6. KESJMPXTLAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesirnpulan sebagai becikut :
I . Tidak terdapat prameterlvariabd Iinghngm yang dominan b e q ~ n g m h
terhadap penurunan kualitas perairan di p g u s pulau Pari, jika dibandingkan

dengan persyaratan kualiias air but untuk budidaya menurut SK No.: Kep-02/
MENKLWY88. Pengelornpakan wilayah pairan menurut kerniripn tinggi-

rendah nitai parameter/variabd, tidak pada wilayah perairan yang berdekatan.
2. Model pmanfaatan yang diperoleh sebagai hmil penelitian adalah :
a. Model Pariwisata Panhi di gugus p u b Pari masih pacla tahap sestrai,

sedangkan untuk Pariwisata B;thari tidak sesuai la@.

b. Madel Budidaya b u t rnenyatakan bahwst rumput laut ti&

lagi

menjadi komoditas utama untuk semua gobah. Xkan kerapu dan
terpang sebagai tiiternatif komoditas u m a untuk dibudidayakan di

gobah-gobah gugus Pulau Pari.
c. Model Perikanan Tangkap di perairan p g u s Pulau Pari ymg dihitung

-

dengan metode CYP addah : Ln (Ut+i) I, 34890 + 0,44315 In (U,) -

0,00656 (Et +- Et4I). Analisis dinamik rnemperukh titik keseimbngan
terdapat pada tingkat hail tangkapan k m n g dari 200 tan, dan tingkat

hari kerja oprasi s e h y a k 30.000 hari, &ngm trayektori ke imh
freseimbangm dicapai pada waktu kurang Iebih 50 tzthun.

3. b s i l penatmn pemanfaatm m g gums Pulau Pari adalah :

a. Kegiatan Paiwisata yang sesuai, baik di Pulau B u m g rnaupun di
Pulau Kungsi adalah pstriwisata pantai, dengan penetapan wilayah

perailan 100 m tegak iums dari garis pantai kedua pulau tersebut,

sehingga tidak mengganggu kegiatan budidaya.

b. Kegiatm budidaya teripang diarahkan untuk diadakan di gobah Soa
Besar &n gobah Runtu, s d n g k a n budidaya ikan kerapu di gobah
K w j i dan gobah Kurungan. Untuk gobah yang lain tergatung pikihan
rtpabh budidaya teripang atau i km kerapu.

c. Kegisxtan penangkapctn ikm diarahkan untuk dilnkukan di perairan luar
tubir dengan ikan pelads sebagai rujuan penangkapstn.
4. Fomulasi alternatif skenario k e b i j h n pmanfaatan vgus Pulau Pari yang

digambarkan oleh alakasi tenaga fceja dengan manfaat ekonomi rnaksirnum
adalah skenaria 11, yaitu : IJ = h,0+ 3 Iz2,0 6

0.1

, dengan pendapatrtn Rp 845.000 per

tenaga fsej a per bu1an.

6.2. Saran

Disadari bahwa &lam penelitian ini rnasih banyak hal-ha1 ymg belum

tajawab, sehingga per111disarankan sebagai berikut :
1. Pen-n

parameter/van'abel fingbgan &lam pnelitian ini hanya pada

suatu saat tertentu, dinarnika ptfrubahwmya dari waktu ke waktu, dari musirn

ke rnusim klum &pat dijelaskan, sehingga perlu pne1itim yang lebib
mendetail lad.

parameter kesesuaan rn~salnyaprmlnraan win plrrwsuair
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dengan jenis kumoditi yang dibudidaya, perlu aternatif yang lain.
3. Perrataan pemanfaatan ruang banyak tergantung dari siapa pengguna dan
untuk tujuan apa, oieh karma itu p r l u pnyesuaian dengan keberadam
FWEju~.
4. Kebijakan pmanhm bukanlah harga mati, karma sangat tergatung dari

dinarnib sumberdap baik aktivitas manusia, maupun sumberdaya dam,
sehingga perilr penyeswim dan wahu ke wakfu. Untuk mendukung usaha
tersebut, instrumen kebijakm ekanomi ( p a r ) hams Iebih difokuslcan pada
pningkataxl nil& mbah diikuti dengan pengembangan kebijakan institusi,
yaitu : struktur pasar input d

m output, blembagaan ekonomi masyarakat.

5 . Pemanfaatm Pulau-Pdau Kecil hendaknya diardhn pada aktivitas dirnana

trade-off anma aktivitas tersebut tidak terlalu bsar namun memberikan baik

rasio harga rnaupun terms of trade yang tinggi.

