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Sebagai suatunegarakepulauandenganjurnlah 
pulau sekim 17.508 danpanjangpmtai * 81.000 
km, Indonesia merniliki potemi smberdaya pesisir 
dan laut yang sangat besar. Wilaya 

m g b e r a l  h e n @ ,  
media komunikasi rnaupun kawasan rekreasi abu 
pariwisata. Karena itu wilayah pesisir merupakan 
turnpun harapan manusia dalarn pemenuhan 
kebutuhm hidupnya 13 rnasa &tang. 

Ekosistem wilayh pesisir yang merupakan 
suatu himpunan integral dari komponen hayati 

e hidup) d m  nir-hayati (fisik), rnutlak 
an oleh mmusia mtuk hidup d m  mtuk 

meningkahmutu kehidupan. 

1 

Moponen hayati dan nir-hayati secara 
fungsiond berhubungm satu s m a  lain d m  saling 
bekteraksi rnembentuk suatu sistem, yang dikenal 
dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila 
terjadi perubahm pada salah satu dari k 

Ut, &pat m 
an sistern yang ada baik dal 

funssiodmupun dalmkeseirnbmgmya 
Di da lm suatu ekosistem pesisir terjadi 

pertukaran materi d m  trmsfomasi energi yang 
di antara keduakomponen dalm 

kompnen-kompn 
a. Kelangsungm suatu fungsi 
enentukan kelestarian dari 

smberdaya a l m  pesisir sebagai komponen yang 
terlibat d d m  sistem tersebut. Karena itu untuk 

estarian surnberdaya dm pesisir, kita 
hubungan-hubungm ekologis 

yang berlangsung di antara komponen-komponen 
sumberdaya alam pesisir yang menyusw suatu 

tidak terlepas dari fivitas pe 
a l m .  Di d a l m  aktivitas ini sedn 

tingkat tlpemanfaatan surn 
besar perubahan-pembahan yang terjadi pada 
llngkungan hidup. Oleh karena itu, dalarn 
perencanam pembangunm pada suatu sistern 
ekologi yang berimptikasi pada perencanam 
pemanfaatan sumberhya dam, perlu diperhatikan 
kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk 
mengurmgi &bat-&bat negatif yang rnerugikan 
bagi kelmgsungm pembangunan itu senchi seem -i 
menyeluruh. Perencanaan pemanfaatan dan 
pengelolaan sumberdaya alam perlu 
diperthbmgkan secxa cennat dan terpadu da lm 

maan pembangunan, sehingga dapat 
an lingkunganhidup dalm 

STRUKTm FUNGSIONAehr EKOSISTEM 
PESPSIR 
Defimisi darm Batas Winayah Pesisir 

Untuk dapat mengelola pemanfaatan 
sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (envi- 
ronmental services) kawasan pesisir secara 
berkelanjutan (on a sustainable basis), perlu 

yang mendalam tentang pengehan dan 
karakleristik utama dari kawasan ini. 

Pertanyaan yang seringkali muneul d a l m  
pengelolaan kawasan pesisir adalah bagaimana 
menentukm batas-batas dari suatu wilayah pesisir 
(coastal zone). Sampai s belum ada definisi 
wilayah pesisir yang baku. Nmm demikian, 
terdapat kesepakatan umum di dunia b&wa wilayah 
pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan 
dan laut. Apabila ditinjau dari garis pantai (coast- 



Pengeloleen ekosistern ....... (74 - 881 

line), maka suatu  laya ah pesisir memiliki dua 
batas : batas yang sejajar 

g ~ s p m t a i  ( batas yang tegak l w s  
terhadap garis pantai (cross-shore). Untuk 
keperluan pengelolm, 
dayah psisir yang sejdar 
m u w  ~ s a l n y a  batas dayah  pesisir antara Sungai 
Brantas d m  Sungai Bengawm Solo, atau batas 
\?rilayah pesisir Kabupaten Kupang adalah antara 
Tanjung Nasikonis dan Pulau Sabu, dan batas 
\?rilayah pesisir DKT Jakarta addah antara Smgai 
Dadap di sebelah barat dan Tanjung Karawmg di 
sebelab hr. 

Man tetapi, penetapan batas-batas suatu 
wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis 
pantai, sejauh hi belurn ada kesepakam. Dengan 

lain, batas b lay ah pesisir berbeda dari 
sahi negara ke negara yang I&. K d  ini &pat 
dimengerti, karena setiap negara memiliki 

rdaya dm sistem 

ah pesisir yang 
digunakan di Indonesia adalah wilayah dimana 
daratan berbatasm dengan laut; batas di daratan 
mliputi dad-daerah yang tergenang ai 
ymgtidak tergenang air yang mas& dipeng 
proses-proses laut seperti pasang-smt, angin laut 
dm intnrsi garam, sedangkan batas di Laut ialah 
daer&-daehah yang d ipengd i  oleh proses-proses 
dami di daratan sepati sedimentasi dan mengalimya 

laut, serta daerah-daerah laut yang 
oleh kegiatm-kegiatan rnanusia di 

d m a n  (Gmbar 1). 

Komponear Puargsioarall Ekosktem Be 'sir 
Sebagaimma telah dikemuk an di atas 

balawa sumberdaya hayati pera' pesisir yang 
kehidupan ( / rganisme ~ d u p )  
an dan berinteraksi dengan 

(fisa) membentuk suatu 
sistem. Dengm dernikiaa, pembahasm selmjutnya 
dititik beratkan pada ekosistem pesisir yang 

unit fungsional komponm hay& (biotik) 
dan nir-hayati (abiotik). 

Kornponen biotik yang menyusun suatu 
ekosistem pesisir terbagi atas empat kelompok 
utarna: (1) produser, (2) konsumer primer, (3) 
konsumer sekunder dan (4) dekompser. 

Sebagai produser addah vegetasi autotrof, al- 
gae dan fitoplankton yang m 

mtukpses fotosinm 
zat organik kompleks dari zat 

Sebagai konsurner pri 
hewm ymg mernakan produser, &sebut herbivom 
Herbivora h i  menghasilkm pula materi organik 

reproduksi), tapi merekatergantung 
a dari rnaleri organik yang 
atau fitoplankton yang dirn 

Konsurner sekunder adalah k b v o r a ,  yaihi 
semua organisme yang memakan hewan. Untuk 
suatu analisis yang lebih jelas, kita &pat membagi 
lagi konsurner sekunder Ee dalm konsurner tersier 
yang memakan konsumer sebelumnya. 
Sesungguhnya banyak jenis organisme yang tidak 
dengm mudah dapat diMasifikasik 
tingkatmtrofikini, karenamerekadap 

Garnbar 1. Diagram Skematik Batas Wilayah Pesisir 
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Pmsiding Pelafihan untuk Pelatih, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadw 

gi di bawhya ,  mempakan penentu 
suatu jenis o r g ~ s m e .  Faktor-faktor h i  

avertebrata, bak te~  dim eendawm yang mem 
materi organik mati: bangkai, d a m - d a m  yang seeara bertahap sepmj ang 
mati, ekskreta. sering pula terdapat ti& pe 

terdapat tiga proses dasar atau zona persimpangm yang disebut ekoton 
fungsiod komponen bio& (Illi A y a  zona ktertidal lam. 

oduksi (shtesa maQeri o r g ~ k ) ,  2) 
proses konsomasi (memakan materi organik) dan Dhensi Ekolo& EkosisQern BesLir 
3)  proses dekomposisi atau mineralisasi 
(pendaurulangm mteri). h g s i  pokok bag kehi 

Kompnen abiotik suatu ekosi pesisir penyedla smberdaya d m ,  penerima limbah, 
terbagi atas tiga ko~llponen utama: [I 3 unsur dan penyedia jasa-jasa pendukung kehidupm, dan 
senyawa a n o r g a  karbon, nitrogen dan air yang penyedia jasa-jasa kenyarnanan. 
terlibat dalarn sMw materj di w t u  ekosistem, [2] 

orgzrulk, karbohidrat, protein dan l e d  yang menyedi 
men& kompnen &io& dan biotik dan [3] re* yang d gsung maupun tidak 
ddim. slLhu d m  faktor fisik lain yang mernbatasi 1 

ah besar unsur dan senyawa 
anorganik sederhma yang dijumpai di suatu hayati yang tidak dapat pulih di antaranya 
ekosistem pesisir, tadapt  unsw-mwtertentuyang smberdaya mineral, lninyak 

gi kehidupan. Unsur-ursm tersebut Sebagai penyda smberdaya 
substansi biogenik atmunsw ham baik pemanfaatan saberdaya perairan pesisir yang 

rnakro (kabon, nitrogen, fosfor.. .) rnaupun mikro dap 
(besi, seng, magnesium...). 

Karbohidrat, protein dan lernak yang periode waktu tertentu. Demikimpula diperl 
menyusun tub& organisme hidup juga terdapat di keeematan pemanfaatan smberdaya perairan 
lingkungan. Senyawa tersebut dan ratusan senyawa pesisir yang ti& &pat pd.& sehingga efeknya tidak 

lingkungm sekitarnya. 
~sarnping sumberdaya dam yang pduktif ,  

selmjubya &an temai menjadi fi.agmen-fragmen ekosistem pesisir rnempakan penyedia j asa-j asa 
dengan berbagai seem kolektif disebut pend upan, seperti air bersih datr 
detritus organik massa tanaman lebih yang agi berkiprahnya segenap ke 
besar dibandingkm dengan hewan, maka detritus manusia. Sebagai penyediajasa-jma k e y  
tanman biasanya lebih menonjol dibandingkm ekosistem pesisir merup 
dengan hewan. Demikim pula tanman biasanya menye jam mtuk d i j a d k t e q a t  rekreasi atau 
lebih lambat hancw dibandingkan dengan hewan. pariwisata. 

Bahan organik terdapat d d m  bentuk terlarut Ekosistem pesisir juga merupakan tempat 
d m  partikel. Bila bahan orgmik terurai, bahan penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan 
tcmebut humus atau zat yaib rnanusia. Sebagai tempat penaqung l i d a h ,  
bentuk yang resisten terhadap penghancuran lebih ekosistem ini memiliki kernmpuan terbatas yang 
lanjut. Peranan humus dalam ekosistem tidak sangattergantungpadavoluIlledanjenishb&yang 
sepenuhnya dimengerti, tapi diketahui dengan pasti masuk. Apabila limbah tersebut melampaui 
kontribwinya pada sifat tanah. kemampuan asimilasi perairan pesisir, maka 

Kategori ketiga dari kornponen abiotik suatu kemsakan ekosistem dalam bentuk peneemaran 
ekosistem pesisir adalah faktor-faktor fisik (iklim). akan terjadi. 
Faktor iMim (suhu, curah hujan, kelembaban) 
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Dari keernpat fungsi tersebut di atas, 
kernarmpuan ekosistern pesisir sebagai penyedia 
jasa-jasa pendukung kehidupan dan penyedia 

sanga t~mtungf idua  

FUNGSI DAN 
EKOSISTEM 
PESISLR 

saling terkait, dinamis dm produktif. Beberapa 
ekosistem utama di wilaya 
dikemukakan di sini &ah (1) 

ove, (3) padang larnun, 

E s h a ~ a  
1. Deskripsi dan Klasifikasi 

Estuaria addah perkan psisir semi tertutup 
yang mempunyai hubmgan bebas dengan laut 
terbuka d m  menerima masukan air tawar dari 
daratan. Sebagim besar estuaria didominasi oleh 

substrat ber1um.p~ ymg 
dibawa oleh air tawar dan air laut. Contoh dari 

sun@, teluk d a n m  

1. Estuaia berstra~fjikasi sernpurndny~ atau 

pasmg -surut (Gambar 2). 
2. Estuaria berstratifikasi sebagianlparsial 

utnm &jmpaZ. Pada 
&war dari sung& sehbang 

Peneannpuran air dapat terjadi karena ads~nya 
turbdensi yang berlangsung s e ~ m  berkala oleh 
aksi pasang-suntt ( G a b %  3). 

3. Estuaria 
homogen v 
lokasi-lokasi dimma m s  pasang-surut sangat 

dankuat,sebggaair w 
dm ti& terdagat 

2. Karakteristik Fisik 
Perpaduan antara beberapa sifat fisik 



yang penhg bagi organism e 
mi dan detritus. Suatu 

fiton), sebgga proses 

3. Gmposisi Biota dan Produktkitas N a y a ~  ungsi Ekelogis Estuaria 
Di estuaria terdsypat tiga komponen fauna, yaitu Seeara u m m  estuaria mempunyai perm 

fauna l a w ,  air tawar dm payau. Komponen fauna ekologis penting sebagai bedcut: 
1) Sebagai sumber zat hara clan b 

diangkut lewat sirkulasi pasang-surut (tidal cir- 
30%0) dan culation). 

2) Penyedia habitat bagi sejmlah spesies hewan 
& bawah300Ao. (ikan, udang.. .) yang bergantung pada e s t k a  

sebagai tempat berlindung dm tempat mencari 
makanm Cfeeding grounds). 

antara 5 - 30%0. Spesies-spesies ini tidak diternukm 3) Sebagai tempat untuk bereproduksi danlatau 
tawar. K~mponen tempat tumbuh besar (nursely g r o u d )  temtarna 

bagi sejumlah spesies ikan dan udang. 
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5. Pernanfaatan Es tua~a  
\ , Secara u m m  es dimanfaatkm oleh 

b) Sebagai ternpat penangkapan dan budidaya 
v. 

Hutan Mangrove 
1. D e s ~ p s i  dan Zonasi 

Wutan mangrove merupakan komunitas 
vegetasi pantai tropis, yang dido 
spesies pohon bakau yang m m p u  
berkembang pada daerah pasang-sum$ pantai 
klumpw. Komunitas veg& ini mumnyatumbuh 
pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup 
rnendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang 

yang elindung. 
Penyebaran hutan mangrove ditentukan oleh 

satu diantaranya 
tsns kita rnenged 

zonasi hutan mangrove sebagai berikut @e W a a n  
dalam Russell & Uonge, 1 968): 
A. Zona air payau hingga air laut dengan salinitas 

pa& waktu terendam air pasang berkisar antara 
10-  30%0 : 

a Area yang terendarn sekali a m  dua kali sehari 
selarna 20 hari dalam sebulan, h y a  
Rhizophora mucronata yang mas& &pat 
tumbuk 

b. Area yang terendam 10 - 19 kali per bulan, 
ditemukan Avicennia (A. alba, A. marina), 
Sonneratia grzflthii dan dominan Rhizophora 
SP. 

c. Area yang terendam g dari sembilan kali 
setiap bulan, ditemukan Rhizophora sp., 
Bruguiera sp. 

d. Area yang terendam hanya beberapa hari 
dalam setahun, Bruguiera gymnorrhiza 

an, dan Rhizophora apiculata masih 
@at hidup. 

B. Zona air tawar h g g a  air payau, salinitas 
berkisar antara 0 - 10 O/oo 

a. Area yang h a n g  lebih masih dibawh 
pasang surut, asosiasiasi Nypa. 

Hibiscus. 

2. Adaptasi Pohon Marnggove 
mangrove yang 
n mangrove dari ernpat genera 

(Rhizophora, Avicennia, Sonneratia dan 
daya adqtaci yang untuk 

Daya ackptasi ini meliputi . 

dan penyangga. Sistem perakaran cakar a y m  

m b u h  tegak lurus ke pemukaan substrat 
Cabang aka ini disebut pneumatofora d m  
berfungsi untuk mengambil oksigen. Sistem 
perakaran penyangga berbeda dengan sistern 
perakaran cakar ayam, dimana akar-akar 
penyangaturnbuh dari batang pohm menembus 
pemukaan substrat. Pada aka penyangga ini 
ti& ditemukan pnematofom seperti pada akar 

ayam, tapi mernpunyai lobang-lobang kwil 
yang disebut lentisel yang juga b e h g s i  mtuk 
m e l e w a h  udara (rnendapatkan oksigen). 

2. Berdaun tebal dan kuat yang mengmdung 
kelenjar-keIenjar g mtuk dapat menyekresi 

3. Mmpunyai jaringan air untuk 
mengatur keseimbangan g 

3. Fungsi EksEo@s Nutan Mangrove 
Sebagai suatu ekosistem khas pe 

hutan mangrove memila beberapa h g s i  ekologis 
penting : 
(1) Sebagai peredam gelombang dan angin badai, 

pennukaan. 
(2)Sebagai penghasil sejumlh besar detritus, 

temtama yang berasal dari dam dan d a b  
pohon b&au yang rontok. Sebagi delri- 

dimanfaatkan sebagai 

mineral-mined hara yang berperan dalam 
penyuburan perairan. 



&macam bio& 

pantai m q m  lepas pantai. 

4. Pemanfaatara Hutan Mangrove 
Wutm mangrove dimanfmtkan terutama 

sebagaipen*ilkayumtuk 
b h ,  bahanbakuuntukme 
mttrk dibuat pulp. Di s w i n g  itu ekosi~ern man- 
grove 
udang dam. 

Padmg L a m u  
1. D e s ~ p s i  

Larnun (sea grass) menrpakan satu-satunya 
hidup t e n n h  di dalam 

yang luas di dasar laut yang mas& &pat dijangkau 
oleh cahaya matahari yang memadai bagi 

annya. Lamun kidup di perairan yang 
jernih, dengan sirkulasi air yang baik. 

Air yang bersirkulasi diperlukan untuk 
menghantarkm zat-zat hara dan oksigen 

has2 metablisme lmm ke luar 

Hampir semw tipe substrat dapat d i ~ b u h i  
l a m q  mulai dari substrat kr lmpm sampai berbatu. 
N m u n  padang larnun yang luas Iebih sering 
ditemukan di substsat lumpur-b 
antara hutan wara mangrove dan 

Padang lamun 
tinggi prod&ivitas o 
hidup beraneka ragam biota laut, seperti ikan, 
krustasea, moluska, dm cacing. 

2. Fungsi Padang Lamun 
Secara ekologis padang lamun mempmyai 

beberapa fwngsi penting bagi perairan pesisir, yaitu : 
a. Produsen detritus dan zat hara. 

lunak, dengan sistem p e r k a m  yang padat d m  
saling menyilmg. 

c. Sebagai tempat berlindung, mencari makan, 
turnbuh besar, dan memijah bagi beberapajenis 
biota laut, terutama yang melewati masa 
dewasariya di lingkungan hi. 

d. Sebagai eidung pelindung yang melindushd 
penghuni padang l m  darl, sengatan 

3. Fernanfaatan Padang Lamm 
-" Padmg lamun dapat dirnanfasotkan sebagai 

a, Tempt kegatan a i  j& ikan, 
kerang-kerangan dan tiram. 

b. T e q a t  rekreasi atau parii~sata. 
c. Smber pmpuk &jaa 

4 ~erumbu %ring 
1. Struklur dan Tipe Temrnbu Kamng 

halnyadenganhutan ve, t 
karang menapakan suatu ekosistem khas yang 

sisk daerab tropis. Pada 
c h i  en@m-endapan 

sedikit tambahan dari algae berkapur serta 
organisme lain yang menyekresi kalsim karbomt. 

'Karang pembentuk terumbu (karan 

bebehapa septa yang bjm dan berbena dam yang 
tunnbuh k e l w  daxi dasar kordit, d i m m  septa ini 
rnerupakan dasstr penentuan spesies karmg. Tiap 

disebut gastrode~s.  Ddam gastroderrnis terdapat 
turnbuhan renik bersel tunggal yang dinamakan 
zooxantellae yang hidup bersimbiosis dengan polip 
(Gambar 4). Zooxantellae dapat menghasilkan 
bahan organik melalui proses fotosintesis, yang 
kemudian disekresikan sebagian ke am 
sebagai pmgan. 

Secara mum t u karang terdiri atas 

penghalmg berkembmg lebih jauh dari daratan dm 
berada di perairan yang lebih dal 
dengan t e m b u  



Garnbar 4. Anatomi polip karang (Nybakken, 1993) 

2. Faktor-faktor Bembatas Perkembangan 
Terumbu Karaag 

Perkernbangan t e r u b u  dipengaruhi oleh 
beberapa faktor fisik h-gm yang &pat me4adi 
penhatas bagi karang untuk m e m b e n ~  t 
Adapun faktor-faktor fisik lingkungan yang berperan 
dalam perkembangan terumbu adalah sebagai 

berkisar antara 23 - 25"C, dengan suhu 
makshal yang mas& &pat ditolerir berkisar 
antara 36 - 40°C. 

(2) Kedalarnan perairan <50 m, dengm 
keddaman bagi perkeanbangm optha1 pada 
25 m atau kurang. 

(3) Salifitas air yang konstan berkisar antara 30 
- 36%~. 

(4) yang cerah, bergelombang besar dm 
bebas dari sedimen. 

3. Komposisi Biota Terumbu Karanig 
Terumbu karang merupakan habitat bagi 

beragam biota sebagai berikut (Gambar 5): 
1. Beraneka ragam avertebrata (hewan tak bertdang 

belakang): temtama karang batu (stony coral), 
juga berbagai krustasea, siput dan kerang- 

kemgan, e h d e m a b  @ulu babi, anemon la* 
teripang, bintang Iaut dm leli laut). 

2. Beraneka ragam ikan: 50 - 70% ikan kmivora 
stik, 15% ikan herbivora dm sisanya 

omnivom 
3. Reptil : a ular laut dan p e w  Iaut. 
4. Ganggang dan Rwput laut: algae koralin, dgae 

Kjau berkapur dan lamun. 

karang, khusu 

plindu17.g pantai c h i  he 
yang berasal dari laut. 

karang mempwnyd perm 
utama sebagai habitat (tempat tinggal), tetnpat 
mencari makanan (feeding grounds), tempat 
asuhan dan pembesm (nursevy pun&) ,  tempat 

(spa~ninggrounh) bagi berbagai biota 
u karang atau sekimya. 

5. Pernanfaatan Terurnbu Karang 
Temmbu karang dapat dimanfaatkm baik 

secara langsung maupm tidak langsung sebagai 
berikut : 

a. Sebagai tempat penangkapan berbagai jenis 
biota laut konsumsi, dm berbagai jenis ikan 
hias. 

i banman dan pembuatan 
kapw. 



Gambar 5. Beberapa Biota Terumbu Karang yang Khas (Nybakken, 1993) 

HSU- 
PEN PESISIR 

Salah saw tahapan penting yang diperlukan 
dalarn penyusunan rencana pengelolaan ekosistem 
dan surnberdaya pesisir adalah identifrkasi isu-isu 
yang mengemuka dalam berbagai kegiatan 
pembmgunan. Isu-isu utama yang dikem&&an 
disini adalah isu-isu kualitas lingkungan clan 
s d e r d a y a  a l m  pesisir. Isu-isu ini dapat berdiri 

aitan dalam setiap bidang 

Isu-isu kualitas lingkungan dan surnberdaya 
alam pesisir dicirikan oleh adanya perubahan- 
pembahan yang terjadi pa& suatu habitat/kawasan 
atau swberdaya a l m  sebagai damp& berbagai 
kegiatan pembangunan, seperti pencemaran, 
sedhentasi, konversi atau degadasi suberdaya. 

Sedheatasi dan Pencemasan 
Kegiatan pembukaan lahan atas dan pesisir 

angan dan pengembangan 
kota merupakan sumber beban sedimen dan 
pencemaran perairan pesisir dan laut. Adanya 
enebangan hutan d m  penambangan di Daerah 

Sungai @AS) tdah me 
serius di beberapa daerah 
Pembukaan lahan atas sebagai bagian dari kegiatan 
pertmian, telah meningkatkan sampah-smpah 

baik sampah padat maupun cair yang 
pesisir melalui al 

Selain ity samp&-sarnpahpadat a 
dan kota mempakan surnber pencemar perairan 
pesisir yang sulit dikontrol, sebagai akibat 
perkembangan gemaman  yang pesat. Sumber 
pencemaran utarna lainnya berasal dari kegiatan 
pertambangan, misalnya pertambangan emas. 

bangan emas rakyat yang me 

an pencemaran air raksa melalui 
air pada saat pencuciadpengikatan ama lga .  
Pencemaran air raksa melalui air sangat berbahaya, 
karena Ibb& air raksa yang terbawa melalui 

sisir sangat potensla 
logm berat meldi  ran^ 

oleh pemsahaan swasta, bususnya p e r u s a m  
skipun jenis bahan pencemmya 
angan emas yang dilakukm oleh 

pemsahaan swasta besar ti$& menggunakan air 
raksa untuk mengikat emas, tapi menggunakan 
sianida. Limbah dari basil tambang tersebut, berupa 

mmgmdung sianida 
um, nikel dan kkom. 

Limbah ini dibumg dalm jumlah besar, sehingga 
sangat potensial mm~emari 
bahan sianida yang terkenal sebagai racun yang 
sangat berbahaya. 
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Degradasi GaAs Pantai Kentsakan juga dapat diakibatkan oleh p e r i l h  
Erosi pantai mempakan sdah satu masalah vvisatawan, mi 

serius degradasi garis panhi wilayah pesisir. Selain oleh penyelam y 
proses-proses a le ,  seperti angin, an dan oleh penyelam yang rnernbw ikan Selhi tuhbah 
gelomban& aktivitas yang dibuang tuis ahu 1 
penting erosi patrtai. akti.vitas di h a t a n  ikut 

Kebanykan erosi panhi &bat aktivi-tas 
manusia adalah pemb&aan hutan pesisir untuk 

pemukiman, dan pernbangunan Degradasi, dan Konversi Mutian Mangrove 
, sehgga  sangat menwan@ h g s i  

perlindungm terhadap pantai. Di smping itu 

bangunan, telah memberikan kontrib 
terhadap erosi pantai, karena berhangnya atau degradasi hutan mangrove sebag ai akibat 
hilangnya perlindmgan p m a i  dari hantman pembukaan laharm atart konversi hutan meaja& 

an, industpi, dm 

Degradasi Temmbu Karang Selain konversi, degradasi hutm mangrove 
juga te qadi sebagai &bat pem 
intensif untuk arang, bahan ko 

pesisir baku kertas serta pemdaatan 
disebabkan oleh berbagai aktivitas rnanusia, 
diantaranya pemanfaatan sebagai surnber pangan Keanekaragaman N a y a ~  

Pada saat ini ancaman terhadap 
), dan kemekaraganaan hayati di p 

obyek wisata (keindahan dan keanekaragarnm antara lain berasal dari pemban 
hay@. (hotel, restoran, d m  lain-lain) & pinggir p m ~ ,  dan 

terumbu karang akibat jugareklamasi pantai. Kegiatanreklamasi pantai 
a sebagai surnber pangan maupm sebagaiirnana te jadi di beberapa kawasan pesisir, 

ar dikarenakan oleh diperkirakan dapat merubah struktur 
tablet potas dan sianida. komnitas biota laut b&an dapat men 

Kenyatm ini dapat dijumpai di banyak lokasi keanekaragman hayati p 
arang-karang yang m a k  Dalm skala yang 1 il, pembangunan 
berbentuk eekungan. hotel-hotel atau restoran-restoran di ping@  pan^ 

Isu lain teqadinya degradasi te 
adalah sebagai akibat kegiatan p 
penggalian karang untuk kepentingm konstruksi laut. K a n a  itu sehmsnya pernbangunm hotel- 
jalan atau bangunan. Selain itu, degradasi u hotel yang saat ini berada di pinggir pantai tidak 
karang akibat eksploitasi intensif ikan-i s diperbolehkan, terlebih apabila daerah tersebut 
berdampak pada sern menurunnya temasuk dsalamhrasmpenyanggaatau semp 
kemekaragmm ikan punahnya jenis pantai. 
ikan tertenh. Hal hi, tentu saja akan berakibat pada 
kualitas estetika te u karang sebagai obyek PRINSPP PENGELOL 
vvisata selam. TIEWDU 

Degradasi terumbu karang aki bat Pengeharn Pengelolaan Sektorall dam 
pemanfaatannya sebagai obyek wisata terlihat dari Pengelolaan Terpadu 
kemsakan-kemakan fisik karang yang disebabkm Pengelolam wilayah pesisir secara sektoral 
oleh pernbuangan jangkar kapallperahu yang pada dasarnya berkaitan hanya dengan satu jenis 
membawa wisatawan ke lokasi te bu karang. sutmberdaya atau ekssistem untuk memenuhi tujuan 
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tertentu (sektord), seperti ge&mm, parivvisata, 
d ~ ,  dan 

sebaginya. D d m  pengelolm seeara sektoral, 

mempakan sdah s 
sektoral, h m  se 
p~v\iisata apabila pe 
lhbah  hdustri tidak 
benar. 

sive assessment), merencanakan tujuan dan 
sasaran, kemudan merencanakm serta mengelola 
segenap kegiatan pem a p a  mencapai 
pernbmgunan yang optimal d m  berkelanjutan. 
Perenemaan dan pengelolaan tersebut dilakukan 
secara kontinyu dan dinamis dengan 
m angkm asp& sosial-ekononnsi-budaya 
dm aspkasi masyarakat pengguna .cTailayah pesisk 
(stakeholders) serta konflik kepentingan dan 
pemanfaatan yang m m m  a&. 

Keterpaduan dalam pereneanaan dan 
pengelolam wilayah l ~ s i s k  ini meneakup 4 (emipat) 
aspek, yaitu: (I) keterpaduan wilayah/ekologis; (2) 
keterpaduan sektor; (3) keterpaduan disiplin ilmu; 
dm (4) keterpaduan stakeholder. 

a. Keterpaduan WilrayamkaloBs 
seeam spasid han ekologis wilayah pesisir 

mediki  keterkaitan mtara lahan atas (daram) dan 
lautan. Haf. h i  disebabkan karena wilayah pesisir 

pengelolm kawasan pesisir tidak terlepas dari 

minyak lepas pantai danperhubungm la& 

Penanggulangm 
oleh lhbah hdustri, 
serta sedirnentasi tidak dapat dil 
kawasan pesisir saja, 
dari sumber dampaknya. Olefi karena itu, 
pengelolaan di Glayah ini h a s  
dengan .cTailay& &tan dan laut serta 
Sungai (DAS) menjadi satu kesatuan dan 
keterpadw pewlolaan. Pengelolm yang baik 
di wilayah pesisir akan hmew dalm sekejap jika 
tidakdiimban@dengan 
pula. Keterkzu'tan ant 

b. Keterlpaduan Sektor 
Sebagai konsekuensi dari besar dan 

darn di kawasan pesisir 

pembangunan yang bergerak dalam pemanfaam 
surnberdaya pesisk. Mbatnya, sering Mi terjadi 
turngang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir 
antar satu sektor dengan sektor lainnya. Agar 
pengelolam surnberdaya dam di kawasan pesisir 
dapat dilakukan seeara optimal dan 
berkesinambungan, maka dalam perencanam 
pengelolaan harus mengintegrasikan semua 

sektoral. Kegiatan suatu sektor 
menngaanggu, a p d e  sampai me 

kegiatan sektor lain. Keterpadum sektoral ini 
melipu~ keterpaduan seeam horisontal (antar sektor) 

e, Keterpaduan Disiplin Plmu 
Wlayah pesisir meIlliW sifat dan 

yang unik dm spesifik, baik sifat dan 
ekosistem pesisir maupun sifat dm karakteristik 

Mnusus pula seperti hidro-oseanografi, dinamika 
a. Selain itu, kebutuhan 

sangatpenting. Secara 
u r n ,  keterpaduan disiplin h u  clalam pengelolaan 
ekosistem dan s 
ekologi, oseaplografi, k 
dan sosiologi. 



d. Keterlpaduarm Sakeholder 
Segenap keterpaduan di atas, akm berhmil 

ditempkm apabila dimjang oleh keterpaduan dari mentrdsi menekuni suatu 

Seem ekologis maupm e k o n o ~ s ,  
pembangunm d m  pengelola smberdaya alam pemanfaatan tunggd (single us 

sisir mtara lain terM dari 

sumMaya dam. di kawasan pesisir. Pengrusunan mengkonversi harnpir sepanjang kawsan pesisir 
perenemaan pengelolaan terpadu h m s  marnpu tennasuk mangrove (sebagai kawasan lindung) 
mengakomodir segenap kepentingan pelaku menjadi tambak udang; sehingga, pada saat akhir 

pesisir. Oleh karena itu, pere terjadi peledakan wabab 
embangunan harus meng 

pendekatan d m  arah? y&tu p e w a t a n  '%top down" ini. Kemudian, pada tahun 1 988 ketika Jepang 
dm pendekatan "bottom up". 

Pen~nghlva Pendekatan Terpadu dalam berkabmg, tidak makan rrdang), mengak-;batkm 
Pengelolaan Pesisir Pe harga u h g  seem drastis dari rata-rata 

Keunikan vvilayah pesisir serta berag a Rp. 14.000,- per kg menjadi Rp 7.000,- per kg, 
surnberhya yang ada, meng@syara&an pentinpya a banyak petani tambak yang merugi dm 
pengelola vvilayah tersebut s eem terpadu, dan 
bukan seeara sektoral. Hal ini dapat dijelaskan Kelima. Kawasan pesisir pada u~l l  

a dasan sebagai berikut: merupakan surnberdaya rniilik bersama (common 
ecara e m a s ,  terdapat keterkaitan property resources) yang &pat dimanfaa&an oleh 

ekoliogis @ubungm heiormal) baik antar ekosistem semua orang (open access). Padahal setiap 
c%i d d m  kawasm pesisir m a w  antimi kawasan erdaya pesisir biasmya berprinsip 
pesisir dengan l h  atas dan laut lepas. Dengan rn kemtungan Oleh hnanya ,  waj ar 

over-eksploitasi smberdaya dam 
g se r inwi  terjstdi di 

Pembanagunaa Berkelanjutan dalarn 
Pellaanfaatan Stmllaberdaya Pesisir 

Konsep pengelola  wilayah pesisir seeara 
terpadu seperti diuraikan di atas, merupakan salsah 

kawasan pesisir (Gambar 6). satu syarat untuk mencapai pembangunan yang op- 
Kedua. Dalm smtu kawasm psisir, bi timal dan berkelanjut 

&&pat lebih dari dua am sumberdaya dam dan berkelmjutan adalslh 
jasa-jasa Iingkmgan yang dapat dikembangkan keb hidup saat ini tanpa merusak atau 
untuk kepentingm p m b  me uan generasi mend&mg mtuk 

Ketiga. Dalam suatu kawasan pesisir, pada memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987). 
umumnya terdapat lebih dari satu kelompok 
masyarakat (orang) yang memiliki ketrampilanl pada dasarnya me 
keahlian dan preferensi (preference) bekerja yang pernb 

ai petani, nelayan, petani t batas (limit) pada laju pemanfaatan ekosistem 
hut, pendamping pariwisata, in alamiah serta sumberdaya alam yang ada di 

dan kerajinm rumah tangga, dan sebagainya. dal Ambang batas ini tidaklah bersifatmutlak 



Prosiding Pelatihan wnfuk Pektih, Pengelolean Wilayah Pesisir Terpadu 

Gambar 6. KeteFkaitan Ekalogis dan Dampak Pembangunan Antam Ekosistem Dant dan ~esisir (~imodifikasi 
dari ICMRM, 1995) 

(absolute), melainkan m luwes services) yang disediakan oleh ekosistem alarniah 
vexible) yang bergantung si teknologi adalah berupa suatu lokasi beserta atributnya yang 
dan sosial ekonomi tentang berdaya indah dm menyenangkm yang dapat dijad&an 
a lm,  serta kemarnpum biosfir wtuk menerirna tempat bereheasi serta pemulihan k e h a i m  jiwa. 
darnpak kegatan mmwia. Dengan perkataan lain, Ekosistem, alamiah menyedidan sumberdaya d m  
pembmgurmm berkelmjutm adalah suatu strategi yang dapat dikonsumsi langsung atau sebagai 
pemanfaatan ekosistem alamiah sedemiki dalarn proses produksi. Sedan* h g s i  
sehingga kapasitas hgsionalnya mtuk me penerrma limbah dari suatu ekosistem adalah 
manfaat bagi kehidupan m a t  manusia t idd rusk. kemampumnya dalam menyerap limbah dari 

konsep pembangunan kegiatanmmusia,hinggamenjadisua~kondisiyang 
empat dirnemi : ( I )  ekologis, 

(2) sosial-ekonomi-budaya, (3) sosial politik, dm Dari keempat fungsi ekosistem alamiah 
(4) dm kelembsbgaan. 

(I) Dimelnsi Ekologis 
Berangkat dari konsep ini, pemanfaatan kemmpuan dua h g s i  te 

sumberdaya wilayah pesisir secara berkelmjutm alarniah tidak dinrsak oleh kegiatan mmwia, maka 
berarti bagaimma mengelola segenap kegiatan fungsinya sebagai pendukung kehidupan dan 

yang terdapat di suatu wilayah yang penyedia jasa-jasa kenyarnanan dapat diharapkm 
dengan wilayah pesisir, agar total tetap terpelihsnra. 

dampaknya ti& melebihi kapasitas fungsionalnya m keempat h g s i  ekosistem di atas, 
Setiap ekosistem alamiah, temasuk ekosistem makas logis terdapat tiga persymm yang 
pesisir, memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan dapat menjamin tercapainya pembangunan 
manusia : (1) jasa-jasa pendukung kehidupan, (2) berkelmjutm, yaitu : ( I )  kehamonism spasial, (2) -- 
jasa-jasa kenyamman, (3) penyedia smberdaya kapasitas asimilasi, dan ( 3 )  pemanfaatan r- 

bah. berkelanjutan. Kehamonisan spasial (spatial suit- 
kehidupm (life support ability) mensysnratkan, bahwa dalm suatu vvilayah 

services) mencakup berbagai ha1 yang diperlukm pembmgunan, seperti Pantai Timw Kalimantan, 
bagi eksistensi kehidupan sepertiudaradan Pul tai Utara Jawa Barat, 
air bersih serta ruang ba rahnya segenap hen a d i p e m w a n  sebagai 
kegiatan manusia. Jasa-jasa kenyaxman (amenity zona pemanfaatan, tetapi hams pula dialokasikan 
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untuk zona preservasi dan konservasi. Contoh 
daerah preservasi adalah daerah pemijahm ikan 
(spmning ground) dan jalur ~ j a u   pan^. Ddam 
zona preservasi ini tidak diperkendan adanya 
kegiatan pembangunan, kecuali penelitian. 
Sementara itu, beberapa kegiatan pembangunan, 
seperti parjivvisata darn, pmanfaatan hutan man- 
grove dan perikanan secara berkelanjiutan dapat 
berlangsmg dalm zona konservasi. 

zona preservasi dan konservasi 
dalam suatu dlayah pembangunm sangat penhg 
dalam memelihara berbagai proses penmjang 

erti siklus Edrologi dm unsw hara, 
limbah seeara darni&, dan sumber 

keanehgaman hayati. Bergantung pada kondisi 
luas zona presenrasi dan konservasi yang 

optimal dalam suatu kawasan pembangunan 
sebaiknya antara 30 - 50 O/o dari luas totalnya. 

Selanjutnya, setiap kegiatan pembangunm 

ditempatkan pada lokasi yang seem biofisk sesuai, 
sehgga membentuk m t u  mosaik yang hamcPnis. 
Ivlisalnya, penewatan kegiatan budidaya tarnbak 
udmg pada lahan pesisir sangat masam, atau 
berdekatan dengan kawasan indwtri bi 
menemui kegagalan. 

Sementara itu, bila kita menganggap wilayah 
pesisir sebagai penyedia surnberdaya dam, maka 
kriteria pemanfaa& untuk smberdaya yang &pat 
pulih (renewable resources) adalah bahwa laju 
ekstraksinya tidak boleh m e l e b ~  kem 
ulltuk m e r n u l ~ a n  diri pada suatu periode tertentu 
(Clark, 1988); sedangkan pemanfaatan 
surnberdaya pesisir yang tak dapat pulih (non-re- 
newable resources) harus dil 
cennat, sehgga efehya ti& 
sekitarnya. 

Ketikahbm dayah  (ekosistem) 
pesisir sebagai ternpat untuk pembuangm limbah, 
maka hams ada jminan bahwa jumlah total dari 
limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas 
asirnilashya (assimilative capacity). Dalam hal ini, 
yang dimaksud dengan kapasitas asimilasi adalah 
kemampuan sesuatu ekosistem pesisir untuk 
menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada 
indikasi terjadinya kemsakm lingkungan dan atau 
kesehatan yang tidak dapat ditoleransi (Krom, 
1986). 

(2) Dimensi Sosial-Ekonomi-Budaya 

sistem a l m  wilayah pesisir d a l m  menopang 

Kuditas d m  jmP& pemintaan tersebut 
ditentukan oleh jumlah. penduduk d m  stand& 
halitas kehidupannya. Oleh karena itu, selain 

kesenjmgm antara kaya dan m i s b .  
Seeara sosial-ekonorni-btadaya konsep 

pembmgunan berkelmjutan anensyarak bahwa 
manfaat (kemtungan) yang diperoleh dari kegiatsan 

wilayah pesisir r&ya 

dud& sekitar kegi 

menjarnin kelan 
 lay& itu sendiri. Untuk negara berkembang, 
seperti Indonesia, prinsip ini sangat mendasar, 

penarnbangan pasir pantai dan penangkapm &an 
deng bahan peledak, berakar pada 
kemi pengetahuanyang rendah chi 
para pelakunya. Keberhasilan Pemda Dati I 
Propinsi Bali dalam menanggulangi kasus 
penambangan batu karang, dengan menyediakan 

salah satu eontoh betapa relevannya p d i p  h i  bagi 
kelangsmgm pembmgunm di Indonesia. 

(3) Dimensi Sosial Politik 
Pada murnnya pennasalahan (kerusakan) 

lingkungan be r s i  ebbmalitas. P U Y ~ ~  
menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si 
pembuat kerusakan, melainkan pihak lain, yang 
biasanya rnasyarakat miskin dan lemah. Misalnya, 
pendangkalan bendungan dan saluran irigasi serta 
peningkatm fiekuensi dan magnitude banjir suatu 
sungai akibat penebangan hutan yang kurang 
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(4) Dhensi Wukum dam Kelernbagaan 
Bada a m y a  pelaksanm pembmgunan 

berkelmjutan mensyaratkan pengendalim diri dari 
setiap warga masyarakat untuk tidak merusak 
lingkungan. Bagi kelompok yang lebih,. mampu 
secara ekonomi h 

personal ini dapat dipenuhi melalui 
penerapan sistem peraturan dan pemndang- 
undangan yang b e d b a r n  dan konsisten, serta 
diiringi dengan penanman etika pembangunm 
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