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ABSTRAK. 

Sumber daya  hayati  perikanan  dan  kelautan  di  Indonesia  sudah  mengalami 

kerusakan   yang  sangat  parah.  Ekosistem  terumbu  karang  yang  merupakan 

ekosistem penting sebagai nursery ground, spawning ground dan feeding ground 

hanya tinggal 6,48% kondisinya dalam keadaan baik. Kerusakan ini disebabkan 

maraknya penangkapan ikan yang dilakukan nelayan  yang menggunakan alat 

tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan racun  potasium.Kondisi 

inilah  yang  melatarbelakangi  perlunya  usaha  pengelolaan  sumber  daya  yang 

berbasis lingkungan dan mencapai kelestarian. Semua stakeholders yang terkait 

baik pemerintah dan masyarakat harus melakukan kerja sama (Co-Management) 

dalam melakukan usaha konservasi ini agar kegiatan konservasi terumbu karang 

dapat  berhasil  dengan   baik.Lembaga  Daerah  Perlindungan  Laut  Berbasis 

Masyarakat  (DPL-BM)  adalah  suatu  lembaga  yang  dikelola  oleh  masyarakat 

sekitar dan didukung oleh pemerintah. Lembaga inilah yang diharapkan mampu 

mengatasi kerusakan terumbu karang yang terjadi diperairan  Indonesia. Akan 

tetapi, lembaga DPL-BM di Desa Tanjung Jaya ini masih menghadapi banyak 

kendala  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Kurangnya  keprofesionalisme  dalam 

pengelolaan   organisasi,   kurangnya   insentif   pengurus   lembaga   dan   masih 

lemahnya  landasan  hukum  adalah  faktor  utama  yang  menyebabkan  kinerja 

lembaga  ini  masih  belum  optimal.  Melalui  metode  PRA  (Participatory  Rural 

Appraisal) ditemukan permasalahan dan solusi untuk  mengatasi kendala yang 

dihadapi lembaga tersebut. Permasalahan kurangnya keprofesionalismean 

pengurus  dapat  diatasi  dengan  pelatihan  tentang  manajemen  organisasi  dan 

pembimbingan tentang dasar-dasar kepemimpinan. Insentif bagi pengelola dapat 

diatasi dengan bantuan dari pemerintah daerah berupa alat tangkap dan perahu 

serta dana operasional bagi pengelola agar mereka memiliki sumber penghasilan 

dengan  menangkap  ikan  sekaligus  melakukan  pengawasan  terhadap  kawasan 

konservasi.  Landasan  hukum  yang  ada  berupa  PERDES  hanya  berlaku  bagi 

penduduk Desa Tanjung Jaya sedangkan nelayan dari desa lain masih melakukan 

penangkapan di kawasan konservasi, sehingga aturan yang ada tidak  bersifat 

menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan suatu PERDA yang dikeluarkan oleh 

Pemprov. Naskah akademik PERDA ini sedang disusun oleh tim pelaksana PKM 

yang akan  serahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banten dalam bentuk 

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). 
 

Kata kunci : Terumbu Karang, Co-Management, DPL-BM, PRA,RAPERDA. 
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PENDAHULUAN 
Pengelolaan sumber daya perikanan (fisheries management) merupakan 

upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (sustainability). Hal 

ini bertujuan  agar sumberdaya perikanan yang ada tidak hanya dinikmati oleh 

generasi sekarang, tetapi juga  dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. 

Namun demikian, pengelolaan sumberdaya perikanan selama ini bersifat terpusat 

(centralized government management/CGM), yang mempunyai andil besar dalam 

kehancuran sumberdaya. 

Beberapa hal yang mencirikan terjadinya pola CGM dalam pengelolaan 

sumberdaya   perikanan  diantaranya,  yaitu  kebebasan  akses  dan  pemanfaatan 

sumberdaya  alam  yang   berstatus  publik  akan  menyebabkan  degradasi  pada 

sumberdaya (overfishing) sehingga menyebabkan masalah besar yang ditanggung 

bersama. Sementara itu, kebijakan pembangunan  dan pengelolaan yang dibuat 

oleh pemerintah pusat membutuhkan waktu yang lama untuk  disosialisasikan, 

diketahui  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  atau  masyarakat  di  tingkat  desa. 

Konflik sosial kerap terjadi akibat implementasi program kerja pusat tidak sesuai 

dengan keadaan dan  kebutuhan daerah. Rendahnya pengawasan  karena 

terbatasnya  aparat dan sangat luasnya daerah yang harus diawasi menyebabkan 

terjadinya kelebihan eksploitasi  sumberdaya perikanan (over fishing), 

berlanjutnya  praktik  illegal   fishing  seperti  penggunaan  alat  tangkap  yang 

mengunakan  bom,  potasium sianida  dan  sejenisnya  yang  merusak  lingkungan 

(Solihin, 2002). 

Bukti kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan akibat kebijakan di 

masa  lalu  tercermin  oleh  menurunnya  luasan  ekosistem  terumbu  karang  dan 

mangrove  yang  berfungsi  sebagai  daerah  asuhan  (nursery  ground),  mencari 

makan (feeding ground) dan tempat  memijah (spawning ground). Berdasarkan 

hasil penelitian Coral Reef Rehabilitation and Management Project (COREMAP) 

tahun 2001, luas terumbu karang Indonesia diperkirakan lebih kurang 85.707 km
2
, 

namun,  42,59%  kondisinya  sudah  rusak  berat,  28,39%  dalam  keadaan  rusak, 

22,53% masih  baik  dan  hanya  tinggal  6,48%  kondisinya  masih  sangat  baik. 

Kerusakan   tersebut  terjadi  juga  pada  ekosistem  mangrove  yang  mengalami 

penurunan luas area. Pada tahun 1982 terdapat 5.209.543 Ha area hutan magrove 

menjadi 3.235.700 Ha pada tahun 1987  dan tahun 1993 tinggal 2.496.185 Ha 

(Diposeptono  2001  diacu  dalam  Maryo   2005).Dampaknya  adalah  turunnya 

produksi  perikanan  tangkap,  semakin  kecilnya  ukuran  ikan  yang  tertangkap, 

semakin  jauhnya  daerah  penangkapan  (fishing  ground).  Hal  ini   mendorong 

meningkatnya biaya produksi sehingga mengurangi rente sumberdaya (resource 

rent) yang menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan khususnya nelayan skala 

kecil. 

Selanjutnya, isu pengelolaan sumberdaya perikanan mulai diperhatikan. 

Hal ini karena orang makin sadar bahwa sumberdaya perikanan jika tidak dikelola 

dengan baik akan terancam kelestariannya. Salah satu aspek penting dalam kajian 

sosial  seputar  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  adalah  pelaku-pelaku  yang 

terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya tersebut. Pelaku-pelakunya terdiri 

atas  pemerintah  (Government  Based   Management),  masyarakat  (Community 

Based Management) atau kerjasama diantara keduanya (Co-Management) (Satria, 
2002). 
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Sementara itu, menurut Nugroho (1995) Kecamatan Panimbang 

merupakan sub pusat pengembangan perikanan laut di Kabupaten Pendeglang. 

Potensi   wilayah   perairan   Kecamatan   Panimbang   sangat   mendukung   bagi 

pengembangan  perikanan  laut.  Akan  tetapi,  pengeboman  ikan,  penambangan 
pasir, dan pembabatan hutan  bakau yang berlangsung di sana seolah dibiarkan 

sehingga mengancam kelestarian lingkungan pesisir itu dan kelangsungan daerah 

itu sebagai obyek wisata. 
Untuk mengatasi masalah tersebut nelayan pesisir Kecamatan Panimbang, 

Kabupaten  Pandeglang  telah  membentuk  suatu  lembaga  lokal  informal  untuk 

mengelola kawasan Karang Gundul sebagai tempat pemijahan ikan. Oleh karena 

lembaga yang terbentuk masih bersifat  tradisional dan kurangnya pengetahuan 

manajemen,  sehingga  lembaga  ini  sulit  mendapatkan   dana  operasional  dari 

pemerintah  maupun  swasta.  Selain  itu,  dengan  terbentuknya  lembaga   lokal 

dikhawatirkan  banyak  menimbulkan  konflik  horizontal  diantara  para  nelayan, 

khususnya   konflik  orientasi  yaitu  konflik  yang  terjadi  antar  nelayan  yang 

memiliki  perbedaan  orientasi  dalam  pemanfaatan  sumberdaya.  Misalnya  antar 

nelayan yang beroriantasi jangka panjang dengan nelayan yang hanya berorientasi 

jangka  pendek.  Nelayan  berorientasi  jangka  panjang  melakukan  pemanfaatan 

sumberdaya  perikanan  yang  ramah  lingkungan  sebagai  wujud  kepeduliannya 

terhadap lingkungan, sedangkan nelayan yang berorientasi jangka pendek hanya 

memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya  dengan 

melakukan kegiatan penangkapan yang merusak lingkungan seperti penggunaan 

bom, potassium cyanide dan alat tangkap trawl yang merusak terumbu karang. 

Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk mengatasi konflik tersebut 

dengan cara membentuk lembaga formal dengan menerapkan hasil-hasil 

penelitian  mahasiswa  dan  mengunakan  model  Co-Management.  Pengelolaan 

lembaga ini berbasis masyarakat dan ditunjang oleh legitimasi pemerintah melalui 

suatu undang-undang. 

Daerah karang gundul yang terletak didaerah Tanjung Jaya merupakan 

Daerah   Perlindungan  Laut  (DPL)  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Desa 

(PERDES) nomor 02 tahun 2004 dengan tujuan meningkatkan dan 

mempertahankan produksi perikanan didaerah sekitar wilayah perlindungan dan 

memfasilitasi  masyarakat dalam membangun kesepakatan daerah perlindungan 

konservasi laut di  wilayahnya.  Secara partisipatif dengan didasarkan pada azas 

musyawarah diantara masyarakat. 

Menurut  Nikijuluw   (2002)   Co-Management   adalah   pembagian   atau 

pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat 

lokal dalam  mengelola sumberdaya perikanan. Tujuan utama Co-Management 

adalah pengelolaan perikanan yang lebih tepat, lebih efisien serta lebih adil dan 

merata.  Sementara  tujuan  sekundernya  adalah  (1)  mewujudkan  pembangunan 

berbasis  masyarakat  (2)  mewujudkan   proses  pengambilan  keputusan  secara 

desentralisasi  sehingga  dapat  memberikan  hasil  yang   lebih  efektif,  dan  (3) 

mekanisme  untuk  mencapai  visi  dan  tujuan  nelayan  lokal  serta  mengurangi 

konflik antar nelayan melalui proses demokrasi pertisipatif. 

Model-model Co-Management antara lain adalah informasi, 

pendampingan  (advokasi),  kooperatif,  konsultatif  dan  instruktif.  Pembentukan 

model   Co-Management   ini   dapat   diterapkan   dengan   menggunakan   teknik 
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pemberdayaan yang melibatkan msyarakat, yaitu Participatory Rural Appraisal 

(PRA). 

Masalah yang melatarbelakangi program ini adalah : maraknya konflik- 
konflik antar  nelayan yang meresahkan warga yang tinggal di sekitar pesisir, 

penggunaan  alat  tangkap  yang  merusak  atau  ilegal  oleh  beberapa  masyarakat 

nelayan yang menyebabkan rusaknya  sumberdaya perikanan dan kelautan dan 

belum terakomodasinya aspirasi masyarakat pesisir terhadap pengelolaan 

sumberdaya perikanan di lokasi studi. 

Tujuan program ini adalah untuk meminimalisasi dan bahkan 

mengeliminasi  konflik  antar  nelayan,  menciptakan  lembaga  yang  berfungsi 

sebagai  penyelesaian  konflik  serta  mengawasi  praktik-praktik  perikanan  yang 

merusak,   mengefektifkan  penyaluran  dana  dari  pemerintah  ke  nelayan  dan 

membantu  meningkatkan  pendapatan  nelayan  serta  menciptakan  pengelolaan 

masyarakat pesisir berbasis komunitas. 

Luaran yang  diharapkan  antara  lain:  terbentuknya  lembaga  lokal  yang 

bersifat   formal   dan   berbasis   masyarakat,   terbentuknya   sistem   pengelolaan 

sumberdaya perikanan berbasis masyarakat, meningkatnya profesionalisme 

lembaga transplantasi karang DPL-BM dan menguatkan landasan hukum lembaga 

konservasi DPL-BM dari Peraturan  Desa (PERDES) menjadi Peraturan Daerah 

(PERDA). 

Kegunan Program adalah menumbuhkan jiwa sosial mahasiswa terhadap 

kesejahteraan  para  nelayan,  merubah  pola  penangkapan  ikan  dari  pola  yang 

dekstruktif ke  arah konservatif, menjalin kerjasama yang berkelanjutan antara 

pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. 

 
METODE PENDEKATAN 

Waktu pelaksanaan program dilakukan pada tanggal 6 Maret 2006 sampai 

akhir  Juni   2006.  Tempat  daerah  lokasi  program  yaitu  Desa  Tanjung  Jaya 

Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 

Metode yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  adalah 

menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal) yang meliputi 

beberapa tahap penting sebagai berikut: (1) identifikasi pihak-pihak yang terkait 

(stakeholder analysis) (2)  identifikasi dan akomodasi keinginan masyarakat; (3) 

identifikasi  kriteria  yang  masyarakat  inginkan  (4)  identifikasi  indikator  yang 

diperlukan   untuk   evaluasi   (5)   sepakati   metode   yang   digunakan   bersama 

masyarakat dan (6) koleksi data bersama masyarakat (Adrianto, 2004). 

Menurut Hikmat (2001) teknik PRA secara umum mencakup pada proses 

seperti yang diuraikan dibawah ini: 
Pemetaan Masalah, Potensi dan Sumber-Sumber Sosial Secara Partisipatif. 

Pemetaan masalah, potensi dan sumber-sumber sosial merupakan langkah 

awal bagi mahasiswa dalam partisipasi membangun masyarakat pesisir. Pemetaan 

masalah meliputi  pengambilan data sekunder untuk memperoleh informasi awal 

mengenai sosio-demografis, sosio-ekonomi dan sosio-budaya masyarakat. 
Perencanaan Partisipatif. 

Dalam  perencanaan  partisipatif  ini  mahasiswa  tidak  berperan  sebagai 

perencana untuk masyarakan tetapi sebagai fasilitator dalam proses perencanaan 

yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah.  Tahap  proses  perencanaan 

partisipatif adalah sebagai berikut : 
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a. FGD (Focus Group Discussion) atau diskusi kelompok terarah, untuk menggali 

informasi   sebanyak-banyaknya,   membahas   persoalan   yang   terjadi   diantara 

kelompok masyarakat. 

b. Analisis pola keputusan, untuk kesepakatan dalam pembentukan lembaga lokal 

yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah daerah melalui PERDA. 

Manajemen Pelaksanaan Keputusan 

Implementasi perencanaan partisipatif dengan subjek masyarakat sebagai 

peran utama  yang mengelola perencanaan mulai dari tahap identifikasi masalah 

dan kebutuhan, identifikasi  potensi lokal, pendayagunaan sumber-sumber lokal, 

penyusunan dan pengusulan perencana hingga evaluasi dari mekanisme 

perencanaan. Dalam hal ini mahasiswa berperan sebagai pihak yang memfasilitasi 

upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sumber-sumber lokal yang dibutuhkan. 
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 

Dalam hal  ini  mahasiswa  berperan  sebagai  evaluator  eksternal  untuk 

melihat  gambaran  perkembangan  lembaga  tersebut  melalui  rancangan  metode 

evaluasi   partisipatif,   teknik   dan   prosedur,   instrumen   pengumpulan   data   , 

pengolahan  dan  analisis  data  serta  pelaporan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan 

menggunakan indikator keberhasilan dari dua dimensi, yaitu : 

a)  Aktualisasi  diri,  mencakup  ekspresi  diri  tiap  masyarakat  dalam  proses 

pengambilan keputusan dan internalisasi penilaian yang merupakan hasil ekspresi 

diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan lembaga tersebut. 

b)  Ko-aktualisasi  eksistensi,  menunjukkan  adanya  aktualisasi  bersama  antar 

lembaga, masyarakat dan pemerintah yang berimplikasi pada eksistensi lembaga 

dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumberdaya. 
 

HASIL 

Populasi penduduk di Desa Tanjung Jaya sebanyak 5.898 jiwa, terdiri atas 
2.973 jiwa  laki-laki  dan  2.925  jiwa  perempuan  atau  sebanyak  1.180  Kepala 

Keluarga.  Tingkat  pertumbuhan  penduduk  rata-rata  sebesar  1,80%  per  tahun. 

dengan total luas wilayah  3.301 Ha dan luas lahan pemukiman 60 Ha. Jumlah 

penduduk sebanyak 5.898 jiwa, maka  dapat  diartikan bahwa desa Tanjung Jaya 

memiliki kepadatan bruto sebesar 1,79 jiwa per Ha dan kepadatan netto sebesar 

93,80 jiwa per Ha. Kepadatan ini masih dapat dikategorikan belum padat dan 

masih  sangat   dimungkinkan  pengembangan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan 

bidang kependudukan. 

Usia penduduk  Desa  Tanjung  Jaya  didominasi  penduduk  dengan  usia 

antara 14-25  tahun yaitu 2.481 jiwa (42,07%) atau dengan kata lain usia muda 

yang mulai produktif, menduduki tempat tertinggi dalam struktur kependudukan. 

Secara jelas pembagian penduduk menurut usia dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Pembagian Penduduk Menurut Usia 

Usia Tingkat Usia Jumlah 
(jiwa) 

% 

0-1 Bayi 109 1,85 

2-5 Anak 142 2,41 

6-13 Anak usia sekolah 118 2,00 

14- 
25 

Remaja 2.481 42,07 
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26- 
40 

Dewasa usia produktif 1.973 2,00 

41- 
60 

Dewasa usia lanjut – 1 875 2,41 

>60 Dewasa usia lanjut – 2 200 0,33 

Jumlah 5.898 100 
Sumber : DKP Provinsi Banten, 2004 

 

Mata pencaharian penduduk yang ada di Desa Tanjung Jaya disajikan 
dalam bentuk persentase, sebagian besar penduduk Desa Tanjung Jaya memiliki 

mata pencaharian sebagai  petani yaitu 70,77% diikuti dengan nelayan sebanyak 

14,50% dan penduduk dalam persentasi terkecil yang memiliki mata pencaharian 

di sektor pegawai negeri, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 

Dari hasil wawancara dengan penduduk, jumlah penduduk yang berprofesi 

sebagai nelayan sewaktu waktu dapat berubah, perubahan profesi tersebut sangat 

ditentukan  oleh  musim  ikan  di  laut  atau  saat  berlangsungnya  musim  kering, 

penduduk yang berprofesi utama  sebagai  petani juga ”melaut”. Jadi dapat kita 

katakan kehidupan sebagai nelayan kadang  menjadi alternatif saat ikan banyak 

atau saat terjadi masa paceklik di sektor pertanian. 

Karang Gundul merupakan komunal karang yang paling luas di kawasan 

perairan  tersebut, dengan luas ± 1,5 ha dan memiliki keanekaragaman karang 

yang cukup banyak dan  indah. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Desa 

Tanjung Jaya (waktu tempuh ± 30 menit), menjadikan kawasan tersebut memiliki 

potensi  yang  cukup  besar  untuk  dijadikan  pusat   pariwisata  bahari,  seperti 

memancing, snorkling dan diving. Disamping kawasan tersebut  sudah menjadi 

daerah tangkapan nelayan, hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bagan di 

sekitar kawasan tersebut. 

 
Tabel 2. Pembagian Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Mata Pencaharian Presentase (%) 

Petani 70,77 

Nelayan 14,74 

Wiraswasta 3,53 

Buruh 2,06 

Pedagang 1,17 

Pagawai negeri 1,23 

Pengangguran 6,5 

Jumlah 100% 

Sumber : KORAMIL 0114 Cigeulis, 2006 

 

Tabel 3. Kendala Yang Timbul Dalam Pengelolaan DPL-BM 
Faktor Internal Faktor Eksternal 

Tingkat   pemahaman   yang   belum 

sepenuhnya memadai, baik dari pengurus 

maupun anggota kelompok pengelola DPL- 

BM. 

Sosialisasi DPL yang belum 

sepenuhnya sampai ke masyarakat, bisa 

berpotensi terjadi pelanggaran DPL dengan 

alasan ”tidak tahu” 
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Kemampuan  manajerial  yang  sangat 

terbatas dari kelompok pengelola. 
Keengganan warga nelayan dari 

wilayah lain untuk menaati peraturan DPL-BM 

dengan alasan bukan pemerintah yang 

membuat DPL, sehingga tidak perlu ditepati. 
Tingkat disiplin pengelola yang 

belum terbina. 
Aparat resmi pemerintah belum siap 

sepenuhnya untuk mendukung kegiatan DPL – 

BM, karena merupakan hal baru dan belum 

sepenuhnya memahami maksud dan tujuannya. 
Kekompakan anggota pengelola DPL- 

BM yang masih rendah. 
Belum ada peraturan pendukung yang 

kuat, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang 

mungkin terjadi akan sulit dikendalikan hanya 

dengan peraturan DPL –BM saja. 
Adanya kemungkinan benturan 

kepentingan kelompok pengelola, yaitu antara 

lain kepentingan pribadi dan kepentingan 

pengelola DPL – BM. 

Kurangnya  dukungan  peralatan  yang 

disediakan instansi terkait dapat menjadikan 

kendala  bagi  kelancaraan  pelaksanaan  DPL 

BM. Kurangnya peralatan ini dapat berakibat 

pada umumnya semangat para pengelola. 
Sumber : DKP Provinsi Banten, 2004 

 
Dalam mengembangkan potensi perairan yang dimiliki Desa Tanjung Jaya 

terdapat  banyak  kendala,  baik  kendala  alam,  kendala  tingkat  Sumber  Daya 
Manusia dan kendala sosial budaya. 

Menyadari pentingnya  upaya  penyelamatan  terumbu  karang  ini,  maka 

pada tanggal 14 Juni 2004 terbentuklah suatu Lembaga Daerah Perlindungan Laut 

Berbasis   Masyarakat   (DPL-BM)   yang   beranggotakan   dari   seluruh   elemen 

masyarakat  dari   berbagai  profesi,  seperti  nelayan,  guru,  petani  dan  aparat 

pemerintahan desa serta LSM yang membantu dalam pendampingan. 

Dalam mengelola DPL-BM tentu akan muncul kendala dan pendukung 

baik secara  internal maupun eksternal. Kendala yang timbul dalam pengelolaan 

DPL-BM dapat dilihat pada Tabel 3. 

Faktor Pendukung yang diharapkan timbul dalam pengelolaan DPL BM 

Desa Tanjung Jaya dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Faktor Pendukung Yang Diharapkan Timbul Dalam Pengelolaan 

DPL-BM 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Semangat yang terbangun di 
kelompok pengelola dan pelaksana DPL 

BM  diharapkan dapat bertahan selama 

masa baktinya. 

Adanya dukungan penuh dari 
DKP provinsi maupun DKP 

kabupaten Pandeglang. 

Anggota kelompok pengelola 
yang berasal dari beragam profesi, 

menjadikan  kegiatan  pengelolaan  DPL 

BM   lebih   variatif   dan   dapat   saling 

belajar, sehingga kebosanan diharapkan 

tidak  akan  terjadi.  Yang  terjadi  justru 

semakin banyak  anggota yang menjadi 

lebih paham akan DPL BM dan semakin 

berupaya mensukseskannya. 

Pada  setiap   sosialisasi,   staf 
dari kecamatan,  polsek.   Koramil 

maupun Polisi Air  selalu hadir. 

Diharapkan  dengan kehadiran ini 

menjadikan   mereka   paham,   paling 

tidak  mengerti  bahwa  ada  kegiatan 

DPL  BM yang   perlu dukungan 

mereka. 
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Kemampuan melaut sebagian 
anggota kelompok  pengelola yang 

berasal  dari  nelayan,  tidak  diragukan 

lagi  dan  merupakan  nelayan-  nelayan 

yang  baik.  Keberadaan  mereka  dapat 

sekaligus sebagai contoh bagi 

masyarakat lain. 

Posisi  Kepala  Desa  sebagai 
penanggung jawab, diharapkan 

kegiatan DPL  BM  ini,  bukan  milik 

nelayan  saja.  Dengan  menjadi  milik 

desa, berarti seluruh warga desa harus 
”mensukseskannya”. 

Adanya anggota kelompok yang 
mempunyai  kemampuan administrasi 

sederhana, menjadi modal tersendiri 

bagi peningkatan  kemampuan 

manajerial pengelola DPL BM. 

Adanya dukungan dari 
Tanjung    Lesung  Resort sebagai 

daerah wisata tentujuga akan 

berpengaruh pada  perkembangan 

pengelolaan DPL BM ini. 

Adanya anggota kelompok yang 
berasal  dari  kaum  muda  menjadikan 
proses regenerasi pengelolaan akan 

berjalan dengan baik. Selain hal tersebut 

dengan   keberadaan   orang   muda   ini, 

diharapkan  dapat  menarik  minat  bagi 
kaum muda yang lain untuk aktif turun 

”kelaut”. 

Adanya beberapa  LSM  lokal 
Kab.. Pandeglang, maupun luar Kab. 
Pandeglang yang mempunyai 

perhatian  pada  masalah  pelestarian 

laut, diharapkan menjadi faktor 

pendukung  kuat  dalam  pengelolaan 
DPL BM ini. 

Sumber : DKP Provinsi Banten, 2004 

 
Melihat adanya faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi lembaga 

DPL-BM  dalam  mengelola  lembaga  ini  diperlukan  satu  Rancangan  Peraturan 

Daerah (RAPERDA)  yang dapat menguatkan dan membuat lembaga ini diakui 

oleh  masyarakat.  Lembaga  ini  pula   diharapkan  dapat  mengelola  Kawasan 

Konservasi Lingkungan Daerah. 

FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION) 

Kegiatan diskusi ini dilaksanakan di sekertariat DPL-BM pada tanggal 26 

Maret  2006.  FGD  ini  dihadiri  oleh  anggota  pengelola  lembaga  konservasi 

terumbu karang DPL BM, aparat pemerintah desa, LSM dan seorang wartawan. 

Masing-masing   pihak   berdiskusi   yang   difasilitasi   oleh   mahasiswa   sebagai 

mediator. Diskusi ini merupakan  tempat bagi semua pihak yang terkait dalam 

upaya konservasi menyampaikan kendala dan  harapannya terhadap pihak-pihak 

lain. Adapun hasil diskusi tersebut adalah sebagai berikut : 

Terdapat 4 lembaga yang mengelola konservasi terumbu karang yaitu : 

1. Konservasi terumbu karang oleh DPL-BM, kelompok Mutiara Bahari 

2. Konservasi terumbu karang oleh Krakatau Steel 

3. Konservasi terumbu karang oleh Wahana Anak Pantai 

4. Konservasi terumbu karang oleh Mutiara Fantasi 

♦ Latar belakang konflik antar lembaga yaitu : 

1. Terjadinya kecemburuan sosial antara kelompok konservasi terumbu 

karang.  
2. Adanya  sikap  saling  menjelek-jelekkan  antar  kelompok  konservasi 

terhadap DKP karena saling berebut mendapatkan dana dari pemerintah. 
♦ Kendala yang dihadapi oleh DPL- BM yaitu : 

1. Dana operasional yang kurang memadai 

2. Inefisiensi pengurus 
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3. Banyak kelompok (lembaga) yang muncul, namun saling menjatuhkan 

4. Anggota kelompok belum kompak dan bersatu 
5. Hanya beberapa orang anggota DPL-BM saja yang aktif bekerja 

6. Masih banyaknya penangkapan yang merusak terumbu karang yang 

dilakukan oleh nelayan. 

Kendala lain  adalah  masih  lemahnya  landasan  hukum  yang  menaungi 

lembaga  mereka. Peraturan Desa (PERDES) yang telah ada kurang membantu 

usaha  konservasi  karena  PERDES  hanya  berlaku  di  Desa  Tanjung  Jaya  saja, 

sedangkan masih banyak nelayan dari desa-desa lain yang melakukan 

penangkapan ikan dengan bom dan racun  potasium. Hal lainnya adalah masih 

kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan  pengawasan terhadap daerah 

konservasi.  Lembaga  DPL-BM  sangat  membutuhkan  sebuah  alat  transportasi 

berupa kapal dan bahan bakar untuk melakukan pengawasan secara rutin. 

 
PEMBAHASAN 

Pihak pengelola DPL-BM mengakui bahwa usaha konservasi yang mereka 

lakukan  cukup berhasil. Ini terbukti semakin banyaknya ikan yang terdapat di 

daerah Karang Gundul yang menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan disekitar 

wilayah  konservasi  mengalami  peningkatan.  Selain  itu  menambah  keindahan 

bawah  laut  yang  dapat  menarik  beberapa  wisatawan  yang  ingin  menikmati 

keindahan terumbu karang. Untuk lebih jelasnya kinerja  DPL-BM dapat dilihat 

melalui monitoring dan evaluasi sementara pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Monitoring dan Evaluasi Sementara Kinerja DPL-BM 
Indikator Sebelum DPL-BM Sesudah DPL-BM Keterangan 

Sumber Daya Alam    

- Ikan Sulit menangkap ikan Mudah menangkap ikan - 

 Mengalami kerusakan Transplantasi karang  

- Terumbu Karang   Tahap 1 

Sosial Ekonomi    

- Pendapatan nelayan Rendah Tinggi - 

Kelembagaan    

   Formal    

- Organisasi Tidak ada, hanya di 

wilayah Kecamatan 
LSM KS, LSM WAP, 

LSM MF 
Belum 

terkoordinir 

 Tidak ada PERDES Belum 

optimal 
- Peraturan    

    

   Konflik   - 

 Ada Tidak Ada  

- Antar nelayan lokal   Perlu adanya 

 Ada Ada PERDA 

- Nelayan lokal vs luar    

Sumber : Data primer (diolah), 2006 
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Berdasarkan tabel monitoring dan evaluasi diatas dapat dilihat 

perkembangan Desa Tanjung Jaya sebelum dan sesudah adanya lembaga DPL- 

BM. Namun konflik antara nelayan lokal Desa Tanjung Jaya dengan nelayan luar 
(daerah sekitar Tanjung  Jaya) masih sering terjadi, karena nelayan luar belum 

mematuhi peraturan yang ditetapkan DPL-BM dengan alasan bukan peraturan dari 

pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu  Peraturan Daerah yang mengatur 
Kawasan Konservasi Lingkungan Daerah (KKLD). 

Pendapatan nelayan  setempat  sebelum  adanya  DPL-BM  per  kapitanya 

cukup rendah, karena ikan yang didapat selain jumlahnya sangat sedikit juga nilai 

jualnya  murah.  Setelah  adanya  DPL-BM,  pendapatan  yang  diperoleh  nelayan 

mengalami  peningkatan.  Ikan-ikan  seperti  kerapu  dan  lobster  banyak  mereka 

peroleh dimana ikan-ikan tersebut dapat  dijual dengan harga tinggi. Selain itu, 

nelayan setempat bisa melakukan usaha budidaya kerapu dan lobster pada jaring 

apung disekitar lokasi konservasi terumbu karang. 

Lembaga  DPL-BM  adalah  organisasi  formal  pertama  di  kecamatan 

Panimbang yang melakukan usaha konservasi terumbu karang. Melihat 

keberhasilan lembaga ini, muncullah beberapa organisasi-organisasi serupa yang 

didirikan  oleh  LSM  dan  swasta.  Lembaga-lembaga  tersebut  adalah  LSM  KS 

(Krakatau Steel) yang dimiliki oleh Tanjung Lesung Resort, WAP (Wahana Anak 

Pantai) yang dikelola oleh masyarakat setempat dan MF (Mutiara Fantasi) yang 

dikelola  oleh  masyarakat  dari  desa  lain.  Akan  tetapi,  keberadaan  lembaga- 

lembaga tersebut belum terkoordinasi dengan baik walaupun  daerah konservasi 

yang mereka kelola berdekatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi  permasalahan 

ini  dibutuhkan  suatu  peraturan  yang  mengatur  koordinasi  lembaga-lembaga 

tersebut. PERDES seperti yang terlampir hanya mengetur lembaga DPL-BM yang 

ada di desa Tanjung Jaya, sehingga hasil yang didapatkan belum juga optimal. 

Konservasi  terumbu  karang  sebelum  adanya  DPL-BM  menimbulkan 

konflik  antar  nelayan-nelayan setempat. Konflik ini terjadi antar nelayan yang 

menyadari  pentingnya  akan  konservasi  terumbu  karang  dengan  nelayan  yang 

masih menggunakan alat tangkap yang  tidak ramah lingkungan. Setelah adanya 

DPL-BM   konflik   antar   nelayan   lokal   dapat   dieliminir,   karena   telah   ada 

kesepakatan bersama didalam desa Tajung Jaya yang terdapat  dalam PERDES. 

Namun, konflik dengan nelayan luar desa masih terjadi. Di daerah  konservasi 

terumbu  karang  DPL-BM  ini  masih  sering  terjadi  penangkapan  ikan  yang 

dilakukan dengan menggunakan bom dan racun (potasium sianida) oleh nelayan 

dari luar desa. Jika perusakan oleh nelayan luar terus dibiarkan maka konservasi 

yang dikelola oleh DPL-BM  akan sia-sia. PERDES yang ada hanya mengatur 

nelayan desa Tanjung Jaya, sedangkan nelayan dari desa lain tidak mematuhinya. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan yang lebih luas cakupannya 

sehingga mampu mengatur seluruh stakeholders yang terkait didalamnya baik itu 

nelayan  lokal  maupun  nelayan  luar  daerah  seperti,  dari  desa  lain  atau  luar 

kabupaten  dan  provinsi.  Aturan  yang  dimaksud  adalah  adanya  suatu  PERDA 

(Peraturan Daerah) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. 

Dalam pembuatan PERDA ini Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Dinas 

Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah sedang melakukan proses 

penyusunan.  Salah  satu  yang  diharapkan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan 

Pemerintah Daerah adalah suatu naskah akademik dari pihak akademis.  Naskah 

akademis ini sedang dalam tahap penyusunan oleh kelompok PKM yang nantinya 
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akan dijadikan sebagai panduan rancangan PERDA tentang konservasi terumbu 

karang di provinsi Banten. 

 
KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil yang kami peroleh dapat disimpulkan bahwa : 
1.  Dengan  adanya  lembaga  DPL-BM  telah  mampu  mengatasi  konflik  antar 

nelayan yang terjadi di Desa Tangjung Jaya. 

2.  Lembaga tersebut mampu meningkatkan kesadaran nelayan akan pentingnya 

sumberdaya  terumbu  karang.  Sehingga  telah  terciptanya  lembaga-lembaga 

yang bergerak dalam konservasi terumbu karang. 

3.  Dengan  adanya  lembaga  DPL-BM  dapat  lebih  mengefektifkan  penyaluran 

dana  dari  pemerintah  kepada  nelayan,  karena  lembaga  tersebut  langsung 

mendapat  dana  dari  pemerintah  guna  dapat  melanjutkan  kegiatan-kegiatan 

lembaga tersebut. 

4.  Dengan  program  penguatan  kelembagaan  dapat  meningkatkan  pendapatan 

nelayan khususnya nelayan setempat dan umumnya nelayan luar daerah. Hal 

tersebut dikarenakan dengan semakin berkembangnya pengelolaan konservasi 

terumbu karang akan semakin meningkatnya hasil tangkapan nelayan. 

5.  Program  penguatan   kelembagaan   menghasilkan   pengelolaan   masyarakat 

pesisir yang dikoordinasi oleh lembaga DPL-BM. Sehingga akan terciptanya 

masyarakat pesisir yang berbasis komunitas yang akan membangun 

masyarakat berpola fikir kearah konservatif dan pembangunan perikanan yang 

berkelanjutan. 
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