarkan Koordinat
X
Y

1

118 54' 0,014" E

4 39' 59,276" S

2

119 5' 49,042" E

4 39' 52,664" S

56, 57, 58, 59

TWP
Zona

Zona

119 8' 7,051" E

4 36' 57,756" S

Perikanan

Berkelanjutan
Zona

Perikanan

Berkelanjutan
Zona

3

Kepulauan

Berkelanjutan,

Perikanan
Zona

Perikanan Tradisional 1
4

119 9' 59,659" E

4 39' 4,097" S
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Zona
Berkelanjutan,

Perikanan
Zona

No

X

Y

Zona
Perikanan Tradisional 1

5

119 7' 5,354" E

4 44' 53,015" S

6

119 7' 0,195" E

4 51' 58,786" S

7

118 58' 0,515" E

4 51' 58,396" S

8

118 57' 57,798" E

4 47' 57,125" S

9

118 53' 56,620" E

4 43' 58,547" S

Zona

Perikanan

Berkelanjutan
Zona

Perikanan

Berkelanjutan
Zona

Perikanan

Berkelanjutan
Zona

Perikanan

Berkelanjutan
Zona

Perikanan

Berkelanjutan

10 118 56' 19,539" E

4 45' 2,837" S

Zona Pemanfaatan 5

11 118 56' 19,643" E

4 45' 39,883" S

Zona Pemanfaatan 5

12 118 57' 10,956" E

4 46' 21,836" S

Zona Pemanfaatan 5

13 118 57' 57,115" E

4 46' 21,704" S

Zona Pemanfaatan 5

14 118 58' 17,290" E

4 46' 33,433" S

Zona Pemanfaatan 5

15 118 58' 17,418" E

4 47' 18,056" S

Zona Pemanfaatan 5

16 118 58' 36,837" E

4 47' 58,413" S

Zona Pemanfaatan 5

17 118 58' 37,217" E

4 50' 9,754" S

Zona Pemanfaatan 5

18 118 58' 54,985" E

4 50' 58,534" S

Zona Pemanfaatan 5

19 118 59' 13,551" E

4 51' 32,999" S

Zona Pemanfaatan 5

20 119 0' 15,663" E

4 51' 32,815" S

Zona Pemanfaatan 5

21 119 0' 15,419" E

4 50' 10,307" S

Zona Pemanfaatan 5

22 118 59' 26,739" E

4 50' 10,451" S

Zona Pemanfaatan 5

23 118 59' 26,548" E

4 49' 4,781" S

Zona Pemanfaatan 5

24 118 59' 37,458" E

4 49' 4,749" S

Zona Pemanfaatan 5

25 118 59' 37,038" E

4 46' 39,938" S

Zona Pemanfaatan 5

26 118 59' 0,868" E

4 46' 11,417" S

Zona Pemanfaatan 5

27 118 59' 0,808" E

4 45' 50,369" S

28 118 58' 28,917" E

4 45' 50,461" S

29 118 57' 45,141" E

4 45' 2,595" S

Zona Pemanfaatan 5

30 118 54' 56,846" E

4 43' 21,420" S

Zona Pemanfaatan 4

31 118 55' 27,154" E

4 43' 21,336" S

Zona Pemanfaatan 4

32 118 56' 2,322" E

4 43' 59,396" S

Zona Pemanfaatan 4

33 118 56' 2,405" E

4 44' 29,207" S

Zona Pemanfaatan 4

34 118 54' 57,033" E

4 44' 29,389" S

Zona Pemanfaatan 4

35 118 55' 53,375" E

4 41' 24,662" S

Zona
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Zona Pemanfaatan 5, Zona
Perikanan Tradisional 2
Zona Pemanfaatan 5, Zona
Perikanan Tradisional 2

Inti

2,

Zona

No

X

Y

Zona
Pemanfaatan 3
Zona

Inti

2,

Zona

2,

Zona

2,

Zona

2,

Zona

2,

Zona

36 118 56' 35,372" E

4 41' 24,546" S

37 118 56' 35,491" E

4 42' 0,679" S

38 118 57' 17,890" E

4 42' 0,238" S

39 118 57' 18,112" E

4 43' 19,663" S

40 118 55' 54,002" E

4 43' 19,811" S

41 118 55' 53,902" E

4 43' 7,085" S

42 118 55' 10,931" E

4 43' 7,204" S

Zona Pemanfaatan 3

43 118 54' 51,023" E

4 42' 6,974" S

Zona Pemanfaatan 3

44 118 54' 50,934" E

4 41' 34,248" S

Zona Pemanfaatan 3

45 118 55' 5,526" E

4 41' 34,207" S

Zona Pemanfaatan 3

46 118 55' 5,411" E

4 40' 52,008" S

Zona Pemanfaatan 3

47 118 57' 16,737" E

4 40' 51,644" S

Zona Pemanfaatan 3

48 118 58' 22,154" E

4 41' 56,911" S

Zona Pemanfaatan 3

49 118 58' 22,297" E

4 42' 47,721" S

Zona Pemanfaatan 3

50 118 57' 54,044" E

4 43' 13,637" S

Zona Pemanfaatan 3

51 118 57' 18,099" E

4 43' 15,032" S

52 118 57' 40,068" E

4 42' 3,051" S

Zona Pemanfaatan 2

53 118 57' 35,657" E

4 42' 12,113" S

Zona Pemanfaatan 2

54 118 57' 57,590" E

4 42' 18,754" S

Zona Pemanfaatan 2

55 118 57' 37,521" E

4 42' 43,049" S

Zona Pemanfaatan 2

56 118 58' 36,381" E

4 43' 4,718" S

Zona Lainnya

57 118 59' 1,428" E

4 43' 4,647" S

Zona Lainnya

58 118 59' 6,818" E

4 43' 28,190" S

Zona Lainnya

59 118 58' 43,651" E

4 43' 28,885" S

Zona Lainnya

60 119 0' 2,766" E

4 43' 2,074" S

Zona Pemanfaatan 2

61 119 1' 12,292" E

4 43' 1,873" S

Zona Pemanfaatan 2

62 119 1' 12,400" E

4 43' 38,903" S

Zona Pemanfaatan 2

63 119 0' 2,872" E

4 43' 39,104" S

Zona Pemanfaatan 2

64 119 3' 22,328" E

4 43' 53,843" S

Zona Pemanfaatan 6

65 119 4' 12,387" E

4 43' 53,694" S

Zona Pemanfaatan 6

66 119 4' 12,536" E

4 44' 43,916" S

Zona Pemanfaatan 6

67 119 3' 22,477" E

4 44' 44,065" S

Zona Pemanfaatan 6
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Pemanfaatan 3
Zona

Inti

Pemanfaatan 3
Zona

Inti

Pemanfaatan 3
Zona Inti 2
Zona

Inti

Pemanfaatan 2
Zona

Inti

Pemanfaatan 3

Zona

Inti

2,

Pemanfaatan 3

Zona

No

X

Y

Zona
Zona Perikanan Tradisional

68 119 5' 40,816" E

4 42' 17,159" S

69 119 6' 12,487" E

4 41' 48,647" S

70 119 6' 12,317" E

4 40' 51,813" S

71 119 7' 29,559" E

4 40' 51,580" S

72 119 6' 16,200" E

4 43' 21,637" S

73 119 6' 40,629" E

4 40' 51,728" S

74 119 6' 40,629" E

4 41' 56,867" S

75 119 7' 35,973" E

4 41' 56,867" S

76 119 7' 35,973" E

4 40' 42,003" S

Zona Pemanfaatan 8

77 119 4' 2,303" E

4 43' 22,040" S

Zona Pemanfaatan 7

78 119 4' 2,242" E

4 43' 1,372" S

Zona Pemanfaatan 7

79 119 4' 25,365" E

4 42' 44,081" S

Zona Pemanfaatan 7

80 119 4' 25,286" E

4 42' 17,385" S

81 119 4' 47,649" E

4 42' 17,319" S

82 119 4' 47,649" E

4 43' 21,903" S

1
Zona Perikanan Tradisional
1
Zona Perikanan Tradisional
1
Zona Pemanfaatan 8
Zona Perikanan Tradisional
1
Zona Pemanfaatan 8, Zona
Perikanan Tradisional 1
Zona Pemanfaatan 8, Zona
Perikanan Tradisional 1
Zona Pemanfaatan 8, Zona
Perikanan Tradisional 1

Zona Pemanfaatan 7, Zona
Perikanan Tradisional 2
Zona Pemanfaatan 7, Zona
Perikanan Tradisional 2
Zona Pemanfaatan 7, Zona
Perikanan Tradisional 2
Zona

83 119 8' 52,035" E

4 41' 19,470" S

Perikanan

Berkelanjutan,

Zona

Perikanan Tradisional 2
84 119 7' 23,366" E

4 39' 52,380" S

85 119 7' 59,108" E

4 39' 52,272" S

86 119 7' 58,833" E

4 38' 21,109" S

Zona Inti 1
Zona Inti 1, Zona Perikanan
Tradisional 1
Zona Inti 1, Zona Perikanan
Tradisional 1
Zona

87 119 7' 23,092" E

4 38' 21,216" S

Inti

1,

Zona

Pemanfaatan

1,

Zona

Perikanan Tradisional 1
88 119 7' 49,210" E

4 40' 22,242" S

89 119 7' 49,120" E

4 39' 52,302" S
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Zona Perikanan Tradisional
1
Zona Inti 1, Zona Perikanan

No

X

Y

Zona
Tradisional 1
Zona Pemanfaatan 1, Zona

90 119 7' 1,148" E

4 38' 21,282" S

91 119 8' 14,391" E

4 40' 22,231" S

92 119 8' 14,391" E

4 38' 10,613" S

93 119 8' 14,390" E

4 39' 9,385" S

Zona Pemanfaatan 1

94 119 8' 14,390" E

4 39' 13,786" S

Zona Pemanfaatan 1

95 119 7' 29,608" E

4 37' 45,212" S

Perikanan Berkelanjutan
Zona Pemanfaatan 1, Zona
Perikanan Tradisional 1
Zona Pemanfaatan 1, Zona
Perikanan Tradisional 1

Zona Pemanfaatan 1, Zona
Perikanan Berkelanjutan

Kegiatan di setiap zona, baik itu zona inti, pemanfaatan,
perikanan berkelanjutan dan zona lainnya dilakukan dengan menganut
dasar-dasar keberlanjutan. Untuk itu kegiatan di seluruh lokasi dari
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya disajikan pada
Tabel berikut:

Tabel 21. Jenis kegiatan di setiap zona di TWP Kepulauan Kapoposang dan
Laut di sekitarnya
Zona Perikanan
Berkelanjutan

No

1
2
3

Jenis Kegiatan

Kegiatan
penelitian
Kegiatan
pendidikan
Pemulihan/Reh
abilitasi

Sub Zona
Perikana
n
Berkelanj
utan
umum

Sub Zona
Perikanan
Berkelanj
utan
Tradision
al

Zona
Inti

Zona
Pemanfa
atan

Zona
Rehabili
tasi

√

Izin

Izin

Izin

Izin

√

Izin

Izin

Izin

Izin

√

Izin

Izin

Izin

Izin

X

√

√

√

√

X

√

√

√

√

X

√

√

√

√

Wisata
4

Menyelam
(Diving)

5
6

Wisata
Snorkeling
Wisata
Berenang
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Zona Perikanan
Berkelanjutan

No

7
8

Jenis Kegiatan

Wisata surfing
dan watersport
Wisata speargun

Sub Zona
Perikana
n
Berkelanj
utan
umum

Sub Zona
Perikanan
Berkelanj
utan
Tradision
al

Zona
Inti

Zona
Pemanfa
atan

Zona
Rehabili
tasi

X

√

√

√

√

X

X

X

X

X

(Kecual

√ (Kecuali

√ (Kecuali

i

Jetski)

Jetski)

√
9

Wisata surfing
dan watersport

X

X

Jetski)
10 Budidaya

X

X

√

√

X

X

√

√

√

√

Berlayar
11 melintas (tdk
berhenti)
Berlabuh
(Kapasitas kapal
12 <10 GT) atau

X

dengan panjang
< 20 meter

√

√

(Tidak

(Tidak

Buang

√

√

Buang

Jangka

Jangka

r)

r)

Upacara adat,
13 ritual

X

√

X

X

X

X

X

X

X

X

X

√

√

√ (Jenis

√ (Jenis

tertentu)

tertentu)

√ (Jenis

√ (Jenis

tertentu)

tertentu)

√

keaagamaan
Menyelam
14 untuk mencari
biota
15
16

Pancing ulur
(hand line)
Pancing Tonda
(trol line)

√ (Jenis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

izin

izin

izin

Izin

izin

X

X

√ (Jenis

X

X

tertentu)

Jaring Sret
17 (Purse seine net)
mini
Berlabuh
18 (Kapasitas Kapal
>10 GT)
19

Pemulihan dan
Rehabilitasi SDA

20 Pancing rawai
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Zona Perikanan
Berkelanjutan

No

Jenis Kegiatan

Jaring dasar
(Bottom gillnet)

22 Jaring Trawl
23

Panah
(speargun)

24 Kompressor

Sub Zona
Perikanan
Berkelanj
utan
Tradision
al

Zona
Inti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dasar
21

Sub Zona
Perikana
n
Berkelanj
utan
umum
tertentu)

Zona
Pemanfa
atan

25 Bagan Perahu

Zona
Rehabili
tasi

X

26 Rumpon

X

X

X

X

X

27 Bubu dasar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28
29

Akar tuba,
sianida, dll
Bom/ bahan
peledak

Keterangan :
√

: Jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan izin

X

: Jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan

Izin

: Jenis kegiatan dengan surat izin
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BAB IV
RENCANA JANGKA PANJANG
A.

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di pesisir dan

pulau-pulau kecil beberapa peraturan perundangan menjadi landasan
kebijakan dalam implementasinya di Indonesaia sebagaimana tersaji
dalam Tabel 22 dibawah ini.
Tabel 22 .Landasan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Kawasan
Konservasi Perairan Nasional di TWP Kepulauan Kapoposang dan
Laut di Sekitarnya
No
1

Dasar Hukum
UU Nomor 25
Tahun 2005

Pengaturan / Kebijakan

Keterkaitan dengan

Tentang

Konservasi Perairan

Rencana Pembangunan

Dasar kebijakan

Jangka Panjang (RPJP)

untuk

(2004-2025)

pembangunan
nasional.
Didalamnya
termaktub misi
untuk membangun
Indonesia sebagai
Negara kepulauan
(archipelagic state)

2

UU Nomor 26

Tata Ruang Laut

Tahun 2007

Dasar kebijakan
untuk penataan
ruang termasuk
ruang pesisir dan
laut

3

UU Nomor 27

Pengelolaan Pesisir dan

Dasar kebijakan

Tahun 2007

Pulau-pulau kecil

untuk

sebagaimana telah

pembangunan dan

diubah dalam UU

pengelolaan pesisir

Nomor 1 Tahun

dan pulau kecil

2014

secara
berkelanjutan

4

UU Nomor 31

Perikanan

Dasar kebijakan

Tahun 2004

untuk pengelolaan

sebagaimana telah

sumber daya

diubah dalam UU

perikanan

Nomor 45 Tahun

termasuk

2009

konservasi sumber
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No

Dasar Hukum

Pengaturan / Kebijakan

Keterkaitan dengan

Tentang

Konservasi Perairan
daya ikan dan
habitatnya

5

UU Nomor 32

Pengelolaan

Pengaturan

Tahun 2009

Lingkungan Hidup

lingkungan hidup
sebagai asset
nasional termasuk
pentingnya
konservasi sumber
daya laut dengan
konsep Ecoregion

6

UU Nomor 32

Pemerintahan Daerah

Tahun 2004

Peran, wewenang
dan tanggungjawab
pemerintahan
daerah (Provinsi
dan
Kabupaten/kota)
dalam pengelolaan
kawasan
konservasi di laut

7

UU Nomor 10

Pariwisata

Tahun 2009

Pembangunan
pariwisata
termasuk wisata
bahari yang
mempertimbangkan
perlindungan
budaya dan
kualitas lingkungan

8

PP Nomor 60

Konservasi sumber

Pengaturan dan

Tahun 2007

daya perikanan

mekanisme
perlindungan
sumber daya
perikanan
termasuk
ekosistemnya

9

10

PP Nomor 82

Pengelolaan kualitas air

Pengendalian

Tahun 2001

dan Pengendalian

Kualitas air pesisir

polusi

dan polusi

Pelayanan provisi atas

Resolusi dispute

PP Nomor 54
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No

Dasar Hukum
Tahun 2000

11

Pengaturan / Kebijakan

Keterkaitan dengan

Tentang

Konservasi Perairan

resolusi masalah

resolution di

lingkungan

wilayah pesisir

PP Nomor 38

Pembagian

Urusan lingkungan

Tahun 2007

tanggungjawab

sebagai isu penting

pengelolaan dan

di setiap tingkatan

kewenangan di level
nasional, provinsi dan
kabupaten/kota
12

PP Nomor 19

Pencemaran laut dan

Perlindungan

Tahun 1999

atau/ pengendalian

kualitas laut

degradasi

Pencegahan,
mitigasi, dan
restorasi atas
degradsi sumber
daya laut dan
polusi.

13

Instruksi Presiden

Kebijakan

Mendukung

(INPRES) Nomor 16

pengembangan

pengembangan

Tahun 2005

pariwisata budaya dan

pariwisata bahari

bahari

dan memperkaya
pengelolaan dan
pengendalian
keberlnjutan taman
nasional laut

14

15

Kepmen KP Nomor

Pedoman umum

Petunjuk teknis

10 Tahun 2002

Perencanaan

perencanaan

pengelolaan pesisir

pengelolaan pesisir

terpadu

terpadu

Kawasan Konservasi di

Menjadi petunjuk

Permen KP Nomor

PER.17/MEN/2008 Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil

teknis dalam
pengelolaan
Kawasan
Konservasi di
wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil

16

Permen KP Nomor

Tata cara penetapan

Menjadi petunjuk

Per.02/Men/2009

kawasan konservasi

teknis dalam tata

perairan

cara penetapan
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No

Dasar Hukum

Pengaturan / Kebijakan

Keterkaitan dengan

Tentang

Konservasi Perairan
kawasan
Konservasi di
wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil

17

Permen KP Nomor

Tata cara penetapan

Menjadi petunjuk

Per.03/Men/2010

perlindungan jenis ikan

teknis Tata cara
menetapkan jenis
ikan yang
dilindungi

18

19

Kepmen KP Nomor

Penetapan Kawasan

Penetapan

KEP.66/MEN/2009 Konservasi Perairan

Kepulauan

Nasional Kepulauan

Kapoposang

Kapoposang dan Laut

sebagai kawasan

sekitarnya di Provinsi

konservasi perairan

Sulawesi Selatan

nasional

Rencana Pengelolaan

Menjadi petunjuk

PER.30/MEN/2010 dan Zonasi Kawasan

teknis dalam tata

Permen Nomor

Konservasi Perairan

cara penyusunan
Rencana
Pengelolaan dan
Zonasi di Kawasan
Konservasi

20

Permen KP Nomor

tentang pemanfataan

Menjadi petunjuk

Per.04/Men/2010

jenis dan genetika ikan

teknis dalam tata
cara pemanfaatan
jenis dan genetika
ikan

A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
1. Kebijakan Nasional
Landasan hukum dan kebijakan nasional dalam pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dipayungi oleh Undang-Undang
(UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014,
dan UU. Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana
diubah menjadi UU. No. 45 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 Jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tersebut mengamanatkan
kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan wilayah
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pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, termasuk didalamnya
dengan mencadangkan kawasan konservasi laut. Kegiatan pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau kecil tersebut memerlukan upaya yang
sistematis

dan

terukur

agar

dapat

mengoptimalkan

potensi

wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan mengenai kawasan konservasi perairan dituangkan
dalam Pasal 28 UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo. UU Nomor 1 Tahun
2014. Menurut Pasal 28 ayat (1), konservasi wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk: (a) menjaga kelestarian
Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (b) melindungi alur migrasi
ikan dan biota laut lainnya; (c) melindungi habitat biota laut, dan (d)
melindungi situs budaya tradisional. Penetapan Kawasan Konservasi
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikeluarkan dalam bentuk
Peraturan Menteri {Pasal 28 ayat (4)}. Sementara itu, untuk mencapai
tujuan

konservasi,

Menteri

menetapkan:

(a)

Kategori

Kawasan

Konservasi; (b) Kawasan Konservasi Nasional; dan (c) Pola dan tata
cara pengelolaan Kawasan Konservasi, dan hal lain yang dianggap
penting dalam pencapaian tujuan dimaksud {Pasal 28 ayat (6)}.
Sementara UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah
dengan UU 45 Tahun 2009 tentang perikanan, menjelaskan tentang
perlindungan sumber daya ikan sebagai berikut :


Pasal 1 angka 8: Konservasi Sumber daya Ikan adalah Upaya
Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan sumber daya ikan,
termasuk

ekosistem,jenis

dan

genetik

untuk

menjamin

keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman
sumber daya ikan.
 Pasal 13 ayat (1) : Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan
dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan
konservasi genetika ikan. Pemerintah dapat melakukan penetapan
KKP antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional
perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.
Terkait dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi
perairan

Kawasan

Konservasi

Perairan

Nasional

yang

harus

dilindungi, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana
diubah dengan

UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8

menyebutkan bahwa Konservasi Sumber daya Ikan adalah Upaya
Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan sumber daya ikan,
termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan,
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ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya
ikan. Sementara Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam
rangka pengelolaan sumber daya ikan dilakukan upaya konservasi
ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan, ayat
(2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi
ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika

ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Dengan

demikian,

Pemerintah

dapat

melakukan

penetapan kawasan konservasi di wilayah yang dipandang perlu
antara lain, sebagai Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan,
Taman Wisata Perairan, dan/atau Suaka Perikanan.
Mengenai kewenangan daerah dalam konservasi wilayah
pesisir dan pulau kecil, dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat (4) dimana negara
memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut yang meliputi eksplorasi, eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan kekayaan laut paling jauh 12 mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber daya Ikan, pada Pasal 1 ayat (8)
menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan
perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan
secara

berkelanjutan.

Pasal

15

PP

Nomor

60

lingkungannya
Nomor

2007

menyebutkan bahwa: (1) Kawasan konservasi perairan yang telah
ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya.

(2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan

dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 17 PP 60 Nomor 2007 menyebutkan bahwa: (1)
Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan
rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. (2) Rencana
pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun oleh satuan unit
organisasi pengelola.

(3) Setiap rencana pengelolaan kawasan

konservasi perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi
perairan. (4) Zonasi kawasan konservasi perairan terdiri atas: zona
inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona
lainnya.
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Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan, bahwa: (1) Dalam rangka
konservasi

sumber

daya

ikan

dilakukan

pengawasan;

(2)

pengawasan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

(a) penjagaan dan patroli

kawasan konservasi perairan; dan (b) pengawasan pemanfaatan
jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi; (3) pengawasan
dilaksanakan oleh pengawas perikanan, yang terdiri atas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Perikanan; dan (4) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam
pengawasan konservasi sumber daya ikan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.
PER.30/Men/2009

tentang

Rencana

Pengelolaan

dan

Zonasi

Kawasan Konservasi Perairan, menyebutkan sebutkan antara lain:
Pada Bab III mengenai Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Rencana pengelolaan
kawasan konservasi perairan terdiri atas: rencana jangka panjang,
rencana jangka menengah, dan rencana kerja tahunan.
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut menyebutkan
bahwa Rencana jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi
perairan berlaku selama 20 tahun sejak tanggal ditetapkan dan
dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.

Selanjutnya

ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana jangka panjang memuat
kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi:
visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan, dan strategi
pengelolaan.
Pasal 6 menjabarkan bahwa strategi pengelolaan kawasan
konservasi perairan meliputi: (a) penguatan kelembagaan; (b)
penguatan

pengelolaan

sumber

daya

kawasan;

dan/atau

(c)

penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pasal 7 menjabarkan
rencana jangka menengah dalam pengelolaan kawasan konservasi
perairan berlaku selama 5 tahun yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan
kawasan

konservasi

perairan,

Strategi

pengelolaan

kawasan

konservasi perairan untuk penguatan kelembagaan dilakukan
melalui program antara lain: (a) peningkatan sumber daya manusia;
(b)

penatakelolaan

kelembagaan;

(c)

peningkatan

kapasitas

infrastruktur; (d) penyusunan peraturan pengelolaan kawasan; (e)
pengembangan
pengembangan
konservasi

organisasi/kelembagaan
kemitraan;

perairan;

(h)

(g)

pembentukan

pengembangan

masyarakat;
jejaring
sistem

berkelanjutan; dan/atau (i) monitoring dan evaluasi.
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(f)

kawasan

pendanaan

Sedangkan Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan
untuk penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dilakukan
melalui program antara lain: (a) perlindungan habitat dan populasi
ikan; (b) rehabilitasi habitat dan populasi ikan; (c) penelitian dan
pengembangan; (d) pemanfaatan sumber daya ikan; (e) pariwisata
alam dan jasa lingkungan; (f) pengawasan dan pengendalian;
dan/atau (g) monitoring dan evaluasi. Pasal 7 ayat (4) menyebutkan
strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan
sosial, ekonomi, dan budaya, dilakukan melalui program antara
lain:

(a)

pengembangan

sosial

ekonomi

masyarakat;

(b)

pemberdayaan masyarakat; (c) pelestarian adat dan budaya; dan (d)
monitoring dan evaluasi.
2. Kebijakan Daerah
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan
Nomor

670/VII

Tahun

1995

tetang

penunjukan

Kapoposang dan Perairan Laut di sekitarnya yang

Kepulauan
terletak di

Kabupaten Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi
Selatan sebagai Calon Taman Wisata Laut serta Pembentukan Tim
Pelestarian, Pengembangan dan Pengamanan.
3. Kebijakan Spasial dan Perda tentang RTRW Kabupaten Pangkep
Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene Kepulauan
yaitu “Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan
melalui Pengembangan minapolitan, agropolitan, dan Industri
dengan memajukan sektor unggulan berupa sumber daya alam
serta pariwisata lokal yang mewujudkan ciri khas wilayah maritim
kepulauan yang menjunjung kearifan lokal menuju masyarakat
sejahtera”.
a) Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pangkep
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan meliputi :
1) Pusat-pusat kegiatan.
Pusat-pusat kegiatan terdiri atas :


PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yaitu kawasan perkotaan Pangkajene di Kecamatan
Pangkajene secara keseluruhan , Kecamatan Minasa
Te’ne meliputi Kelurahan Minasa Te’ne, Kelurahan
Biraeng dan Kelurahan Bontokio, Kecamatan Bungoro
meliputi

Kelurahan

Boriappaka;
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Samalewa,

dan

Kelurahan



PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas :
a. kawasan Perkotaan Segeri Kecamatan Segeri;
b. kawasan

Perkotaan

Labakkang

Kecamatan

Labakkang; dan
c. kawasan Perkotaan Bungoro Kecamatan Bungoro;
d. kawasan

Perkotaan

Balang

Lompo

Kecamatan

Liukang Tupabbiring.


PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdiri atas :
a. kawasan Perkotaan Sapuka di Kecamatan Liukang
Tangaya;
b. kawasan Perkotaan Kalu-Kalukuang di Kecamatan
Liukang Kalmas;
c. kawasan Perkotaan Mattiro Sompe di Kecamatan
Liukang Tuppabbiring;
d. kawasan Perkotaan Mattiro Uleng di Kecamatan
Liukang Tuppabbiring Utara;
e. kawasan Perkotaan Baleangin di Kecamatan Balocci;
f. kawasan

Perkotaan

Bonto-Bonto

di

Kecamatan

Ma’rang;
g. kawasan Perkotaan Minasa Te’ne di Kecamatan
Minasa Te’ne;
h. kawasan Perkoataan Bantimurung di Kecamatan
Tondong Tallasa;
i. kawasan Perkotaan Mandalle di Kecamatan Mandalle.


PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdiri atas :
a. Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya;
b. Desa Satanger Kecamatan Liukang Tangaya;
c. Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas;
d. Desa Marasende Kecamatan Liukang Kalmas;
e. Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring;
f.

Desa

Mattiro

Ujung

Kecamatan

Liukang

Tupabbiring;
g. Desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring
h. Desa Mattiro Walie Kecamatan Liukang Tupabbiring
Utara;
i.

Desa

Mattiro

Bombang

Kecamatan

Tupabbiring Utara;
j.

Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci;
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Liukang

k. Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci;
l.

Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang;

m. Desa Padang Lampe Kecamatan Ma’rang;
n. Kelurahan Ma’rang Kecamatan Ma’rang;
o. Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasa Te’ne
p. Kelurahan Minasa Te’ne Kecamatan Minasa Te’ne;
q. Kelurahan Bontokio Kecamatan Minasa Te’ne;
r. Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasa Te’ne;
s. Desa Tondong Kura Kecamatan Tondong Tallasa;
t. Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa;
u. Desa Benteng Kecamatan Mandalle;
v. Desa Boddie Kecamatan Mandalle.
2) sistem jaringan prasarana utama; dan
Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, terdiri atas :
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan Perkeretaapian
3) Sistem jaringan prasarana lainnya.
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
terdiri atas:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan
b) Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas:
1) Kawasan hutan lindung;
Arahan pengelolaan dan pengembangannya terdiri atas:
a. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung
lama dalam kawasan hutan lindung;
b. Pengembalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang
telah mengalami kerusakan dengan reboisasi;
c. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung
dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
d. Pemantauan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan
hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung;
dan
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e. Rencana

Pengembangan

Hutan

Lindung

(HL)

yang

terdapat di Kecamatan Minasa Te’ne ,Balocci, Tondong
Tallasa, Bungoro,Segeri dan Mandalle dengan luas total
7.701,71 ha.
2) Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
a. Kawasan sempadan pantai;
Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan pesisir
pantai

Kabupaten

Pangkajene

dan

Kepulauan

sepanjang kurang lebih 45,60 Km, yang terdapat di
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan

Mandalle,
Ma’rang,

Kecamatan
Kecamatan

Minasate’ne,

Segeri,

Labakkang,

dan

Kecamatan

Pangkajene.
b. Kawasan sempadan sungai;
c. Kawasan sempadan sungai terdapat di sepanjang
bantaran Sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai
Kalibone, Sungai Ci’dokang, Sungai Tagari, Sungai
Tombolo, Sungai Senggerang dan anak sungai
lainnya

dan

anak

sungai

lainnya

baik

yang

mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar
kawasan perkotaan dengan ketentuan :
d. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan
Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana yaitu
berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP)
yang ditetapkan minimal dengan luas 30 % dari
luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP
publik dan 10% RTHP privat, berada di Ibukota
Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.
e. Kawasan kearifan lokal.
Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e adalah kawasan Kerajaan
Segeri (Kediaman Bissu) di Kecamatan Segeri dan
Kawasan Songka Bala di Kecamatan Liukang
Tupabbiring

ditetapkan

berdasarkan

ketetapan

adat yang berlaku.
3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
terdiri atas:
a.

Kawasan pantai berhutan bakau
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Kawasan pantai berhutan bakau meliputi:
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di
Kecamatan Mandalle;
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di
Kecamatan Segeri;
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di
Kecamatan Ma’rang;
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di
Kecamatan Labakkang;
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di
Kecamatan Bungoro;
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di
Kecamatan Pangkajene dengan luas kurang lebih
32,70 Ha;
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau
Sagara,

Sabangko

dan

Bangko-Bangkoang

Kecamatan Liukang Tuppabbiring;
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau
Kapoposang Bali, Satanger, Sailus Besar, Sailus
Kecil, Aloang, Pelokang Besar, Pelokan Kecil,
Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya; dan
 kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau
Dewakang

Lompo,

Bangko-Bangkoang,

Doangdoangan Caddi, Kalu-kalukuang, Pammas
Kecamatan Liukang Kalmas.
4) Kawasan Taman Nasional
Kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada
di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di
Kecamatan Balocci;
5) Kawasan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri atas:
 Taman Purbakala Sumpang Bita dan Gua Bulu Sumi di
Kecamatan

Balocci

yang

merupakan

tempat

peninggalan zaman prasejarah pada masa lampau;
 Kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung
di Kecamatan Balocci;
 Gua lukisan purbakala Leang Pattenung, Leang Kassi,
Leang

Limbubbuka,
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Leang

Caddia,Lambuto,

Leang

ujung Bulu, Leang Kajuara , Leang saka pao, Leang
Bulu Ribba, Leang Camming kana, Leang Sassang,
Leang batang Lamara, Leang Sapiria, Leang Ulu Tedong,
leang Garunggung, Leang saluka, Leang maccina, Leang
Lesang , leang Cumi Lantang,dan Leang Lompoa di
Kecamatan Minasa Te’ne, Leang Biringere Kecamatan
Bungoro, Leang Bulu Balang, Leang Lasi Tae, dan Leang
pamelakang Tedong Kecamatan Labakkang.
6) Kawasan rawan bencana alam;
Kawasan rawan bencana alam meliputi:
a. Kawasan rawan tanah longsor berada di Kecamatan
Tondong Tallasa, Balocci, dan Bungoro;
b. Kawasan

rawan

banjir

terdapat

di

Kecamatan

Pangkajene, Labakkang dan Bungoro.
7) Kawasan lindung geologi.
a. Kawasan rawan bencana alam geologi
Meliputi rawan tsunami yaitu terdapat di wilayah
pulau-pulau

yang

meliputi

wilayah

pulau

di

Kecamatan Liukang kalmas dan Liukang Tangaya; dan
kawasan rawan abrasi, terdapat di wilayah pesisir
pantai

di

Kecamatan

Pangkajene,

Bungoro,

Labakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle.
b. Kawasan perlindungan air tanah
Kawasan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas:
kawasan sekitar mata air, terdapat di Kecamatan
Segeri dan Kecamatan Mandalle.
Kawasan Budidaya terdiri atas:
1) Kawasan peruntukan hutan produksi
Kawasan hutan produksi terdapat di Kecamatan Minasa
Te’ne dengan luas kurang lebih 1.116,16 Ha dan di
Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas kurang lebih
1.617,09

Ha.

Sedangkan

kawasan

hutan

produksi

terbatas di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas
kurang lebih 1.927,16 Ha; kawasan hutan produksi
terbatas di Kecamatan Bungoro dengan luas kurang lebih
315,86

Ha;

kawasan

hutan

produksi

terbatas

di

Kecamatan Segeri dengan luas kurang lebih 602,75 Ha;
dan kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan
Ma’rang dengan luas kurang lebih 94,21Ha.
2) Kawasan peruntukan hutan rakyat;
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Kawasan hutan rakyat di Kecamatan Minasa Te’ne dengan
luasan kurang lebih 288,79 Ha, di Kecamatan Tondong
Tallasa dengan luasan kurang lebih 27,12 Ha dan di
Kecamatan Bungoro dengan luasan kurang lebih 29,28 Ha
3) Kawasan peruntukan pertanian;
Terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
terdiri atas pertanian lahan basah dikembangkan di
Kecamatan Labakkang, Ma’rang, Bungoro, Minasa
Te’ne, Balocci, Segeri, Pangkajene dan Mandalle dengan
luas kurang lebih 14.934 Ha.
Sedangkan lahan pertanian kering terdiri atas kawasan
peruntukan budidaya padi lahan kering di Kecamatan
Balocci,Tondong Tallasa, dan Segeri dengan luas kurang
lebih 15 Ha; kawasan peruntukan pertanian tanaman
jagung terdapat di Kecamatan Minasatene, Labakkang,
Segeri dan Mandalle;kawasan peruntukan pertanian
tanaman

kacang

Bungoro,

kedele

Balocci,

terdapat

Tondong

di

Kecamatan

Tallasa

dan

Labakkang;kawasan peruntukan pertanian tanaman
kacang tanah terdapat di Kecamatan Balocci dan
Tondong

Tallasa;

kawasan

peruntukan

pertanian

tanaman ubi kayu terdapat di Kecamatan Labakkang,
Segeri dan Mandalle; kawasan peruntukan pertanian
tanaman kacang hijau terdapat di Kecamatan Ma’rang
dan

Segeri;

dan

kawasan

peruntukan

pertanian

tanaman ubi jalar terdapat di Kecamatan Labakkang
dan Ma’rang.
b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
kawasan peruntukan perkebunan jeruk terdapat di
Kecamatan Labakkang dan Ma’rang; dengan luasan
kurang

lebih

1.100

Ha;

kawasan

peruntukan

perkebunan cabe terdapat di Kecamatan Ma’rang dan
Segeri dengan luasan kurang lebih 68 Ha; kawasan
peruntukan perkebunan Pisang terdapat di Kecamatan
Tondong Tallasa dan Belucci dengan luasan kurang
lebih 500

Ha; dan kawasan peruntukan perkebunan

papaya terdapat di Kecamatan Mandalle dan Ma’rang,
dengan

luasan

kurang

lebih

300

Ha;

kawasan

peruntukan perkebunan Mangga terdapat di semua
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wilayah kecamatan kecuali wilayah kecamatan pulaupulau kecil dengan luasan kurang lebih 1000.Ha.
c. Kawasan peruntukan perkebunan;
kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam & hibrida,
terdapat di Kecamatan Mandalle, Kecamatan Liukang
Kalmas, Liukang Tupabiring dan Liukang Tangaya dengan
luas

kurang

lebih

107

Ha;

kawasan

peruntukan

perkebunan kopi robusta, terdapat di Kecamatan Mandalle
dan Ma’rang; kawasan peruntukan perkebunan kakao,
terdapat di Kecamatan Ma’rang,Segeri dan Mandalle;
kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di
Kecamatan

TondongTallasa

peruntukan

perkebunan

dan
lada,

Balocci;

kawasan

dikembangkan

di

Kecamatan Segeri,Tondong Tallasa dan Balocci; kawasan
peruntukan

perkebunan

jambu

mete,

terdapat

di

Kecamatan Mandalle dan Ma’rang; kawasan peruntukan
perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan Mandalle,Segeri
Ma’rang dan Balocci; kawasan peruntukan perkebunan
kapuk, terdapat di Kecamatan Mandalle dan Bungoro;
d. Kawasan peruntukan peternakan.
Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar terdapat
di

Kecamatan

Ma’rang;

Tondong

kawasan

Tallasa,

peruntukan

Balocci,

Labakkang,

pengembangan

ternak

unggas terdapat di Kecamatan Labakkang, Segeri, Balocci
dan Mandalle; kawasan peruntukan pengembangan ternak
kecil terdapat di Kecamatan Ma’rang dan Segeri.
e. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di
seluruh kecamatan.
f. Kawasan peruntukan perikanan;
Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
a) Kawasan

peruntukan

perikanan

tangkap

dikembangkan di kecamatan Liukang Tangaya,
kecamatan Liukang Kalmas, kecamatan Liukang
Tupabbiring,
Utara,

kecamatan

kecamatan

Labakkang,

Liukang

Tupabbiring

Pangkajene,

kecamatan

Kecamatan

Ma’rang,

Segeri,

dan

Keamatan Mandalle
b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan
Kawasan pengembangan budidaya perikanan air
tawar seluas 1,6 Ha, terdapat di Balleanging
Kecamatan

Balocci,
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kawasan

pengembangan

budidaya perikanan air payau seluas 13.000 Ha,
terdapat di Kecamatan Mandalle, Minasa Te’ne,
Segeri,

Ma’rang,

Labakkang,

Bungoro,

dan

Pangkajene, potensi budidaya komoditi rumput
laut, terdapat di Kecamatan Mandalle, Ma’rang,
Segeri,

Labakkang,

Tangaya,

Liukang

Liukang

Kalmas,

Tupabiring

Liukang

dan

Liukang

Tupabiring Utara dengan luas 7.900 Ha.
c) Kawasan pengembangan minapolitan.
Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan
terintegrasi dan terpadu dengan pengembangan
peruntukan

perikanan

pengembangan

di

dengan

Kecamatan

pusat

Labakkang

yang

terletak di Kelurahan Pundata Baji Dusun Maccini
Baji, dan sub pusat yang terletak di Kecamatan
Minasa

Te’ne,

Pangkajene,

Bungoro,

Ma’rang,

Segeri, Mandalle, dan Liukang Tupabbiring Utara.
g. kawasan peruntukan pertambangan;
a) Komoditas tambang batuan


marmer,
Kelurahan

terdapat

di

Kassi,

Kelurahan

Kelurahan

Balleangin,

Balocci

Baru

Kecamatan Balocci, Desa Panaikang, Kelurahan
Bontoa Kecamatan Minasa Te’ne,Desa Tabo-tabo,
Desa Mangilu Kecamatan Bungoro , Desa Bulu
TelluE, Desa Bantimurung, desa Malaka Kecamatan
Tondong Tallasa, Desa Taraweang, Desa Bara Batu
Kecamatan Labakkang;


batu

gamping,

terdapat

di

Desa

Biring

Ere

Kecamatan Bungoro, Desa Mangilu Kec. Bungoro,
Desa Lanne Kec. Tondong Tallasa, B. Campaagi
Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci, B. Rumbia
Kecamatan Balocci, dan kampung Parenreng Desa
Parenreng Kecamatan Segeri;


tanah

liat

(lempung),

terdapat

di

Kecamatan

Bungoro dan Tondong Tallasa, Kelurahan Tonasa,
Desa

Bantimala,

Pangkajene
Kecamatan

Desa

sampai

Tabo-Tabo,

Kelurahan

Segeri-Mandalle

Kecamatan

Bonto
dan

Mate’ne

Kelurahan

Kalabbirang Kecamatan Minasatene;


batu Gunung, terdapat di Kecamatan Minasatene,
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Bungoro, Tondong Tallasa, Balocci, Labakkang,
Ma’rang, Segeri dan Mandalle;


kerikil Sungai, Terdapat di Kecamatan Balocci;



pasir Urug, tersebar di Kecamatan Daratan;



kaoling,

terdapat

di

Kecamatan

Bungoro

dan

Tondong Tallasa;


basal,

penyebarannya

di

Kecamatan

Tondong

Tallasa;


kristal Kuarsa, terdapat di Desa Lanne Kecamatan
Tondong Tallasa; dan



sirtu, terdapat di Kecamatan Minasatene, Balocci,
Pangkajene, Tondong Tallasa, Bungoro, Labakkang,
Segeri, Ma’rang dan Mandalle.

b) Komoditas tambang mineral logam
Krom, terdapat di Kecamatan Segeri-Mandalle;

emas,

terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa;
dan besi, terdapat di Kampung Bung Kecamatan
Minasatene.
c) Komodiras tambang mineral bukan logam


Pasir Kuarsa, terdapat di Kecamatan Tondong
Tallasa, Bungoro dan Balocci; dan



Kaolin, terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong

d) Komoditas tambang batubara meliputi potensi tambang
Batu Bara yang terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa,
Bungoro, Ma’rang dan Segeri.
h. Kawasan peruntukan industri;
a) kawasan peruntukan industri besar;
industri semen di Kecamatan Bungoro, pengolahan
Semen di Kecamatan Bungoro, pengolahan Marmer di
Kecamatan Bungoro dan Labakkang
b) kawasan peruntukan industri sedang; dan
Tersebar pada semua kecamatan di wilayah daratan
sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki dan
kondisi lingkungan yang ada.
c) kawasan peruntukan industri mikro.
Jenis industri yang umumnya bergerak dalam industri
makanan, industri tekstil, pakaian jadi, industri kayu
dan logam.
i. kawasan peruntukan pariwisata;
a) kawasan peruntukan pariwisata budaya;


kawasan Arajang (Bissu) di Kecamatan Segeri;
130



kawasan Taman Purbakala Sumpang Bita , Gua
Bulu Sumi Kecamatan Balocci



kawasan Makam Somba Labakkang di Kecamatan
Labakkang; dan



kawasan Makam A. Mauraga di Kecamatan
Pangkajene.

b) kawasan peruntukan pariwisata alam;


permandian Alam Mattampa/ Museum Karst di
Kecamatan Bungoro;



permandian Alam Amputtang di Kecamatan Segeri;



leang Kassi dan Taman Laut Kapoposang terdapat di
Pulau Kapoposang Kecamatan Liukang Tupabiring;



pantai pasir Maccini Baji, dan Pulau Suci “mustika
langka’ yang terletak di Kecamatan Liukang
Tuppabiring.

c) kawasan peruntukan pariwisata buatan adalah
kawasan wisata Mattampa Kecamatan Bungoro.
j. Kawasan peruntukan permukiman
a) kawasan peruntukan permukiman perkotaan


kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh
kegiatan

non

agraris

dengan

tatanan

kawasan

permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan
seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum,
prasarana dan sarana perkotaan;


komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di
kecamatan-kecamatan

di

wilayah

Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan;


Polres Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan
Pangkajene;



Polsek yang berada di kecamatan-kecamatan di
wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b) kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
k. Kawasan peruntukan lainnya.
a) merupakan kawasan olahraga, merupakan kawasan
olahraga skala Kabupaten di Kota Pangkajene dan
Kepulauan dan kawasan olah raga yang dikembangkan
secara berhirarki pada masing-masing pusat dan sub
pusat kegiatan secara proporsional:
b) kawasan perdagangan

131



pengembangan Pasar Sentral di Kota Pangkajene
Kecamatan Pangkajene ;



kawasan

perdagangan

skala

kecamatan

yang

terdistribusi di seluruh Pusat PKLp dan Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Seluruh Ibu
Kota Kecamatan;


kawasan perdagangan skala lokal yang terdistribusi
di seluruh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

c) kawasan

pekuburan

adalah

kawasan

pekuburan

Regional yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan:
d) kawasan pertahanan dan keamanan.


Komando Distrik Militer (Kodim) 1421 Kabupaten
Pangkajene

dan

Kepulauan

di

Kecamatan

Pangkajene;


Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di
kecamatan-kecamatan

di

wilayah

Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan ;


Polres Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan
Pangkajene;



Polsek yang berada di kecamatan-kecamatan di
wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. Visi dan Misi
Visi dan Misi dalam Pengelolaan TWP Kepulauan

Kapoposang

dan Laut di sekitarnya perlu diperhatikan untuk menjadi landasan
utama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan
konservasi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang
ada didalam kawasan konservasi. Dalam pengelolaan kawasan
konservasi perairan nasional TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
sekitarnya masih terdapat beberapa tantangan sehingga sangat
diperlukan

disusun

Visi

dan

Misi

sebagai tuntunan

dalam

pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Visi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya :
“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dan Lingkungan Laut Lestari
Melalui Pengelolaan Kolaboratif TWP Kepulauan Kapoposang Dan Laut
Di Sekitarnya”.
Misi :
1. Mendorong peningkatan kesejahteraan dengan optimalisasi
potensi

wisata perairan di sekitar kawasan TWP Kepulauan

Kapoposang dan Laut di Sekitarnya.
2. Meningkatkan

kapasitas
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sumber

daya

manusia

dan

kelembagaan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
di Sekitarnya.
3. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan dalam rangka
melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan laut
sekitar kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
Sekitarnya.
4. Pengembangan

sarana

dan

prasarana

pengelolaan

TWP

Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya secara mamadai.
5. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan
Tujuan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya dijabarkan berdasarkan misi, yaitu:
Misi
optimalisasi

1

“Mendorong
potensi

wisata

peningkatan

kesejahteraan

perairan

sekitar

di

dengan

kawasan

TWP

Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya”, mencakup tujuan:
1) meningkatkan kegiatan identifikasi potensi produk produk jasa
wisata

perairan,

inventarisasi,

monitoring

dan

evaluasi

pemanfaatan sumber daya laut.
2) mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumber daya hayati
laut dan ekosistemnya.
3) melestarikan kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan yang
mendukung kelestarian sumber daya laut yang seiring sejalan
dengan kegiatan konservasi perairan.
4) meningkatkan promosi jasa wisata perairan yang berkelanjutan.
5) mendorong keterlibatan masyarakat yang seluas luasnya di
sektor jasa wisata perairan.
6) meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat pulau TWP Kepulauan

dan

Kapoposang

kesejahteraan
dan Laut di

Sekitarnya melalui aktivitas wisata bahari.
Misi 2 “Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan
kelembagaan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di
Sekitarnya” mencakup tujuan:
1) mengembangkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya
manusia (SDM) pengelola kawasan TWP Kepulauan Kapoposang.
2) Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat di dalam kawasan
konservasi

dalam

rangka

menunjang

pengelolaan

TWP

Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
3) Mengembangkan institusi pengelola TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut Sekitarnya.
4) mengembangkan system pengelolaan kolaboratif melalui peran
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serta masyarakat, instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga
penelitian,

dan

lembaga

swadaya

masyarakat

serta

pihak

swasta/dunia usaha dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Misi 3 “Meningkatkan pengawasan dan perlindungan dalam
rangka melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan laut
sekitar kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya”
mencakup tujuan:
1) Melindungi

dan

melestarikan

sumber

daya

alam

yang

mengedepankan kepentingan masyarakat, dunia usaha dan
pemda, yang ekonomis, ekologis, berkeadilan, dan sinergis.
2) Meningkatkan penguatan regulasi, perangkat dan penegakan
hukum yang kuat, komprehensif dan efektif
3) Meningkatkan peran serta kelompok pengawasan masyarakat
(pokwasmas)
Misi 4 “Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya secara mamadai”
mencakup tujuan:
1) Mendorong

keterlibatan

para

stakeholder

terkait

dalam

pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan di kawasan
konservasi perairan
2) Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

yang

menyangkut

kebutuhan dasar vital yang mutlak dibutuhkan bagi masyarakat
di dalam kawasan konservasi dan juga dalam rangka pengelolaan
kawasan konservasi perairan
3) Meningkatkan sarana dan prasarana terkait pengembangan
wisata bahari di kawasan konsevasi perairan
4) Meningkatkan sarana dan prasarana menyangkut pelestarian
sumber daya hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi
perairan.
5) Mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan
Sasaran

pengelolaan

kawasan

konservasi

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut sekitarnya diuraikan seperti yang terdapat pada
tabel 23 yang merupakan uraian pada setiap misi dan tujuan tujuan
pengelolaan yang ingin dicapai.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan melakukan
beberapa misi selama 20 tahun ke depan sebagai berikut :
1.

mengelola TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya
secara terpadu, kolaboratif dan efektif untuk mewujudkan
ekowisata bertaraf internasional;
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2.

melestarikan ekosistem perairan sesuai dengan fungsi dan daya
dukungnya untuk pembangunan berkelanjutan; dan

3.

mendorong

pemanfaatan

sumber

daya

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut Sekitarnya secara optimal, berkelanjutan,
dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sasaran

pengelolaan

kawasan

konservasi

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut sekitarnya diuraikan seperti yang terdapat
pada tabel 23 yang merupakan uraian pada setiap misi dan tujuan
tujuan pengelolaan yang ingin dicapai.
Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan
Misi 1 “Mendorong peningkatan kesejahteraan dengan optimalisasi potensi wisata perairan di sekitar
kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya”
No
Tujuan-Tujuan
Sasaran-Sasaran
1 Meningkatkan kegiatan identifikasi potensi Adanya kajian terkait potensi ekologis dalam rangka
produk produk jasa wisata perairan,
pelestarian maupun pengembangan kegiatan ekowisata di
inventarisasi, monitoring dan evaluasi
kawasan konservasi perairan
pemanfaatan sumberdaya laut
Tersedianya protokol monitoring dan evaluasi pemanfaatan
sumberdaya laut
Terlaksananya monitoring pemanfaatan sumberdaya di
kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan protokol
yang telah ditetapkan
Teridentifikasinya produk jasa-jasa wisata bahari di kawasan
konservasi perairan dalam rangka pengembangan pariwisata
yang berkelanjutan
Tersedianya informasi jenis, potensi dan daya dukung
pemanfaatan jasa lingkungan pariwisata alam
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No
Tujuan-Tujuan
Sasaran-Sasaran
2 Mengembangkan
mekanisme pemanfaatan Adanya pedoman teknis pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan
sumberdaya hayati laut dan ekosistemnya.
ekosistem nya di kawasan konservasi perairan terkait tentang
penelitian dan pengembangan, pemanfaatan untuk budidaya,
pemanfaatan untuk perikanan tangkap dan pemanfaatan kawasan
konservasi perairan untuk pariwisata alam
Terlaksananya pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan
sesuai dengan pedoman teknis pemanfaatan sumberdaya di
kawasan konservasi perairan
Adanya dokumen kajian daya dukung lingkungan terhadap segala
bentuk kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan
dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya laut dan
ekosistem perairan
Tersedianya sistem pelayanan publik yang baik bagi pemangku
kepentingan pemanfaatan sumberdaya
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
sumberdaya laut sesuai dengan pedoman teknis yang telah
ditetapkan
3

Teridentifikasinya potensi potensi kearifan lokal pemanfaatan
Melestarikan kearifan lokal masyarakat sekitar sumberdaya hayati kawasan konservasi perairan yang berlaku di
kawasan
yang
mendukung
kelestarian dalam komunitas masyarakat
sumberdaya laut yang seiring sejalan dengan
kegiatan konservasi perairan.
Terintegrasinya kearifan lokal masyarakat di dalam kawasan
konservasi di dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut untuk
menjamin pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
Terlaksananya pendampingan dan penguatan terhadap
pemanfaatan sumberdaya laut sesuai dengan kearifan lokal yang
berlaku di dalam masyarakat

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap praktek praktek
kearifan lokal di dalam pemanfaatan sumberdaya laut
4 Meningkatkan promosi jasa wisata perairan yang Tersedianya informasi mengenai potensi-potensi dan jenis jasa
berkelanjutan.
lingkungan alam dan budaya
Terintegrasinya kegiatan pariwisata alam dan budaya di kawasan
konservasi perairan dengan kegiatan pariwisata lainnya di Provinsi
Sulawesi Selatan
Tersedianya obyek wisata yang bernuansa pendidikan, kelautan
dan pelestarian alam di pulau-pulau pemukiman serta berbasis
konservasi laut.
5 Mendorong keterlibatan masyarakat yang seluas Adanya peningkatan kemampuan masyarakat sekitar kawasan
luasnya di sektor jasa wisata perairan.
dalam hal menjadi pemandu wisata alam bahari (olahraga air,
obyek wisata pulau pemukiman, budaya lokal, pelestarian
penyu, rehabilitasi mangrove, padang lamun dan terumbu
karang, penghijauan, laboratorium perairan laut dangkal,
pembuatan jaring multi fungsi, coral dan perbenihan biota laut).
Terlaksananya pendampingan dan penguatan terhadap kelompok
masyarakat utamanya dalam hal pengembangan sektor jasa wisata
perairan
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No
Tujuan-Tujuan
Sasaran-Sasaran
6 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Adanya peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara
kesejahteraan masyarakat pulau TWP Kepulauan yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan
Kapoposang dan Laut di Sekitarnya melalui kesejahteraan masyarakat
aktivitas wisata bahari.
Terbentuknya jiwa kewirusahaan masyarakat di kawasan konservasi
perairan
Terbentuknya suatu lembaga keuangan mikro dalam wadah koperasi
yang keanggotaanya terdiri atas masyarakat di dalam kawasan
konservasi perairan
Misi 2 “Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di Sekitarnya”
1

Tersedianya hasil analisis kebutuhan pendidikan, pelatihan dan
Mengembangkan
kemampuan
dan penyegaran pegawai berdasarkan kebutuhan pengelolaan kawasan
profesionalisme sumberdaya manusia (SDM)
pengelola kawasan TWP Kepulauan Kapoposang.
Tersedianya uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan formasi
jabatan
Tercapainya kualitas sumberdaya manusia yang diharapkan melalui
peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan
pengelolaan
Terselenggaranya kegiatan kegiatan pelatihan berdasarkan
kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi perairan
Adanya pemberian reward and punishment berdasarkan penilaian
kinerja
2 Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat di Terciptanya suatu suasana dan iklim yang memungkinkan
dalam kawasan konservasi dalam rangka berkembanganya potensi dan daya masyakat di dalam kawasan
menunjang pengelolaan TWP Kepulauan konservasi
Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelatihan konservasi dalam rangka
mendukung kegiatan pengelolan kawasan konservasi
Terbentuknya kelompok konservasi masyarakat

3

4

Adanya penguatan kelompok konservasi masyarakat melalui
pendampingan dan dukungan pendanaan yang memadai
Mengembangkan institusi pengelola TWP Adanya assesment tentang struktur organisasi pengelola sesuai
Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
kebutuhan kawasan konservasi perairan yang ideal

Mengembangkan system pengelolaan kolaboratif
melalui peran serta masyarakat, instansi terkait,
perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan
lembaga swadaya masyarakat serta pihak
swasta/dunia usaha dalam pengelolaan kawasan
konservasi.

Terselenggaranya lembaga pengelola yang profesional menuju
pembentukan lembaga badan layanan umum
Adanya hasil analisa mengenai peran para pihak pemangku
kepentingan terhadap kawasan konservasi perairan dalam kerangka
pengelolaan kolaboratif sehingga dapat mengakomodir kepentingan
multi stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan

Terwujudnya pemahaman yang sama antara para pemangku
kepentingan terkait sistem pengelolaan kolaboratif
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No

Tujuan-Tujuan

Sasaran-Sasaran
Terwujudnya pemahaman yang sama antara para pemangku
kepentingan terkait sistem pengelolaan kolaboratif
Terwujudnya peran aktif multi stakeholder sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing masing dalam mendukung pengelolaan
kawasan konservasi perairan
Terbentuknya suatu lembaga pengelolaan kolaboratif yang ideal
yang dapat menjalankan mekanisme pengelolaan berdasarkan
pemahaman yang sama sehigga dapat mewakili kepentingan multi
stakeholder
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
pengelolaan kolaboratif sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Misi 3 “Meningkatkan pengawasan dan perlindungan dalam rangka melindungi dan melestarikan
sumberdaya pesisir dan laut sekitar kawasan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya”
1 Meningkatkan kegiatan monitoring, inventarisasi, Tersusunnya standart operasional prosedur mengenai monitoring
rehabilitasi dan evaluasi sumberdaya laut dan kondisi sumberdaya laut dan ekosistemnya
ekosistemnya
Terlaksananya monitoring kondisi sumberdaya laut dan
ekosistemnya secara berkala sesuai dengan SOP yang telah disusun

2

Terpantaunya lokasi-lokasi kritis ekosistem di kawasan konservasi
perairan dari kegiatan yang bersifat destructive dan over fishing
Terlaksananya langkah-langkah rehabilitasi di beberapa spot yang
teridentifikas sebagai lokasi yang mengalami degradasi ekosistem
yang parah
Meningkatkan penguatan regulasi, perangkat Adanya komitmen dari aparat penegak hukum dalam hal
dan penegakan hukum yang kuat, komprehensif penegakan hukum yang konsisten dalam rangka melindungi dan
dan efektif
melestarikan sumberdaya laut di kawasan konservasi perairan
Tersosialisasinya peraturan perudang-undangan terkait ilegal
fishing dan destructive fishing

3

Meningkatkan peran serta kelompok
pengawasan masyarakat (pokwasmas)

Terbentuknya tim pengamanan secara kolaboratif dan terpadu
antara lembaga penegakan hukum dan komponen masyarakat
dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai
Terlaksananya pengawasan dan perlindungan kawasan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
Terwujudnya peran serta secara aktif masyarakat di dalam kawasan
konservasi perairan untuk mengawasi dan melestarikan kawasan
konservasi perairan
Terbentuknya kelompok pengawas masyarakat yang memiliki
integritas dan profesionalisme yang tinggi serta mendapatkan
legalitas berdasarkan peraturan dan perudan-undangan yang
berlaku
Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawasan di kawasan
konservasi perairan yang dilakukan oleh pokwasmas sesuai dengan
peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku
Adanya dukungan pendanaan serta sarana dan prasarana dari
managemen authority pengelola kawasan konservasi

138

No

Tujuan-Tujuan

Sasaran-Sasaran

Misi 4 “Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan

Laut di Sekitarnya secara mamadai”
1 Mendorong keterlibatan para stakeholder terkait Terwujudnya kerjasama antara multi stakeholder (para pemangku
dalam pengembangan sarana dan prasarana kepentingan) dalam pengembangan sarana dan prasarana
pengelolaan di kawasan konservasi perairan
pengelolaan di kawasan konservasi perairan

2

Terlaksananya kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari
para pelaku industri dan dunia usaha untuk mendukung
pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan
kawasan konservasi perairan
Tersedianya sarana pemurnian air laut (Desalinasi) menjadi air
Meningkatkan sarana dan prasarana yang tawar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak.
menyangkut kebutuhan dasar vital yang mutlak
dibutuhkan bagi masyarakat di dalam kawasan
konservasi dan juga dalam rangka pengelolaan
kawasan konservasi perairan
Tersedianya akses transportasi reguler yang memadai dan sesuai
dengan standar keselamatan yang berlaku
Tersedianya pembangkit listrik tenaga surya
Terpeliharanya sarana dan prasarana
3 Meningkatkan sarana dan prasarana terkait Adanya assesment terhadap kebutuhan sarana dan prasarana
pengembangan wisata bahari di kawasan sesuai dengan konsep pengembangan wisata bahari di kawasan
konsevasi perairan
konservasi perairan
Tersedianya sarana dan prasarana wisata bahari yang memadai di
kawasan konservasi perairan
Terpeliharanya sarana dan prasarana wisata bahari

4 Meningkatkan sarana dan prasarana menyangkut Tersedianya demplot percontohan penangkaran dan hatchery
pelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya pengembang biakan biota langka dan dilindungi,
di kawasan konservasi perairan.

5

Mengembangkan
pengawasan

sarana

dan

Terpeliharanya sarana dan prasarana pelestarian
prasarana Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiata pengewasan
yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan kerja
Terpeliharanya sarana dan prasarana pengawasan

C. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan
Maksud Pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya ini adalah untuk melindungi dan melestarikan sumber
daya yang terdapat di dalam kawasan dengan tetap membuka
kesempatan untuk mengakses dan memanfaatkan kawasan ini
dengan cara-cara yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan
pengelolaan yang ada.

D. Strategi Pengelolaan
Strategi pengelolaan jangka panjang TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut di Sekitarnya yaitu melalui penguatan kelembagaan,
penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial,
ekonomi, dan budaya.
1. Penguatan kelembagaan
Strategi penguatan kelembagaan TWP Kepulauan Kapoposang dan
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Laut di Sekitarnya meliputi: Peningkatan sumber daya manusia,
Penatakelolaan
Penyusunan

kelembagaan,
peraturan

organisasi/kelembagaan

Peningkatan

pengelolaan
masyarakat,

kapasitas

kawasan,

infratruktur,

Pengembangan

Pengembangan

kemitraan,

Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan, Pengembangan
sistem pendanaan berkelanjutan serta Monitoring dan evaluasi.
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya meliputi : Perlindungan
habitat dan populasi ikan, Rehabilitasi habitat dan populasi ikan,
Penelitian dan pengembangan, Pemanfaatan sumber daya ikan,
Pariwisata alam dan jasa lingkungan, Pengawasan dan pengendalian,
Monitoring dan evaluasi.
3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya
Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya antara lain meliputi :
Pengembangan

sosial

ekonomi

masyarakat,

Pemberdayaan

masyarakat, Pelestarian adat dan budaya, serta Monitoring dan
evaluasi.
E. Program

Pengelolaan

TWP

Kepulauan

Kapoposang

dan

Laut

Sekitarnya
1.

Kelembagaan Pengelolaan
Kawasan

konservasi

Taman

Wisata

Perairan

Kepulauan

Kapoposang merupakan benteng terakhir dalam upaya melestarikan
sumber daya hayati di Kepulauan Spermonde. Namun pengelolaan
sampai saat ini masih jauh dari hasil yang diharapkan, berbagai
kendala saat ini yang dihadapi baik itu kendala internal maupun
eksternal

menjadi

penghambat

dalam

pengelolaan

kawasan

konservasi ini.
Kelembagaan pengelolaan yang handal merupakan salah satu
factor penting yang turut menentukan kebehasilan pengelolaan
suatu

kawasan

konservasi,

profesionalisme

kelembagaan

pengelolaan suatu kawasan konservasi serta terakomodirnya para
pemangku

kepentingan

atas

pengelolaan

kawasan

konservasi

perairan akan dapat menunjang keberhasilan pengelolaan Untuk
membangun

kelembagaan

pengelolaan

yang

professional,

dibutuhkan pula sumber daya manusia yang memiliki klasifikasi
dan kualifikasi untuk mengisi formasi jabatan sesuai kebutuhan
pengelolaan kawasan konservasi.
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berpedoman pada
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Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007
tentang Konservasi Sumber daya Ikan yang menyebutkan bahwa
Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Kemudian pada pasal 15 ayat 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
a. Lembaga Pengelola (Management Unit) TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut Sekitarnya
Berdasarkan status pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang
dan Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
maka kawasan ini kemudian dikelola oleh pemerintah pusat di
bawah pengelolaan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(Balai KKPN) Kupang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)
dengan jenjang structural setingkat eselon IIIa. Wilayah kerjanya
mencakup perairan nasional di Indonesia bagian timur yakni
Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulsel, Provinsi Sultra, Provinsi
Sulbar, Provinsi Sulteng, Provinsi Gorontolo, Provinsi Sulut, Provinsi
Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Irian Jaya Barat dan
Papua.
Balai KKPN Kupang, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pusat yang berada di lingkup Ditjen KP3K-KKP yang bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Jenderal KP3K, Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Balai KKPN Kupang mempunyai tugas
melaksanakan

pemangkuan,

pemanfaatan

dan

pengawasan

kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk
melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki fungsi:
1) penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang
pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi
perairan nasional;
2) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan
kawasan konservasi perairan nasional;
3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran
masyarakat (Public Awareness) didalam dan sekitar kawasan
konservasi perairan nasional;
4) pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan dan
pengawasan kawasan konservasi perairan nasional; dan
5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
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Memperhatikan luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber
daya manusia, minimnya pendanaan, dan jauhnya jarak koordinasi
antara

kawasan

konservasi

dengan

kantor

Balai

Kawasan

Konservasi Perairan Nasional Kupang sehingga pengelolaan saat ini
masih jauh dari hasil yang diharapkan.
b. Pendanaan Untuk Lembaga Pengelolaan
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)
Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan dengan pendanaan berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu terdapat pula
dana yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah
untuk selanjutnya dikelola dan diamanatkan kepada lembaga
pengelola
c. Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan
Melihat

kompleksnya

aspek

pengelolaan

di

kawasan

konservasi TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya yang
menyangkut pengelolaan sumber daya di dalam kawasan konservasi
serta pengelolaan social ekonomi dan budaya masyarakat di
kawasan konservasi, maka dibutuhkan dukungan dari para pihak
utamanya para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan
perairan agar pengelolaan kawasan menjadi lebih efektif dan
mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak.
Dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya perlu diwujudkan
dalam bentuk kemitraan strategis atau pengelolaan kolaborasi
antara Lembaga Pengelola dengan badan kolaborasi dan pemangku
kepentingan terkait.
Dalam rangka membangun kemitraan startegis dan efektif
diperlukan suatu kesepahaman antara Lembaga Pengelolan dengan
Badan

Kolaborasi

dimana

prinsip

saling

menghargai,

saling

mempercayai dan saling menguntungkan harus dipenuhi. Peran
dan fungsi badan kolaborasi yang diemban dalam mendukung
kegiatan

pengelolaan

TWP

Kepulauan

Kapoposang

dan

Laut

Sekitarnya antara lain:
1) Memfasilitasi dan mendorong kebijakan pengelolaan TWP
Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
2) Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi kebijakan
pengelolaan TWP Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
3) Mengkoordinasikan kebijakan dan program lintas sektoral
terkait pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
142

Sekitarnya.
4) Mengakomodir aspirasi pemerintah daerah yang menyangkut
pelaksanaan rencana pengelolaan dan penyusunan program
serta kegiatan
5) Memberi masukan kepada pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten

terkait

dukungan

pengelolaan

TWP

Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
6) Membantu lembaga pengelola dalam menyusun program dan
kegiatan, menggalang dan menghimpun pendanaan serta
memperkuat

kemitraan

dalam

pengembangan

TWP

Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
7) Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan sesuai dengan
kewenangan masing-masing
d. Dukungan Pendanaan dari Badan Kolaborasi untuk Pengembangan
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya
Badan kolaborasi terdiri atas dinas/instansi pemerintah
provinsi dan kabupaten, akademisi, asosisasi profesi, NGO dan
pemangku

kepentingan

lainnya.

Dalam

rangka

mendukung

keberhasilan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut
Sekitarnya memiliki pendanaan yang bersumber dari:
1) Pendanaan yang berasal dari sumber-sumber tertentu.
2) Pendanaan yang berasal dari anggota badan kolaborasi berupa
tunai maupun program kegiatan
3) Pendanaan yang bersumber dari hibah serta bantuan yang tidak
mengikat.
4) Pendanaan yang bersumber dari pencadangan dana melalui
program-program yang sumber dana daru APBD,APBN dan dana
perbantuan serta kerjasama dalam dan luar negeri berupa
penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5) Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya yang
ada di TWP Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya seperti
perizinan, penggunaan fasilitas, tiket masuk dan lain lain.
2. Program Pokok Pengelolaan
Program pengelolaan jangka panjang TWP Kep.Kapoposang dan
Laut Sekitarnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) strategi utama sesuai
dengan

Pasal

6

Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

No.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan
Konservasi Perairan, yaitu:
1) Penguatan kelembagaan;
2) Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan
3) Penguatan social ekonomi dan budaya
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Strategi

dan

pengelolaan

jangka

panjang

TWP

Kepulauan

Kapoposang dan Laut Sekitarnya sebagaimana yang terdapat pada
tabel 24.
Tabel 24. Strategi dan Pengelolaan Jangka Panjang
No
Strategi
1 Penguatan Kelembagaan

2

Penguatan Pengelolaan
Sumber Daya Kawasan

3

Penguatan sosial
ekonomi dan budaya

Program
1. Peningkatan sumberdaya manusia
2. Penatakelolaan Kelembagaan
3. Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan
4. Penatakelolaan Kawasan
5. Peningkatan kapasitas infrastruktur
6. Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat
7. Pengembangan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan
8. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
9. Monitoring dan Evaluasi
1. Pengelolaan kawasan konservasi
2. Perlindungan habitat dan populasi ikan
3. Rekonstruksi ekosistem
4. Penelitian dan pengembangan
5. Penandaan batas kawasan dan zona zona di kawasan
konservasi perairan
6. Pemanfaatan sumberdaya ikan
7. Pariwisata alam dan jasa lingkungan
8. Pengawasan dan pengendalian
1. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelestarian adat dan budaya
4. Monitoring dan Evaluasi

BAB V
RENCANA JANGKA MENENGAH
A. Umum
Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi jangka menengah TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya berlaku selama 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran,dan
strategi pengelolaan jangka panjang. Salah satu kunci keberhasilan
pengelolaan sebuah kawasan konservasi terletak pada keberadaan
lembaga pengelola yang kuat serta kemampuan dan kapasitas lembaga
pengelola tersebut dalam mengelola kawasan. Lembaga pengelola yang
handal diharapkan dapat menjadi motor penggerak maupun pelaksana
program dan kegiatan dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat
mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan. Faktor lain dalam
menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan adalah meningkatnya
kemampuan dan kapasitas para pihak terkait pengelolaan kawasan.
Pengelolaan sumber daya alam kawasan dilakukan tidak hanya
melalui perlindungan dan rehabilitasi, juga melalui pemanfaatan sumber
daya

secara

lestari

baik

untuk

kepentingan

masyarakat

maupun

kepentingan lainnya. Upaya perlindungan dan rehabilitasi berguna untuk
menjamin

kelestarian

sumber

daya
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kawasan,

sedangkan

upaya

pemanfaatan secara lestari guna memberikan manfaat dari potensi
sumber daya kawasan itu sendiri.
Disamping

itu,

sistem

sosial

dan

budaya

masyarakat

perlu

dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari aset dan dukungan
dalam pengelolaan kawasan.

Hal penting lainnya adalah pengelolaan

kawasan harus memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk
kebutuhan hidup maupun ekonomi.
Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan TWP Kepulauan
Kapoposang dan Laut di Sekitarnya adalah kelestarian sumber daya yang
dikelola. Untuk itu pemantauan dan evaluasi status sumber daya perlu
dilakukan secara teratur untuk memastikan apakah upaya pengelolaan
yang telah dan akan dilakukan kedepannya sesuai dengan yang
diharapkan.
Evaluasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai
apakah kegiatan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang yang telah
dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Evaluasi berarti juga menemukan/mencari kendala dalam kegiatan
pengelolaan,

analisis

permasalahan,

serta

menemukan

jalan

pemecahannya. Dokumen hasil pemantauan yang dilakukan di atas
merupakan bahan utama evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun
sekali,

yang

hasilnya

digunakan

sebagai

acuan

dalam

menyusun

perencanaan kegiatan pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang pada
tahun berikutnya. Berikut penjabaran untuk setiap strategi pengelolaan
yang akan dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
B. Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama)
Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi jangka menengah I TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya berlaku selama 5 (lima)
tahun pertama yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan,
sasaran,dan strategi pengelolaan jangka panjang.
1. Penguatan kelembagaan
Strategi penguatan kelembagaan akan dilakukan melalui program
antara lain:
a.

Peningkatan sumber daya manusia

b.

Penatakelolaan Kelembagaan

c.

Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan

d.

Penatakelolaan Kawasan

e.

Peningkatan kapasitas infrastruktur

f.

Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat

g.

Pengembangan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan

h.

Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
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Monitoring dan Evaluasi

i.

2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
Strategi

penguatan

pengelolaan

sumber

daya

kawasan

akan

dilakukan melalui program antara lain:
a.

Pengelolaan kawasan konservasi

b.

Perlindungan habitat dan populasi ikan

c.

Rekonstruksi ekosistem

d.

Penelitian dan pengembangan

e.

Penandaan batas kawasan dan zona zona di kawasan konservasi
perairan

f.

Pemanfaatan sumber daya ikan

g.

Pariwisata alam dan jasa lingkungan

h.

Pengawasan dan pengendalian

3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya
Strategi

penguatan

sosial,

ekonomi

dan

dilakukan melalui program antara lain:
a. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat
b. Pemberdayaan masyarakat
c. Monitoring dan Evaluasi
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budaya

kawasan

MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE-1
TWP KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA
Tabel 25. Program dan rencana kegiatan 5 tahun pertama
No

Strategi
1 Strategi Penguatan
Kelembagaan

Program
Peningkatan kapasitas
kelembagaan TWP
Kep.Kapoposang dan
Laut Sekitarnya
Peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia

Sub-Program
Peningkatan status dan legalitas
lembaga pengelola TWP
Kep.Kapoposang dan Laut
Sekitarnya
Penyusunan rencana formasi
SDM pengelola

Indikator Capaian
Kegiatan
Pembentukan UPT Pengelola
Terbentuknya UPT Pengelola TWP
TWP Kepulauan Kapoposang dan Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya
Laut Sekitarnya
secara mandiri
Menyusun kualifikasi dan
klasifikasi kebutuhan SDM

Pelaksana dan Mitra
KKP
Kemenpan

Balai KKPN Kupang
Formasi SDM pengelola kawasan
konservasi disusun berdasarkan kualifikasi
dan klasifikasi yang dibutuhkan

Penerimaan pegawai

Pendidikan dan pelatihan bagi
pengelola kawasan konservasi
perairan

Pelatihan Konservasi

Formasi SDM pengelola kawasan
konservasi disusun berdasarkan kualifikasi
dan klasifikasi yang dibutuhkan
Pengelola kawasan konservasi mempunyai Balai KKPN Kupang
kemampuan dan pengetahuan yang baik
BPSDMKP
sesuai tugas pokok dan fungsi yang
dimiliki dalam pengelolaan kawasan
konservasi perairan

Studi banding atau kunjungan ke Pengelola kawasan konservasi
Balai KKPN Kupang
KKP lain yang telah terkelola
mendapatkan pengalaman melalui lesson LSM
dengan baik
learnt di kawasan lain yang dapat
diterapkan di kawasan konservasi perairan
nasional
Pendidikan dan pelatihan selam Meningkatnya kemampuan penyelaman
Balai KPPN Kupang
scuba diver
pengelola dalam rangka monitoring
kondisi biofisik kawasan konservasi
perairan
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No

Strategi
1 Strategi Penguatan
Kelembagaan

Program
Peningkatan kapasitas
kelembagaan TWP
Kep.Kapoposang dan
Laut Sekitarnya
Peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia

Sub-Program
Peningkatan status dan legalitas
lembaga pengelola TWP
Kep.Kapoposang dan Laut
Sekitarnya
Penyusunan rencana formasi
SDM pengelola

Indikator Capaian
Kegiatan
Pembentukan UPT Pengelola
Terbentuknya UPT Pengelola TWP
TWP Kepulauan Kapoposang dan Kep.Kapoposang dan Laut Sekitarnya
Laut Sekitarnya
secara mandiri
Menyusun kualifikasi dan
klasifikasi kebutuhan SDM

Pelaksana dan Mitra
KKP
Kemenpan

Balai KKPN Kupang
Formasi SDM pengelola kawasan
konservasi disusun berdasarkan kualifikasi
dan klasifikasi yang dibutuhkan

Penerimaan pegawai

Pendidikan dan pelatihan bagi
pengelola kawasan konservasi
perairan

Pelatihan Konservasi

Formasi SDM pengelola kawasan
konservasi disusun berdasarkan kualifikasi
dan klasifikasi yang dibutuhkan
Pengelola kawasan konservasi mempunyai Balai KKPN Kupang
kemampuan dan pengetahuan yang baik
BPSDMKP
sesuai tugas pokok dan fungsi yang
dimiliki dalam pengelolaan kawasan
konservasi perairan

Studi banding atau kunjungan ke Pengelola kawasan konservasi
Balai KKPN Kupang
KKP lain yang telah terkelola
mendapatkan pengalaman melalui lesson LSM
dengan baik
learnt di kawasan lain yang dapat
diterapkan di kawasan konservasi perairan
nasional
Pendidikan dan pelatihan selam Meningkatnya kemampuan penyelaman
Balai KPPN Kupang
scuba diver
pengelola dalam rangka monitoring
kondisi biofisik kawasan konservasi
perairan
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No

Strategi

Program
Pengembangan
organisasi/kelembagaan
masyarakat

Sub-Program
Pembentukan dan
pendampingan kelompok
nelayan

Kegiatan
Pendampingan kelompok
nelayan tangkap

Pendampingan kelompok
nelayan budidaya

Pengembangan kelompok
konservasi

Pengembangan kelompok
nelayan

Indikator Capaian
Dukungan teknis dalam hal
pendampingan kelompok
nelayan tangkap yang
dibina oleh pengelola
kawasan konservasi
perairan
Dukungan teknis dalam hal
pendampingan kelompok
budidaya yang dibina oleh
pengelola kawasan
konservasi perairan

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi dan Kabupaten

Balai KKPN Kupang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi dan Kabupaten

Pendampingan kelompok
pelestari penyu

Dukungan teknis kegiatan Balai KKPN Kupang
bagi kelompok pelestari
Universitas Hasanuddin
penyu di kawasan
konservasi perairan

Pendampingan kelompok
pelestari mangrove

Dukungan teknis kegiatan Balai KKPN Kupang
bagi kelompok pelestari
Universitas Hasanuddin
penyu di kawasan
konservasi perairan

Pendampingan kelompok
pelestari terumbu karang

Dukungan teknis kegiatan Balai KKPN Kupang
bagi kelompok pelestari
Universitas Hasanuddin
terumbu karang

Fasilitasi alat tangkap perikanan Dukungan bantuan alat
ramah lingkungan ke kelompok tangkap ramah lingkungan
masyarakat
bagi kelompok binaan
pengelola kawasan
konservasi perairan
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Balai KKPN Kupang
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi dan Kabupaten

No

Strategi

Program

Pengembangan
kemitraan atau
kolaborasi
pengelolaan

Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Kegiatan
Fasilitasi peralatan budidayaramah Dukungan bantuan alat budidaya Balai KKPN Kupang
Ditjen
lingkungan ke kelompok masyarakat bagi kelompok binaan pengelola Perikanan Budidaya
kawasan konservasi perairan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pangkep
Kerjasama dengan pihak Kerjasama dengan pusat penelitian Adanya kerjasama teknis
Balai KKPN Kupang
perguruan tinggi dalam dan pengembangan perguruan tinggi pengembangan hetchery mini
Universitas Hasanuddin
hal program penelitian dalam hal pengembangan hatchery
untuk tujuan konservasi
dan pengembangan di
mini untuk tujuan konservasi biotakawasan konservasi
biota laut yang dilindungi dan
terancam punah
Sub-Program

Kerjasama dengan pihak
lain untuk program
monitoring sumberdaya
alam

Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan tinggi
untuk restocking biota langka dan
terancam punah

Adanya kerjasama teknis dalam
hal restockung biota langka dan
terancam punah hasil
pengembangan hatchery mini

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Kerjasama dengan Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan Perguruan
tinggi dalam rangka kegiatan
penelitian skripsi,tesis, dan desertasi
mahasiswa tingkat akhir di kawasan
konservasi perairan

Adanya kerjasama teknis dalam
kegiatan penelitian akhir
mahasiswa perguruan tinggi di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan tinggi
dalam hal monitoring ekosistem
terumbu karang, padang lamun,
mangrove dan satwa penting

Adanya kerjasama teknis dengan Balai KKPN Kupang
pusat penelitian dan
Universitas Hasanuddin
pengembangan perguruan tinggi
dalam rangka monitoring biofisik
kawasan

Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan tinggi
untuk program monitoring sosial
ekonomi masyarakat

Adanya kerjasama teknis dengan
pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi
dalam rangka monitoring sosial
ekonomi masyarakat
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Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Sub-Program

Kerjasama dengan
operator wisata dan club
selam dalam hal
pengembangan kegiatan
wisata bahari di kawasan
konservasi

Kegiatan
Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan
tinggi untuk rehabilitasi ekosistem
di kawasan konservasi

Indikator Capaian
Adanya kerjasama teknis dalam
hal rehabilitasi ekosistem yang
terdegradasi di kawasan
konservasi perairan

Pemasangan mooring buoy di
Terpasangnya penanda berupa
situs-situs penyelaman di kawasan mooring bouy di situs situs
konservasi perairan
penyelaman dan juga berfungsi
sebagai tambat kapal/perahu
wisatawan

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Dive Operator

Kegiatan konservasi sebagai salah Wisatawan ikut terlibat aktif
Balai KKPN Kupang
satu paket wisata di kawasan
dalam setiap kegiatan konservasi Dive Operator
konservasi perairan
di kawasan konservasi perairan
Penguatan peran forum
para pihak

Koordinasi rutin dengan
stakeholder

Pembentukan mekanisme
pengelolaan kolaborasi

Penetapan mekanisme kolaborasi

Pengelolaan kawasan
konservasi

Operasional penempatan
tenaga lapangan di
kawasan konservasi

Perlindungan habitat
dan populasi ikan

Program perlindungan
habitat dan populasi ikan

Pendanaan operasional tenaga
teknis konservasi dan polisi
khusus kelautan di kawasan
konservasi perairan
Sosialisasi tentang zonasi dan
peraturan perundang-undangan
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Terkoordinasi nya kegiatankegiatan yang dilakukan di
kawasan konservasi perairan
Dokumen mekanisme
pengelolaan kolaborasi

Balai KKPN Kupang

Balai KKPN Kupang

Teralokasinya dana operasional Balai KKPN Kupang
bagi tenaga lapangan di kawasan Ditjen PSDKP
konservasi perairan
Pemangku kepentingan
Balai KKPN Kupang
mengetahui zona-zona dan
Ditjen PSDKP
peruntukannya di dalam kawasan
konservasi perairan

No

Strategi

2 Strategi penguatan
pengelolaan
sumberdaya kawasan

Program

Sub-Program
Pendidikan lingkungan dan
konservasi

Kegiatan
Penyusunan muatan lokal untuk
sekolah

Pendidikan lingkungan dan
konservasi

Pelaksanaan muatan lokal sekolah dasar Terserapnya materi konservasi di
mata pelajaran muatan lokal bagi
sekolah dasar

Monitoring dan
Evaluasi

Monitoring dan evaluasi
pengelolan kawasan konservasi
perairan dengan menggunakan
perangkat pedoman teknis EKKP

Monitoring dan evaluasi pengelolan
kawasan konservasi perairan dengan
menggunakan perangkat pedoman
teknis E-KKP

Data hasil monitoring dan evaluasi
Balai KKPN Kupang
pelaksanaan pengelolaan kawasan
konservasi sesuai dengan
perairangkat pedoman teknis E- KKP

Rekonstruksi
ekosistem

Rehabilitasi habitat

Transplantasi terumbu karang dengan
metode biorock

Terpasangnya transplantasi terumbu
karang dengan metode biorock di
zona rehabilitasi
Pulihnya ekosistem mangrove di
kawasan konservasi

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Pulihnya populasi biota langka dan
terancam punah di kawasan
konservasi perairan
Data series kondisi terumbu karang
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Data series kondisi ekosistem padang
lamun di kawasan konservasi
perairan
Data series kondisi ekosistem
mangrove di kawasan konservasi
perairan
Lokasi pemijahan ikan karang di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Data penggunaan/pemakaian lahan
oleh masyarakat di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Rehabilitasi ekosistem mangrove

Penelitian dan
pengembangan

Restocking biota laut yang langka dan
terancam punah di kawasan konservasi
perairan
Monitoring sumberdaya alam
Monitoring ekosistem terumbu karang
dan sosial ekonomi masyarakat (Survey Manta tow,Survey kesehatan
karang, survey rapid reef assesment)
Monitoring ekosistem padang lamun

Monitoring ekosistem mangrove

Monitoring pemijahan ikan karang
(spawning agregation site/SPAGS )
Monitoring pemanfaatan sumberdaya
(Survey resoruse monitoring
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Indikator Capaian
Terserapnya materi konservasi di
mata pelajaran muatan lokal bagi
sekolah dasar

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Dinas Pendidikan Prov.
Dan Kabupaten
Balai KKPN Kupang
Dinas Pendidikan Prov.
Dan Kabupaten

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Penandaan batas kawasan
dan zona zona di kawasan
konservasi perairan

Pemanfaatan sumberdaya
ikan

Sub-Program

Kegiatan
Monitoring mamalia besar
(Occasional observation )

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Data potensi mamalia besar di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Pengembangan sistem data base
sumberdaya kawasan konservasi
perairan
Pemasangan mooring bouy di
batas kawasan konservasi perairan

Sistem management data base
yang baik dan mudah diakses

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Penandaan batas-batas
zonasi di dalam kawasan
konservasi perairan

Pemasangan mooring
bouy/penanda batas-batas zonasi
di kawasan konservasi perairan

Tanda batas batas zonasi
kawasan konservasi perairan
telah terpasang sesuai dengan
koordinatnya masing-masing

Balai KKPN Kupang

Kajian pemanfaatan
sumberdaya ikan

Studi potensi lestari sumberdaya
ikan di kawasan konservasi
perairan

Data terkait potensi lestari
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Penandaan batas terluar
kawasan konservasi
perairan

Tanda batas batas luar kawasan Balai KKPN Kupang
telah terpasang dengan jelas
sesuai pada koordinatnya masingmasing

Pengembangan alat tangkap ramah Tersedianya alat tangkap
lingkungan yang efektif di
modifikasi atau alat tangkap
kawasan konservasi perairan
alternatif efektif dan ramah
lingkungan untuk digunakan di
dalam kawasan konservasi
perairan
Studi kesesuaian lahan
pemanfaatan kawasan konservasi
untuk budidaya perikanan
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Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balitbang KKP

Data mengenai kesesuaian lahan Balai KKPN Kupang
untuk budidaya perikanan di
Universitas Hasanuddin
kawasan konservasi perairan
Balitbang KKP

No

Strategi

Program
Pengawasan dan
pengendalian

Sub-Program
Program pengawasan
sumberdaya

Indikator Capaian
Kegiatan
Pemetaan daerah rawan gangguan Terpetakannya wilayah
yang rentan terhadap
kegiatan ilegal dan
destructive fishing
Pembuatan pusat layanan
Adanya mekanisme
pelaporan pelanggaran
pelaporan yang mudah dan
cepat terhadap pelanggaran
pemanfaatan sumberdaya

Pelaksana dan Mitra
Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang
Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Patroli rutin (12 kali per tahun)

Menurunnya pelanggaran
terhadap pemanfaatan
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Patroli gabungan (6 kali per
tahun)

Menurunnya pelanggaran
terhadap pemanfaatan
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Fasilitasi kegiatan pengawasan
kelompok masyarakat pengawas
(Pokwasmas) sumberdaya ikan

Menurunnya pelanggaran
terhadap pemanfaatan
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang

Operasional penempatan dan
Menurunnya pelanggaran
penugasan polisi khusus kelautan terhadap pemanfaatan
di kawasan konservasi
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang

Penegakan hukum atas
Menurunnya pelanggaran
pelanggaran hingga P21 ( 3 kasus terhadap pemanfaatan
per tahun)
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang
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No

Strategi
Program
3 Strategi Penguatan
Pengembangan
Sosial, Ekonomi, dan sosial ekonomi
Budaya
masyarakat

Sub-Program
Kegiatan
Peningkatan
Pengembangan mata pencaharian
kesejahteraan masyarakat alternatif
Pengembangan kewirausahaan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil

Indikator Capaian

Bantuan modal kerja untuk
Meningkatnya usaha masyarakat
meningkatkan skala usaha masyarakat
pengguna sumberdaya kelautan dan
perikanan
Pendampingan koperasi
Meningkatnya taraf perekonomian
masyarakat di dalam kawasan
konservasi perairan

Peningkatan kesadaran
masyarakat

Pelaksana dan Mitra

Menurunnya tekanan terhadap
Balai KKPN Kupang
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan
- Menurunnya tekanan terhadap
Balai KKPN Kupang
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan
- Meningkatnya taraf perekonomian
masyarakat di dalam kawasan
konservasi perairan
Balai KKPN Kupang

Balai KKPN Kupang
Dinas Koperasi,
Perindustrian, dan
Perdagangan
Kab.Pangkep
Kampanye penyadaran
Meningkatnya kesadaran masyarakat Balai KKPN Kupang
terhadap kelestarian sumberdaya
ikan
Pembuatan poster dan pamflet
Pesan Poster dan pamflet
Balai KKPN Kupang
tersampaikan dengan baik
Field trip kapal konservasi bagi anak- peserta mengetahui kegiatan
Balai KKPN Kupang
anak sekolah dasar di kawasan
kegiatan konservasi yang dilakukan
konservasi perairan
dengan berlayar mengunakan kapal
konservasi
Community outreach untuk
Masyarakat mendukung kegiatan
Balai KKPN Kupang
menggalang partisipasi masyarakat
konservasi yang dilakukan oleh
dalam mendukung kegiatan konservasi pengelola maupun stakeholder
terkait
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No

Strategi

Program

Sub-Program

Pemberdayaan masyarakat Pelibatan masyarakat dalam
kegiatan konservasi

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi
program

Kegiatan

Pelaksana dan Mitra

Pembuatan poster dan pamflet

Pesan Poster dan pamflet
tersampaikan dengan baik

Balai KKPN Kupang

Community outreach untuk
menggalang partisipasi masyarakat
dalam mendukung kegiatan
konservasi

Masyarakat mendukung
kegiatan konservasi yang
dilakukan oleh pengelola
maupun stakeholder terkait

Balai KKPN Kupang

Rehabilitasi ekosistem mangrove

Masyarakat menyadari akan Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem
mangrove bagi kawasan
konservasi perairan dan turut
berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut

Rehabilitasi ekosistem terumbu
karang

Masyarakat menyadari akan Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem
terumbu karang bagi kawasan
konservasi perairan dan turut
berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut

Monitoring dan evaluasi kegiatan
kampanye konservasi

Terlaksananya monitoring
Balai KKPN Kupang
dan evaluasi kegiatan
kampanye konservasi
Terlaksananya monitoring
Balai KKPN Kupang
dan evaluasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya monitoring
Balai KKPN Kupang
persepsi masyarakat terhadp
kawasan konservasi perairan

Monitoring dan evaluasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
Monitoring persepsi

Indikator Capaian

Monitoring persepsi masyarakat
terhadap kawasan konservasi
perairan
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C. Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun Kedua)
Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi jangka menengah II
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya merupakan
penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran,dan strategi pengelolaan
jangka panjang di 5 (lima) tahun kedua.
1. Penguatan kelembagaan
Strategi penguatan kelembagaan akan dilakukan melalui
program antara lain:
a. Peningkatan sumber daya manusia;
b. Penatakelolaan kelembagaan;
c. Peningkatan kapasitas infratruktur;
d. Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan;
e. Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat;
f. Pengembangan kemitraan;
g. Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;
h. Monitoring dan evaluasi.
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan akan
dilakukan melalui program antara lain:
a. Perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
c. Penelitian dan pengembangan;
d. Pemanfaatan sumber daya ikan;
e. Pengawasan dan pengendalian; dan/atau
f. Monitoring dan evaluasi
3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya
Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan
dilakukan melalui program antara lain:
a. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Monitoring dan evaluasi
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MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE-2
TAMAN WISATA PERAIRAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA
Tabel 26. Program dan rencana kegiatan 5 tahun ke-dua
No

Strategi
1 Strategi Penguatan
Kelembagaan

Program
Peningkatan sumberdaya
manusia

Sub-Program
Penyusunan rencana
formasi SDM pengelola

Kegiatan
Menyusun kualifikasi dan
klasifikasi kebutuhan SDM

Penerimaan pegawai

Pendidikan dan pelatihan
bagi pengelola kawasan
konservasi perairan

Pelatihan Konservasi

Studi banding atau kunjungan
ke KKP lain yang telah
terkelola dengan baik

Indikator Capaian
Formasi SDM pengelola kawasan
konservasi disusun berdasarkan
kualifikasi dan klasifikasi yang
dibutuhkan
Formasi SDM pengelola kawasan
konservasi disusun berdasarkan
kualifikasi dan klasifikasi yang
dibutuhkan
Pengelola kawasan konservasi
mempunyai kemampuan dan
pengetahuan yang baik sesuai tugas
pokok dan fungsi yang dimiliki
dalam pengelolaan kawasan
konservasi perairan
Pengelola kawasan konservasi
mendapatkan pengalaman melalui
lesson learnt di kawasan lain yang
dapat diterapkan di kawasan
konservasi perairan nasional

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang

Balai KKPN Kupang
BPSDMKP

Balai KKPN Kupang
LSM

Pendidikan dan pelatihan selam Meningkatnya kemampuan
Balai KPPN Kupang
scuba diver
penyelaman pengelola dalam rangka
monitoring kondisi biofisik kawasan
konservasi perairan
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No

Strategi

Program
Pengembangan
organisasi/kelembagaan
masyarakat

Sub-Program
Pembentukan dan
pendampingan kelompok
nelayan

Kegiatan
Pendampingan kelompok
nelayan tangkap

Pendampingan kelompok
nelayan budidaya

Pengembangan kelompok
konservasi

Pengembangan kelompok
nelayan

Indikator Capaian
Dukungan teknis dalam hal
pendampingan kelompok
nelayan tangkap yang
dibina oleh pengelola
kawasan konservasi
perairan
Dukungan teknis dalam hal
pendampingan kelompok
budidaya yang dibina oleh
pengelola kawasan
konservasi perairan

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi dan Kabupaten

Balai KKPN Kupang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi dan Kabupaten

Pendampingan kelompok
pelestari penyu

Dukungan teknis kegiatan Balai KKPN Kupang
bagi kelompok pelestari
Universitas Hasanuddin
penyu di kawasan
konservasi perairan

Pendampingan kelompok
pelestari mangrove

Dukungan teknis kegiatan Balai KKPN Kupang
bagi kelompok pelestari
Universitas Hasanuddin
penyu di kawasan
konservasi perairan

Pendampingan kelompok
pelestari terumbu karang

Dukungan teknis kegiatan Balai KKPN Kupang
bagi kelompok pelestari
Universitas Hasanuddin
terumbu karang

Fasilitasi alat tangkap perikanan Dukungan bantuan alat
ramah lingkungan ke kelompok tangkap ramah lingkungan
masyarakat
bagi kelompok binaan
pengelola kawasan
konservasi perairan
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Balai KKPN Kupang
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi dan Kabupaten

No

Strategi

Program

Pengembangan
kemitraan atau
kolaborasi
pengelolaan

Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Kegiatan
Fasilitasi peralatan budidayaramah Dukungan bantuan alat budidaya Balai KKPN Kupang
Ditjen
lingkungan ke kelompok masyarakat bagi kelompok binaan pengelola Perikanan Budidaya
kawasan konservasi perairan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pangkep
Kerjasama dengan pihak Kerjasama dengan pusat penelitian Adanya kerjasama teknis
Balai KKPN Kupang
perguruan tinggi dalam dan pengembangan perguruan tinggi pengembangan hetchery mini
Universitas Hasanuddin
hal program penelitian dalam hal pengembangan hatchery
untuk tujuan konservasi
dan pengembangan di
mini untuk tujuan konservasi biotakawasan konservasi
biota laut yang dilindungi dan
terancam punah
Sub-Program

Kerjasama dengan pihak
lain untuk program
monitoring sumberdaya
alam

Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan tinggi
untuk restocking biota langka dan
terancam punah

Adanya kerjasama teknis dalam
hal restockung biota langka dan
terancam punah hasil
pengembangan hatchery mini

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Kerjasama dengan Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan Perguruan
tinggi dalam rangka kegiatan
penelitian skripsi,tesis, dan desertasi
mahasiswa tingkat akhir di kawasan
konservasi perairan

Adanya kerjasama teknis dalam
kegiatan penelitian akhir
mahasiswa perguruan tinggi di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan tinggi
dalam hal monitoring ekosistem
terumbu karang, padang lamun,
mangrove dan satwa penting

Adanya kerjasama teknis dengan Balai KKPN Kupang
pusat penelitian dan
Universitas Hasanuddin
pengembangan perguruan tinggi
dalam rangka monitoring biofisik
kawasan

Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan tinggi
untuk program monitoring sosial
ekonomi masyarakat

Adanya kerjasama teknis dengan
pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi
dalam rangka monitoring sosial
ekonomi masyarakat
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Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Sub-Program

Kerjasama dengan
operator wisata dan club
selam dalam hal
pengembangan kegiatan
wisata bahari di kawasan
konservasi

Kegiatan
Kerjasama dengan pusat penelitian
dan pengembangan perguruan
tinggi untuk rehabilitasi ekosistem
di kawasan konservasi

Indikator Capaian
Adanya kerjasama teknis dalam
hal rehabilitasi ekosistem yang
terdegradasi di kawasan
konservasi perairan

Pemasangan mooring buoy di
Terpasangnya penanda berupa
situs-situs penyelaman di kawasan mooring bouy di situs situs
konservasi perairan
penyelaman dan juga berfungsi
sebagai tambat kapal/perahu
wisatawan

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Dive Operator

Kegiatan konservasi sebagai salah Wisatawan ikut terlibat aktif
Balai KKPN Kupang
satu paket wisata di kawasan
dalam setiap kegiatan konservasi Dive Operator
konservasi perairan
di kawasan konservasi perairan
Penguatan peran forum
para pihak

Koordinasi rutin dengan
stakeholder

Pembentukan mekanisme
pengelolaan kolaborasi

Penetapan mekanisme kolaborasi

Pengelolaan kawasan
konservasi

Operasional penempatan
tenaga lapangan di
kawasan konservasi

Perlindungan habitat
dan populasi ikan

Program perlindungan
habitat dan populasi ikan

Pendanaan operasional tenaga
teknis konservasi dan polisi
khusus kelautan di kawasan
konservasi perairan
Sosialisasi tentang zonasi dan
peraturan perundang-undangan
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Terkoordinasi nya kegiatankegiatan yang dilakukan di
kawasan konservasi perairan
Dokumen mekanisme
pengelolaan kolaborasi

Balai KKPN Kupang

Balai KKPN Kupang

Teralokasinya dana operasional Balai KKPN Kupang
bagi tenaga lapangan di kawasan Ditjen PSDKP
konservasi perairan
Pemangku kepentingan
Balai KKPN Kupang
mengetahui zona-zona dan
Ditjen PSDKP
peruntukannya di dalam kawasan
konservasi perairan

No

Strategi

Program

Monitoring dan
Evaluasi

2 Strategi penguatan
pengelolaan sumberdaya
kawasan

Sub-Program

Kegiatan

Pendidikan lingkungan dan
konservasi

Penyusunan muatan lokal untuk sekolah

Pendidikan lingkungan dan
konservasi

Pelaksanaan muatan lokal sekolah dasar

Monitoring dan evaluasi
pengelolan kawasan konservasi
perairan dengan menggunakan
perangkat pedoman teknis EKKP

Rekonstruksi ekosistem Rehabilitasi habitat

Monitoring sumberdaya alam
dan sosial ekonomi masyarakat

Terserapnya materi konservasi di
mata pelajaran muatan lokal bagi
sekolah dasar

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Dinas Pendidikan Prov.
Dan Kabupaten

Terserapnya materi konservasi di
mata pelajaran muatan lokal bagi
sekolah dasar
Monitoring dan evaluasi pengelolan
Data hasil monitoring dan evaluasi
kawasan konservasi perairan dengan
pelaksanaan pengelolaan kawasan
menggunakan perangkat pedoman teknis E- konservasi sesuai dengan
KKP
perairangkat pedoman teknis E- KKP

Balai KKPN Kupang
Dinas Pendidikan Prov.
Dan Kabupaten
Balai KKPN Kupang

Transplantasi terumbu karang dengan
metode biorock

Terpasangnya transplantasi terumbu
karang dengan metode biorock di
zona rehabilitasi
Pulihnya ekosistem mangrove di
kawasan konservasi

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Restocking biota laut yang langka dan
terancam punah di kawasan konservasi
perairan
Monitoring ekosistem terumbu karang
(Survey Manta tow,Survey kesehatan
karang, survey rapid reef assesment)

Pulihnya populasi biota langka dan
terancam punah di kawasan
konservasi perairan
Data series kondisi terumbu karang
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring ekosistem padang lamun

Data series kondisi ekosistem padang
lamun di kawasan konservasi
perairan
Data series kondisi ekosistem
mangrove di kawasan konservasi
perairan
Lokasi pemijahan ikan karang di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Data penggunaan/pemakaian lahan
oleh masyarakat di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Rehabilitasi ekosistem mangrove

Penelitian dan
pengembangan

Indikator Capaian

Monitoring ekosistem mangrove

Monitoring pemijahan ikan karang
(spawning agregation site/SPAGS )
Monitoring pemanfaatan sumberdaya
(Survey resoruse monitoring
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Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Penandaan batas kawasan
dan zona zona di kawasan
konservasi perairan

Pemanfaatan sumberdaya
ikan

Sub-Program

Kegiatan
Monitoring mamalia besar
(Occasional observation )

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Data potensi mamalia besar di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Pengembangan sistem data base
sumberdaya kawasan konservasi
perairan
Pemasangan mooring bouy di
batas kawasan konservasi perairan

Sistem management data base
yang baik dan mudah diakses

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Penandaan batas-batas
zonasi di dalam kawasan
konservasi perairan

Pemasangan mooring
bouy/penanda batas-batas zonasi
di kawasan konservasi perairan

Tanda batas batas zonasi
kawasan konservasi perairan
telah terpasang sesuai dengan
koordinatnya masing-masing

Balai KKPN Kupang

Kajian pemanfaatan
sumberdaya ikan

Studi potensi lestari sumberdaya
ikan di kawasan konservasi
perairan

Data terkait potensi lestari
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Penandaan batas terluar
kawasan konservasi
perairan

Tanda batas batas luar kawasan Balai KKPN Kupang
telah terpasang dengan jelas
sesuai pada koordinatnya masingmasing

Pengembangan alat tangkap ramah Tersedianya alat tangkap
lingkungan yang efektif di
modifikasi atau alat tangkap
kawasan konservasi perairan
alternatif efektif dan ramah
lingkungan untuk digunakan di
dalam kawasan konservasi
perairan
Studi kesesuaian lahan
pemanfaatan kawasan konservasi
untuk budidaya perikanan
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Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balitbang KKP

Data mengenai kesesuaian lahan Balai KKPN Kupang
untuk budidaya perikanan di
Universitas Hasanuddin
kawasan konservasi perairan
Balitbang KKP

No

Strategi

Program
Pengawasan dan
pengendalian

Sub-Program
Program pengawasan
sumberdaya

Indikator Capaian
Kegiatan
Pemetaan daerah rawan gangguan Terpetakannya wilayah
yang rentan terhadap
kegiatan ilegal dan
destructive fishing
Pembuatan pusat layanan
Adanya mekanisme
pelaporan pelanggaran
pelaporan yang mudah dan
cepat terhadap pelanggaran
pemanfaatan sumberdaya

Pelaksana dan Mitra
Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang
Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Patroli rutin (12 kali per tahun)

Menurunnya pelanggaran
terhadap pemanfaatan
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Patroli gabungan (6 kali per
tahun)

Menurunnya pelanggaran
terhadap pemanfaatan
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Fasilitasi kegiatan pengawasan
kelompok masyarakat pengawas
(Pokwasmas) sumberdaya ikan

Menurunnya pelanggaran
terhadap pemanfaatan
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang

Operasional penempatan dan
Menurunnya pelanggaran
penugasan polisi khusus kelautan terhadap pemanfaatan
di kawasan konservasi
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang

Penegakan hukum atas
Menurunnya pelanggaran
pelanggaran hingga P21 ( 3 kasus terhadap pemanfaatan
per tahun)
sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang
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No

Strategi

Program

Pengembangan sosial
ekonomi masyarakat

Sub-Program

Kegiatan

Pengendalian pemanfaatan
sumberdaya ikan

Pengendalian jumlah armada,
Pemanfaatan sumberdaya ikan
jenis alat, dan waktu operasional yang berkelanjutan
perikanan tangkap di dalam
kawasan konservasi perairan

Peningkatan kesejahteraan
masyarakat

Pengembangan mata
pencaharian alternatif
Pengembangan kewirausahaan
masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil

3 Strategi Penguatan
Sosial, Ekonomi, dan
Budaya

Indikator Capaian

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi
kelembagaan

Pengembangan sosial
ekonomi masyarakat

Peningkatan kesadaran
masyarakat

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Ditjen PSDKP

Menurunnya tekanan terhadap
Balai KKPN Kupang
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan
- Menurunnya tekanan terhadap
Balai KKPN Kupang
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan
- Meningkatnya taraf
perekonomian masyarakat di dalam
kawasan konservasi perairan

Bantuan modal kerja untuk
meningkatkan skala usaha
masyarakat pengguna
sumberdaya kelautan dan
perikanan
Pendampingan koperasi
masyarakat

Meningkatnya usaha masyarakat

Kampanye penyadaran

Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap kelestarian
sumberdaya ikan

Balai KKPN Kupang

Meningkatnya taraf perekonomian Balai KKPN Kupang
masyarakat di dalam kawasan
Dinas Koperasi,
konservasi perairan
Perindustrian, dan
Perdagangan
Kab.Pangkep
Melakukan monev internal dan Laporan monev internal dan
Balai KKPN Kupang
eksternal (monev kelembagaan, eksternal (monev kelembagaan,
pendanaan, dan
pendanaan, dan
kerjasama/kemitraan)
kerjasama/kemitraan)
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Balai KKPN Kupang

No

Strategi

Program

Sub-Program

Pemberdayaan masyarakat Pelibatan masyarakat dalam
kegiatan konservasi

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi
program

Kegiatan

Pelaksana dan Mitra

Pembuatan poster dan pamflet

Pesan Poster dan pamflet
tersampaikan dengan baik

Balai KKPN Kupang

Community outreach untuk
menggalang partisipasi masyarakat
dalam mendukung kegiatan
konservasi

Masyarakat mendukung
kegiatan konservasi yang
dilakukan oleh pengelola
maupun stakeholder terkait

Balai KKPN Kupang

Rehabilitasi ekosistem mangrove

Masyarakat menyadari akan Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem
mangrove bagi kawasan
konservasi perairan dan turut
berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut

Rehabilitasi ekosistem terumbu
karang

Masyarakat menyadari akan Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem
terumbu karang bagi kawasan
konservasi perairan dan turut
berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut

Monitoring dan evaluasi kegiatan
kampanye konservasi

Terlaksananya monitoring
Balai KKPN Kupang
dan evaluasi kegiatan
kampanye konservasi
Terlaksananya monitoring
Balai KKPN Kupang
dan evaluasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya monitoring
Balai KKPN Kupang
persepsi masyarakat terhadp
kawasan konservasi perairan

Monitoring dan evaluasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
Monitoring persepsi

Indikator Capaian

Monitoring persepsi masyarakat
terhadap kawasan konservasi
perairan
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D. Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Ke-Tiga)
Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi jangka menengah III
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya berlaku selama 5
(lima) tahun ketiga yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan,
sasaran,dan strategi pengelolaan jangka panjang.
1. Penguatan kelembagaan
Strategi penguatan kelembagaan akan dilakukan melalui
program antara lain:
a. Peningkatan sumber daya manusia;
b. Penatakelolaan kelembagaan;
c. Peningkatan kapasitas infratruktur;
d. Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan;
e. Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat;
f. Pengembangan kemitraan;
g. Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;
h. Monitoring dan evaluasi.
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan akan
dilakukan melalui program antara lain:
a. Perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
c. Penelitian dan pengembangan;
d. Pemanfaatan sumber daya ikan;
e. Pengawasan dan pengendalian; dan/atau
f. Monitoring dan evaluasi
3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya
Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan
dilakukan melalui program antara lain:
b. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
c. Pemberdayaan masyarakat;
d. Monitoring dan evaluasi.
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MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE-3
TAMAN WISATA PERAIRAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA
Tabel 27. Program dan rencana kegiatan 5 tahun ke-tiga
No

Strategi
1 Strategi Penguatan
Kelembagaan

Program
Peningkatan
sumberdaya manusia

Sub-Program
Kegiatan
Penyusunan rencana
Menyusun kualifikasi dan
formasi SDM pengelola klasifikasi kebutuhan SDM
Penerimaan pegawai

Pendidikan dan pelatihan Pelatihan Konservasi
bagi pengelola kawasan
konservasi perairan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Formasi SDM pengelola kawasan konservasi Balai KKPN Kupang
disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi
yang dibutuhkan
Formasi SDM pengelola kawasan konservasi
disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi
yang dibutuhkan
Pengelola kawasan konservasi mempunyai
Balai KKPN Kupang
kemampuan dan pengetahuan yang baik sesuai BPSDMKP
tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam
pengelolaan kawasan konservasi perairan

Pendidikan dan pelatihan
selam scuba diver

Meningkatnya kemampuan penyelaman
pengelola dalam rangka monitoring kondisi
biofisik kawasan konservasi perairan

Pelatihan survey ekologi
tingkat lanjut

Meningkatnya kemampuan pengelola kawasan Balai KKPN Kupang
dalam penilaian kondisi dan identifikasi
LSM
potensi sumberdaya hayati yang ada di kawasan
konservasi perairan
SDM Pengelola kawasan konservasi telah
Balai KKPN Kupang
terdidik dan terlatih untuk memetakan secara
spatial potensi sumberdaya hayati laut

Pelatihan pengolahan data
spatial kawasan konservasi
perairan
Pendidikan dan pelatihan Pelatihan kegiatan pariwisata
kegiatan pariwisata bagi berkelanjutan
masyarakat setempat
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Masyarakat di kawasan konservasi perairan
mampu menjadi operator wisata dalm rangka
pemberdayaan masyarakat di kawasan
konservasi

Balai KPPN Kupang

Balai KKPN Kupang
LSM

No

Strategi

Program

Sub-Program

Kegiatan
Pelatihan selam scuba diver
bagi kelompok masyarakat

Indikator Capaian

Masyarakat di kawasan konservasi perairan
mampu menjadi dive guide dalam rangka
pemberdayaan masyarakat di kawasan
konservasi
Pelatihan pembuatan
Masyarakat di kawasan konservasi mampu
cinderamata bagi kelompok
membuat cinderamata sebagai bagian dari
pengerajin
pemberdayaan masyarakat di kawasan
konservasi
Pelatihan pengelolaan sampah Kebersihan Pulau dan Perairan di kawasan
dan limbah
konservasi perairan
pelatihan ekowisata
Masyarakat ikut terlibat aktif di dalam
kegiatan pariwisata di dalam kawasan
konservasi perairan
Penatakelolaan Kawasan Penataan batas kawasan

Rekonstruksi batas luar
kawasan

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang

Balai KKPN Kupang

Balai KKPN Kupang
Balai KKPN Kupang
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
LSM
Balai KKPN Kupang

Batas luar kawasan konservasi perairan
tertata dengan baik sesuai dengan
koordinatnya masing-masing
Rekonstruksi tata batas zonasi Batas batas zonasi di kawasan konservasi
Balai KKPN Kupang
tertata dengan tanda-tanda batas yang jelas
sesuai dengan koordinatnya masing-masing
Pembuatan papan informasi
batas kawasan dan zonasi
Evaluasi zonasi (setiap lima
tahun)

Pengembangan
Pembentukan dan
Pendampingan kelompok
organisasi/kelembagaan pendampingan kelompok nelayan tangkap
masyarakat
nelayan
Pendampingan kelompok
nelayan budidaya
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Informasi mengenai zonasi kawasan
Balai KKPN Kupang
konservasi perairan dapat diketahui oleh
pemangku kepentingan
Zonasi yang ada di kawasan konservasi
Balai KKPN Kupang
perairan telah sesuai dengan peruntukannya
Dukungan teknis dalam hal pendampingan Balai KKPN Kupang
kelompok nelayan tangkap yang dibina oleh Dinas Kelautan dan
pengelola kawasan konservasi perairan
Perikanan Provinsi dan
Kabupaten
Dukungan teknis dalam hal pendampingan Balai KKPN Kupang
kelompok budidaya yang dibina oleh
Dinas Kelautan dan
pengelola kawasan konservasi perairan
Perikanan Provinsi dan
Kabupaten

No

Strategi

Program

Sub-Program
Pengembangan kelompok
konservasi

Pengembangan kelompok
nelayan

Kegiatan
Pendampingan kelompok
pelestari penyu

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Pendampingan kelompok
pelestari mangrove

Dukungan teknis kegiatan bagi
kelompok pelestari penyu di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Pendampingan kelompok
pelestari terumbu karang

Dukungan teknis kegiatan bagi
kelompok pelestari terumbu
karang
Dukungan bantuan alat tangkap
ramah lingkungan bagi
kelompok binaan pengelola
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Fasilitasi alat tangkap perikanan
ramah lingkungan ke kelompok
masyarakat

Fasilitasi peralatan
budidayaramah lingkungan ke
kelompok masyarakat

Pengembangan kemitraan Kerjasama dengan pihak
atau kolaborasi
perguruan tinggi dalam hal
pengelolaan
program penelitian dan
pengembangan di kawasan
konservasi

Indikator Capaian
Dukungan teknis kegiatan bagi
kelompok pelestari penyu di
kawasan konservasi perairan

Kerjasama dengan pusat
penelitian dan pengembangan
perguruan tinggi dalam hal
pengembangan hatchery mini
untuk tujuan konservasi biotabiota laut yang dilindungi dan
terancam punah
Kerjasama dengan pusat
penelitian dan pengembangan
perguruan tinggi untuk restocking
biota langka dan terancam punah
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Balai KKPN Kupang
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dan
Kabupaten

Dukungan bantuan alat budidaya Balai KKPN Kupang
bagi kelompok binaan pengelola Ditjen Perikanan
kawasan konservasi perairan
Budidaya
Dinas Kelautan dan
Perikanan Pangkep
Adanya kerjasama teknis
Balai KKPN Kupang
pengembangan hetchery mini
Universitas Hasanuddin
untuk tujuan konservasi

Adanya kerjasama teknis dalam
hal restockung biota langka dan
terancam punah hasil
pengembangan hatchery mini

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Sub-Program

Kegiatan
Kerjasama dengan Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan Perguruan tinggi
dalam rangka kegiatan penelitian
skripsi,tesis, dan desertasi mahasiswa
tingkat akhir di kawasan konservasi
perairan
Kerjasama dengan pihak lain Kerjasama dengan pusat penelitian dan
untuk program monitoring
pengembangan perguruan tinggi dalam
sumberdaya alam
hal monitoring ekosistem terumbu
karang, padang lamun, mangrove dan
satwa penting
Kerjasama dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi untuk
program monitoring sosial ekonomi
masyarakat

Kerjasama dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi untuk
rehabilitasi ekosistem di kawasan
konservasi
Kerjasama dengan operator Pemasangan mooring buoy di situs-situs
wisata dan club selam dalam penyelaman di kawasan konservasi
hal pengembangan kegiatan perairan
wisata bahari di kawasan
konservasi
Kegiatan konservasi sebagai salah satu
paket wisata di kawasan konservasi
perairan
Penguatan peran forum para
pihak

Koordinasi rutin dengan stakeholder
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Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Adanya kerjasama teknis dalam Balai KKPN Kupang
kegiatan penelitian akhir
Universitas Hasanuddin
mahasiswa perguruan tinggi di
kawasan konservasi perairan

Adanya kerjasama teknis
dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi
dalam rangka monitoring
biofisik kawasan
Adanya kerjasama teknis
dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi
dalam rangka monitoring sosial
ekonomi masyarakat

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Adanya kerjasama teknis dalam Balai KKPN Kupang
hal rehabilitasi ekosistem yang Universitas Hasanuddin
terdegradasi di kawasan
konservasi perairan
Terpasangnya penanda berupa Balai KKPN Kupang
mooring bouy di situs situs
Dive Operator
penyelaman dan juga berfungsi
sebagai tambat kapal/perahu
wisatawan
Wisatawan ikut terlibat aktif
dalam setiap kegiatan
konservasi di kawasan
konservasi perairan
Terkoordinasi nya kegiatankegiatan yang dilakukan di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Dive Operator

Balai KKPN Kupang

No

Strategi

Program

Monitoring dan
Evaluasi

Sub-Program
Pembentukan mekanisme pengelolaan
kolaborasi
Monitoring dan evaluasi pengelolan
kawasan konservasi perairan dengan
menggunakan perangkat pedoman teknis
E-KKP

Kegiatan
Penetapan mekanisme kolaborasi
Monitoring dan evaluasi pengelolan kawasan
konservasi perairan dengan menggunakan
perangkat pedoman teknis E-KKP

Pengelolaan
Operasional penempatan tenaga lapangan Pendanaan operasional tenaga teknis konservasi
kawasan konservasi di kawasan konservasi
dan polisi khusus kelautan di kawasan
konservasi perairan
Perlindungan habitat Program perlindungan habitat dan
Sosialisasi tentang zonasi dan peraturan
dan populasi ikan
populasi ikan
perundang-undangan
Pendidikan lingkungan dan konservasi

Monitoring dan
Evaluasi

2 Strategi
penguatan
pengelolaan
sumberdaya

Penyusunan muatan lokal untuk sekolah

Monitoring dan evaluasi pengelolan
Monitoring dan evaluasi pengelolan kawasan
kawasan konservasi perairan dengan
konservasi perairan dengan menggunakan
menggunakan perangkat pedoman teknis perangkat pedoman teknis E-KKP
E-KKP

Indikator Capaian
Dokumen mekanisme pengelolaan
kolaborasi
Data hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan kawasan
konservasi sesuai dengan perairangkat
pedoman teknis E- KKP

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Balai KKPN Kupang

Teralokasinya dana operasional bagi tenaga Balai KKPN Kupang
lapangan di kawasan konservasi perairan
Ditjen PSDKP
Pemangku kepentingan mengetahui zonazona dan peruntukannya di dalam kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Ditjen PSDKP

Terserapnya materi konservasi di mata
pelajaran muatan lokal bagi sekolah dasar

Balai KKPN Kupang
Dinas Pendidikan Prov. Dan
Kabupaten
Balai KKPN Kupang

Data hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan kawasan
konservasi sesuai dengan perairangkat
pedoman teknis E- KKP

Perlindungan habitat Pendidikan lingkungan dan konservasi
dan populasi ikan

Pelaksanaan muatan lokal sekolah dasar

Terserapnya materi konservasi di mata
pelajaran muatan lokal bagi sekolah dasar

Rekonstruksi
ekosistem

Transplantasi terumbu karang dengan metode
biorock

Terpasangnya transplantasi terumbu karang Balai KKPN Kupang
dengan metode biorock di zona rehabilitasi Universitas Hasanuddin

Rehabilitasi habitat

Rehabilitasi ekosistem mangrove

Penelitian dan
pengembangan

Monitoring sumberdaya alam dan sosial
ekonomi masyarakat

Pulihnya ekosistem mangrove di kawasan
konservasi
Restocking biota laut yang langka dan terancam Pulihnya populasi biota langka dan
punah di kawasan konservasi perairan
terancam punah di kawasan konservasi
perairan
Monitoring ekosistem terumbu karang
Data series kondisi terumbu karang kawasan
konservasi perairan

172

Balai KKPN Kupang
Dinas Pendidikan Prov. Dan
Kabupaten

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Penandaan batas
kawasan dan zona
zona di kawasan
konservasi perairan

Pemanfaatan
sumberdaya ikan

Sub-Program

Penandaan batas terluar
kawasan konservasi
perairan

Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Monitoring ekosistem padang lamun Data series kondisi ekosistem
padang lamun di kawasan konservasi
perairan
Monitoring ekosistem mangrove
Data series kondisi ekosistem
mangrove di kawasan konservasi
perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring pemijahan ikan karang
(spawning agregation site/SPAGS )

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Lokasi pemijahan ikan karang di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring pemanfaatan sumberdaya Data penggunaan/pemakaian lahan
(Survey resoruse monitoring
oleh masyarakat di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring mamalia besar
(Occasional observation )

Data potensi mamalia besar di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Pengembangan sistem data base
sumberdaya kawasan konservasi
perairan
Pemasangan mooring bouy di batas
kawasan konservasi perairan

Sistem management data base yang
baik dan mudah diakses

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Tanda batas batas luar kawasan telah Balai KKPN Kupang
terpasang dengan jelas sesuai pada
koordinatnya masing-masing

Penandaan batas-batas
zonasi di dalam kawasan
konservasi perairan

Pemasangan mooring bouy/penanda Tanda batas batas zonasi kawasan
Balai KKPN Kupang
batas-batas zonasi di kawasan
konservasi perairan telah terpasang
konservasi perairan
sesuai dengan koordinatnya masingmasing

Kajian pemanfaatan
sumberdaya ikan

Studi potensi lestari sumberdaya ikan Data terkait potensi lestari
di kawasan konservasi perairan
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan

173

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Pengawasan dan
pengendalian

Sub-Program

Program pengawasan
sumberdaya

Pengendalian
pemanfaatan
sumberdaya ikan
Monitoring dan
Evaluasi

Kegiatan
Pengembangan alat tangkap ramah
lingkungan yang efektif di kawasan
konservasi perairan

Pemetaan daerah rawan gangguan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Tersedianya alat tangkap modifikasi Balai KKPN Kupang
atau alat tangkap alternatif efektif dan Universitas Hasanuddin
ramah lingkungan untuk digunakan di Balitbang KKP
dalam kawasan konservasi perairan
Terpetakannya wilayah yang rentan
terhadap kegiatan ilegal dan
destructive fishing

Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang
Patroli rutin (12 kali per tahun)
Menurunnya pelanggaran terhadap
Ditjen PSDKP KKP
pemanfaatan sumber daya di kawasan Direktorat Polisi Perairan
konservasi perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang
Patroli gabungan (6 kali per tahun)
Menurunnya pelanggaran terhadap
Ditjen PSDKP KKP
pemanfaatan sumber daya di kawasan Direktorat Polisi Perairan
konservasi perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang
Fasilitasi kegiatan pengawasan kelompok Menurunnya pelanggaran terhadap
Ditjen PSDKP KKP
masyarakat pengawas (Pokwasmas)
pemanfaatan sumber daya di kawasan Balai KKPN Kupang
sumberdaya ikan
konservasi perairan
Operasional penempatan dan penugasan Menurunnya pelanggaran terhadap
Ditjen PSDKP KKP
polisi khusus kelautan di kawasan
pemanfaatan sumber daya di kawasan Balai KKPN Kupang
konservasi
konservasi perairan
Penegakan hukum atas pelanggaran
Menurunnya pelanggaran terhadap
Ditjen PSDKP KKP
hingga P21 ( 3 kasus per tahun)
pemanfaatan sumber daya di kawasan Balai KKPN Kupang
konservasi perairan
Pengendalian jumlah armada, jenis alat, Pemanfaatan sumberdaya ikan yang
Balai KKPN Kupang
dan waktu operasional perikanan tangkap berkelanjutan
Ditjen PSDKP
di dalam kawasan konservasi perairan

Monitoring dan
Melakukan monev internal dan eksternal Laporan monev internal dan eksternal Balai KKPN Kupang
evaluasi kelembagaan (monev kelembagaan, pendanaan, dan
(monev kelembagaan, pendanaan, dan
kerjasama/kemitraan)
kerjasama/kemitraan)
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No

Strategi
Program
3 Strategi Penguatan
Pengembangan
Sosial, Ekonomi, dan sosial ekonomi
Budaya
masyarakat

Sub-Program
Kegiatan
Peningkatan
Pengembangan mata pencaharian
kesejahteraan masyarakat alternatif
Pengembangan kewirausahaan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil

Indikator Capaian

Bantuan modal kerja untuk
Meningkatnya usaha masyarakat
meningkatkan skala usaha masyarakat
pengguna sumberdaya kelautan dan
perikanan
Pendampingan koperasi
Meningkatnya taraf perekonomian
masyarakat di dalam kawasan
konservasi perairan

Peningkatan kesadaran
masyarakat

Pelaksana dan Mitra

Menurunnya tekanan terhadap
Balai KKPN Kupang
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan
- Menurunnya tekanan terhadap
Balai KKPN Kupang
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan
- Meningkatnya taraf perekonomian
masyarakat di dalam kawasan
konservasi perairan
Balai KKPN Kupang

Balai KKPN Kupang
Dinas Koperasi,
Perindustrian, dan
Perdagangan
Kab.Pangkep
Kampanye penyadaran
Meningkatnya kesadaran masyarakat Balai KKPN Kupang
terhadap kelestarian sumberdaya
ikan
Pembuatan poster dan pamflet
Pesan Poster dan pamflet
Balai KKPN Kupang
tersampaikan dengan baik
Field trip kapal konservasi bagi anak- peserta mengetahui kegiatan
Balai KKPN Kupang
anak sekolah dasar di kawasan
kegiatan konservasi yang dilakukan
konservasi perairan
dengan berlayar mengunakan kapal
konservasi
Community outreach untuk
Masyarakat mendukung kegiatan
Balai KKPN Kupang
menggalang partisipasi masyarakat
konservasi yang dilakukan oleh
dalam mendukung kegiatan konservasi pengelola maupun stakeholder
terkait

175

No

Strategi

Program
Pemberdayaan
masyarakat

Sub-Program
Pelibatan masyarakat dalam
kegiatan konservasi

Kegiatan
Rehabilitasi ekosistem mangrove

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Masyarakat menyadari akan
Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem mangrove bagi
kawasan konservasi perairan dan turut
berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut

Rehabilitasi ekosistem terumbu karang
Masyarakat menyadari akan
Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem terumbu karang
bagi kawasan konservasi perairan dan
turut berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut
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E. RENCANA JANGKA MENENGAH IV (5 Tahun Ke-Empat)
Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi jangka menengah IV
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya berlaku selama 5
(lima) tahun keempat yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
tujuan, sasaran,dan strategi pengelolaan jangka panjang.
1. Penguatan kelembagaan
Strategi

penguatan

kelembagaan

akan

dilakukan

melalui

program antara lain:
a. Peningkatan sumber daya manusia;
b. Penatakelolaan kelembagaan;
c. Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat;
d. Pengembangan kemitraan;
e. Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;
f. Monitoring dan evaluasi.
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan akan
dilakukan melalui program antara lain:
a. Perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
c. Penelitian dan pengembangan;
d. Pemanfaatan sumber daya ikan;
e. Pengawasan dan pengendalian; dan/atau
f. Monitoring dan evaluasi
3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya
Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan
dilakukan melalui program antara lain:
a. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Monitoring dan evaluasi
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MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE-4
TAMAN WISATA PERAIRAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA
Tabel 28. Program dan rencana kegiatan 5 tahun ke-empat
No

Strategi
Program
1 Strategi
Peningkatan
Penguatan
sumberdaya
Kelembagaan manusia

Sub-Program
Penyusunan rencana
formasi SDM pengelola

Kegiatan
Menyusun kualifikasi dan
klasifikasi kebutuhan SDM
Penerimaan pegawai

Pendidikan dan pelatihan
bagi pengelola kawasan
konservasi perairan

Pendidikan dan pelatihan
kegiatan pariwisata bagi
masyarakat setempat

Pendidikan dan pelatihan selam
scuba diver

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Formasi SDM pengelola kawasan konservasi
Balai KKPN Kupang
disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang
dibutuhkan
Formasi SDM pengelola kawasan konservasi
disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang
dibutuhkan
Meningkatnya kemampuan penyelaman pengelola Balai KPPN Kupang
dalam rangka monitoring kondisi biofisik kawasan
konservasi perairan

Pelatihan survey ekologi tingkat
lanjut

Meningkatnya kemampuan pengelola kawasan
Balai KKPN Kupang
dalam penilaian kondisi dan identifikasi potensi
LSM
sumberdaya hayati yang ada di kawasan konservasi
perairan

Pelatihan pengolahan data spatial
kawasan konservasi perairan

SDM Pengelola kawasan konservasi telah terdidik Balai KKPN Kupang
dan terlatih untuk memetakan secara spatial potensi
sumberdaya hayati laut

Pelatihan kegiatan pariwisata
berkelanjutan

Masyarakat di kawasan konservasi perairan mampu Balai KKPN Kupang
menjadi operator wisata dalm rangka pemberdayaan
masyarakat di kawasan konservasi

Pelatihan selam scuba diver bagi
kelompok masyarakat

Masyarakat di kawasan konservasi perairan mampu Balai KKPN Kupang
menjadi dive guide dalam rangka pemberdayaan
masyarakat di kawasan konservasi
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LSM

No

Strategi

Program
Penatakelolaan
Kawasan

Sub-Program
Penataan batas kawasan

Pengembangan
Pembentukan dan
organisasi/kelembagaan pendampingan kelompok
masyarakat
nelayan

Kegiatan
Rekonstruksi tata batas zonasi

Pelaksana dan Mitra

Batas batas zonasi di kawasan
Balai KKPN Kupang
konservasi tertata dengan tandatanda batas yang jelas sesuai
dengan koordinatnya masingmasing

Pembuatan papan informasi batas
kawasan dan zonasi

Informasi mengenai zonasi
kawasan konservasi perairan
dapat diketahui oleh pemangku
kepentingan

Balai KKPN Kupang

Evaluasi zonasi (setiap lima tahun)

Zonasi yang ada di kawasan
konservasi perairan telah sesuai
dengan peruntukannya
Dukungan teknis dalam hal
pendampingan kelompok
nelayan tangkap yang dibina
oleh pengelola kawasan
konservasi
perairan
Dukungan teknis
dalam hal

Balai KKPN Kupang

Pendampingan kelompok nelayan
tangkap

Pendampingan kelompok nelayan
budidaya
Pengembangan kelompok
konservasi

Indikator Capaian

Pendampingan kelompok pelestari
penyu

pendampingan kelompok
budidaya yang dibina oleh
pengelola
konservasi
Dukungankawasan
teknis kegiatan
bagi

Balai KKPN Kupang
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dan
Kabupaten
Balai KKPN Kupang
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dan
Kabupaten
Balai KKPN Kupang

kelompok pelestari penyu di
kawasan konservasi perairan

Universitas Hasanuddin

Pendampingan kelompok pelestari
mangrove

Dukungan teknis kegiatan bagi
kelompok pelestari penyu di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Pendampingan kelompok pelestari
terumbu karang

Dukungan teknis kegiatan bagi
kelompok pelestari terumbu
karang

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
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No

Strategi

Program

Sub-Program
Kegiatan
Pengembangan kelompok Fasilitasi alat tangkap perikanan ramah
nelayan
lingkungan ke kelompok masyarakat

Fasilitasi peralatan budidayaramah
lingkungan ke kelompok masyarakat

Pengembangan
kemitraan atau
kolaborasi
pengelolaan

Kerjasama dengan pihak
perguruan tinggi dalam
hal program penelitian
dan pengembangan di
kawasan konservasi

Kerjasama dengan pihak
lain untuk program
monitoring sumberdaya
alam

Kerjasama dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi dalam
hal pengembangan hatchery mini untuk
tujuan konservasi biota-biota laut yang
dilindungi dan terancam punah
Kerjasama dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi untuk
restocking biota langka dan terancam
punah
Kerjasama dengan Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan Perguruan tinggi
dalam rangka kegiatan penelitian
skripsi,tesis, dan desertasi mahasiswa
tingkat akhir di kawasan konservasi
perairan
Kerjasama dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi dalam
hal monitoring ekosistem terumbu
karang, padang lamun, mangrove dan
satwa penting
Kerjasama dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi untuk
program monitoring sosial ekonomi
masyarakat
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Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Dukungan bantuan alat tangkap
ramah lingkungan bagi kelompok
binaan pengelola kawasan konservasi
perairan

Balai KKPN Kupang
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dan
Kabupaten

Dukungan bantuan alat budidaya bagi Balai KKPN Kupang
kelompok binaan pengelola kawasan Ditjen Perikanan
konservasi perairan
Budidaya
Dinas Kelautan dan
Perikanan Pangkep
Adanya kerjasama teknis
Balai KKPN Kupang
pengembangan hetchery mini untuk Universitas Hasanuddin
tujuan konservasi

Adanya kerjasama teknis dalam hal
restockung biota langka dan terancam
punah hasil pengembangan hatchery
mini
Adanya kerjasama teknis dalam
kegiatan penelitian akhir mahasiswa
perguruan tinggi di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Adanya kerjasama teknis dengan
pusat penelitian dan pengembangan
perguruan tinggi dalam rangka
monitoring biofisik kawasan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Adanya kerjasama teknis dengan
pusat penelitian dan pengembangan
perguruan tinggi dalam rangka
monitoring sosial ekonomi
masyarakat

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Sub-Program

Kerjasama dengan operator
wisata dan club selam dalam
hal pengembangan kegiatan
wisata bahari di kawasan
konservasi
Penguatan peran forum para
pihak

Monitoring dan
Evaluasi

Pembentukan mekanisme
pengelolaan kolaborasi
Monitoring dan evaluasi
pengelolan kawasan
konservasi perairan dengan
menggunakan perangkat
pedoman teknis E-KKP

Pengelolaan
Operasional penempatan
kawasan konservasi tenaga lapangan di kawasan
konservasi

Kegiatan
Kerjasama dengan pusat penelitian dan
pengembangan perguruan tinggi untuk
rehabilitasi ekosistem di kawasan
konservasi
Kegiatan konservasi sebagai salah satu
paket wisata di kawasan konservasi
perairan

Indikator Capaian
Adanya kerjasama teknis dalam hal
rehabilitasi ekosistem yang
terdegradasi di kawasan konservasi
perairan
Wisatawan ikut terlibat aktif dalam
setiap kegiatan konservasi di
kawasan konservasi perairan

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Universitas
Hasanuddin
Balai KKPN Kupang
Dive Operator

Koordinasi rutin dengan stakeholder

Terkoordinasi nya kegiatan-kegiatan Balai KKPN Kupang
yang dilakukan di kawasan
konservasi perairan
Penetapan mekanisme kolaborasi
Dokumen mekanisme pengelolaan
Balai KKPN Kupang
kolaborasi
Monitoring dan evaluasi pengelolan
Data hasil monitoring dan evaluasi
Balai KKPN Kupang
kawasan konservasi perairan dengan
pelaksanaan pengelolaan kawasan
menggunakan perangkat pedoman teknis E- konservasi sesuai dengan
KKP
perairangkat pedoman teknis E- KKP
Pendanaan operasional tenaga teknis
konservasi dan polisi khusus kelautan di
kawasan konservasi perairan

Teralokasinya dana operasional bagi Balai KKPN kupang
tenaga lapangan di kawasan
Ditjen PSDKP
konservasi perairan

Perlindungan
habitat dan
populasi ikan

Program perlindungan habitat Sosialisasi tentang zonasi dan peraturan
dan populasi ikan
perundang-undangan

Pemangku kepentingan mengetahui
zona-zona dan peruntukannya di
dalam kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Ditjen PSDKP

Perlindungan
habitat dan
populasi ikan

Pendidikan lingkungan dan
konservasi

Terserapnya materi konservasi di
mata pelajaran muatan lokal bagi
sekolah
dasarmateri konservasi di
Terserapnya
mata pelajaran muatan lokal bagi
sekolah dasar

Balai KKPN Kupang
Dinas Pendidikan
Prov.
Dan Kabupaten
Balai KKPN
Kupang
Dinas Pendidikan
Prov. Dan Kabupaten

Penyusunan muatan lokal untuk sekolah
Pelaksanaan muatan lokal sekolah dasar
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No

Strategi

2 Strategi
penguatan
pengelolaan
sumberdaya
kawasan

Program
Rekonstruksi
ekosistem

Penelitian dan
pengembangan

Sub-Program
Rehabilitasi habitat

Indikator Capaian
Kegiatan
Transplantasi terumbu karang dengan metode Terpasangnya transplantasi
biorock
terumbu karang dengan metode
biorock di zona rehabilitasi

Pelaksana dan Mitra
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Rehabilitasi ekosistem mangrove

Pulihnya ekosistem mangrove di
kawasan konservasi

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Restocking biota laut yang langka dan
terancam punah di kawasan konservasi
perairan

Pulihnya populasi biota langka
dan terancam punah di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Data series kondisi terumbu
karang kawasan konservasi
perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring ekosistem padang lamun

Data series kondisi ekosistem
padang lamun di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring ekosistem mangrove

Data series kondisi ekosistem
mangrove di kawasan konservasi
perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring pemijahan ikan karang
(spawning agregation site/SPAGS )

Lokasi pemijahan ikan karang di
kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Monitoring pemanfaatan sumberdaya
(Survey resoruse monitoring

Data penggunaan/pemakaian
Balai KKPN Kupang
lahan oleh masyarakat di kawasan Universitas Hasanuddin
konservasi perairan

Monitoring sumberdaya Monitoring ekosistem terumbu karang
alam dan sosial ekonomi
masyarakat

182

No

Strategi

Program

Sub-Program

Penandaan batas
Penandaan batas
kawasan dan zona zona terluar kawasan
di kawasan konservasi konservasi perairan
perairan

Pemanfaatan
sumberdaya ikan

Pengawasan dan
pengendalian

Penandaan batas-batas
zonasi di dalam
kawasan konservasi
perairan
Kajian pemanfaatan
sumberdaya ikan

Program pengawasan
sumberdaya

Kegiatan
Monitoring mamalia besar (Occasional
observation )
Pengembangan sistem data base
sumberdaya kawasan konservasi
perairan
Pemasangan mooring bouy di batas
kawasan konservasi perairan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Data potensi mamalia besar di kawasan
konservasi perairan
Sistem management data base yang baik
dan mudah diakses

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

Tanda batas batas luar kawasan telah
terpasang dengan jelas sesuai pada
koordinatnya masing-masing

Balai KKPN Kupang

Pemasangan mooring bouy/penanda
batas-batas zonasi di kawasan
konservasi perairan

Tanda batas batas zonasi kawasan
konservasi perairan telah terpasang
sesuai dengan koordinatnya masingmasing
Studi potensi lestari sumberdaya ikan di Data terkait potensi lestari sumberdaya
kawasan konservasi perairan
ikan di kawasan konservasi perairan

Balai KKPN Kupang

Pengembangan alat tangkap ramah
lingkungan yang efektif di kawasan
konservasi perairan
Patroli rutin (12 kali per tahun)

Tersedianya alat tangkap modifikasi atau
alat tangkap alternatif efektif dan ramah
lingkungan untuk digunakan di dalam
kawasan
konservasi
perairan
Menurunnya
pelanggaran
terhadap
pemanfaatan sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin
Balitbang KKP
Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Patroli gabungan (6 kali per tahun)

Menurunnya pelanggaran terhadap
pemanfaatan sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Direktorat Polisi Perairan
TNI AL
Balai KKPN Kupang

Fasilitasi kegiatan pengawasan
kelompok masyarakat pengawas
(Pokwasmas) sumberdaya ikan

Menurunnya pelanggaran terhadap
pemanfaatan sumber daya di kawasan
konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang

183

Balai KKPN Kupang
Universitas Hasanuddin

No

Strategi

Program

Sub-Program

Indikator Capaian
Kegiatan
Operasional penempatan dan penugasan Menurunnya pelanggaran terhadap
polisi khusus kelautan di kawasan
pemanfaatan sumber daya di
konservasi
kawasan konservasi perairan

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang

Penegakan hukum atas pelanggaran
hingga P21 ( 3 kasus per tahun)

Ditjen PSDKP KKP
Balai KKPN Kupang

Menurunnya pelanggaran terhadap
pemanfaatan sumber daya di
kawasan konservasi perairan

Pelaksana dan Mitra

Pengendalian jumlah armada, jenis alat, Pemanfaatan sumberdaya ikan yang Balai KKPN Kupang
dan waktu operasional perikanan tangkap berkelanjutan
Ditjen PSDKP
di dalam kawasan konservasi perairan

3 Strategi Penguatan
Pengembangan sosial
Sosial, Ekonomi, dan ekonomi masyarakat
Budaya

Pengendalian
Pengembangan mata pencaharian
pemanfaatan sumberdaya alternatif
ikan

Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat

Menurunnya tekanan terhadap
sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang

Pengembangan kewirausahaan
- Menurunnya tekanan terhadap
Balai KKPN Kupang
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sumberdaya ikan di kawasan
konservasi perairan
- Meningkatnya taraf perekonomian
masyarakat di dalam kawasan
konservasi
perairan
Bantuan modal kerja untuk
Meningkatnya
usaha masyarakat
Balai KKPN Kupang
meningkatkan skala usaha masyarakat
pengguna sumberdaya kelautan dan
perikanan
Pendampingan koperasi
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Meningkatnya taraf perekonomian
masyarakat di dalam kawasan
konservasi perairan

Balai KKPN Kupang
Dinas Koperasi,
Perindustrian, dan
Perdagangan Kab.Pangkep

No

Strategi

Program

Sub-Program
Kegiatan
Peningkatan kesadaran Kampanye penyadaran
masyarakat

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Meningkatnya kesadaran masyarakat Balai KKPN Kupang
terhadap kelestarian sumberdaya ikan

Pembuatan poster dan pamflet

Pesan Poster dan pamflet tersampaikan Balai KKPN Kupang
dengan baik
Field trip kapal konservasi bagi anak- peserta mengetahui kegiatan kegiatan Balai KKPN Kupang
anak sekolah dasar di kawasan
konservasi yang dilakukan dengan
konservasi perairan
berlayar mengunakan kapal konservasi

Pemberdayaan
masyarakat

Pelibatan masyarakat
dalam kegiatan
konservasi

Community outreach untuk
menggalang partisipasi masyarakat
dalam mendukung kegiatan
konservasi
Rehabilitasi ekosistem mangrove

Masyarakat mendukung kegiatan
Balai KKPN Kupang
konservasi yang dilakukan oleh
pengelola maupun stakeholder terkait

Rehabilitasi ekosistem terumbu
karang

Masyarakat menyadari akan
Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem terumbu karang
bagi kawasan konservasi perairan dan
turut berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut
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Masyarakat menyadari akan
Balai KKPN Kupang
pentingnya ekosistem mangrove bagi
kawasan konservasi perairan dan turut
berperan aktif dalam menjaga
kelestarian ekosistem tersebut

BAB VI
PENUTUP
Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan Kapoposang dan
Laut

Sekitarnya

merupakan

di

Provinsi

dokumen

yang

Sulawesi
memuat

Selatan
kebijakan

Tahun

2014-2034

pengelolaan

TWP

Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan,
yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan, dan strategi
pengelolaan untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan
kegiatan pengelolan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di
Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya merupakan acuan untuk
menyusun rencana kerja tahunan oleh Satuan Organisasi Unit Pengelola
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya.
Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam pengelolaan TWP
Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan
diharapkan

mendukung

Kapoposang

dan

Laut

Rencana
Sekitarnya

Pengelolaan
secara

TWP

partisipatif.

Kepulauan
Mengingat

pengelolaan TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi
Sulawesi Selatan bersifat dinamis dan adaptif, maka Rencana Pengelolaan
TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi
Selatan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun sekali.
Namun demikian, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dalam
kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
skala besar, dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang,
dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas
wilayah

yang

ditetapkan

dengan

peraturan

perundang-undangan,

dan/atau apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
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